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Arany- és bronzérem a Mazsorett EB-n
Sikeresen szerepeltek a VII. Mazsorett Európa Bajnokságon a földvári lányok. A kontinensviadalt elõször rendezték hazánkban, Tatabányán.
A Löfan csoport évek óta résztvevõje a rangos versenynek, mely az idei év a legsikeresebb szereplését
jelentette számukra.
n

SZABADOS SÁMUEL

A tavaszi országos bajnokságon elért eredmények
alapján nyerték el a jogot mazsorettjeink az EB szereplésre. Béres Barbara mûvészeti vezetõ beszámolója szerint tavasz óta tudatosan és keményen készültek a nagy
megmérettetésre, a technikai elemeket, az együttes mozgás koreográfiáját gyakorolták. Nem titkolták, hogy
éremmel szeretnének hazatérni.
A földvári lányok 15 kategóriában indultak egyéni,
páros és csoportos számokkal. Céljuk mindegyik produkciónál a legjobb tíz közé jutás volt, mivel ezek a helyezések értékes pontokat jelentenek az együttes értékelésnél. A kitûzött célt sok kategóriában sikerült elérni.
A legrangosabb helyezést, az Európa-bajnoki címet és
a vele járó aranyérmet Bartalos Hajnalka szerezte meg
senior szóló kategóriában. Érdekesség, hogy a második
és harmadik helyezett is magyar lány lett. Rangos eredményt ért el a senior mini formáció hétfõs csapata, õk
bronzérmesek lettek. Másfélperces mûsorukat a harmónia és a finom mozgás jellemezte. A kadet korcsoportban Noszkó Dóra szóló kategóriában 8. lett, társas kategóriában Noszkó Dóra és Szabó Kitti 7. helyen végzett.
A junior duó számban a Huszárik Helga és Rácz Viktória páros 9. helyezést ért el. A senior kétbotos szóló
számban Rivnyák Viktória ötödik, Tilli Fanni egybotos
szólóban szintén ötödikként zárt. Sikeresek voltak a mini formációk is. A senior 3., a junior 6., a kadet csoport
pedig 8. lett. A csoportversenyekben hetedik helyezést
ért el a kadet és junior csapat, a seniorok pedig hatodikként végeztek. A hazatéréskor a legboldogabb természetesen újdonsült Európa-bajnokunk, Bartalos Hajnalka
volt. A kötelezõ gyakorlatok mellé sikerült nagyszerû
egyéni koreográfiát összeállítania; a dobások, lépések,
hajlítások kombinációja meggyõzte a pontozókat arról,
hogy ezen a versenyen ebben a kategóriában õ a legjobb.
Nagyon örül az aranyéremnek, s jövõre szeretné megvédeni a horvátországi EB-n. Az ezen való részvétel jogát
a tavaszi hazai bajnokságon kell kivívnia.
Õsszel sok fellépés vár a lányokra, de versenyen már
nem szerepelnek. Tél végén rendezik majd meg a hagyományos földvári gálát, ami már a magyar bajnokságra
való felkészülés egyik állomása. n

Babits Józsefné Tolna Megye Kiváló
Közalkalmazottja
Szeptember 1-jén rangos kitüntetést kapott Babits Józsefné, aki 39 éve dolgozik
közalkalmazottként. A díjra Takács
Zoltán dunaföldvári önkormányzati
képviselõ, a Tolna megyei közgyûlés
tagja terjesztette fel. A kitüntetést Dr.
Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke adta át
a Megye Napon.
n

SZIEGL ERIKA

A díjat tíz éve alapították azok számára, akik a megye társadalmi, tudományos,
kulturális, mûvészeti, közoktatási, sportilletve gazdasági életében kimagasló teljesítményt nyújtanak. Babits Józsefnét

Babits Józsefné

elsõsorban intézményvezetõi munkájáért
jutalmazták, 2001 óta vezeti a
Dunaföldvári Alapszolgáltatási Közpon-

Miniszteri elismerés a kormányhivatal
fõigazgatójának
n
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Miniszteri elismerõ oklevelet adományozott László-Varga Zsuzsannának, a
Tolna Megyei Kormányhivatal fõigazgatójának Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Az elismerés átadására augusztus 20-i nemzeti ün-

nepünk alkalmából került sor Budapesten, a Magyarság Házában. Az indoklás
szerint László-Varga Zsuzsannának jelentõs szerepe volt a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal bázisán létrejövõ kormányhivatali szervezet kialakításában és hatékony mûködtetésében. A fõigazgató aktív
részese volt az önkormányzati intézmé-

Iskolakezdés
Dunaföldváron

Petrovics Józsefné nyugállományba vonulását követõen hosszú hónapokig nem volt
kinevezett vezetõje a mikrotérségi intézménynek. Augusztus közepétõl Bognárné
Balogh Andrea irányításával mûködik a
Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Gimnázium és Szakiskola.
n

BALOGH EMESE

Bognárné Balogh Andrea 2013. augusztus 21-én 427 igazgató kollégájával együtt
vette át a kinevezését Hoffmann Rózsa
köznevelési államtitkártól a Szépmûvészeti Múzeumban. Az iskolák év eleji államosítása óta õk voltak az elsõk, akiket a köznevelési törvény új rendelkezései szerint
pályáztattak és neveztek ki.

tot, melyet 2013 óta Családsegítõ Szolgálatnak neveznek.
Anikó mindig a közszférában dolgozott.
Tanított alsó- és felsõ tagozaton, a kisegítõ
iskolában és a gimnáziumban, de oktatott
fõiskolásokat és egyetemistákat is gyakorlati képzés keretében. Nyolc évig volt a mai
Szent András Otthon igazgatója, 12 éve pedig mostani munkahelyén tevékenykedik.
Életútját több diploma és kitüntetés kíséri,
többek között a Magyar Honvédség Országos Parancsnokságának Dicsérõ oklevele
1994-bõl a pályaválasztás koordinálásért, a
Tolna Megyei Közoktatási Közalapítvány
egyszeri ösztöndíja 1999 - bõl tanulmányi
versenyeken elért eredményekért. A Magyar
Kémikusok Egyesületének Hermann Ottó
Emlékplakettjét 2000-ben kapta országos
versenyre történõ felkészítésért. A mostani
díj több évtized munkáját ismeri el. n
nyek átadás-átvételével kapcsolatos
egyeztetéseknek, és a járási hivatalok felállításában is elévülhetetlen érdemeket
szerzett. Nagy munkabírású, kiváló konfliktuskezelõ, minden esetben a konfliktus-helyzetek feloldására és a konszenzusos javaslatok kialakítására törekszik,
döntései következetesek és megalapozottak. A kormányhivatalra háruló feladatok
ellátása során nemcsak az irányításban,
hanem a végrehajtásban is jelentõs szerepet vállalt. n
vezetésében személyi változás nem történt.
A Beszédes József Általános Iskola vezetõi
pályázatainak elbírálása még zajlik, a Magyar László Gimnáziumot és Szakiskolát
Balogh Emese, a zeneiskolát Cseharovszky
Tatjána, a bölcskei Kegyes József Általános
Iskolát Rausch István, a Madocsai Általános
Iskolát Agócs Mihályné tagintézmény-vezetõ irányítja a 2013-2014-es tanévben. n

Bognárné Balogh Andrea

A mikrotérségi intézményvezetõ megbízása öt évre szól. Kinevezésérõl a három
település nevelõtestülete, alkalmazotti közössége, a mûködtetõ önkormányzat, a diákönkormányzatok, a szülõi szervezetek
valamint a tankerület vezetõjének véleményének ismeretében döntöttek Budapesten,
bár a rendelkezések nem teszik kötelezõvé
a kinevezõ számára a véleményezõk álláspontjának figyelembe vételét.
A mikrotérség oktatási intézményeinek
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

Székelyföldváron találkoztak a földváriak
Az erdélyi Székelyföldváron találkoztak idén a Földvár nevû települések polgárai. Dunaföldvárt Horváth Zsolt polgármester, Szer Noémi, a mûvelõdési központ munkatársa és az Ördögszekér Táncegyesület fiataljai képviselték.
n

SZER NOÉMI

Székelyföldvár 800-900 lelkes település, Dunaföldvártól közel 500 km-re,
Fehér megyében, Nagyenyed szomszédságában fekszik. Lakói elõször vállalták a
házigazda szerepét; a találkozót, melyen
Bácsföldvár, Balatonföldvár, Pusztaföld-

vár, Tiszaföldvár és Dunaföldvár delegációja is részt vett egy 13-17 fõs kis csoport a
helyi református lelkész vezetésével szervezte, bonyolította le.
Az augusztus utolsó hétvégéjén tartott

Kialakulóban egy
új testvérvárosi kapcsolat

köszönhetõen hasonlóak a lehetõségeink
is.“
A keretszerzõdés elkészült. Ha a két
képviselõ-testület elfogadja, a testvérvárosi kapcsolatot ünnepélyeses keretek között
is jóváhagyják. Dunaföldváron várhatóan
az október 23-i ünnepség keretében, Borszéken pedig november 9-én írja majd alá
a két polgármester a szerzõdést. n

Hamarosan Dunaföldvár harmadik
testvérvárosa lehet Borszék, Erdély
egyik leghíresebb fürdõ- és üdülõvárosa, a Székelyföld legészakibb települése.
A több mint harminc borvízforrással bíró kisváros Hargita megyében, a Borpatak völgyében fekszik, a Gyergyóihavasok, a Kelemen-havasok és a Besztercei-havasok találkozásánál.
n

BALOGH EMESE

Szávolovits Lajos hosszú évek óta ápol
baráti kapcsolatokat a borszékiekkel, az õ
közvetítésével találkozott a székelyföldi
városban Dunaföldvár és Borszék önkormányzatának vezetõje.
Horváth Zsolt polgármestert augusztus
elején, a Borszéki Napok rendezvényre
hívta meg Mik József, a fürdõváros veze-

Elõrelépés a
német
testvérvárosi
kapcsolatban
Horváth Zsolt polgármester a weikersheimi jubileumi ünnepségen Klaus
Kornberger polgármesterrel arról is
tárgyalt, hogyan jelenhetnének meg a

tõje, akivel a három nap alatt egyeztették a
testvérvárosi kapcsolat létrehozásának lépéseit és tartalmát.
„A két település kapcsolatának jó alapot
biztosíthat hasonlóságunk - összegezte
Horváth Zsolt. Egy nemzethez tartozunk,
Borszék csakúgy, mint Dunaföldvár csendes, nyugodt kisváros, és a fürdõvíznek
közeli jövõben a német testvérvárosban
és a környékbeli kilenc településen a
dunaföldvári õsterelõk árui, illetve milyen módjai lehetnének a munkaerõkölcsönzésnek.
n

rendezvényen a települések polgármesterei
együttmûködési nyilatkozatot írtak alá a
"Földváriak találkozójának" folytatásáról,
és részt vettek egy Dsida Jenõrõl készült
dombormû felszentelésén. A XX. század
elsõ felében élõ költõ versben örökítette
meg a székelyföldvári vasútállomáson eltöltött idejét.
A találkozón a földvári települések bemutattak egy-egy kulturális produkciót is a
székelyföldvári mûvelõdési házban, ami a
helyiek elmondása szerint hosszú évek óta
most támadt fel hamvaiból. Természetesen
a már hagyományos "bográcsozás" sem
maradhatott el a rendezvényrõl.
Az évente megrendezett esemény következõ állomása Pusztaföldvár lesz 2014ben. n

BALOGH EMESE

A munkaerõ-közvetítés azóta már megkezdõdött - tudtuk meg városunk polgármesterétõl. Egy szakácsot azonnal, konyhai- és szállodai kisegítõt, pincért pedig a
késõbbiekben foglalkoztatnának a német
testvérvárosban.
Ü
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Kitüntetés a
Honvéd Kulturális Központban
n
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2013. augusztus 16-án a budapesti
Stefánia Palota és Honvéd Kulturális
Központban Dr. Hende Csaba honvédelmi minisztertõl vette át Magyarország
Köztársasági Elnökének kitüntetését
Nagy Zoltán nyugállományú ezredes, a
Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkára. Dr. Áder János köztársasági elnök a
védelmi felkészítéssel és a válságkezeléssel kapcsolatos, a honvédelem érdekében a közigazgatás területén végzett
magas színvonalú, kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
adományozta Nagy Zoltánnak, aki a
Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalának vezetõ fõtanácsosa illetve
közigazgatási tanácsadó. n

Ü Megindultak a tárgyalások az egyetemisták, fõiskolások gyakornokként történõ
alkalmazásáról is. Jelenleg két cégnél tölthetnének el három-három hetet gyakornokként
felsõoktatási intézményben tanuló végzõsök.
Azonban a cégek profilja nagyon egyedi: az
egyik ragasztó és csomagoló anyagokat

gyárt, a másik orgonaépítéssel foglalkozik,
így kicsi az esélye annak, hogy lesznek, akik
kint tudják tölteni a három hetet.
Vizsgálják a dunaföldvári termékeket
árusító bolt létrehozásának és fenntartásának lehetõségeit is, azonban a nagy távolság, a szigorú szabályok és a lakossági el-

Térítésmentes lakossági
szelektív elektromos és elektronikai
hulladékgyûjtés
Dunaföldvár Város Önkormányzata valamint az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív elektromos és
elektronikai hulladék berendezés (e- hulladék) gyûjtést szervez városunkban, amely
során a lakosok ingyen leadhatják háztartásában összegyûlt e- hulladékokat.
Az e- hulladékgyûjtés ideje: 2013. október. 19. 08:00-14:00-ig
Az e- hulladékgyûjtés telepített gyûjtõhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos
u. (a szerb templom melletti parkoló)
Mi az e- hulladék gyûjtési akció célja?
Gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a
környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Dunaföldváron szélesedjen az
újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék az élõvilágra, az
emberi egészségre fokozott veszélyt jelent,
különleges gyûjtést és kezelést igényel, így
az nem gyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal. Az e- hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük
ma mégis hulladéklerakókba, erdõszélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett
számos mérgezõ anyagot és nehézfémet
(ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára
nagy veszélyt jelenthetnek.
Cél az, hogy az e- hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a
benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ anyagok ellenõrzött
körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket kérjük,
vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai berendezések:

– Háztartási kis- és nagyberendezések,
szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfõzõ, vízforraló, mikrohullámú sütõ, szendvicssütõ, porszívó, konyhai kisgépek, hûtõszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytûzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, videomagnó, DVD
lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi
torony, Music-center.
– Képernyõs elektronikai berendezések:
TV készülék, monitor.
– Számítógépek,
telefonközpontok
egyéb irodatechnikai berendezések: asztali
telefon, nyomtató, számítógép, elektromos
írógép, iratmegsemmisítõ, diktafon.
– Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, sarokcsiszoló, körfûrész, rezgõcsiszoló,
hõlégfúvó, stb.
– Játékok, szabadidõs és sportfelszerelések.
Intézmények kérésére igazolást állítunk ki az eszközök kezelésérõl, mely
tartalmazza az átvett berendezések megnevezését, mennyiségét és az átvevõ engedélyeinek számát. Kérjük, hogy az intézmények selejtezési listát is szíveskedjenek mellékelni a leadásra kerülõ berendezésekhez.
Fontos! Az elszállítandó eszközöket
kérjük, ne helyezzék ki õrizetlenül az ingatlanukon kívülre, elkerülve ezáltal a
berendezések fosztogatását, illetve környezetük szennyezését! A berendezéseket kizárólag a kijelölt gyûjtõhelyen kérjük leadni.
Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyûjthetõ! Elektronikai
hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni a (30) 870-4528-as telefonszámon
lehet!
Együttmûködõ munkájukat köszönjük! n
4.

várások miatt nagyon körültekintõen kell
eljárniuk a döntéshozóknak.
A lehetõségekrõl Horváth Zsolt és Klaus
Kornberger hamarosan ismét tárgyalni fog, hiszen szeptember 13-án népes delegáció érkezik
Weikersheimbõl városunkba a testvérvárosi
szerzõdés ünnepélyes megerõsítésére. n

1956
Az ötvenhatos forradalom dunaföldvári eseményei nagyvonalakban ismertek. Viszont a laktanyában történteket - a
tüntetõk szerepét a laktanyánál, a szovjet támadást, melynek áldozatai is voltak, az õ személyüket, temetésük körülményeit - ma is homály fedi.
Kérjük, aki ott dolgozott vagy katonaként részt vett az eseményekben, esetleg
hallott az ott történtekrõl, jelentkezzen,
hogy információival egy a témával foglalkozó kutató munkáját segíthesse.
Telefon: 06/ 30 4834310 vagy a szerkesztõségben. n

FELHÍVÁS
n

POLGÁRMESTERI HIVATAL DUNAFÖLDVÁR
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV.
Tv. 25/G.§.(1) alapján: A földhasználati
nyilvántartásba (már) bejegyzett magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai
azonosítóját köteles 2013. szeptember
30-ig bejelenteni a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére.
Az ingatlanügyi hatóság 20.000,- Ft
összegû bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az (1) bekezdés szerinti
azonosító adatközlési kötelezettségének
az ott megjelölt határidõn belül nem tesz
eleget.
A fenti jogszabályban meghatározott
határidõ (2013.szeptember 30.) jogvesztõ, azaz a járási földhivataloknak nem
áll módjukban elõzetes felszólítást küldeni a földhasználóknak, hanem azonnali szankcióval sújtják a mulasztó földhasználókat. n

Innovációs eredmények hasznosítása
az Unikorn-Épker Kft-nél
A Unikorn-Épker Kft. 24,6 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert
az "Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére" címû pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A 37,9 millió forintos összköltségvetésû beruházásból homlokrakodó
gép beszerzése valósult meg.
Az Unikorn-Épker Építõipari és Szolgáltató Kft. 1994-ben alakult betéti társaságként, majd 2003-tól kft-ként mûködik válto-

zatlan belföldi magánszemély tulajdonaként. A cég indulása óta építõipari generálkivitelezést folytat, és célja az eddig megszerzett piaci pozíciójának további erõsítése,
elsõsorban a technológia fejlesztés révén.
A Kft. telephelyén mûködõ betonkeverõ
üzem hatékony kiszolgálására 1 db újszerû
technológiákat alkalmazó Doosan DL200
típusú homlokrakodó gép került beszerzésre, melynek alkalmazása biztosítja a rakodás folyamatának fejlesztését.

Polgárõr nap

A gépet 143 LE "Common Rail" befecskendezõ-rendszerû környezetbarát turbódiesel motor hajtja. A rakodási magasság
3765-3830 mm és a gép 2 m3 kanállal rendelkezik.
A homokrakodó gép beszerzése innovációt jelent a cég életében, mivel környezetkímélõ, a rendelkezésre állása kiemelkedõ, gazdaságosan üzemeltethetõ
és kiválóan kiegészíti a meglévõ gépparkot.
Az új és modern - XXI. századi igényeket kielégítõ - gép hosszú távon, megbízhatóan fogja tudni szolgálni a vállalkozás
mindennapi munkáját. n
reszt arany fokozatát négyen, ezüst fokozatát illetve bronz fokozatát ketten érdemelték ki kimagasló munkájukkal, s további jutalommal ismerték el az árvízi
védekezésben résztvevõ hét polgárõr áldozatos munkáját. n

A Tolna megyei polgárõrök 2013. augusztus 10-én Pincehelyen tartották a
XIII. Tolna Megyei Polgárõr Napot. A
nagysikerû rendezvényen a Tolna megyei polgárõrök munkáját Széles János
megyei elnököt követõen dr. Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke méltatta.
Tóth Ferenc kormánymegbízott, a
szomszédos megyék polgárõr vezetõi
mellett részt vettek a polgárõr napon a
Tolna megye rendõri, katasztrófavédelmi és önkormányzati vezetõk is, akik ezzel jelezték elismerésüket a megye önkéntes bûnmegelõzõi számára.

Polgárõr vízi
tagozat alakult
A Balaton és a Duna vidékének több
településén már eredményesen mûködik a polgárõrség vízi tagozata, melynek tagjai a fürdõzõk, vizet használók
mentése mellett az orvhalászok ellen
is fellépnek.

n

BALOGH EMESE
Széles János, a Tolna Megyei Polgárõr
Szövetség elnöke az elmúlt egy-másfél
évet feladatokkal és eredményekkel zsúfoltnak jellemezte.
A polgárõr törvény nagy terhet helyezett
a vezetõk vállára, de mára minden megyei
polgárõr egyesület megfelel az új rendelkezéseknek, megtörténtek az alapszabály
módosítások, megkötötték az együttmûködési megállapodásokat. A megye polgárõrei példásan helyt álltak a márciusi havazáskor, illetve az árvízi védekezéskor: idõt
és energiát nem sajnálva önzetlenül védték, mentették a lakosok értékeit.
A pincehelyi rendezvényen közel
1100-an vettek részt; ezen a napon mindenki a polgárõröket ünnepelte. Elismeréseket is átadtak. Az Országos Polgárõr
Szövetség elnöksége idén Bonyhádnak
ítélte a Polgárõr Város kitüntetõ címet,
amit Potáti Árpád polgármester vett át az
OPSZ elnökétõl. A Polgárõr Érdemke-

n

BALOGH EMESE

Tolna megyében elõször Dunaföldváron alakult polgárõr szervezetnek
vízi tagozata - tudtuk meg Széles Jánostól, a Tolna Megyei Polgárõr Szövetség
elnökétõl. A vízi polgárõrök a Dunaújvárostól Paksig terjedõ Duna-szakaszon
ellenõrzik a vizet, a fürdõhelyeket és az
egyes partszakaszokat.
Feladatuk közé tartozik a vízirendõrség munkájának kiegészítése: segítséget
nyújtanak a bajba jutott fürdõzõknek,
csónakozóknak, emellett jelenlétükkel a
földvári Duna-part, Hõsök tere közbiztonságát is növelik.
A vízi tagozat létrejöttével javulnak a
biztonságos szabadvízi fürdõzés lehetõségei, illetve a Duna-parti sétány, park
élhetõbbé, vonzóbbá tételéért is tenni
tudnak a polgárõrség új tagjai - hangzott
el Széles János tájékoztatóján. n

5.

Az anyatej világnapján

más táplálékra másra nincs szüksége; teljes tápanyag- és folyadékigényét kielégíti
az anyatej az elsõ hat hónapban. Ráadásul
a szoptatás a baba lelki fejlõdését is segíti:
az édesanya testi közelség biztonságérzetet
jelent a kicsi számára. Éppen ezért fontos,
hogy a szoptató anyuka szûkebb és tágabb
környezetében is támogatásra találjon mondta Gyõri Istvánné.
A védõnõk azt szeretnék elérni, hogy
Dunaföldváron minden csecsemõ jusson
anyatejhez. Többek között ezért szervezték meg az anyatej világnapjának programjait, de folyamatosan felhívják a leendõ édesanyák és családjuk figyelmét az
anyatejes táplálás fontosságára. Hogy
meghallgatásra találnak, azt a résztvevõk
magas száma mellett az is jelzi, hogy az
anyatej ünnepén apukák is részt vettek a
rendezvényen.
A négy védõnõ szervezte programok között szerepelt ünnepi mûsor, közös játék,
ugrálóvár, arcfestés; a legnagyobb sikere a
bohócnak és a lufibohócnak volt. A nap során tombolatárgyakat is sorsoltak, melyeket
a támogatók jóvoltából vásárolhattak. n

Augusztus 1-jén a dunaföldvári bölcsõde udvarán a védõnõk nagyszabású rendezvényen ünnepelték az édesanyákkal
és gyermekeikkel az Anyatejes Táplálás
Világnapját.
BALOGH EMESE
Az elsõ, 17 évvel ezelõtt megrendezett
ünnepséget még a védõnõi szolgálat helyiségeiben tartották. Akkor néhány anyuka
és gyermeke vett részt a világnapi megemlékezésen, így a találkozás nagyon családias, meghitt volt - emlékezett Gyõri
Istvánné vezetõ védõnõ.
Mára az esemény a szervezõk örömére
rendezvénnyé vált. Harmadik éve a bölcsõde udvarán tartják, programok sokaságát kínálják az ünneplõknek, akiknek a
száma évrõl-évre magasabb; idén több,
mint kétszázan voltak.
Az anyatej a legoptimálisabb táplálék a
csecsemõ számára. Ha az édesanya szoptatni tudja gyermekét, annak semmilyen

Dunaföldvári anziksz
Kali Gabikát a ‘30-as évek végén ismertem meg, az elemi iskola alsóbb osztályaiban volt iskolatársam. Gyönyörû
kislány volt, versengtünk a kegyeiért, de
õ nem sokat törõdött az õt körüldongó,
éretlen kisfiúkkal. Mi azért nem adtuk
fel, távolból kísértük hazáig, amit õ észre sem vett, legalábbis ennek semmi jelét nem adta. Aztán néhány év múltán
elkerült Földvárról. Legnagyobb meglepetésemre közel fél évszázad elteltével
nemrég a tv-ben láttam viszont, amint
éppen "Sorsom, sorsunk" címû könyvérõl beszélt. Ekkor határoztam el, hogy
megkeresem és megkérem, jöjjön el az
általa mindig szeretettel emlegetett szülõvárosába, és ossza meg velünk is emlékeit, gondolatait, ahogy teszi ezt országszerte. A helytörténeti klub tagjainak
(Raffainé Kókány Judit és Szászváriné
Terike) segítségével jutottam címéhez és
telefonszámához, és vettem fel vele a
kapcsolatot. Amikor kiderült gyermekkori ismeretségünk, és hogy emlékeznek
még rá szülõvárosában, újra elõjöttek
ifjúkori emlékei: beszélgetésünk után
megszületett ez a ifjúkori élményeit

tartalmazó írása, amit nagy örömmel teszünk közzé, hogy a fiatalabb korosztály
is ízelítõt kapjon a hajdanvolt
Dunaföldvár életébõl. (Gallai Sándor)
n

PALOTAINÉ KALI GABI

A 30-as, 40-es évek Dunaföldvárjáról
szeretném megosztani a mostani lakosokkal még meglévõ emlékeimet. Nem tényszerûen és tárgyszerûen, hanem úgy,
ahogy egy tizenéves kislány látta az akkor
élt emberek életét, munkáját. Felébreszteni
az impressziókat azokban, kik még emlékeznek arra, hogy a rövid, boldog békeidõben milyen is volt ez a település a soknemzetiségû, különbözõ vallású polgáraival.
Számomra a boldogság és béke szigete
volt. Ezt már a rómaiak is tudták, hiszen
õsidõk óta lakott terület ez a Pannon táj.
Kiváló esztétikai és stratégiai fekvése alkalmassá tette, hogy az emberek itt letelepedjenek és otthonra találjanak.
Kárpát-hazánk legnagyobb folyója, a
Duna, itt szélesen, zátonyokat, szigeteket
alkotva méltóságteljesen hömpölyög. Bár
ritkán ugyan, de láttam vadnak és szilajnak
is. Bizony 1942-ben megleckéztetett ben6.

nünket a jeges ár - emeletnyi magas jégtorlaszokat alkotott. De amikor szép csendesen és szelíden folydogál a löszpartok
alatt, van ideje homokzátonyt építeni a
gyermekeknek fürdõzésre, és az idõ mint
jó kertész, sok-sok kis bokorral rakja tele,
hogy alkalmas legyen fürdõzés utáni bújócskázásra, vagy a szerelmeseknek a kõgáton besétálva a bokrok mögött egy-egy
csókot lopni. A löszfal kiváló lehetõség a
gyurgyalag madárkáknak odu építésére.
Ezek az apró madárkák szinte papagájtarkák, gyönyörûség röptüket figyelni. Sok
örömet szereznek a kendergyárból és a
laktanyából a városba sétáló embereknek.
A szigetbe, ha áteveztünk, ott egy kis
vadvilág fogadott bennünket, néha-néha
egy-egy õzikét is megpillanthattunk. Nyári napokon egész napra átmentünk. Bográcsban megfõtt a krumplipaprikás, vagy
ha szerencsénk volt, pecázva tudtunk halacskát fogni, hát halászlét fõztünk. Rõzse
volt bõven a tûzhöz, vizet a Dunából vettünk, hiszen ott akkor kristálytiszta volt a
víz. A homok, a föveny meleg, puha tapintású, szerintem a velencei lidóval is felvette volna a versenyt. Késõ délutánig odasütött a nap, s a szûrt alkonyi fényben varázslatossá vált a szigeti erdõ. Bizton állítom,
hogy életem legszebb nyarai voltak Ü

Ü ezek az egyszerû, de élményben gazdag
nyarak.
Dunaföldvár északi részén kb. 3 kilométerre a településtõl egy kendergyár mûködött Klopfer Izidor igazgatásával. Sok embernek adott munkát ez a gyár. Két nagy,
egyemeletes munkáslakás volt ott, az akkori viszonyokhoz mérten komfortosak.
Az udvar parkosítva, az irodák tágasak,
kényelmesek, és ami lényeges, a gyerekeknek nagy játszóudvar. Két évig apám ennek a gyárnak volt a fõgépésze. A gyár
mellett egy patakocska folyt a Dunába.
Úgy hívták, hogy Fok. Keskeny hídon kellett átmenni a laktanyához, ami egy nagyon kicsi létszámú helyõrsége volt a Magyar Királyi Folyamõrségnek. Õk õrizték
az óriási pincékben lévõ dunai víziaknákat.
Ezek a pincék a löszfalba vájt, fantasztikus
alagutak voltak. A kikötõjük alkalmas volt
hajók fogadására is. Hatalmas stég, modern csónakok, rocsók és nem utolsó sorban remekül kiképzett, elit katonák õrizték, vigyázták ezt az objektumot. A harmincas évek végétõl a háború befejezéséig
apám ehhez a testülethez tartozott.
A település felvégérõl mély út vezet le a
Dunához. A vízpart kavicsos, alkalmas
hely a négylábú mosószék felállítására. Itt
mostak az asszonyok, csapkodták a Duna
vizében áztatott szennyes ruhákat. Egyikmásik gyönyörûen faragott mosófával dolgozott, majd a fentebb lévõ homokra kiteregették és locsoló kannával permetezték,
nedvesítették, hogy fehéredjen a vászon.
Késõbb az állandóan folyó tiszta vízben
öblítették és a fûzfa bokrokon megszáradt
a tiszta víztõl, napsugártól finom illatot kapott ruha. Színes palettára kívánkozó életkép volt ez. És az is, amikor a lovakat, teheneket behajtották, terelték a vízbe, szép
fényesre csutakolták a szõrüket. Embernek, állatnak a nagy melegekben a napi
munka után felüdülés volt. A piszkos ruha
mosása, az állatok lecsutakolása, nem
szennyezte úgy ezt a szépséges folyót,
mint a mostani civilizáció.
Fiatal lányka koromban nyár folyamán
gyakran ballagtam le az Öreghegyrõl a finom puha porban, mezítláb a mély úton
egy jót úszni a Dunához. Ha megszomjaztam, a parton lévõ Lampert kocsmában
mindig szívesen fogadtak egy finom hideg
szódavízre. Terike leányuk osztálytársam
volt. A szódavizet a jó öreg Hanig csinálta
az Elõszállási út sarkán lévõ szikvízgyárában. De sok üveggel vittem fel apámnak is
ebbõl a finoman pezsgõ italból a jó kis

fröccshöz. Itt a kocsmával szemben a mély
út másik oldalán volt a csónakház. Kajak,
kilbót, de tán még ladik is volt itt. Nekem
egy kis világoskék impregnált vászon lélekvesztõ kajakom volt. Most már nem
csodálkozom azon, hogy drága Anyám kezeit tördelve nézte a parton az én manõverezéseimet az egyszemélyes kis primitív
tákolmányon. Én viszont boldog voltam és
büszke az én Gabi nevû kajakomra.
A város felé haladva, közvetlen a
Lampert kocsma után a löszfal alatt volt
egy kis sík terület, ez volt a nagy futball
bajnokságok színtere. Micsoda meccsek
zajlottak itt! Jendrolovics Béla, Mitiner
Imre, Szászi Jóska, Oszkár vidám, kedves
társaság. Sok móka, heccelõdés, a nehéz
idõk nehéz pillanatainak szelepét töltötte
be, persze ezt még akkor nem tudtam, ez
késõbb vált világossá.
A Duna park gondozott, szép sétány,
lombos fák, bokrok, kavicsos utak és a nagyon szép Hõsök szobra, melyet Orbán
Antal készített, s 1927 óta gazdagította a
parkot. Itt látta meg Apám az Anyámat
1928-ban, ebbõl a találkozásból szerelem,
majd házasság lett. 1931-ben megszülettem én, hogy az utókor számára próbáljak
megírni egy-két epizódot, nevet, ami ennyi
idõ után az emlékezetemben meg-megmaradt a harmincas, negyvenes évekbõl.
A park és sétány felett szép rendezett
családi házak voltak. Többek között a mulatozások színtere, a "Horváth kert", a kiváló cigányzenekar élén a prímás, Pelsõczi
Kovács János. Istenem, hogy tudott játszani bús vagy vidám nótákat a mulatni vágyóknak, vagy táncdalt a fiataloknak. Lovacskáztunk, úgy hívták az akkori divattáncot. Jártuk kifulladásig. Épp ehhez a
nagy mulatsághoz elég volt nekem egy
málnaszörp, Apámnak egy nagyfröccs. Õ
mindig velem jött, mert akkor egy fiatal leánynak gárde nélkül nem lehetett nyilvános helyen szórakozni.
A híd északi felén volt a hajóállomás. A
jövõ-menõ fehér hajók (Deák Ferenc,
Szent István, Szent László) Földváron találkoztak. Az egyik Budapest Eskü térrõl
indult, a másik Bajáról déli 12 órakor.
Szép látvány volt a hullámok sorozata és
szépek voltak a hajók. Jó utazási alkalmatosság volt. Elegáns étteremmel a fedélzeten, padokkal, székekkel. Kicsit lassú volt,
de pompázatos élménnyel kápráztatott
egy-egy út. Azt hiszem nagyon alkalmas
volt ez a hajó arra, hogy a kofák kosaraikat
- megrakva friss zöldségfélével és gyü7.

mölccsel - elszállítsák a budapesti nagy
vásárcsarnokba, mert ott már hajnalban kikötött. Emlékszem, azt mondták, hogy az
elsõ májusi cseresznye Földvárról kerül a
pesti vásárcsarnokba. Nemcsak látványnak
volt szép, de értékelhetõ kereskedelmi
funkciókat is betöltöttek ezek a kecses,
szép fehér hajók.
A híd szívemnek olyan kedves látvány
volt mindig. A síkságot a Pannon tájjal
összekötõ pilléreken nyugvó híd. A hajóállomás felõl lépcsõkön lehetett átsétálni a
híd járdájára, gyalog át a szigetbe egy szép
séta volt. Öt pillér, egy-egy a parton, három a vízben tartotta a hatalmas vasépítményt. Viszont szomorú látványt nyújtott
háború után, mikor ezek a roncsolt vastraverzek, mint megsebzett végtagok lógtak
bele a nagy folyóba. Viszonylag gyorsan
újjáépítették. Drága apám, és valamennyi
ott dolgozó életüket kockáztatva emelték
ki a roncsokat, melyek között ott lapultak a
víziaknák. n

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Elkészült a ravatalozó
Az elõzõ lapszámunkban olvashattak arról, hogy az evangélikus egyház új ravatalozót építtet a külvégi
temetõben. Mára befejezõdött az
építkezés.
n

KISS ÉVA

Az építési munkát a baracsi Fe-Ba
Trans Team Kft. végezte, jelenleg az
épület környezetének rendbetétele, a
tereprendezés, parkosítás folyik. Rövidesen megkezdõdik a ravatalozóhoz vezetõ

út építése; a földút salakos borítást kap.
Mindez a város segítségével valósul meg.

A temetõ megközelíthetõ gépkocsival a
Vágóhíd utca felõl, a látogatók egy kapun
keresztül juthatnak be, ami szintén a közeljövõben készül el.
A hivatalos átadásra október közepén
kerül majd sor, a ravatalozót Gáncs Péter
evangélikus püspök áldja meg. Október
közepén - a pontos idõpontokat az októberi számban közölni fogjuk - a 110 éve épült
evangélikus templomról is ünnepélyes
megemlékezést tartanak majd. A vasárnapi
istentiszteletet közös ebéd, beszélgetés és
orgonakoncert követi majd, a hívõk így
méltó módon emlékezhetnek a 110 évvel
ezelõtti eseményre. n

Nyári tábor szociálisan rászorulóknak
Táborozással zárult a nyári közétkeztetési program, amelyet hetedik alkalommal szervezett meg a családsegítõ szolgálat. A programra minden évben az
önkormányzatok pályázhatnak, és a települések szociális rászorultságuk arányában nyerhetnek támogatást a szaktárcától.
n

SZIEGL ERIKA

A program a nyári szünet idõszakában
napi egyszeri melegétkezést biztosít a szociálisan rászoruló családok gyerekeinek.
Babits Józsefné, a szolgálat vezetõje elmondta, hogy az idén közel hetven családot kerestek fel munkatársaival, de a lehe-

tõséggel mindössze 26 család élt. Az ebédet a Napsugár Idõsek Otthonában készítették, és az új iskola ebédlõjében fogyaszthatták el a gyerekek. A közétkeztetést egyhetes tábor egészítette ki, ahol délelõttönként elõadások, ügyességi vetélkedõk, aszfalt rajzverseny, labdajátékok foglalták le a gyerekeket, a délutánok fõ tevékenysége - különös tekintettel a kánikulára
- a strandolás volt.
A szervezõk köszönetet mondanak az általános iskolának, a Napsugár Idõsek Otthonának, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának, a Vár Étteremnek, a
helyi gyógyfürdõnek és a támogató szolgálat munkatársainak. n

Ismét érmekkel díjazták a
földvári halászlét
A balatonboglári halászléfõzõ-verseny évek óta az ország egyik rangos
gasztronómiai eseménye, melyet általában a Balaton átúszás kiegészítõ
programjaként rendeznek meg. Idén
13. alkalommal került sor a halételek
versenyére, sajnos a Balaton átúszást
idõjárási okok miatt más idõpontban
rendezték.
n
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Dávid István az Aranyfácán étterem tulajdonosa baráti társaságával rendszeres
résztvevõje a versenynek. Eddig szinte
mindig érmet szerzett a stáb, köztük több
aranyat. Idén az arany ugyan elmaradt, de

az értékes második és harmadik helyet sikerült megszerezniük.
Az ezüstérmes finomságot Fehérné Keserû Katalin nevén jegyezték. Elkészítésében
férje, Fehér István segédkezett. A bronzérmet Farkas László étele nyerte el. A dobogós étkek elkészítésénél olyan szakértõk adtak tanácsokat, mint Müller Gábor, az idei
földvári bajnok és Joó Gyula.
A csapat évek óta ugyanazon módon készített halászlével versenyez; a korábbi évek
sikerei kötelezik a részvevõket. Bogláron
nagyon jó a híre a földvári halászlének. Sokan keresik, s a nap végére minden alkalommal elfogy, ezért nemigen érdemes eltérni a
hagyományos készítés módtól.
8.

A boglári versenyre az ország számos településérõl érkeztek versenyzõk, érdeklõdõk. A tíztagú zsûri rangos hazai szakemberekbõl állt. A verseny egyfajta népünnepély
is, mert számos szórakoztató program kísérte, ami alkalmat adott a tapasztalatcserére,
barátságok, ismeretségek kötõdtek.
Dávid István szerint ez évben kevesebb
volt a résztevõ, részben az úszás más idõpontja miatt, részben mert e napon rendezték a bajai halfõzõ fesztivált, ami ugyan
nem verseny, de sok érdeklõdõt elvitt a
Balaton-partjáról. A földvári csapat jövõre
is tervezi a részvételt - tudtuk meg az
Aranyfácán Vendéglõ tulajdonosától -, aki
már többször részt vett a Balaton átúszó
versenyen is. Idén ez elmaradt, mert nem
volt ideje alaposan felkészülni, jövõre viszont szeretne ismét az úszóversenyen is
indulni. n

Szent István Nap Dunaföldváron
A vártnál kevesebben látogattak le
idén augusztus 20-án a Duna-partra.
n
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Az idõjárás nagyban befolyásolta a látogatottságot- mondta Pataki Dezsõ -, aki
a szerint a média túlzó idõjárás elõrejelzései is közrejátszottak abban, hogy még
az árusok közül is többen otthonmaradtak. A szerényebb látogatottság oka az is
lehetett, hogy az utolsó, négynapos nyári
hosszú hétvégén sokan elutaztak városunkból.
A programok döntõ többsége ennek ellenére megvalósult. A halászléfõzõ- versenyre idén mindössze 17-en neveztek; a
tanulság a szervezõk számára, hogy délelõttre is kell színpadi programot biztosítani, ami megszólítja, a partra hívja a látogatókat.
Az idei augusztus 20-a egyébként a
már megszokott, hagyományos programok szerint zajlott: délelõtt az intézmények, pártok, civil szervezetek képviselõi
megkoszorúzták a Templom utcai Szent
István szobrot, majd az új kenyér és a hajók megáldása következett a Duna-parton, ahol kezdetét vette a fõzõverseny.
Délután a helyi csoportok mutatkoztak
be a parkban felállított színpadon. A mûvelõdési központ vezetõje szerint többen
kifogásolták, a helyi mûvészeti csoportok

nagyrendezvényeken való gyakori bemutatkozását. „Források hiányában lehetetlen csak vásárolt produkcióval megtölteni a rendezvényeinket - mondta Pataki
Dezsõ -, a helyi csoportok színpadképesek, megbízható színvonalúak, mindenképpen indokolt a számukra fellépési lehetõséget biztosítani egy-egy városi rendezvényen.“
A "Szállj fel szabad madár" program
már sokakat vonzott a Duna-partra,
Caramel koncertjére pedig megtelt a
park, szemmel látható volt, hogy nagyon
széles réteg kedveli az énekest.
Az esti tûzijáték elmaradásáról hosszas
vívódás után döntöttek a szervezõk. A pirotechnikus is ezt támogatta, mivel a szél
éppen a közönség felé sodorta volna a tûzijáték izzó darabjait, ami könnyen okozhatott volna sérüléseket.
Nagy sikere volt az új kenyér ünnepét
megelõzõ rendezvényeknek. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának köszönhetõen augusztus 18-án a
csíkszerdai Role együttes koncertezett a
Duna-parton, augusztus 19-én pedig
Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus
tartott néptánc-bemutatóval egybekötött,
rendhagyó történelem órát ugyanott. Az
események magas nézõszámot vonzottak, a résztvevõk szívesen vennének hasonló kezdeményezéseket a jövõben is. n

Gólyanap a gimnáziumban
A diákönkormányzat kezdeményezésére
a Magyar László Gimnáziumban augusztus 31-én elõször rendeztek gólyanapot a
hetedik és kilencedik évfolyamot kezdõ
diákok számára. A nap célja az volt, hogy
az új diákok még a tanévkezdés elõtt
megismerkedjenek egymással, osztályfõnökükkel és az iskola épületével.
n
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A kilenc órás gyülekezõre a gólyák nagy
számban jelentek meg az iskola ebédlõjében, ahol Balogh Emese, a gimnázium
igazgatója és Hegedûs Dóra, a diákönkormányzat elnöke köszöntötte õket. Ezután
leendõ osztálytermeikbe vonultak, egymással és az osztályfõnökükkel ismerkedtek meg. Kiderült, hogy a gólyák többsé-

gének van valamilyen kötödése az intézményhez: testvérek, szülõk, sõt nagyszülõk koptatták itt a korábbi évtizedekben az
iskola padjait.
A nap további részében a diákönkormányzat által összeállított programok várták a leendõ gimnazistákat. Nagy tetszést
aratott a gimnázium mindennapjait bemutató filmes, képes összeállítás, melyben
felelevenedett az iskolai ünnepek, sulibulik, osztálykirándulások, az óra közi szünetek hangulata. Ezután következett az
épület bemutatása. Benézhettek a könyvtárba, a tanári szobákba, az osztálytermekbe, a tornacsarnokba.
Emelte a jókedvet az ezt követõ játékos
ügyességi vetélkedõ, melyen különféle
akadályokat kellett leküzdeniük a hetedi9.

keseknek, kilencedikeseknek. A küzdelemben megfáradt diákokra szendvicsek és
frissítõk várta a menzán…
Délután kincskereséssel egybekötve egy
kicsit a várossal ismerkedtek, ami fõleg a
bejáró tanulók számára volt hasznos. Végül a gólyanap a gimnáziumban zárult,
ahol a diákok még egyszer elénekelték a
gimnázium indulóját, majd egy jelképes
ajándékkal - az MLG címeres jelvényével
- és élményekkel gazdagodva hazaindultak. n

Soros hirdetés

Eladó egy családi ház a Vak Bottyán
téren, egy pince az Alsó-Öreghegyen a
pincesoron és egy panorámás telek szintén az Alsó-Öreghegyen a Kálvária alatti részen. Tel:. 06/ 30 9375317

Vízicsibe tábor
Hagyományosan, idén nyáron is "vízicsibék" vertek sátrat néhány napra a
Beszédes József Vízitúra Sportklub
Mély úti vízitelepén.
n
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Orova Vince táborvezetõ 25 éve tagja a
sportegyesületnek, gyermekként segítõivel
- Vajai Zsuzsannával és Váradi Júliával együtt részt vettek a nyári vízitúrákon. Akkor meghatározó élményt jelentett számukra a vízi élet, a táborozás, ezt az élményt szerették volna biztosítani most a
gyermekek számára is.
A júliusi gyermektábor az egyetlen
nagylétszámú tábora a Beszédes József
Vízitúra Sportklubnak. Idén 28 kisgyermek és 23 felnõtt vett részt a programokban; a legfiatalabb táborozó másfél éves, a
legidõsebb nyugdíjas korú volt. A tábori
napok alatt a legkisebbek a hajózással, túrázással, táborozással kapcsolatos elméleti
és gyakorlati ismereteket szereztek, hoszszabb túrákon vettek részt.

A vízicsibe tábor tagjai minden nap kenuba szálltak: áteveztek a túlpartra, ahol

sóderhegyet másztak, lehajóztak Hartáig
egy hosszabb solti megállóval, és többek
számára gyakorlati vizsgát is jelentett,
amikor Kisapostagról kenuzott haza a társaság. A sikeresen vizsgázókat a tábortûznél avatta hajósinasokká, evezõsökké,
csáklyásokká illetve kormányosokká a táborvezetõ.
A tábor költségvetését a részvételi díjakból és a támogatói segítségbõl biztosították
a szervezõk. Köszönik a természetbeni és a
pénzadományokat, s mindazok munkáját,
akik lehetõvé tették, hogy idén 28 kisgyermek vízi jártasságra tegyen szert
Dunaföldváron. n

Pályázat

Helyiségek bérbevételére
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti (Autóbusz pályaudvar) I. 71,4 m2, II. 55,8 m2 és
III. III. 16,53 m2 alapterületû üzlethelyiség
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2013. szeptember
26. (csütörtök) 10 óra

Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m /év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2013. szeptember
26. (csütörtök) 9:30.

2. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt
található 122 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt játékterem).
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idpontja: 2013. szeptember
26. (csütörtök) 11:00 óra.

Részletes pályázati kiírások: 2013. augusztus 21. és 2013. szeptember 20. között között vásárolható meg 11.000 Ft-ért
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Pénztárában (H: 9-12 óráig SZ: 9-12; 1315:30 óráig és P: 9-13 óráig).
A licitálások helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda
tárgyalóterme.
Az ingatlanokról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558). n

3. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt
található 88 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2013. szeptember
26. (csütörtök) 10:30.
4. Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 5. szám
alatti 77,6 m2 alapterület üzlethelyiség.
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5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám
alatti 42 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2013. szeptember
26. (csütörtök) 9 óra.

10.

Nyolcvankilenc éves korában rövid
betegség után 2013. augusztus 13-án
elhunyt Szabó József. Temetése augusztus 21-én volt a Fehérvári utcai temetõben.
Józsi bácsi évtizedekig gyûjtötte a
Földvárral kapcsolatos emlékeket, írásokat, fényképeket. A helytörténeti kiállításokhoz önzetlenül rendelkezésre
bocsátotta anyagát, visszaemlékezéseivel hozzájárult múltunk árnyaltabb
megismeréséhez.
Nyugodjon békében!

2013. augusztus 10-én kilencven
éves korában elhunyt Galambos
Lajosné, született Határ Irén. Utolsó
útjára augusztus 22-én kísérték. A Fehérvári utcai temetõben helyezték örök
nyugalomra.
Béke poraira!

Erdélyi zenekar
koncertezett városunkban
Augusztus 18- án a Duna- parton felállított szabadtéri színpadon adott koncertet a csíkszeredai Role együttes. Nevük
hazánkban és Európában is ismert. Zenei stílusukat nehéz meghatározni, mivel repertoárjukban a legkülönbözõbb
irányzatok dalai csendülnek fel.
n
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Nagy Tivadar gitáros, az együttes vezetõje valahol a népzene, jazz, rock és a
világzene keretei közé helyezi csapata
zenei világát. E keretek közt népzenei
feldolgozásokat, jazz improvizációkat,
rock dalokat szólaltatnak meg, de hallhatók tõlük megzenésített versek Adytól,
József Attilától, illetve középkori reneszánsz melódiák is elektronikus hangszerelésben.
A tagok részérõl ez a sokoldalúság alapos zenei, irodalmi és kultúrtörténeti hátteret igényel. Nagy Tivadar szerint meghatá-

rozó számukra Bartók és Kodály munkássága, akik elõszeretettel merítettek a szomszéd népek zenéjébõl.
A sokszínûség következménye, hogy a
csíkszeredai zenészek a legkülönbözõbb
rendezvényekre kapnak meghívást. Szerepeltek már népzenei fesztiválon, óvodás közönség elõtt és jazz fórumokon is.
Több lemezük megjelent már, Európa
több országában felléptek, tavaly Német-

országban és Belgiumban, idén Ausztriában, ahova õsszel ismét visszatérnek egy
fesztiválra.
Elismeréseket, díjakat is nyertek Romániában és Magyarországon is. Tavaly Erdélyben az Év Koncertje díjat ítélték nekik
közönségszavazatok alapján, három éve
pedig a Magyar Televízió zenei vetélkedõjének nagydíját nyerték el.
A Role elsõ formációja 26 éve alakult,
a zenekar múlt évben tartotta a 25 éves
jubileumi koncertjét Csíkszeredán. A két
és fél évtized alatt sok személycsere történt, ami tovább erõsítette az együttes zenei világának sokszínûségét.
A tagok nagy része a zenébõl él, hiszen
az évi 130-150 koncert mellett nemigen
lehet más foglalkozást ûzni. Sok jótékonysági koncerten lépnek fel fõleg Erdélyben, támogatják például Böjte atya
gyermekotthon hálózatát.
Dunaföldváron elõször szerepeltek Jákli
Viktor segítségével, aki a csíksomlyói búcsún ajánlotta fel nekik az augusztusi koncert lehetõségét, melyet örömmel elfogadtak. n

Mûvelõdési ház
Õszi programok

SZEPTEMBER 28. SZOMBAT
Cserkész Szüreti Bál
SZEPTEMBER 30. HÉTFÕ, 18:00
Zenei Világnap
Közremûködik: Annamatia Nõikar, Cantemus Vegyeskar, Harmónia Zeneiskola. Helyszín: az általános iskola aulája
OKTÓBER 3. CSÜTÖRTÖK, 19:00
Az Óperenciás tengeren túl…
Ady-est a Medve Társulat elõadásában. Jegyár: 1.500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 1.000 Ft
OKTÓBER 5. SZOMBAT, 18:00
"Dunaföldvár Kupa 4." K-1, MMA és Profi Box Küzdõsport
Gála
OKTÓBER 6. VASÁRNAP, 10:30
Megemlékezés az Aradi vértanúkról a Fehérvári utcai temetõben
OKTÓBER 17. DÉLELÕTT ÉS DÉLUTÁN
Egyszem egy királyfi a Kolompos együttes koncertje gyerekeknek. Jegyár: 900 Ft
OKTÓBER 23. SZERDA, 10:00
Városi ünnepség
OKTÓBER 25. PÉNTEK, 19:00
Dumaszínház
Kõhalmi Zoltán és Dombóvári István mûsora. Jegyár: 2.500 Ft
11.

Szakkörök a Mûvelõdési Központban
A szakkörökön a részvétel díjtalan!
1. Kézmûves (a szakkör tervezett idõpontja: kedd, 17:00)
Az 5-8. évfolyam számára szervezett
szakkör fõ célja a helyi közösség összetartó
erejének erõsítése, az egyéni alkotóképesség, kreativitás fejlesztése, tehetséggondozás.
A fazekasság, bõrmûvesség, csuhézás elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása,
építve a helyi hagyományokra. A foglalkozások során a résztvevõk az elméletben elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák tárgykészítéssel, technikák alkalmazásával, gyakorlással. A szakkör munkájának zárásaként júniusban egy öt napos tábor
keretében a foglalkozás résztvevõi a megtanult ismeretanyag felhasználásával, az elsajátított technikák alkalmazásával egyedi tervezésû és kivitelezésû tárgyakat hoznak létre.
2. Grafika (a szakkör tervezett idõpontja: szombat, 9:00)
A 9-12. évfolyam számára szervezett
szakkörön a foglalkozás résztvevõi megismerik a sokszorosítható grafikai technikák
kialakulását a mûvészettörténet folyamán,
a rézkarc technikát használó legismertebb
mûvészeket és ezek munkásságát, a réz-

karcra jellemzõ képzõmûvészeti válfajokat, a rézkarc technika lehetõségeit és korlátait, a fény-árnyék kontraszt használatát,
a tükörkép kialakulását és alapvetõ kompozíciós fogalmakat és szabályokat, a rézkarc jellegzetes eszközeit és anyagait, valamint ezeknek a biztonságos használatát.
A foglalkozás résztvevõi megtanulják és
begyakorolják a rézkarc készítésének folyamatának lépéseit a vázlatoktól a kész
levonatig, a rézkarchoz szükséges eszközök és anyagok használatát. A szakkör
munkájának zárásaként júniusban egy öt
napos tábor keretében a foglalkozás résztvevõi elkészítenek egy munkát a rézkarc
technikát alkalmazva az elõzõ szakaszban
tanult és begyakorolt ismeretek alapján
3. Színjátszó (a szakkör tervezett idõpontja: szerda, 14:00)
Az 5-8. évfolyam számára szervezett
szakkörön a gyerekek megismerkednek a
dráma-játszás kialakulásával, történetével,
alapfogalmaival, valamint a helyi színjátszás történetével, hagyományaival. Megismerkednek a színpadi játék alapjaival, drámapedagógiai játékokkal. Megismerhetik a
színjátszás hasznosságát a mindennapi életben. Megismerik a színpadi feldolgozásra

Csányi Gergõ világbajnoki címet szerzett
Világbajnoki aranyérmes sportolót tisztelhet városunk a 18 éves gimnazista diák, Csányi Gergõ személyében. A Szegeden megrendezett XI. Sárkányhajó VBn a magyar válogatott színeiben evezõ
fiatal sportoló az U 18-as korosztály
2000 méteres vegyes kategóriájában szerezte a legfényesebb érmet.
n
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Gergõ hét éve kezdett evezni a dunaföldvári klubban, három éve sárkányhajózik. Egy versenyen a tolnai egyesület felfigyelt a tehetségére, általuk került ki az
amszterdami Európa-bajnokságra, ami az
elsõ nagy nemzetközi szereplését is jelentette.
Egy éve Tolnára igazolt, de a hétköznapi edzéseket Dunaföldváron végzi. Múlt
évben az angliai Európa- bajnokságon
megismerte a siker ízét: korcsoportjában

Csányi Gergõ

hajójuk aranyérmes lett. Idén tavasszal értesült arról, hogy beválogatták a világbajnokságra készülõ keretbe, ezért nyáron
kéthetes edzõtáborban vett részt, ahol a napi edzéseken az összhangot gyakorolták és
a fizikai állóképességet növelték a versenyzõk.
A verseny elsõ napján már hajóba ültek
az U18-asok, és kategóriájukban megsze12.

kerülõ helyi legendát, a Fekete kötény legendáját, illetve annak történelmi környezetét. A szakkör munkájának zárásaként júniusban a csoport egy öt napos tábor keretében
színpadra állítja és bemutatja a Fekete kötény legendáját, díszleteit, jelmezeit elkészíti, illetve beszerzi.
4. Elektronikus sajtó (a szakkör tervezett idõpontja: hétfõ, 14:30)
A 9-12. évfolyam számára szervezett
szakkörön a résztvevõk megismerkedhetnek
az elektronikus sajtó (rádió, tv, online újságírás és a közösségi oldalak szerepe) kialakulásával, mûfajaival. A gyakorlati órák során
bepillantást nyerhetnek a különbözõ szerkesztõségek életébe, munkájába. Lehetõségük lesz a technikai eszközök, számítógépes
programok kipróbálására és használatára,
médiában dolgozó szakemberek segítségével. A tanfolyam végén - egyhetes nyári tábor keretében - az elsajátított ismeretek és a
média-szakemberek segítségével létrehoznak egy produkciót, melyben szerepet kap a
fotózás, a filmezés, a rádiózás és az online
újságírás.
A jelentkezéseket a Városi Mûvelõdési
Központban vagy az iskolákban lehet leadni.
Jelentkezési határidõ: 2013. szeptember
20. (péntek)
A szakkörök kezdési idõpontja: 2013. október 1. (heti egy alkalom)

rezték az elsõ helyet. Gergõ visszaemlékezése szerint nagy izgalom kísérte már a
rajtot is, mivel elõször indultak rajt géprõl.
A verseny üldözéses jellegû volt, 15 másodpercenként indultak a hajók, és eredményt csak a futam végén hirdettek.
Aranyéremre csak titokban számítottak néhányan. Mikor több hajót megelõztek, sejtették, hogy dobogós helyen végeznek, és
óriási volt az öröm, mikor kihirdették a
végeredményt.
Gergõ több távon és több kategóriában
hajóba szállt. Az aranyérem mellett két
ezüst- és két bronzérmet szerzett, valamint
egy negyedik helyezést ért el. A szegedi
világversenyen harminc ország versenyzõi
mérték össze felkészültségüket, összességében a kanadaiak szerepeltek a legjobban.
Magyarország a hetedik helyen végzett
négy aranyéremmel.
Jövõre Olaszországban rendezik a sárkányhajó világbajnokságot. Gergõ reméli,
hogy részt vehet rajta, csapatát már most
éremesélyesnek tartja. n

Kenus sikerek az idei szezonban
n
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Némedi Konrád, ifjú kenusunknak jól
indult a szezon, a folytatás pedig még
szebben alakult. Júliusban a szegedi Matyéren, a Vidék Bajnokságon mind a rövidtávú, mind a hosszútávú versenyszámokban
gyõztesként szállt partra: az 500, az 1000
és a 4000 méteres távon is aranyérmet
szerzett kenu egyes versenyszámban.
Augusztus elsõ hétvégéjén a sukorói
versenypályán megrendezett Magyar Bajnokság volt a következõ állomás, ahol sem
az 500 méteres, sem pedig - a kenu
sportban klasszikusnak számító 1000 méteres távon nem talált legyõzõre.
A 200 méteres sprintszámban
szerzett elsõ helyezés és a 2000
méteres, hosszútávú második helyezés eredményeként a 200+2000
méteres összetett versenyben a dobogó második fokára állhatot a ki-

Okos kert
lépésrõl-lépésre
5. lépés: Rendezett, tájba illõ,
madárbarát…
Nem csak esztétika!
Az elmúlt évtizedekben méltatlan dolgok sora történt zártkertjeinkben.
Szekszárd, melynek környezetében az
átlagnál is több ilyen ingatlan található,
szintén nem kerülte el a sorsot, amelyet
országszerte láthatunk: összetákolt
épületek, szemétlerakók, invazív, az
õshonos fajokat kiszorító fák térhódítása,
gyomtenger és oda nem illõ tájhasználat
a gondosan mûvelt területek mellett
szinte minden völgyben megfigyelhetõ.
Pedig nem csak az esztétikai, de a
környezetvédelmi szempontok is azt diktálnák, hogy jobban vigyázzunk földjeinkre, és ha az alapvetõ lépéseket
megtesszük a rendezés érdekében, azt
kertünk jobb terméssel és kisebb
munkaigénnyel hálálja meg.
Figyeljünk arra, hogy a mûvelés alá

zik Csehországba. A nemzetközi versenyen mindhárom - 200 m, 500 m és 1000
m - távon rajthoz áll. A tavalyi, 1000 méteres versenyen elért negyedik helyezés
után, az idei cél az éremszerzés. n

vételes tehetségû fiú. A Magyar Bajnokság
befejezõ, 4000 méteres futamában pedig
az elõkelõ harmadik helyen ért célba.
Ezzel az eredménnyel immár negyedik
éve tagja folyamatosan tagja a magyar válogatottnak, és kvalifikálta magát az Olimpiai Reménységek Versenyére, amit idén a
Eseményekben gazdag augusztust tudcsehországi Rasicében rendeznek meg.
Az ifjú kenus a verseny elõtt a válogatot- hatnak maguk mögött a helyi sporthortal a kajak-kenusok fellegvárában, a Maty- gász egyesület tagjai.
éren vesz részt felkészítõ edzõtáborban,
n BALOGH EMESE
majd szeptember 13-án a 15-17 éves korosztály számára rendezett "olimpiára" utaA hónap elején Erdei Attila a 2012-es év
egyéni feeder világbajnok tartott próbahorgászatot a Kis-Dunán. A könnyûszerelékes
fenekezõ Nikl Béla közremûködésével érkezett a helyi sporthorgászokhoz, akik nagy
érdeklõdéssel követték a bemutatóját.
A világbajnok elismeréssel nyilatkozott a
Kis-Duna horgászvizérõl, ahol alig pár perc
után 5 kilós pontyot fogott. Ígéretet tett,
hogy szeptemberben visszalátogat a területNémedi Konrád
re, melyet szeretne egy országos napilap- Ü

Horgászhírek

vont területek is jobban mûködtethetõk a
természet szabályainak tiszteletbe
tartásával. Ha nem csak a fenyegetõ büntetés miatt, az utolsó pillanatban
kaszáljuk le a parlagfüvet, vagy nem
hagyjuk elszaporodni az akácot, akkor
fáink és növényeink kisebb energiával
gondozhatók. Az pedig már csak plusz
öröm, hogy rendezett, minden elemében
összeillõ környezetet teremtünk magunk
körül.
Madárbarát kertek
Ha a természet alapvetõ mûködési
rendjébe nem nyúlunk bele, egészen biztosan nem kell külön erõfeszítéseket tennünk azért, hogy madárbaráttá tegyünk
egyes területeket. Mivel azonban kertjeinkkel, a mûveléssel sokat változtattunk az õshonos állatok életterületén,
nem árt, ha gondoskodunk róla, hogy
visszatérjenek. Hogy miért? Mert sok
kártevõt fogyasztanak el, így valóban
környezetkímélõ módon védik a termést.
Ráadásul a madarak éneke és gyönyörû
látványuk kit hagyna hidegen?
A madárbarát feltételeknek gyakorlatilag bármilyen méretû kert alkalmassá
tehetõ, az alapelv pedig annyi, hogy a
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madarak a nyugodt, csendes, emberi
jelenléttõl és ragadozóktól mentes
helyeket szeretik. Szükségük van vízre,
táplálékra, fészkelési lehetõségre.
Egyszerû intézkedésekkel védhetjük meg
élõhelyüket,
mint
a
megfelelõ
fészkelõhelyek megkímélése, esetleg
telepítése, a téli etetés, a madáritató kihelyezése vagy akár a sövény nyírási idejének helyes megválasztása.
Több info a környezet helyes
állapotáról, a madárbarát és az okos
kertrõl: facebook.com/kiskert,
kiskert.szekszarditermek.hu
Eco-Sensus Közhasznú Nonprofit
Kft. Okos kert lépésrõl-lépésre projekt

Ü ban is bemutatni.
Augusztusban méretes, másfélkilós halakat telepítettek a Kis-Dunába - tájékoztatta lapunkat Kiss Lajos Csaba egyesületi
elnök. Ez idén már a harmadik telepítés
volt: a 10 mázsa fogható ponty mellett sor
került ivadéktelepítésre is, nyolcezer süllõ-,
ötezer csukaivadékot vásároltak az Aranypont Zrt-tõl, illetve húszezer 5-6 centis
pontyivadékot kaptak ajándékba.
A nyári rendkívüli hõség egyszer sem
veszélyeztette a Kis-Duna halállományát.
Mivel a vízoszlop 5-7 méteres, nem lépett
fel oxigénhiány, nem kellett oxigénesíteni
a vizet. Nem okozott problémát az sem,

hogy Dunaegyházán szinte folyamatosan
öntözésre használták a Kis-Duna vizét, hiszen azt szivattyúzással pótolták a Dunából.
Ez évben eddig 30 mázsa pontyot telepítettek a dunaföldvári horgászterületre,
ahova szeptember elején újabb halakat
szállítottak, s még egyszer az év során rablóhalakkal és békés halakkal tovább gazdagítják a Kis-Duna halállományát.
A horgászszezon csúcsa csak most következik: szeptemberben, októberben várhatók a legnagyobb fogások. Bár a horgászok eddig sem panaszkodhattak: 10 kiló
fölötti pontyok, 20 kilós amúr akadt a horogra az elmúlt idõszakban.
Kiss Lajos Csaba
nem csak a horgászatot
kedvelõknek ajánlja figyelmébe a horgásztanyát és környékét. A
Natura 2000-es terület
csodás állatvilága - hódok, kócsagok, barnakányák, bakcsók, gólyák élettere ez a vidék
- a természetkedvelõknek nagy élményeket
jelenthet. n

Jelentõsen bõvült a DFC kerete
A nyár során nagy változás következett
be megyei elsõ osztályú csapatunk játékos keretében.
n
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A bõvítés elsõsorban a játékosállomány
növelését jelentette, így stabilizálódott a létszám: egy-egy posztra akár ketten, hárman is
pályázhatnak. Egyetlen játékos, Schulteisz
Attila távozott, õ Madocsára igazolt.
Az újoncok listája hosszú. Fõleg fiatal
játékosok érkeztek. Bölcskérõl Pasker Róbert és Széles Gergõ, Szekszárdról Jóni
Alex igazolt Földvárra, Pálhalmáról
Lemák Tamás és Berkes Zsolt érkezett.
Romhányi Frigyes és Reinchard Bálint eddig Lajoskomáromban, Kovács Zsolt Siófokon, Jenik László Sárszentmiklóson,
Tolnai Róbert pedig Madocsán focizott az
elõzõ szezonban.
A megyei elsõ osztályú mezõny is jelentõsen átalakult. A nemzeti bajnokság idei
átszervezése során harmadosztályú gárdák
kerültek a megyei mezõnybe, például a

Bonyhád vagy a Dombóvár.
Az õszi szezon elsõ fordulójában a DFC
szabadnapos volt, a második fordulóban
Tamásit fogadtuk. Az elõzetes információk beigazolódtak, ellenfelünk nem képviselt jelentõs játékerõt. A 10. percben Marosi, majd a 30. percben Papp találataival
2:0-ra vezettünk. A második félidõben a
játék kissé lelassult, noha továbbra is mezõnyfölényben játszottunk. Többet támadtunk, helyzeteink is adódtak, de gól már
nem esett, 2:0 lett a végeredmény. Az
ifisták 6:1-es vereséget szenvedtek.
Augusztus 31-én, szombaton Faddon lépett pályára csapatunk. A két gárda nagyjából hasonló színvonalú játékot produkált. Hosszú ideig kiegyenlített volt a játék, majd egy balszerencsés momentum
döntötte el a mérkõzést. A 88. percben kapusunk buktatta az ellenfél csatárát, amiért
büntetõt ítéltek ellenünk. Az ellenfél ezt
értékesítette, kapusunkat pedig kiállították. 1:0-ás vereséget szenvedtünk. Fiataljaink viszont 3:0-ra gyõztek. n
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Rendõrségi hírek
Megkezdõdött az iskola, több tanuló
kerékpárral közlekedik. Kérjük a szülõket, mondják el gyermekeiknek, hogyan
közlekedjenek! Ismertessék velük a betartandó szabályokat! A gépkocsival
közlekedõk legyenek türelmesek, vigyázzanak a gyerekekre! Az iskolák közelében 30 km/óra sebességgel szabad
vezetni, tartsák be a szabályt!
A rendõrség továbbra is ellenõrzi a
közlekedõket. A mai napig több eljárás
indult ittas vezetõk, lejárt okmányokkal
közlekedõk ellen.
A dunaföldvári vásár nagyon népszerû, rengetegen keresik fel. Változatlanul
türelmet kér a rendõrség a parkolni
szándékozóktól. Csak a kijelölt helyen
állítsák le a gépkocsikat, az ablakokat
húzzák fel, mert az esetleg ellopott iratok pótlása nagyon sokba kerül!
A rendõrség kéri a határt járókat, hogy
ha gyanús idegeneket látnak, értesítsék
õket, mert továbbra is tolvajok járják a
határt! Eltulajdonítják mások munkájának eredményét. Megkezdõdött a falopás is. Akit tetten érnek súlyos büntetésre számíthat, a rendõrség minden esetben eljárást kezdeményez.
Nem biztos, hogy az internetes vásárlás a legolcsóbb. Egyre gyakrabban elõfordul, hogy valaki megrendel, kifizet
valamit, és egészen más, általában silány árut talál a megküldött csomagban.
Egy férfi fotók alapján kiválasztott magának egy gépkocsit, több mint egymilliót kifizetett érte, de a gépkocsit a mai
napig nem kapta meg.
Az internet csevegõ oldalain sok minden elhangzik, de ehhez mások is hozzáférhetnek. A múlt hónapban fényképpel
akart egy személy zsarolni, amihez az
interneten jutott, legutóbb pedig az innen szerzett információk alapján próbált
zsarolni valakit. A zsaroló a nyomozás
során megkerült, eljárás folyik ellene. n

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

Szeptember 22-ig, illetve a készlet erejéig
kiemelt akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat.
(Pl.: 1250 grammos kutyakonzerv
239 Ft/db áron kapható.)
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Németül jól beszélõ idegenvezetõt keresek
alkalmi munkára Solt-Révbérpusztára
szeptember-október közötti idõszakra.
Elvárások: - német nyelv társalgási szintû
ismerete
- határozottság
- megnyerõ modor
- rugalmasság
Részletek: Nagy Péter Tel.: 30/258-97-14

15.

Dunaföldvár szerzõdéses
iskolajárat menetrendje
2013. szeptember 02-tõl

SZEPTEMBER

20. péntek
TED
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

21. szombat
AZ IGAZI KALAND
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

27. péntek
HALBALHÉ
színes, magyarul beszélõ, maláj-kínai animációs vígjáték
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28. szombat
CSERKÉSZ SZÜRET
(A vetítés elmarad!)
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek, az ettõl
eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük.
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

