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A Magyar Kultúra Napján
Január 22-én este a mûvelõdési központban adta át Pataki
Dezsõ igazgató és Horváth Zsolt polgármester a Dunaföldvár
Kultúrájáért és az Év Mecénása díjakat.

v SZIEGL ERIKA
A Dunaföldvár Kultúrájáért
Alapítvány kuratóriuma idén a
Cantemus Kamarakórusnak
ítélte városunk rangos díját. A
vegyeskar 30 évvel ezelõtt alakult meg Gelencsér Irén karnagy vezetésével. Kezdetben
az alapítvány keretében mûködtek, 1999-tõl önálló civil
egyesületként folytatták tevékenységüket. 1997-ben vették
fel a kapcsolatot a weikersheimi Erasmus Wiedman Kórussal, akikkel azóta is kétévente
találkoznak és adnak koncerteket hol Dunaföldváron, hol
Weikersheimben.
A kórus a három évtized alatt
többször is megmérette magát
különbözõ minõsítõ versenyeken, 2012-ben nagy örömükre
arany minõsítéssel jutalmazták
kitartó munkájukat. Tavaly a
Mária Rádió által meghirdetett
egyházzenei versenyen a kötelezõ mû nélküli kategóriában a
zsûri különdíjjal értékelte elõadásukat.
A kórus rendszeres fellépõje a
városi rendezvényeknek, ünnep-

ségeknek, találkozóknak, kiállítás-megnyitóknak. Rendszeresen részt vesznek különbözõ dalos- és kórustalálkozókon, egyházi és világi zenei programsorozatokon, szívesen tesznek eleget városunk vallási felekezeteinek meghívásának. A sokféle tevékenység mellett mégis a legismertebb és legszebb hagyományuk a 20 éves múltra visszatekintõ karácsonyi hangverseny,
amely igazi zenei csemege a zeneszeretõ közönség számára.
Ebben az évben ünneplik 30
éves jubileumukat, amelyre
nagyszabású koncerttel készülnek.
A díjat a kórus vezetõje, Gelencsér Irén vette át Pataki Dezsõtõl, a kuratórium elnökétõl.
Ezen a napon adták át az Év
Mecénása díjat is, melyet idén
két nagyvállalatnak ítélt oda a
kuratórium. A Paksi Atomerõmû Zrt. képviseletében Iványi
Krisztina operatív kommunikációs vezetõ, a városunkban közel két éve termelõ Pannónia
Ethanol Zrt. részérõl Reng Zolán vezérigazgató vette át a kitüntetõ címet.
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195 Ft

Mecénások
„A magyar kultúra napján Dunaföldváron átadták az Év mecénása kitüntetõ címeket azon cégek képviselõinek, akik a legtöbb, ilyen jellegû támogatást nyújtották az elõzõ esztendõben. Ezt az elismerést ezúttal a paksi Atomerõmû Zrt. és a
Pannonia Ethanol Zrt. érdemelte ki.“ (újsághír)

v LUKÁCSI PÁL
Az újsághír juttatja eszünkbe, vajon eleink hogyan támogatták a kultúrát?
„Az egész múlt él és hat a jelenben: ez a teremtõ idõ“ idézzük gyakran a babitsi sort.
Ezúttal három jeles földvári
személyiség példaadó munkásságáról szólunk - kerek évfordulójuk kapcsán.
190 esztendõvel ezelõtt született Földváron Blümelhuber
Ferenc, Pollák János és Tomori
Anasztáz. Az elsõ kettõ a teo-

lógia „tudora“ lett, mindketten
Budán végezték gimnáziumi
tanulmányaikat, mindketten
rendszeresen publikáltak a
Religio címû egyházi folyóiratban, s ami a legfontosabb: adni
tudó emberek voltak.
Dr. Blümelhuber Ferenc szemináriumi hittanár korán elkerült szülõföldjérõl, az egyházi
pályán magasra jutott (pápai
kamarás, kanonok, nagyprépost lett), de nem feledkezett
meg szülõvárosáról. Czirákytól
tudjuk, hogy „a földvári nõzárdának is 50 000 koronát aján-
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Madocsai agglomeráció
szennyvízelvezetésének és
szennyvízkezelésének fejlesztése
Dunaföldvár Város Önkormányzata 15 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert a „Derogációs vízi közmû
projektek elõkészítése“ címû pályázaton az Új Széchenyi
Terv keretében. A 18 millió forintos összköltségvetésû projektben megtervezték a madocsai szennyvíztisztító telep fejlesztési beruházását.

Dunaföldvár Város Önkormányzata eredményesen befejezte az elõkészítõ projektet. A
vízjogi engedélyes terv és a
megalapozó tanulmány elkészült a Dunaföldvár, Bölcske,
Madocsa és Dunakömlõd ellátási területét érintõ szennyvíztisztító telep és az agglomeráció szennyvízhálózat rekonstrukcióját, fejlesztését szolgáló
beruházáshoz.
A szennyvíztisztító telep jelenlegi összetételû és mennyi-

ségû nyers szennyvize mellett a
rendelkezésre álló biológiai
térfogatok nem elegendõek a
szennyvíz - egész éves, folyamatos - kibocsátási határértékére való tisztításához. Továbbá a szennyvíztisztító telepre
az agglomeráció területérõl,
távlatban érkezõ további nyers
szennyvíz (agglomeráció településeinek újabb rákötései) hatékony tisztításáról és a keletkezõ fölös iszap kezelésérõl
hosszútávon feltétlenül gondoskodni szükséges, ezért a
fejlesztésen belül meg kellett
oldani a csatornahálózat szagtalanítását, a jelenlegi szenny2.

dékozott“, így az alapítvány támogatásával a Templom utcai
épületben (ma 32. szám) valóban megkezdték „rég óhajtott
mûködésüket“ az apácák.
Dr. Pollák János egyetemi tanár, apát-kanonok tizennyolcezer
forint alapítványt tett egy pécsi
szegényház építésére. Pollák végrendeletébõl idézünk: „A siketnémák, vakok intézetének már életemben adtam. Ezen hagyatékok
fedezésére értékpapírok fordítandók. … Apáti aranykeresztemet,
a láncot és gyûrût (650 frt értékben) a dunaföldvári plébániatemplomnak engedem át.“
A harmadik személyiség,
Tomori Anasztáz, mérnöki pályára készült, de tanár lett belõle
Nagykõrösön. Nagybátyja Hamburgban és Bécsben hatalmas paloták tulajdonosa volt. Halála után
Tomori nagy vagyont örökölt. Bõ-

kezû pártfogója lett az irodalomnak és a mûvészeteknek. Új drámák megírására pályadíjakat tûzött ki, szobrokat készíttetett. Végrendeletében a magyar tudós társaságnak tízezer forintot hagyott matematikai mûvek díjazására.
Anyagi támogatása tette lehetõvé,
hogy a Kisfaludy Társaság kiadhatta Shakespeare összes mûveit
magyarul.
Blümelhuber, Pollák, Tomori! A kulturális mecenatúra kiteljesítõi mindhárman 1824-es
születésûek. Micsoda évjárat!
Merítsünk erõt egyenes jellemükbõl, kimagasló mûveltségükbõl!
„Gazdag vagy, akármilyen
nyomorult is vagy. Az emberi
szellem teljessége a tiéd is. Élj
vele, mindennap, ahogy lélegzik az ember.“ (Márai Sándor:
Füves könyv)

víztisztító telep fejlesztését,
mind a szennyvíztisztítás, mind
a iszapkezelés tekintetében,
hogy a telep a többletterhelésekkel együtt biztosítani tudja a
hatékony tisztítást az üzembiztonság növekedése mellett.
A tervezés során megvizsgálva a lehetõségeket olyan
mûszaki változatot választottak ki, amely a teljes agglomeráció hatékony szennyvíztisztításával és a csatornahálózat szagtalanításával foglalkozik, a telepre érkezõ többletterhelésekkel együtt mutatva
be a javasolt mûszaki megoldást.
Tervezett fejlesztési elemek
a telepen: - mechanikai tisztító
berendezések telepítése, meglévõ biológiai mûtárgy kapacitásbõvítése, 2 db új utóülepítõ
mûtárgy, 1 db új pálcás iszapsûrítõ mûtárgy, iszap víztelenítés kapacitásbõvítése, 1 db
géptároló szín építése, komposztálás eszközbeszerzései (1
db homlokrakodó, 1 db trágyaszóró, 1 db traktor). A
szennyvízelvezetõ rendszeren
szennyvíz kondicionálás és

szagtalanítás kiépítése nitrát
adagoló rendszerrel, biofilterek
telepítése,
három
szennyvízátemelõ szivattyú
cseréje kapacitásnövelés céljából, illetve korrózió miatti rekonstrukciós munkák.
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Döntésre
várva

2013 júniusában készült el
az elvi vízjogi létesítési engedélyes terv a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft., mint
közremûködõ szervezet által
jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányban javasolt
mûszaki változat alapján
2013. szeptember 20-án a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelõség
78275/2013 számú határozatában elvi vízjogi engedélyt
bocsátott ki a tervezett tevékenységek megvalósítására.
A fejlesztésben érintett települések
(Dunaföldvár,
Bölcske, Madocsa és Paks) önkormányzatai 2013. június 1jével
megalapították
a
Dunaföldvár-BölcskeMadocsa-Paks Ttelepülések Madocsai Agglomeráció Szennyvízelvezetésének És
Szennyvízkezelésének Fejlesztõ ÖnkormányzatiI Társulást.
A társulás a Környezet és
Energia Operatív Program keretén belül a „KEOP1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás“ címû konstrukcióra nyújtotta be pályázatát az elõkészítési szakaszban
megtervezett fejlesztési feladatok megvalósítására. Az
500 millió forintos összköltségvetésû projekthez 5,5 %
önerõ biztosítása szükségeltetik. Jelenleg a pályázat értékelése zajlik. Pozitív támogatói
döntés esetén idén megkezdõdhet a beruházás.
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Összevonták Dunaföldvár Katasztrófaközmûvelõdési intézményeit védelem
2014. január 1-jétõl a Városi Mûvelõdési Központ és a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtár összevont intézményként mûködik tovább. Az igazgatói feladatok ellátásával öt évre Pataki
Dezsõt bízta meg a képviselõ-testület.

v BALOGH EMESE

megszüntetését. A könyvtár az
összevonással megõrizte szakmai önállóságát is, igazgatóhelyettesként Tomon Adrienn vezeti, de pénzügyileg, szervezetileg egységes lett a két intézmény.
Az összevonás elõtt készült
szakértõi vélemény nem tartja
szerencsésnek, hogy egy városban közös intézmény a mûvelõdési központ és a könyvtár mondta el Pataki Dezsõ-, aki
arról is beszámolt, hogy volt
már Dunaföldváron hasonló integráció: a mûvelõdési ház, a
könyvtár és a vár mûködött közös irányítás alatt, de ez az intézmény késõbb - épp a könyvtárosok kezdeményezéséreszéttagolódott.

A Városi Mûvelõdési Központ eddig is több intézményt
foglalt magába, hiszen a mûvelõdési ház mellett a vár, a Fafaragó Galéria, az ispánház, a
mozi is a korábbi és jelenlegi
igazgató, Pataki Dezsõ irányítása alá tartozott. Ehhez az integrációhoz csatolta most a városi könyvtárat is a képviselõtestület.
A két közmûvelõdési intézmény összevonásának gazdasági okai lehetnek - mondta Pataki Dezsõ -, bár az, hogy nem
egy épületben mûködnek az intézmények, nem teszi lehetõvé
a rezsiköltség csökkentését, az
esetleges párhuzamosságok
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Üléstermi tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete január 28-án tartotta
soros ülését, melynek napirendjén 26 nyilvános és 3 zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

v BAKSAY ERIKA

ben a testület jóváhagyott 150
millió Ft hitelkeretet, majd hatályon kívül helyezte a közoktatási törvény szerinti sajátos
helyzet meghatározásáról szóló
önkormányzati rendeletet.
Ezután a polgármester illetménye, illetve az alpolgármester és helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíjának megállapítása következett. Eszerint
Horváth Zsolt polgármester illetménye 425.200 Ft, költségátalánya 85.040 Ft, Dr. Süveges Árpádné alpolgármester
tiszteletdíja 173.900 Ft, költségátalánya 26.085 Ft lesz havonta. A települési képviselõi
havi tiszteletdíj havi 69.570 Ft
lesz. Az illetmény és tiszte- Ü

Az elsõ napirendben a testület
beszámolót fogadott el a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról, majd a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
következett, az idõközben bekövetkezett változás technikai átvezetésével. A következõkben a
képviselõk kisebb módosításokkal elfogadták az önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelettervezetét az I. fordulós tárgyalás után, majd - szintén I. fordulóban - nem változtattak a helyi
adók tételein.
Az 5. napirendben Dunaföldvár folyamatos fizetõképességének fenntartása érdeké3.

Január 15-én a helyi- és a
Tolna megyei Vöröskereszt
képviselõi közös rendezvényt tartottak az érdeklõdõk számára a mûvelõdési
központban.

v SZIEGL ERIKA

Az esemény apropója a tavalyi, kora nyári dunai árvíz
volt. Gulyás Katalin, a Vöröskereszt megyei igazgatója
és Sárossy Gábor, a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi fõfelügyelõje a védekezés tapasztalatait elemezte, és a jövõbeni szorosabb együttmûködés lehetõségeirõl beszélt.
Szó esett a közeljövõben induló képzésekrõl, melyek az
aktivisták és az érdeklõdõ civilek számára indulnak.
Ezek keretében olyan szakmai ismeretekre tehetnek
szert a tanfolyamok elvégzõi, amelyek a szakszerû katasztrófavédelmi munka hatékonyságát növelik.
A rendezvény végén a
szervezõk elismerõ oklevéllel köszönték meg a földvári
árvízi védekezésben kiemelkedõ munkát végzõk segítségét.
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Ü letdíjak a törvényben meghatározott köztisztviselõi illetményalap meghatározott százalékaiból lettek kiszámítva.
A következõ napirendben a
testület 5 millió Ft mûködési
célú támogatást szavazott meg
a DDIF Zrt. számára a 2014.
évi mûködési célú támogatásából megelõlegezve, majd 1
millió Ft kamatmentes hitelt
biztosított a Part-Oldalak Kulturális Egylet számára,technikai eszközök vásárlására, melyet az egylet egy utófinanszírozású pályázat elnyert összegébõl fog visszafizetni.
A testület a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmére a városi közmunkások munkáját ajánlotta fel,
majd törvényességi felhívásra reagált a Dunaföldvár, Madocsa és
Bölcske Támogató Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatának elmulasztása miatt.

A képviselõk beszámolót fogadtak el a Dunaföldvári Mûvelõdési Központ, a Tourinform
Iroda és a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról, majd jóváhagyták a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
SZMSZ-ét és 2014. évi beiskolázási tervét.
A testület elfogadta a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2013. évi munkájáról
szóló beszámolót, majd az óvodai 2014/2015. nevelési év beíratási felhívását készítette elõ.
Meghatározta a D-B-M Óvoda
és Bölcsõde 2014. évi nyári
nyitva tartását, majd beszámolót fogadott el a település környezetállapotáról, illetve a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról.
A képviselõk döntöttek
Dunaföldvár közigazgatási területén közvilágítás kiépítésérõl (Diós utca, Rizling utca, 6os út melletti kerékpárút), majd

jegyzéket fogadtak el a belterületi és külterületi utak szilárd
burkolattal ellátandó földútjainak listájáról.
A testület módosította Helyi
Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét, illetve felülvizsgálta a települési roma nemzetiségi önkormányzattal kötött
együttmûködési tervét. A testület szóbeli elõterjesztésre feloldotta a Paksi út- Fehérvári úti
csomópont kanyarodási tilalmát,
majd megvitatta a városközpont
parkolási rendre vonatkozó szóbeli elõterjesztést.
A zárt ülésen a képviselõk városi kitüntetések adományozásáról döntöttek, megvitatták a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javaslatát Várpalota Város
Önkormányzatának Társulásból
való kilépésérõl, majd javaslatokat vitattak meg a Mély úti kishajó kikötõ hasznosítására vonatkozóan.
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Tájékoztató ebösszeírásról
v DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.
§ (1) bekezdése rendelkezése
alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel - háromévente
legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
Ezért felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Dunaföldváron tartott ebek összeírása
2014. március 31-ig történik
majd.
Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzését Dunaföldvár
Város Önkormányzata által
megbízott személyek végzik
(kérésre kötelesek a megbízási

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.

okiratot bemutatni). Lehetõség van az adatlap letöltésére a
www.dunafoldvar.hu címen,
melyet kitöltés után a polgármesteri hivatal portáján kihelyezett gyûjtõládába kell viszszajuttatni. Az adatlapokat
ebenként kell kitölteni.
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogy az
adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi
bírságról
szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján
30.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a
nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az
ebtartók az összeírást követõen is kötelesek az adatokban
bekövetkezõ
változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni.

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

Rendkívüli
képviselõtestületi
ülés
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete január 15-én
rendkívüli ülést tartott,
melyen két témát tárgyaltak az önkormányzati képviselõk.

v BALOGH EMESE
A képviselõk az elsõ napirendben határozatot hoztak
arról, hogy Dunaföldvár
adósság átvállalási eljárását
megindítják. A 2014-es költségvetési törvény értelmében az állam átvállalja az ötezer fõnél nagyobb települések fennmaradt adósságát is.
Korábban Dunaföldvárnak
adósságállománya 42, 3 százalékától sikerült megszabadulnia, most a fennmaradt
273 millió Ft adósságtól is
megválhat. Így a 2014-es
évet hitel és hiány nélkül
kezdi Dunaföldvár. A bevételek és kiadások között harmónia van - mondta Horváth
Zsolt polgármester -, költségvetési szempontból a
2014-es stabil év lesz.
A második napirendben a
Jövõnk Energiája Alapítványhoz benyújtott pályázat
kapcsán döntöttek a képviselõk. Dunaföldvár a Paksi
Atomerõmû Zrt. alapítványától 15 millió Ft-ot nyert
avégett, hogy engedéllyel
rendelkezõ, szabványnak
megfelelõ, biztonságos játszóterek és játszóudvarok
épülhessenek a legkisebbek
számára. A testületi ülésen a
közbeszerzési eljárásról hoztak döntéseket az önkormányzat tagjai.

v

v
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Helyi Választási Iroda Hírei Lakossági hulladékszállítás
A 2014. évi országgyûlési választásokról

A Közép- Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 2006-ban 168 település - köztük
Dunaföldvár - hozta létre a települési hulladék központi
rendezése céljából. A társulás felügyelõbizottságának új elnökéül Horváth Zsoltot, városunk polgármesterét választották a tagönkormányzatok képviselõi.

Áder János köztársasági elnök 2014. április 06-ára (vasárnapra) tûzte ki a 2014. évi országgyûlési választások idõpontját.
A választás egyfordulós.
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2. szám alatt mûködik. Telefon: 75/541-550/165. 170, illetve 163. mellék A HVI vezetõje: Bárdos Lászlóné dr. címzetes
fõjegyzõ.

v BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR. CÍMZETES FÕJEGYZÕ

1. 2014. április 6-ig nem lehet megváltoztatni szavazókör
határát és sorszámát, továbbá
település határát és elnevezését,
utcanevet, házszámot és - lakcímnyilvántartásban címként
szereplõ - helyrajzi számot.
2. 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda értesítõ
megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe vételérõl, amely értesítõt a Magyar Posta útján legkésõbb
2014. február 17-ig küld meg a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában a (bejelentett) lakcímére.
3. Jelöltet ajánlani 2014. február 17-tõl erre rendszeresített
ajánlóíven lehet. Jelöltet bejelenteni az illetékes választási
bizottságnál (Pakson) 2014.
március 3-án 16.00 óráig lehet.
4. Az értesítõ és a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a
választópolgár nemzetiségé-

v BALOGH EMESE

nek megjelölését, ha a választópolgár legkésõbb 2014.
március 21-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján az
országgyûlési képviselõk választásának névjegyzékére és
kiterjedõ hatálylyal szerepel
nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben (egyéni jelöltre igen, de
pártlistára nem, csak nemzetiségi listára szavazhat!).
5. Igazolás helyett az új szabályok szerinti átjelentkezési
kérelemnek legkésõbb 2014.
április 4-én 16 óráig kell megérkeznie a HVI-hez, továbbá
ezen idõpontig módosítható,
vagy vonható vissza az erre irányuló kérelem.
6. Mozgóurna igénynek írásban a HVI-hez legkésõbb
2014. április 4-én 16 óráig, a
szavazás napján 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kell megérkeznie.
7. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelemnek legkésõbb 2014.
március 29-én 16 óráig kell
megérkeznie.

Pályázati felhívás

Pénzügyi ügyintézõ
Napsugár Integrált Szociális
Intézmény (7020 Dunaföldvár,
Hunyadi park 5.) a „Közalkalmazottakról jogállásáról szóló“
1992.évi XXXIII. törvény
20/A.§. alapján pályázatot
hirdet pénzügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére (próbaidõ 3 hónap)

Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõs határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony
Munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Adóbevallásokadóanalitikák elkészítése, téríté5.

A társulás már a 2013-as évben pályázatot hirdetett a kommunális hulladék szállítására,
kezelésére, mivel 2014. január
24-én lejárt a közszolgáltatók
szolgáltatási szerzõdése. Dunaújváros, Adony, Dömsöd,
Dunavecse, Dunaegyháza, Dunaföldvár térségében továbbra
is a Dunanett Kft. fogja ellátni

a szemétszállítást - tudtuk meg
Horváth Zsolt polgármestertõl,
aki elmondta, hogy a szemétszállítás díjainak megállapítása
tavaly óta már nem az önkormányzat, hanem a törvény által felhatalmazott Magyar
Energetikai Hivatal jogkörébe
tartozik, így a 2014-es évi térítési díjakat a központi akarat
szerint fogják majd meghatározni.

8. A választási bizottságok
megbízott tagjait legkésõbb
2014. március 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
9. A választási kampányidõszak 2014. február 15-tõl 2014.
április 6-án 19 óráig tart.
Nincs kampánycsend, DE:
– A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül
- közterületen - választási
kampánytevékenység a választás napján nem folytatható,
– választási gyûlés a választás napján nem tartható,
– politikai reklámot a válasz-

tás napján nem lehet közzétenni, és
– közvélemény-kutatást végzõ
személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van,
a választás napján nem léphet be.
10. A szavazóköri jegyzõkönyv egy példánya a HVI-ben
2014. április 9-én 16.00 óráig
megtekinthetõ.
11. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2014. május 6-án
16 óráig köteles eltávolítani.
12. A választási iratokat a
HVI-ben 2014. július 5-ig kell
megõrizni. 2014. július 7-ig a
választási iratokat - a jegyzõkönyvek kivételével - meg kell
semmisíteni.

si díjak és egyéb szolgáltatások
számlázása, térítési díjak analitikus nyilvántartása, pénztáros helyettesítése, beérkezõ számlák
iktatása, számítógépes rögzítése,
gazdasági levelezések kezelése,
bank és pénztár bizonylatok iktatása, tárgyi eszköz analitikaleltárak kezelése, fõkönyvi
könyvelésben, normatíva elszámolásokban való közremûködés, egyeztetésekben való közremûködés.

A 2014. július 15-én megüresedõ gazdasági vezetõi pályázaton való indulás, a kiírásnak
való megfelelés és esetleges kinevezés esetén gazdasági vezetõi munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállás, az illetmény
megállapításra és juttatásokra a
közalkalmazottakról szóló hatályos, illetve a 1992.évi XXXIII.
törvény, valamint Dunaföldvár
Város Önkormányzat rende- Ü

v
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Ü letei az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú képesítés
– az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 12.§.(1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen:
felsõoktatásban szerzett végzettség emellett,
– okleveles könyvvizsgálói
vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítés
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû
szakképesítés, vagy
– mérlegképes könyvelõi
szakképesítés és a gazdasági
vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi

- 2012. január 1. elõtt az Áht.
szerinti ellenjegyzõi - jogkör,
– vagy a számvitelrõl szóló
2000.évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150.§.(1) és (2)
bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt
szakmai gyakorlat.
– A Szt. 1514.§.(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való regisztráció igazolása és a
tevékenység ellátására jogosító
engedély csatolása
– büntetlen elõélet
– magyar állampolgárság
– cselekvõképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása a 2007. évi
CLII. törvény alapján

– felhasználói szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:
– integrált pénzügyi-számviteli rendszer ismerete
– Dunafödvár maximum 25
km-es körzetében való lakóhely
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével,
– a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– a Szt. 151.§.(3) bekezdése
szerinti nyilvántartásban történõ szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító
engedély másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó a Kjt.20/A. §.(5)
bekezdés b.) pontja szerinti
nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szük-

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, III. 16,53
m2 és IV. 82,7 m2 alapterületû
üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014.
február 20. (csütörtök) 10 óra
2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 122 m2
alapterületû
üzlethelyiség
(volt játékterem).
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idpontja: 2014.
február 20. (csütörtök) 11 óra.
3. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 88 m2
alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2014.
február 20. (csütörtök) 10:30.
4. Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti 77,6 m2
alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idõpontja: 2014.
február 20. (csütörtök) 9:30.
5. Dunaföldvár, Rákóczi u.
2. szám alatti 42 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014.
február 20. (csütörtök) 9 óra.
Részletes pályázati kiírások: 2014. január 17. és 2014.
február 17. között vásárolható
meg
11.000
Ft-ért
a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 9-12
óráig SZ: 9-12; 13-15:30 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).

séges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat, hogy nem áll
cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
– igazolás a már meglévõ
szakmai gyakorlatról.
A munkakör 2014. március
3-tól betölthetõ.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. február 21.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetõje címére (
7020. Dunaföldvár, Hunyadi
park 5.) történõ megküldésével.
A borítékra kérjük feltüntetni
a munkakör megnevezését:
pénzügyi ügyintézõ.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2014. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Markovicsné Garda Aranka gazdasági vezetõ nyújt a 75/541114-es telefonszámon.
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Tisztújító közgyûlést tartott
a Kertbarát Klub
Január 27-én tartotta tisztújító közgyûlését a Dunaföldvári
Kertbarát Klub, mivel 14 évi elnökség után lemondott tisztérõl Szeleczki Sándor elnök.

v SZABADOS SÁMUEL
A 38 éves múlttal rendelkezõ
klub városunk egyik legrégebbi
civil szervezete. Évtizedek során elismerést, tekintélyt vívott
ki magának városunk közéletében, sõt országos szinten. Ezt
több rangos elismerés és kitüntetés is bizonyítja.
Szeleczki Sándor elnöksége
idején az elõdök által kialakított hagyományokat folytatta,
és igyekezett új ötletekkel színesíteni a szervezet életét.
Alapvetõ szempont volt a város közéletében való aktív
részvétel. Ennek jegyében
közremûködtek a város közéleti eseményein, ünnepsége-

v

6.

ken, évfordulós megemlékezéseken. Rendszeresen indítottak csapatot a fõzõversenyeken, jelentõs szerepet vállaltak a Duna-part és a park
karbantartásában. Az árvízi
védekezésekben is közösségként vettek részt.
A kertbarátok évtizedek óta a
város egyik legrangosabb borversenyét rendezik, ahol országos hírû szakemberek végzik a
borbírálatot. A „Téli esték“
elõadássorozat is sok érdeklõdõt vonz évek óta. Meghívott
elõadóik a mindennapi élet aktuális problémáira igyekeznek
megoldási lehetõségeket adni,
talán ezért is ilyen népszerû a
rendezvény.
Ü

Ü Nagy hangsúlyt fektetett a
klub a külsõ kapcsolatokra is.
Az ország számos településének
hasonló jellegû szervezeteivel
vették már fel a kapcsolatot. A
kölcsönös látogatások fõleg a tapasztalatszerzést szolgálták.
Talán a legsikeresebb programjuknak az évenkénti kirándulások bizonyultak. A hazai tájak,
városok mellett a külföldi utak is
nagy élményt jelentettek a résztvevõknek. Sok földvári a kertbarátoknak köszönhetõen jutott el
Olaszországba, Németországba.
A leköszönõ elnök megköszönte, hogy a tagság, a város
mindvégig támogatta a munkájában, és reményét fejezte ki,
hogy utóda, életkoránál fogva,
új lendületet ad a szervezetnek,
ugyanakkor a korábbi hagyományokat is ápolni fogja.
A tagság egyhangú szavazással Lipták Tamást választotta elA dunaföldvári Magyar
László Gimnázium 20142015-ös tanévre meghirdetett képzései:
6 évfolyamos gimnáziumi
osztályunkba hatodikosok jelentkezését várjuk.
A képzés elõnyei: A diákokat hat év alatt készítjük fel az
érettségi, felvételi vizsgára.
Így egyenletesebb a terhelésük, a középiskolai tananyag
alaposabb elsajátítása mellett
nagyobb a lehetõségünk az
egyéni képességek minél hatékonyabb kibontakoztatására, a
speciális érdeklõdés kialakítására.
Tanulóink csoportbontásban tanulják a matematikát,
magyar nyelvet, informatikát
és az idegen nyelvet (angol,
német, orosz nyelv).
A tanulmányok ideje alatt
idegen nyelvet heti 4 órában
tanítunk; 11. évfolyamtól heti
plusz két órával növelt óraszámban, emelt szinten készülhetnek a kétszintû érett-

nökké, aki beszédében arról
szólt, hogy nagy felelõsséget vállalt magára, hiszen rangos elõdök
nyomdokain kell majd haladnia.
Kötelességének érzi, hogy hasonló színvonalon mûködtesse a
klubot, mint a korábbi elnökök, s
igyekszik majd megfelelni
Szeleczki Sándor tanácsainak,
azaz az eddig bevált hagyományokat élteti tovább és új ötleteivel megpróbálja még színesebbé
tenni a szervezet életét.
Mint mondta, mielõbb szeretné, ha a klub egyesületté alakulna, az új szervezeti forma
ugyanis lehetõséget adna pályázatok elnyerésére, ami nagyobb önállóságot biztosítana
a kertbarátok számára.
A tagok a közgyûlés végén
Szeleczki Sándort lelkiismeretes és színvonalas munkájának
elismeréséül tiszteletbeli elnökükké választották.
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Lipták Tamás

ségire diákjaink a következõ
tantárgyakból: magyar nyelv
és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv,
informatika.
Jelentkezés: A tanuló a
gimnáziumból kapott központilag kiadott jelentkezési lapon
közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését
2014. február 14-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év végi, 6. félévi tanulmányi eredmények alapján
döntünk.
A felvételi pontszámot a következõ tantárgyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar

nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv, informatika (maximum
60 pont).
4 évfolyamos gimnáziumi
osztályunkba nyolcadikosok
jelentkezését várjuk!
A tanulmányok ideje alatt
csoportbontásban tanítjuk a
matematikát, informatikát,
idegen nyelvet (angol, német,
orosz nyelv). Az általános tantervû osztályban 9-10. évfolyamon idegen nyelvet heti 4
órában tanítunk; 11. évfolyamtól heti plusz két órával
növelt óraszámban, emelt

Bõvebb információ:
MAGYAR LÁSZLÓ
GIMNÁZIUM
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9.
Tel.: 75/541-269,
75/ 541-270
E-mail:
magyarlaszlogimi@freemail.hu

7.

szinten készülhetnek a kétszintû érettségire diákjaink a
következõ tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen
nyelv, informatika.
Jelentkezés: Jelentkezési
lappal az általános iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év végi, 8. félévi tanulmányi eredmények alapján
döntünk.
A pontszámot a következõ
tantárgyak érdemjegyeibõl
számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika (maximum 100
pont).
Iskolalátogatás elõzetes
bejelentkezéssel.
Biztos továbbtanulás, élményekben gazdag diákévek!
Tehetséggondozás,
mûvészeti és sportprogramok! Családias, harmonikus légkör, ahol odafigyelünk rád!

Téli esték
v SZABADOS SÁMUEL

A Kertbarát Klub által szervezett „Téli esték“ elõadássorozat visszatérõ vendége Dr.
Sûrû János agrármérnök,
címzetes egyetemi docens
volt.

Dr. Sûrû János

Az idei elõadása elsõsorban
a múlt évi szõlõ és bortermés
értékelésérõl szólt. A viszonyítási alap a korábbi, azaz a
2012- es esztendõ volt. A
2013-as év mennyiségben jóval nagyobb termésátlagot hozott. Ez több tényezõ eredménye, de a napsütötte órák számának nagyobb összege mindenképpen fontos szerepet játszott.
A fehér borok esetében a minõség jónak neveztetõ, de a vörös borok megítélése már nem
ilyen egyértelmû. A szõlõ számára is szokatlan az idõjárási

szélsõségek növekedése és
gyakorisága. A tartósan 35- 38
fokos hõmérséklet szokatlan
jelenség a Kárpát- medencében, a hosszú kánikula a növényeket is alaposan megviselte.
Korábban is voltak nagy melegek, de csak néhány naposak,
az utóbbi években viszont a
forró napok száma megemelkedett, akár két hétig is eltartott. Ez természetesen csapadékhiányt is jelentett.
A szõlõnek kell a napsütés
mellett a kellõ mennyiségû csapadék, ami az idén elmaradt, s
a borok minõségén ezt érezni.
Fõleg a vörös borok néhány
fajtájánál más az íz, az aroma.
Viszont a betegségek is jóval
kisebb arányban fordultak elõ.
Kevesebbet kellett permetezni,
évi 2-3 alkalom elegendõ volt.
Az idei tél, legalábbis a december és a január enyhe volt. Kevés csapadék hullott, ez nyilván nem kedvez a mezõgazdasági kultúráknak, de egy csapadékos február, március még
pótolhatja a vízmennyiséget.
Az elõadás során szó esett az
új, az utóbbi években forgalomba került növényvédõ szerekrõl és hatékonyságukról. A
szakember szerint ezek rendszeres alkalmazásával még
hosszú éveket lehet várni. Addig a hagyományos szerek alkalmazása ajánlott. Az új szerek hatékonyságának a próbája
a gyakorlatban idõigényes, sok
apró tényezõ és a mikrokli-

matikus viszonyok is befolyásolhatják.

ságának kiirtása volt. Áldozatul estek a másként gondolkodók, az alacsonyabb rendûnek
tartott, nem árja népek, a homoszexuálisok és a testi-, szellemi fogyatékosok is. Heinrich
Himmler vezetésével további
táborok is épültek: Treblinka,
Buchenwald, Theresienstadt,
Dachau…
A deportáltakat marhavagonokban vasúton szállították. Auschwitzban 600 SS
katona õrizte a tábort. Az Ü

Kõszegi Dániel

1945. január 27-én szabadította fel a Vörös Hadsereg az
auschwitz-birkenaui koncentrációs tábort. Körülbelül 7500
félholt fogoly érte meg a felszabadulást. Ezt a napot nyilvánította az ENSZ 2005-ben a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Világnapjává. A volt tábor az UNESCO világörökség része.

Az
auschwitz-birkenaui
koncentrációs tábor Krakkótól
60 kilométerre, a dél-lengyelországi Oswiecim város köze-

lom önellátása érdekében, az
Ersatz-terv részeként a mûgumi és mûbenzin gyártás keleti
központját telepítették a közelébe (a keleti frontra termeltek
volna). Az építéshez a munkaerõt a tábor éhhalálra ítélt rabjai végezték. A tábor három
nagy és 40-50 kisebb altáborból állt.
Az események 1942 januárjában felgyorsultak a „végsõ
megoldás“, az Endlösung beindításával. A cél Európa zsidó-

A „Téli esték“ elõadássorozat
keretei között évek óta hasznos tudnivalók, tanácsok
hangzanak el fõleg a ház, a
kert körüli mindennapi teendõkkel kapcsolatban.
Idén elsõ alkalommal tartott
elõadást Kõszegi Dániel gázmester a háztartásokban elõforduló egészségügyi és gazdasági kártevõk elleni védekezéssel kapcsolatban.

Hatvankilenc éve
v KISS ÉVA

Az érdeklõdés nagy volt,
egyrészt az újszerûség, másrészt az aktualitás miatt. Az
elõadó kiemelte, hogy a megelõzésben meghatározó szerepe van a rendezett, tiszta
környezetnek. A szemét, az
ételmaradék, a zegzugos lakás, udvar növeli a kártevõk
elterjedésének lehetõségét.
Az elõvigyázatosságtól füg-

getlenül természetesen felbukkanhatnak kártevõk. Jelenlétük veszélyes lehet az
egészségre, járványt, fertõzést terjeszthetnek ürülékükkel, testnedveikkel. Másrészt
a rágcsálók kárt okozhatnak a
vezetékekben, bútorokban,
ételben.
Az egészségügyi és gazdasági kártevõk megjelenése fõleg
az õszi idõszakra jellemzõ, mikor azok a külsõ táplálék hiánya és a hideg miatt a lakásokba húzódnak. Többféle védekezési eszköz áll rendelkezésre
házilag is ellenük. A vegyszerek mellett egyszerû technikai
megoldásokat is javasolt az
elõadó. Amennyiben az otthoni
beavatkozás sem segít, érdemes szakemberhez fordulni. Ez
fõleg a tetvek, csótányok esetén gyakori.
Az utóbbi idõben gyakori jelenség, hogy egyes rovarok,
rágcsálók eltûnnek, majd évek
múltán ismét elszaporodnak.
Ezt is részben a klímaváltozás
okozza. Egy erõsebb, agresszívebb faj például eleszi az élelmet a gyengébb elõl, az elõbb
utóbb eltûnik vagy kipusztul,
aztán évek múltán felbukkanhat.
Szó esett a szúnyogokról is.
Szûkebb környezetünkben is
fel lehet lépni hatékonyan ellenük. Például a kertbõl eltüntetett felesleges bozót vagy vízfelület is korlátozza a szúnyogok jelenlétét.

lében épült Lengyelország
1939-es német és orosz megszállása után. 1940-ben kezdõdtek a munkálatok a korábban is meglévõ börtöntábor
megnagyobbítására. A biroda8.
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Ü eredetileg
rovarirtásra
használt ciánvegyülettel, a
Zyklon-B-vel 1941-ben gázosították el az elsõ áldozatokat.
Birkenauban négy krematóriumot építettek, napi 20 ezer
embert gázosítottak el a fürdõnek álcázott helyiségekben.
Az áldozatok egy része már a
marhavagonokban útközben
meghalt, rengeteg emberrel
pedig kényszermunka közben
végeztek. Orvosi kísérletekben is sokan vesztették életüket Josef Mengele, a „halál
angyala“ kezétõl. Ez az ipari
emberirtás az emberiség történetében elõször fordult elõ. A
kiváló, világelsõ, német vegyipar a nácik kezében - Göring
vezetése alatt - robbanóanyagot, harci gázt, mûgumit és
mûbenzint szállított a hadseregnek és Zyklon B-t.

1941 és 44 között közel 700an kíséreltek meg szökést, ami
csak 300-nak sikerült. A tábor
híre lassan eljutott a politikusokig, akik eleinte nem vették komolyan, nem adtak hitelt a híreknek, pedig egy, a '70-es

Lenni és
menni
v SIMON ISTVÁN

Amikor megszületünk, útra
kelünk és mindhalálig menetelünk, mert az emberlét azt jelenti, lenni és menni. („A sorsom
menni, menni, menni“- írja
Ady.) Vándorok vagyunk, akár
kilépünk az otthonunkból, akár
nem. Amíg élünk, úton vagyunk, mert az életünk jó esetben egy nagy utazás, különbözõ
tájakon át, amíg nem jön a végállomás. Ezért sokkal kevesebb

években elõkerült, 1944-es légi
felderítõ fényképen világosan
látható a tábor, a barakkok, a
téren sorakozó emberek, a krematórium füstölgõ kéménye.
1944-ben felmerült a vasútvonalak bombázásának terve, de
elvetették azt, mert veszélyeztette volna a foglyok életét.
Mai napig vita tárgya, hogy
miért nem segítették a foglyokat, miért nem bombázták legalább a táborhoz vezetõ vasútvonalakat.
A front közeledtével a nácik
megpróbálták eltüntetni a borzalmak nyomait, a mozgásképes rabokat nyugat felé terelték. A felszabadítók hétezerötszáz élõ embert találtak a
táborban. Auschwitzban a fasiszták 1,1-1,6 millió embert
gyilkoltak meg, akik közül
minden negyedik áldozat magyar volt.
A németek bukása már közeledett, amikor Magyarországon
1944 áprilisában gettókba zárták a zsidó embereket. Május
15-én pedig megkezdõdött a vidéken élõ zsidóság deportálása.
Nyolc hét alatt négyszázötvenezer embert hurcoltak el, a teljes
vidéki zsidóságot. Az eseményeket mindössze tizenötezren
élték túl.
A tragédia érintette Dunaföldvár lakóit is: orvosokat,

banktisztviselõket, nyomdászokat, kereskedõket, földmûveseket, fuvarosokat, iparosokat, tanárokat, vendéglõsöket,
szegényeket, gazdagokat, fiatalokat, öregeket. Volt, aki röhögött rajtuk, volt, aki siratta
õket. Volt, aki a zongorát vitte
el tõlük, volt, aki a perzsaszõnyeget. Volt, aki gyógyszert
vitt a gettóba, más ékszerek
után kutatott közöttük. Volt

család, amely üldözöttet bujtatott.
Elvitték a dunaföldvári zsidó
embereket, kultúrájuk megsemmisült, mintha generációk
óta nem is éltek volna itt. Házaiknak új lakói lettek, boltjaikat mások szerezték meg, vagyontárgyaikat új gazdák vették birtokba.
Temetõjükbe azóta nem temettek.

bútorra volna szükségünk, mint
gondolnánk, vagy csak éppen
annyira, mint ama rabbinak, akitõl megkérdezte egy utazó „Rabbi, hol vannak a bútoraid?“, õ azonban visszakérdezett:
„És hol vannak a te bútoraid?“
„Hiszen én csak átutazóban vagyok.“ hangzott a válasz. „Én is
csak átutazóban vagyok“, felelte
a rabbi. (M. Bubber)
Életünket, a nagy utazást,
sokszor megnehezítik a „bútoraink“, amik körülvesznek
minket és megterhelik testünket-lelkünket.
Egy túlságosan bebútorozott
szobában, netán bútorraktárban

nehezebben lélegezhetünk és
kevesebb a mozgásterünk. Nekünk azonban szükségünk van
arra, hogy úton legyünk, és
egyszer majd célba érjünk. Az
utunk nem erõltetett menet, „mert nem azé, aki fut, és nem
azé, aki akarja, hanem a könyörülõ Istené“ (Róm. lev.)- de
nem is sétagalopp, hanem Keskenyúton-járás, vagyis Krisztuskövetés (Viator Christi).
Lenni és menni azt jelenti,
hogy elindulni és mindig csak
egy lépést tenni, de abban az
egy lépésben mindenestõl benne lenni. Nem gondolni sem a
mögöttünk, sem az elõttünk lé-

võ akadályra, csak arra, hogy
Jézus „Kelj fel és járj“ szavára
fölkerekedtünk, elindultunk és
lépésrõl lépésre haladunk elõre, miként azt Szent Ferenc
megénekelte.
A kérdés csak az, hogy jó úton
járunk-e, vagyis azon az úton,
amely a miénk, amely csak nekünk adatott, amely elvezet bennünket arra a helyre, ahonnan
visszanézve megértjük, hogy
miért születtünk, hogy mirõl
szól a mi történetünk. Fontos az
út és fontos a vezetés, a „kövess
engem“ jézusi szava.
A minap így köszöntöttem
valakit: „Isten hozott, Feri Ü
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Ü bácsi!“. Mire a válasz ez
volt: „Nem Õ hozott, én jöttem, de Õ vezetett“. Meglepõdtem a válaszán, de aztán
rájöttem, hogy igaza van. Kiskorúságra vallana, ha azt várnánk, hogy az Örökkévaló
mindig a karjában hordozzon
minket, mint egy kisgyermeket. Egy idõ után a gyermek is
kibújik az ölelõ karok közül, a
saját lábára áll és jár. Van egy
énekünk: „Csak vezess Uram
végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem“.
Aki vezetett már vak embert,
az jól tudja, hogy elég, ha a
karját gyöngéden megfogja, és
úgy kíséri az útján, amely
többnyire ismerõs is számára.
„Az én vezérem bensõmbõl
vezérel“ (J.A.), vagyis Isten a
szívünk megérintésével vezet
bennünket.
Egy hófehér hajú asszony elmesélte nekem az életét. Meghalt a férjem és a fiam,
senkim sem maradt ezen a világon. Meghalnék már én is, de
nem tehetem, mert akkor ki fog
emlékezni rájuk, ki visz egy
szál virágot a sírjukra? Ezért
akarok élni, amíg csak lehet
élek, és siratom a férjemet és a
gyermekemet. Ezt az asszonyt
mindenébõl kifosztotta, koldusszegénységre kárhoztatta

sanyarú sorsa. Értelmetlen volna az élete, ha a Szeretet („Az
Isten szeretet“) meg nem érinti
a szívét, és meg nem mutatja
neki élete értelmét, amely a
szerettei iránt érzett mély
gyászban nyilvánul meg. Kiderült róla, hogy korábban sem
volt céltalan, vagy értelmetlen
az élete. A férje sem õt, sem a
gyermeküket nem tudta soha
elfogadni és szeretni. A fiuk
más volt, mint a többi, ezért
még több törõdésre volt szüksége, amit csak az édesanyjától
várhatott el. Anyja természetesen mindent megtett a gyermekéért, azért, hogy feledtesse
vele az apja ridegségét. Kirándult vele, könyveket vásárolt
neki, elhalmozta mindennel,
amire csak szüksége lehetett a
fiának. Azonban még ma is fáj
neki néhai férje durva és szeretetlen viselkedése a fiuk iránt,
irántuk. Boldogtalan életének
az adott értelmet és célt, hogy
gyermekét lépésrõl lépésre segítse, apja helyett is szeresse.
Bizonyára sokat szenvedett a
ridegtartástól, amiben részük
volt, ám a keserûségnek, fájdalomnak nyoma sem látszott rajta. Inkább valami fény ragyogott körülötte, az arcán, a szemében és a mosolyában. Jézus
szava jutott eszembe róla:

„Boldogok, akik sírnak, mert
õk megvigasztaltatnak“(Máté
5.). Egyszóval boldogok a boldogtalanok, mert õket maga Isten vigasztalja meg.
Az „élménytársadalom“ mai
gyermekei csak a boldogságban hisznek, mondván, a szenvedés boldogtalanná teszi az
embert. Ennek a boldogtalan
asszonynak a mosolya, ragyogása engem is végleg meggyõzött, ha a szenvedésnek van értelme és célja, miként Jézus keresztjének, akkor a boldogtalanság elviselhetõvé, sõt boldogsággá válik. Egy boldogta-

A temetõ, mely valaha a helyi izraelita közösség tulajdona volt, ma a MAZSIHISZ tulajdonában van. A háború
elõtt a temetkezési Egylet
(Chevra Kadisa = Szent Egylet) gondoskodott a betegbiztosítási, temetkezési, temetõgondozási feladatokról.
A temetõgondozási feladatokat körülbelül 2011-ben a dunaújvárosi Hit Gyülekezet vállalta el, és kapott rá hivatalos
megbízást. Helyben Dunai Ró-
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Templombelsõ Csepeli
István keze nyomán
Csepeli István Kodály Zoltán díjas népi iparmûvész fiával közösen készítette el a solti Mária Neve Katolikus Templom faipari munkáit.

v BALOGH EMESE
A solti katolikus templomban végzett alkotómunka leg-

A dunaföldvári zsidó temetõ
v KISS ÉVA

lan élet boldog tulajdonosával
találkoztam, amikor ezzel a hófehér hajú asszonnyal, aki a
kórházi ágyon sem panaszkodott, inkább fénylett, ragyogott, mint az angyalok. Mi lehetett a titka? Bizonyára a benne lévõ Világosság, a Szeretet,
mert - „az Isten szeretet“, Aki a
lelkében lakott és lépésrõl lépésre vezette õt azon a keskeny
úton, amely az Õ útja volt, senki másé, s amelyet boldogtalanul is boldogan járt végig,
mintha csak tudta volna, hogy
a lenni és menni az Isten szótárában is ugyanazt jelenti.

Csepeli István

bert képviseli õket, aki megszervezte és saját maga kétkezi
munkájával is megtisztította a
temetõt a bozóttól, hulladékoktól. Két évi kemény munkával
rendbe tették a temetõt.
Dunai Róbert javaslatára a
MAZSIHISZ megrendelte és
finanszírozta
a
temetõi
Holokauszt emlékmû felújítását, és az összes ledõlt síremlék ismételt felállítását. A
munka 2013 novemberében,
decemberében valósult meg a
Palásti és B Bt. példaértékû
munkájával.
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fõbb kihívása az egységes
templombelsõ megteremtése
volt - vallott a december 21-én
ünnepélyes keretek között átadott, legutóbbi munkájáról
Csepeli István.
Bár szabadon tervezhettek,
választhatták meg az anyagokat, munkájukat nagyban meghatározták a katolikus egyháznak, illetve a templom építészeti stílusának való megfelelés kötelmei, s együtt kellett gon- Ü

Ü dolkodniuk a fõoltár festményét készítõ mûvésszel is.
Az alkotók elmondása szerint nem mindennapi, izgalmas
feladat volt elkészíteni a terveket, a szerkezeti és mûszaki
rajzokat, összefogni, rendszer-

be, harmóniába foglalni, a
templom szakrális bútorait, képeit.
A kivitelezés nagy örömöt
jelentett mindkét Csepeli számára; elsõ nagyléptékû közös
munkájuk volt ez, kivételes le-

hetõség apa és fia számára az
együttdolgozásra, az együttgondolkodásra.
A solti katolikus templom falairól már csak a történelmi
arcképcsarnok hiányzik, de
márciusra ez is elkészül. S ta-

lán egy újabb pályázat révén
folytatódhat majd Csepeli
Istvánék alkotómunkája: a
templom közösség által használt bútorzatának és a falat díszítõ burkolatnak az elkészítésével.
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Irodalmi kávéház
Acsádi Rozália, paksi költõnõ volt a meghívott vendége a
Rátkay László Irodalmi Kávéház január 28-i összejövetelének. A Marcipán cukrászdában Raffainé Kókány Judit beszélgetett a költõnõvel.

v BALOGH EMESE
Acsádi Rozália fõiskolás kora óta ír. Elsõ versei az 1970-es
évek végén a Somogy címû folyóirat hasábjain jelentek meg;
a költõnõ ekkor végezte Kaposvárott a tanítóképzõ fõiskolát. Diplomája megszerzésétõl
Pakson él, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában tanít.
Rendszeresen publikál: megyei
heti- és napilapokban, irodalmi
folyóiratokban jelennek meg
írásai.
Elsõ - László-Kovács Gyulával közös - verseskötete, a Fûszálakat sodor a szél címmel

1994-ben jelent meg; ma már
13 kötetét veheti kezébe az olvasó.
Acsádi Rozália nemcsak
szerzõként, hanem szerkesztõként is részt vett a Paksi Hírnök
és a Tolna megyei Kézjegy címû irodalmi antológia munkálataiban.
Sokrétû alkotói, irodalmi
munkáját 2000-ben Csányi-díjjal, 2004-ben Tolna megyei mûvészetért plakettel, 2005-ben
Vak Bottyán Gimnáziumért
Emlékéremmel, 2012-ben Gyermekeinkért díjjal ismerték el.
Költeményeit Csoóri Sándor a
Virág voltam, madár lettem cí-

Acsádi Rozália

mû versgyûjtemény kapcsán így
ajánlja az olvasónak: „Acsádi
Rozália kerüli az érthetetlen verseket. Érzelmei, szenvedélyei
minden mozzanatukban átélhetõek. Ezzel ma is híveket toboroz a költészetnek. Vizet nyújt a
sivatagban vánszorgóknak“.

Mindezen
mondatokat
csak igazolni tudják azok,
akik a Rátkay László Irodalmi Kávéház összejövetelén
találkoztak a költõnõvel,
ízelítõt kaptak költeményeibõl, írásaiból, személyiségébõl.

v

Indul a magyar
Attila földjére
Január 14-én teltházas elõadással folytatódott a „Népszerû
tudomány“ elõadássorozat a mûvelõdési központban. Horváth Béla történelemtanár ismertette Dr. Makkay János régészprofesszor elméletét, mely egy újabb verzió a honfoglalás
témakörében.

v SZIEGL ERIKA
A tudós-régész Makkay János 1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti
Intézetének
munkatársa.
Egyetemi tanulmányait befejezve a debreceni múzeumban
kezdett dolgozni. A hatvanas
évek végéig a különbözõ feltáró munkáknál segédkezett,
ezt az idõszakot késõbbi tudo-

mányos munkája megalapozásának tekinti. Békésben
régészkedett, majd - a nemzetközi kutatásokba bekapcsolódva - az égei világ, KisÁzsia, az európai újkõkor
szakértõje lett; több mint félszáz írása tanúskodik az e területen elért eredményeirõl.
Közben mélyebben megismerkedett a magyar õstörténettel és a honfoglalással kapcso-

Horváth Béla

latos különbözõ elméletekkel
is. Az évek során kialakított elméletében függetlenítette magát minden tantételtõl és dogmától, nézeteit Indul a magyar
Attila földjére címmel könyv
alakban is az érdeklõdõk elé
tárta.
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Elméletében kulcsfontosságú
a török-magyar „összeolvadás“,
a szerzõ szerint a kettõs honfoglalás nem tér el a honfoglalás ortodox (millenniumi) téziseitõl,
pusztán idõbeli különbségek, illetve azok be nem látása okozza
a tudományos konfliktust. Ü

Ü Makkay János a megbékélés
és békéltetés szellemében rendszerezi téziseit, célja, hogy bebizonyítsa: a magyarságnak õsi
sajátsága békés természete.

A kutatásoknak elsõsorban
tehát nem a honnan és mikor
kérdéseire kell figyelniük, hanem a „kik vagyunk“ témakörére. Csak ilyen megközelítés-

Újévi koncert a városházán
2014. január 3-án a városháza dísztermében újévi koncerttel
köszöntötte a dunaföldváriakat Teleki Gerõ zongoramûvész,
aki évente legalább egy alkalommal fellép a hazai közönség, a
dunaföldváriak elõtt. Januári koncertjérõl kevesen tudtak,
pedig az újévet követõ hétvégén biztosan többen is szívesen
meghallgatták volna az ifjú mûvész zongorajátékát.

v BALOGH EMESE
Teleki Gergõ estje elsõ részében az elmúlt félév koncertanyagának repertoárjából szólaltatott meg Rahmanyinov
mûveket. A fiatal zenész az
utóbbi idõben keleti filozófiával és csikunggal is foglalkozik, s mint mondta, az orosz zeneszerzõ, zongoramûvész prelûdjei jelentik számára az energiával való mûvészi munkálkodás mintáit.
Az est során Teleki Gergõ zeneszerzõként is bemutatkozott.
Õsbemutató részese volt a kö-

ben tárul fel múltunk, és csak
ilyen nézõpontból igazolódhat,
hogy az a nép, amelynek uralkodóháza öt szentet is adott a
római katolikus egyháznak, az

nem „kéredzkedhet be Európába“, hiszen múltjával és jelenével együtt már õsidõktõl fogva
maga a keresztény Európa - véli a szerzõ.

goraverseny elõkészítõjének
tekinthetõ hollandiai mesterkurzusra.
A 2014-es esztendõben sok
feladat vár városunk tehetséges zenészére, hiszen a „zongoristák olimpiájára“ való készülés mellett, újabb meghí-

vásra Kínában fog koncertezni, és zeneszerzõként márciusban a Nemzeti Táncszínházban is bemutatkozik, ahol
ujgur motívumokból komponált mûvére készített koreográfiával debütál majd egy
tánctársulat.

zönség, hiszen Telekiné Rábai
Melinda elõadásában elõször
szólaltak meg nyilvánosság
elõtt azok az Ady-versek, melyekhez egy nagyobb vállalkozás reményében még nyáron
komponált zenét a fiatal zongorista.
A koncert zárásaként Liszt Ferenc mûveit interpretálta Teleki Gergõ. A felcsendülõ zongoramûvek is részei annak a 270
perces programnak, amellyel a
Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraversenyre készül a mûvész, aki - több száz jelentkezõ
közül - meghívást kapott a zon-

v
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Teleki Gergõ

Egyházüldözés képeken
Januárban a Dunaföldvári Evangélikus Gyülekezet szervezésében a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban volt látható az
Egyházüldözés a rendszerváltás elõtt címû képkiállítás.

v BALOGH EMESE
A Kádár-korszak egyházpolitikáját szemléltetõ tablók egy
vándorkiállítás részeként kerültek a Berze- Nagy Ilona Városi Könyvtárba.
A kiállítás létrejöttérõl Dr.
Kertész Botond történész, az
Evangélikus Országos Múzeum
tudományos munkatársa megnyitó elõadásában elmondta,
hogy a rendszerváltozást követõen a magyar egyházak 1990 elõtti helyzetének feltárását és bemutatását a 2006-ban létrejött
Fehér Holló Munkacsoport vál-

lalta fel. Ez a fiatal történészekbõl, levéltárosokból álló kutatócsoport az 1945 utáni egyházpolitika, egyházüldözés teljes rendszerét kutatta, kutatja. Elsõ tényfeltárásaik a Kádár korszakra vonatkoztak, ezeket 2010 tavaszán
egy konferencián ismertették.
Ezt követõen rendezte meg a történelmi egyházak anyagi támogatásával az Evangélikus Országos Múzeum a Kádár-korszak
egyházpolitikáját bemutató kiállítását, melynek részét képezik a
vándortárlat tablói.
A városi könyvtárba látogatók
a pártközpont, az Állami Egy-

Dr. Kertész Botond

házügyi Hivatal, a börtön és az
állambiztonsági szervek egyházzal kapcsolatos tevékenységérõl
kaphattak összegzõ információkat, s a tablók bemutatták azokat
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az erõszakos módszereket és kifinomult eszközöket is, melyekkel
a Kádár-korban az egyházak hatókörét szigorúan a templomok
falain belülre tudták szorítani.

v

Megalakult az
asztaliteniszezõk egyesülete
Az õszi versenyszezont már önálló egyesületként kezdték az
eddig szakosztályként mûködõ asztaliteniszezõk. A három
éve ifjú Takács Zoltán kezdeményezésére alakult csoport eddigi eredményei alapján úgy döntött, hogy önálló egyesületként tevékenykedik a továbbiakban.

v SZABADOS SÁMUEL
A szerkezeti átalakulás elõnyökkel is jár, például a szponzorálás, versenyeztetés, az
önálló döntéshozatal terén.
Takács Zoltán edzõ beszámolója szerint évrõl évre jelentõsebbek a fiatalok által elért sikerek. A megyei Diák
Kupán már rendszeresek a
bronzérmes, illetve dobogó
közeli helyezések. Többek
közt Mosonyi Aliz, Pataki
Zsófia, Magyari Rebeka, Méhes Attila, Sebestyén Gergely
nevéhez kötõdnek ezek a sikerek. Jelentõs eredmények születtek a Diákolimpián is: Se-

bestyén Gergely egyéni
bronz-, a Sebestyén-Méhes
páros ezüstérmet szerzett.
Újdonság, hogy õsztõl a
földvári fiatalok a nemrég
szervezõdött megyei felnõtt
bajnokságban is szerepelnek.
Az ifik nagyszerûen bizonyítanak a felnõttek mezõnyében, hiszen a nyolc csapatot
felvonultató mezõnyben az 5.
helyen állnak. Sok rutint és tapasztalatot szerezhetnek a
bajnokság során, mivel volt
NB II, NB III-as játékosokkal
is megmérkõznek.
A sikerek népszerûvé tették a sportágat, jelenleg 2223 fiatal látogatja az edzése-

ket. A létszám emelése azért
problémás, mivel jelenleg
Takács Zoltán látja el az
edzõi tisztet minden korosztálynál, így az edzésidõbe
nemigen fér már be a nagyobb létszám.
A tavasz során ismét a Diák
Kupa küzdelemsorozat vár a
földvári asztaliteniszezõkre,
ahol az edzõ reményei szerint
idén már aranyérmet is szerzünk. A megyebajnokságban
is elõrelépésre lehet számítani, nem elérhetetlen a dobogót
jelentõ harmadik helyezés
sem.

Az egyesület mûködésének
anyagi feltételei adottak, de az
elõrelépéshez további támogatás szükséges, hiszen rendszeresen kell újítani a technikai
eszközöket, s tervezik nyári
edzõtábor szervezését is.

tát, de természetesen a szerzett
gólok és a gyõzelem nagy örömet váltott ki a gyerekekben és
a szülõkben egyaránt.
Õsszel a Bozsik program tartalma kissé módosult. A Holler
UFC Dunaföldváron tartott közös edzést a környezõ települések hasonló korosztályai számára, ami megtisztelõ volt a klub

számára, hiszen az itt végzett
munka színvonalát dicsérte. A
program ellenõre is elismerõen
szólt a szervezésrõl és a földvári
edzõk felkészültségérõl.
A télen még teremkupák várnak a gyerekekre Tolnán, illetve idehaza, tavasztól pedig a
focipálya lesz a felkészülés
helyszíne.
Ü

v

Ahol a részvétel és az
eredmény is fontos
Városunk sportéletében meghatározó esemény volt a Holler
UFC megalakulása hét évvel ezelõtt. Az egyesület a labdarúgó utánpótlás nevelésével foglalkozik; ennek keretei között az
óvodás kortól a felnõtt kor küszöbéig több korosztály talál a
maga számára hasznos idõtöltést, mozgáslehetõséget.

v SZABADOS SÁMUEL
Sok gyerek számára lehet,
hogy csak néhány évet jelent ez
az idõszak, hiszen nem minden
fiatalból lesz késõbb sikeres focista, de önmagában már ez is
pozitívum. Ugyanakkor lehetõség adódik arra, hogy a tehetségek szakszerû irányítás keretei
között fejlõdjenek, és idõvel a
labdarúgás magasabb iskoláiba
is eljussanak. Ennek szellemében tevékenykedik a klub napjainkban is.
A
legfiatalabb,
U7-es
korosztállyal Szigeti Ádám

foglalkozik már második éve.
A múlt évi szezont 12-en kezdték, késõbb még néhányan
csatlakoztak a kerethez, így az
edzéseket átlagosan 14-16 gyerek látogatta rendszeresen.
A heti edzések mellett a
Bozsik program biztosította a
megmérettetés lehetõségét számukra. Tavasszal Pakson vettek részt egy körmérkõzés sorozaton a környékbeli települések csapataival együtt. Ilyen alkalmakkor természetesen nem
az eredmény a fontos, hanem,
hogy mindenki pályára lépjen,
és szokja a mérkõzés hangula-
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Ü Az egyéni teljesítményeket
ebben a korosztályban még nehéz mérni, de az edzõ által készített felmérések és statisztikák
(például az edzések látogatottsága alapján) Szigeti Ádám Király
Krisztián, Csikós Pál és Polgár
Ferenc évi teljesítményét tartotta dicséretre méltónak.
Szigeti Ádám néhány éve
abbahagyta az aktív labdarúgást, edzõi pályán szeretne tevékenykedni a továbbiakban.
Jelenleg is részt vesz a megye
által szervezett szakmai képzésen, melynek tartalma az
utánpótlás nevelése. Alapos
pszichológiai és pedagógiai
felkészítést is kapnak, hiszen
ez az alapja a gyerekekkel való foglalkozásnak. A kezdeti

Schulteisz Norbert

Szigeti Ádám

nehézségek után Ádám úgy
érzi, megtalálta a közös hangot a fiatalokkal és a szülõkkel, erre utal a foglalkozásokon való nagy részvételi arány
és a jó hangulat. Távolabbi
tervei közt a felnõtt szakedzõi
képesítés megszerzése szerepel.

Az U 9-es korosztály szakvezetõje Schulteisz Norbert évek
óta foglalkozik fiatalokkal. A
múlt évben sajnos nem tudtak
bajnokságban indulni, így a
Bozsik program keretei között
hétvégi tornákon léptek pályára a fiatalok, Györköny és Paks
csapataival mérkõztek. E tor-

nák célja a rutinszerzés és a
csapatszellem erõsítése volt.
A korosztály edzésprogramjában elsõdleges a technikai
elemek gyakorlása, például
labdaérintés, passzolás, de már
az erõnléti elemek is helyet
kaptak, fõként a futás. A szakvezetõ Maronyai Zoltán, Pribék Tamás és Velics Martin évi
munkáját és teljesítményét dicsérte.
Télen a teremtornák várnak a
gyerekekre többek közt Tolnán, Baracson, Dunaújvárosban. A korosztályos rotáció általában 3-4 fõt érint évente, õk
továbblépnek a magasabb csoportba, pótlásuk az U7-es
cspoprtból és az általános iskolai toborzásból történik.

Brooksie, ez a kedves, öreg
sármõr 35 év mámoros boldogság után hirtelen magára marad. Felesége halálával úgy érzi, egyúttal elvesztett minden

kapaszkodót is az élethez…
Fõszereplõk: Hûvösvölgyi
Ildikó, Mikó István
Rendezõ: Bodrogi Gyula
Jegyár: 3.000 Ft

Február 25. kedd 19.00

Fõszereplõk: Gergely Róbert és Xantus Barbara
Író: Pierre Barillet, JeanPierre Grédy
Rendezõ: Schlanger András
Jegyár: 3.000 Ft

A kaktusz virága

Március 25. kedd 19.00

Téli színházi
elõadások
Zenés komédia Nádas - Szenes slágereivel a Bánfalvy
Stúdió elõadásában.
Julien nõtlen, szoknyapecér
fogorvos. Stéphanie mogorva,
maximalista asszisztensnõ. Igor
fiatal, helyét keresõ reklámmodell. Antonia céltudatos, magabiztos lány. E nem mindennapi
jellembéli és társadalmi helyzetbõl fakadó különbözõségek mellett, egy kezdeti füllentés e négy
szereplõt képtelenebbnél képtelenebb helyzetekbe sodorja.

Csak kétszer vagy fiatal
A Turay Ida Színház vígjátéka.
Voltak már úgy, hogy nemrég eltávozott szerettük hangját
hallani vélték? Hogy semmivel
sem összetéveszthetõ illata bekúszott a szobába?
Hogy papucsának csoszogására ébredtek, vagy érezni vélték homlokukon könnyed érintését?
Gordon
Brooks,
alias

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

Erõsítse kedvence immunrendszerét!
Immunovet 100 g
2.490 Ft/db
Panki 100 darabos vitaminok
560 Ft/doboz
Robi 700 g vitamin
1.500 Ft/doboz
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Dinamikusan fejlõdõ
építõipari vállalkozás az alábbi
munkakörökben állást hirdet:
PROJEKT VEZETÕ
Elvárások:
– felsõfokú szakirányú végzettség
– minimum öt év szakmai tapasztalat
ÉPÍTÉSVEZETÕ
Elvárások:
– minimum középfokú szakirányú végzettség
– minimum öt év szakmai tapasztalat
BETONÜZEM KEZELÕ
Elvárások:
– minimum középfokú szakirányú végzettség
– szakmai tapasztalat

Pályázatát önéletrajzzal, fényképpel és a végzettséget
igazoló okmányokkal a 2014allashirdetes@gmail.com
e-mail címre várjuk, valamint hétköznapokon 8-16 óra
között a 0630/828-5561-es telefonszámon érdeklõdhet.
Elõny gépjármû vezetõi gyakorlat, számítógépes
ismeretek. Bérezés megegyezés szerint.

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02
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Mûvelõdési Központ
FEBRUÁRI PROGRAMOK
FEBRUÁR 15. SZOMBAT 18.00
Katolikus farsang
FEBRUÁR 19. SZERDA 10.00 ÉS 14.00
Kíváncsi királykisasszony
a Zenthe Ferenc Színház zenés mesejátéka
Jegyár: 900 Ft
FEBRUÁR 19. SZERDA 18.00
Népszerû tudomány
Olyannak lenni, mint bárki más
Elõadó: Kovács (Kokó) István olimpiai
bajnok ökölvívó
FEBRUÁR 23. VASÁRNAP
Farsangi táncház
Zenél a Kóborzengõ zenekar
Tánctanárok: Iker Józsefné, Molnárné
Miklán Jolán és Gönczöl Tamás
15.00-16.00 „Aprólépés“ táncház óvodásoknak. Jegyár: 500 Ft. Kísérõjegy: 200 Ft.
16.00-tól „Hosszúlépés“ táncház gyerekeknek és felnõtteknek. Jegyár: 500 Ft
FEBRUÁR 23. VASÁRNAP
A kaktusz virága
Zenés komédia Nádas Gábor és Szenes
Iván slágereivel a Bánfalvy Stúdió elõadásában
Fõszereplõk: Gergely Róbert és Xantus
Barbara
Író: Pierre Barillet, Jean-Pierre Grédy.
Rendezõ: Schlanger András
Jegyár: 3.000 Ft
FEBRUÁR 27. - MÁRCIUS 1.
Kultúrházak Éjjel - Nappal
Február 27.
14.00 Várostörténeti vetélkedõ
Február 28.
15.00 Nyilvános próba a Zsigec musical
csoportnál
17.00 Mi van a vásznon túl? - látogatás a
gépteremben és a kulisszák mögött
18.00 Nyilvános Zumba edzés
18.00 Mozimánia - A plebejus herceg (6)
MINDEN MOZIJEGY MELLÉ POPCORN JÁR!
20.00 Mozimánia - Ezerízû szerelem (12)
MINDEN MOZIJEGY MELLÉ POPCORN JÁR!
Március 1.
9.00 nyilvános próba az Ördögszekér
Táncegyüttesnél
18.00 A város napja - gálamûsor

Kulturális ajánló

A Népszerû tudomány elõadássorozat
Kovács „Koko“ István ökölvívó olimpiai bajnok „Olyannak lenni, mint bárki
más“ címû elõadásával zárul.
A népszerû sportoló, közéleti ember
éltérõl, pályájáról beszél február 19-én,
szerdán 18.00 órakor a mûvelõdési ház
kistermében.
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FEBRUÁR

7. péntek 18:00

Csodabogarak - az elveszett
hangyák völgye
színes, szöveg nélküli, francia animációs kalandfilm,
82 perc, 2014

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje

2014. február 7. Dr. Palkó Ágnes
2014. február 14. Dr. Móricz Zoltán
2014. február 21. Dr. Hallai Róbert
2014. február 28. Dr. Englert Rolland
2014. március 7. Dr. Palkó Ágnes

8. szombat

Vágyak szerelmesei
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték, 112 perc,
2012

14. péntek

Franciadrazsé, avagy francia
Borat robbantani Eiffel-torony
színes, magyarul beszélõ, francia vígjáték, 94 perc, 2013

15. szombat

Katolikus Farsang
A vetítés elmarad

21. péntek

Behálózva
Gondos, állatszeretõ gazdit keresünk
Perrónak. Perró hét év körüli golden
retriver kankutya. Ivartalanított, chipezett,
nagyon kedves, barátságos, igazi dörzsölt
öregúr. Érdeklõdni: 06 20/ 59-333-80

Soros hirdetés

Egy fekete, sárga, nõstény, tacskó
testvérpárnak keresünk szeretõ gazdit.
Nagyon vidámak, kedvesek, négy hónaposak. Oltva, chipezve vannak. Érdeklõdni: 06 30/ 483-43-10

színes, feliratos, angol-amerikai thriller, 96 perc,
2013

22. szombat

Kísértés
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 98 perc, 2013

28. péntek 18:00 Mozimánia - minden
mozijegy mellé popcorn jár!

A plebejus herceg
színes, feliratos, olasz vígjáték, 97 perc, 2013

28. péntek 20:00 Mozimánia - minden
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15.

mozijegy mellé popcorn jár!

Ezerízû szerelem
színes, feliratos, indiai-francia-német-amerikai
vígjáték, 104 perc, 2013
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek, az ettõl
eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük. Jegyár 500
Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

