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Dunaföldvár
Díszpolgára

A 2015. évben Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete a Dunaföldvár Díszpolgára kitüntetést
Szeleczki Sándornak adományozta több évtizedes munkája
elismeréseként.

n BALOGH EMESE

Szeleczki Sándor 1932. december 12-én született Dunaföldváron.
Feleségével, Szántó Máriával tõsgyökeres dunaföldváriak, két lánygyermekük, négy unokájuk és egy
dédunokájuk van.
Szeleczki Sándor az általános iskolai tanulmányait Dunaföldváron
folytatta, ezt követõen Budapestre
ipari szakmunkás iskolába került,
ahol géplakatos szakmunkás Ü

Ü vizsgát tett. Ezt követõen
Székesfehérváron érettségizett,
majd a Budapesti Mûszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karán, gépészmérnök szakon
szerzett diplomát.
A mérnöki diplomával
számtalan lehetõsége lett volna Budapesten állást kapnia,
õt azonban a szíve hazahúzta
Dunaföldvárra. A Rostkikészítõ Vállalat dunaföldvári üzemében a Kendergyár Bútorlap
Üzemben kapott mûszaki vezetõként állást. Ezt a munkakört 17 évig töltötte be, majd
gyárvezetõként a szintén
dunaföldvári Oxigén is Dissous Gázgyárhoz került, ahol
hét évet dolgozott. Nyugdíjba
a dunaföldvári ÁFÉSZ Ipari

Osztályának osztályvezetõ pozíciójából vonult hat év munka után.
A közösségi munkát, a közösségi életet mindig szerette.
Tagja volt a dunaföldvári nagyközség elsõ tanácsának, egy
cikluson keresztül pedig a megyei tanácsnak, több évig focizott a Dunaföldvári Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályában, és belépett a Dunaföldvári
Kertbarát Klubba is, ahol rövid
tagság után elnöknek választották.
A kertbarát klub jelszava:
Kertészkedj, mûvelõdj, barátkozz, védd a természetet és fogyassz magyar terméket! Ezen
jelmondat szellemében 14 éven
keresztül tevékenykedett el-

„Dunaföldvárért“
Emlékérem
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete az 1997-ben alapított „Dunaföldvárért“ Emlékérem kitüntetést a 2015.
évben a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületnek ítélte oda.

n BALOGH EMESE
A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület hivatalos
formában 2004 decembere óta
mûködik
Appelshofferné
Rabóczki
Anikó
és
Appelshoffer János vezetésével. Jelenleg három korcsoportban 50 fõ táncol az egyesületben, melynek céljai között szerepel a helyi hagyományok felkutatása és megõrzése, az idõsebb generáció értékeinek átmentése. Nemcsak
táncok, hanem népdalok, szokások, játékok, viseletek is
szerepelnek a megmentendõ
értékek között, s azt is fontos
feladatuknak tartják, hogy
népszerûsítsék a magyarországi és a határon túli magyarság táncait.

Éppen e célból minden évben önálló mûsorral jelentkeznek. Táncszínházi elemekkel
fûszerezve már színpadra vitték a különbözõ évszakok népszokásait, és „Mátkatánc“ címû
produkciójukban feldolgozták
Dunaföldvár török kori történetét is.
Az Ördögszekér Táncegyesület mûködése óta állandó
résztvevõje a városi kulturális
rendezvényeknek, a táncosok
öregbítik Dunaföldvár nevét
országszerte és a határon túl is.
Rendszeres fellépõi a szüreti
fesztiválnak, a Szent István-napi vigadalomnak, a városi gálamûsoroknak, tapsolt nekik a
nagyérdemû a Tánc Világnapján, a Földváriak Találkozóján,
a borszéki testvérvárosi ünnepségen, a weikersheimi Kärwen,
kulturális és néptánc fesztiválokon. Több alkalommal jártak
Erdélyben, ahol táborokban
mélyítették el tudásukat, és
évek óta visszajáró vendégei a
Baracsi Néptánc Fesztiválnak,
ahol több ízben elnyerték a leg-

nökként. A tagság ismereteinek
bõvítése érdekében évente több
kirándulást szervezett: cserelátogatást tettek az ország különbözõ pontjain mûködõ társszervezeteknél, belföldi és külföldi utakon ismerték meg országunk, földrészünk nevezetességeit.
A városi rendezvényeken is
tevékenyen részt vett. Januárfebruár hónapokban hagyományteremtõ, nyolc elõadássorozatból álló „Téli esték“ elõadássorozatot, márciusban borbírálatot és borversenyt szervezett a dunaföldváriak számára.
A majálison és a Szent Istvánnapi rendezvényeken mindig
jelen volt az egyesület tagjaival, akikkel közremûködtek a

Márton- napi, az adventi és az
óévbúcsúztató ünnepségek lebonyolításában. A Duna-parti
park takarításának, gondozásának, füvesítésének megszervezése is az õ nevéhez fûzõdik.
A Dunaföldvári Kertbarátok
Városvédõ Egyesület elnöke
pozíciójáról 2014 januárjában
lemondott, jelenleg tiszteletbeli elnökként segíti az egyesület
tevékenykedését.
Szeleczki Sándor évtizedeken át tanúsított derûs, példamutató civil elszántságáért, a
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédõ Egyesület életében
való meghatározó, építõ szerepvállalásáért vehette át a
Dunaföldvár Díszpolgára elismerést.

jobbnak csoportnak járó Vándorserleget.
A 2006-os évben testvérkapcsolatot építettek ki a Gruppo
Folko Turiano nevû szicíliai
tánccsoporttal, melynek keretében San Ambroggioban és
Alcara Li Fusiban vendégszerepelt az együttes gyerek és felnõtt csoportja, valamint õk is
vendégül látták a szicíliai tánccsoportot. 2010-ben közös mûsort adtak a budapesti Vasas
Mûvészegyüttessel a dunaföldvári, majd a budapesti közönség elõtt. 2014 novemberében
részt vettek a Martin György
Néptáncszövetség által rende-

zett minõsítõ fesztiválon, és
minõsült együttes eredményt
értek el.
Mûsorukban megtalálhatóak
magyarországi és erdélyi néptáncok, többek között színpadra vittek már moldvai, rábaközi, dunaföldvári, szatmári,
gyimesi, magyarpalatkai, eleki,
méhkeréki, somogyi koreográfiát. Rendezvényeiken, fellépéseiken igyekeznek mindig élõ
zenekari kíséretet biztosítani,
ezzel is színvonalasabbá, hangulatosabbá téve mûsorukat.
Az egyesület nagy gondot
fordít a táncosok színpadi
megjelenésére
csakúgy, Ü
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Emlékezzünk közösen!
Az
18481849-es forradalom- és
szabadságharcról 2015.
március 15-én
10 órakor a mûvelõdési házban
emlékezik meg
Dunaföldvár
közössége.

2.

Program:
Ünnepi köszöntõt
mond Horváth Zsolt
polgármester.
Ünnepi mûsor a Beszédes József Általános
Iskola diákjainak
elõadásában.
Koszorúzás
a Kossuth téri
emlékmûnél.

Ü mint a szakmai programok
szervezésére, melyek kulturált
szórakozást nyújtanak minden
korosztálynak. A rendszeres
próbák mellett a táncot szeretõk és érdeklõdõk részére

táncházakat tartanak valamint
táborokat szerveznek, ahol a
tánctanulás mellett kézmûves
foglalkozásokon (szövés, kosárfonás, nemezelés, szalmázás, agyagozás) a résztvevõk-

nek lehetõségük nyílik régi
népi mesterségek megismerésére, népi játékok tanulására
is.
A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületet sikeres

„Dunaföldvár Sportjáért“
A „Dunaföldvár Sportjáért“
kitüntetés azoknak a személyeknek,
egyesületeknek,
szervezeteknek adományozható, akik sportolóként,
edzõként, sportvezetõként
vagy szervezetként Dunaföldvár sportéletében kiemelkedõnek, meghatározónak
bizonyultak. A 2015. évben
Dukai István kapta meg a díjat a képviselõ-testület döntése alapján.

n BALOGH EMESE
Dukai István 1961. november 26-án született Dunaföldváron. Általános iskolás korában az úttörõ olimpiákon megyei szinten futásban, gerelyhajításban ért el dobogós helyezéseket a dunaföldvári iskola színeiben. Az általános iskola befejezése után Dunaújvárosban, a Bánki Donát Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Ebben az idõszakban
is több sportágban, labdajátékokban, atlétikában képviselte iskoláját városi és megyei
versenyeken.
1978-ban kezdett el kézilabdázni a Pelsõczi András vezette gárdában. Tagja volt annak a
többszörös megyebajnokságot
nyert csapatnak, amely 1982ben Kolics János irányításával
feljutott az NB II-be. Néhány
év múlva már az NB I.B-ben, a
nemzeti bajnokság másodosztályában játszottak a földvári
férfi kézilabdások; ez az idõszak jelentette Dukai István aktív sportolói pályafutásának a
csúcspontját.
1993-ban, Kolics János távozása után döntõ érdemei voltak

lyein is aktívan részt vett a
sportmunkában. A Dunaújvárosi Fõiskola kézilabda csapatával 1982-ben a Fõiskolai
Bajnokságban a legjobb nyolc
közé jutott. A Gumiipari Szövetkezet kézilabda csapatával
országos döntõt játszott a
Szövetkezeti Bajnokságban,
valamint a szövetkezetek közötti focibajnokság mérkõzésein is rendszeresen szerepelt.
A sorkatonai szolgálata alatt
második helyezést ért el a
Hadsereg Bajnokságon a
4x800 m-es fegyveres váltó
tagjaként, a bajai laktanyában
pedig õ nyerte meg az újoncok számára kiírt négy tusa
versenyt.
A kézilabda mellett nagy
szerelme a kispályás foci. Teremfociban többször szerezte
meg a gólkirályi címet, lett a
legjobb játékos.
Önkormányzati képviselõként, majd alpolgármesterként
többször indult Dunaföldvár
színeiben sportversenyeken a
Földvárak Találkozóján, a
simontornyai mini maratonon,
a Szekszárdi Szüreti Napokon,
a polgárõrség megyei és országos focibajnokságán.
Meghatározó sporttevékenysége mellett 2011 óta vezetõje
a Szent Rókus Borlovagrendnek is.
Dukai István sportolóként,
szervezõként, vezetõként több
évtizede aktívan és eredményesen tevékenykedik Dunaföldvár sportéletében. Magas
szakmai felkészültséggel végzett fáradhatatlan, áldozatos
szolgálatáért, a helyi közéletben kifejtett építõ szerepvállalásáért méltán megérdemli a
„Dunaföldvár Sportjáért“ kitüntetést.

abban, hogy a csapat együtt
maradt. Játékosként, edzésvezetõként, menedzserként rengeteget dolgozott: szervezte az
egyesület napi munkáját, a
pénzügyekkel, játékos igazolásokkal foglalkozott. A klub
közben megyei, majd regionális bajnokságokat nyert. A megyei bajnoki címek mellett a
földvári csapat többször elnyerte a „Legsportszerûbb csapat“ címet is, Dukai Istvánt pedig 1998-ban Tolna megye legjobb férfi kézilabdázójává választották.
Egy idõ után az egyesületi
elnöki tisztet is betöltötte, de
önkormányzati képviselõvé választásával egyidejûleg jogszabályban rögzített összeférhetetlenségi ok miatt errõl le kellett
mondania. Képviselõi munkáját 1998-2010 között végezte,
2000-tõl 2010-ig Dunaföldvár
alpolgármestere volt. Ez idõ
alatt tisztségébõl fakadóan sokat tett a város sportéletének
mûködéséért, fejlesztéséért,
többek között a sportpálya felújításáért.
2009-ben az aktív sportot abba kellett hagynia, ezután a kézilabdacsapat szervezõ munkájában vett részt. A 2010-es önkormányzati képviselõ választáson - saját elhatározásból már nem indult, így ismét a kézilabda egyesület elnöke lett,
amely a regionális bajnokságban többször ért el elsõ helyezést. Az elnöki tisztséget jelenleg is betölti, csapata pedig az
idei szezonban veretlenül az elsõ helyen áll.
A kézilabda egyesület mellett, a fõiskolán és a munkahe-
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szakmai tevékenysége, a
gyermekekért, ifjúságért és a
dunaföldvári lakosokért tett
példaértékû munkája méltán
tette érdemessé a díj odaítélésére.

n

A dunaföldvári Annamatia Zenei Egyesület tagjai
tisztelettel
megköszönik
mindazoknak, akik az elmúlt
évben is a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották részükre. A támogatás
összege 2014-ben 66.209 Ft
volt, amit a kórus az alapszabályban meghatározott célokra használt fel.
Várjuk ez évben is a kedves közönségünk biztatását,
anyagi támogatását! Adószámunk: 18856521-1-17

n

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber
Lászlóné
Petrovics Józsefné

Olvasói levél

Teremtsünk új fórumot
városunk fejlõdése érdekében!
Közmeghallgatás: A jogintézmény célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi (például:
egyesületek, egyesülések) közvetlenül intézzenek a helyi
közügyek tekintetében kérdést, vagy tegyenek javaslatot
a képviselõ-testületnek. (2011.
évi CLXXXIX.)

n JÁKLI MIHÁLY
A 2015.02.24-én a városháza
házasságkötõ termében megtartott közmeghallgatás azonban nem a törvénynek és az elvárásoknak megfelelõen zajlott. Jelentõs idõt vett igénybe
a polgármesteri beszámoló,
ami szinte csak az útépítési tervek és a leadott pályázatok felsorolását tartalmazta, valamint
szót kapott a Dunanett Kft.
képviselõje a szelektív hulladékgyûjtéssel és szállítással

kapcsolatban. Jóllehet a bevezetendõ szelektív hulladékszállítás fontos, de erre külön fórumot lett volna célszerû összehívni.
A dunaföldvári közmeghallgatásra két csatornán érkezhettek a közügyeket érintõ kérdések: telefonon vagy a helyszínen személyesen feltett kérdések formájában.
A fentiek miatt azonban a
közmeghallgatás intézményét
nem tudta kihasználni a lakosság, valamint erõsen irányított
volt a beszélgetés menete, hiszen a telefonon feltett kérdések száma jóval magasabb volt.
A telefonon érkezõ kérdések
esetében ugyanis lehetõség van
elõszûrésre, kontrollra, ami
meg is történt. A helyszínen
részt vevõ polgárok alig kaptak
szót; nem mondhatták el a kérdéseiket, de ugyanez a jelzés

érkezett a telefonálók közül is.
Az utolsó lakossági felszólaló kérdezés helyett - újabb közmeghallgatás megtartását kérte, azonban a város vezetõsége
részérõl erre a felvetésre nem
érkezett válasz. (Csak itt jegyzem meg, hogy Dunaföldvár
képviselõ-testületének új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát elõtte néhány órával fogadta
el a képviselõ-testület. Eszerint
évente csak egy közmeghallgatást fognak tartani.)
Összegezve tehát a közmeghallgatás nem érte el célját, jóllehet a demokráciát látszólagosan sikerült gyakorolni, látszólag eleget téve a törvény által
elõírt szabályoknak. Azonban a
demokrácia a többség akaratának gyakorlásáról szól, ami jelen esetben nem történt meg.
Ezért javaslom, hogy ezen újság hasábjain indítsunk el egy
fórumot, ahol városunk polgárai lehetõséget kapnak írásban
feltenni kérdéseiket, melyre a
város vezetõitõl várjuk a következõ számban a választ.

Precedenst teremtve hadd tegye fel e sorok írója az elsõ
kérdést:
A résztvevõ kb. 20 polgártárs nevében köszönjük a szilveszter éjszakai tûzijátékot,
ami igazán színvonalasra sikerült, hiszen megközelítõleg
30 percen keresztül zajlott.
Azt szeretném megkérdezni a
polgármester úrtól, hogy miért volt szükség egy ekkora
tûzijátékra, miért nem az aug.
20-i rendezvény fényét emeljük inkább, tekintettel az ott
lévõ magas számú nézõközönségre, szemben a szilveszterivel. Illetve mennyibe került, mekkora volt a költsége,
és mibõl sikerült erre a fedezetet elõteremtenie a városnak?
A fentiekre kérem a polgármester urat, szíveskedjék válaszolni, polgártársaimat pedig
ezúton bátorítom további kérdések írására.
Köszönettel: Jákli Mihály
(Dunaföldvár, Fehérvári utca
11.)

megyei igazgatók, tûzoltó parancsnokok és a rendvédelmi
szervek elöljáróinak jelenlétében vette át az egységének
járó elismerést.
Csányi Imre február óta a Tolna megyei Tûzoltó Szövetségben is dolgozik. Alelnökként a

Tolna megyében mûködõ 24 önkéntes tûzoltó egyesületet képviseli a szövetségben; feladata a
pályázatok elbírálásában és a
napi ügyintézésben való közremûködés mellett az önkéntes
szervezetek munkájának összefogása, koordinálása.

n

Az év önkéntes tûzoltó egyesülete
Az „Év önkéntes tûzoltó
egyesülete“ díjat 2013-ban alapította az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság.
A Dunaföldvári Önkéntes
Tûzoltó Egyesület az országban másodikként nyerte el a
kitüntetést.

n BALOGH EMESE
2014-ben 471 önkéntes tûzoltó egyesület közül egyedüliként kapta meg az „Év önkéntes tûzoltó egyesülete“ címet a
dunaföldvári; a 19 megye javaslata közül az országos tûzoltósági fõfelügyelõ a dunaföldvári tûzoltóságot találta
leginkább méltónak az oklevélre, kupára és az ezzel járó erkölcsi elismerésre.
Csányi Imre tûzoltóparancsnok úgy véli, a dunaföldvári

önkéntesek magas színvonalú
munkájukkal érdemelték ki a
díjat. A 137 éve alapított egység az utóbbi évtizedben sokat
fejlõdött: elsõ kategóriájú,
önálló beavatkozásra jogosult
tûzoltósággá vált. A tagok képzettek, az egység jó mûszaki
paraméterû eszközökkel dolgozik. A 2014-es évben rendszeresen részt vettek az országosan meghirdetett gyakorlatokon, bemutatókon, 47 alkalommal vonultak ki tûzesethez,
mûszaki mentéshez.
A 37 fõs legénység nagy
örömmel fogadta az elismerést - tudtuk meg a parancsnoktól -, aki dr. Bakondi
György altábornagytól, a Belügyminisztérium Országos
Kataszrófavédelmi Fõigazgatóságának fõigazgatójától a
4.
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Pályázati felhívás

a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.
– Szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
6. § (8) bekezdésében felsorolt
mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a
megbízást követõ két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét.
– Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
– összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázatát elbíráló
üléseken kívánja-e zárt ülés
tartását,
– hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
– a véleményezõ és
döntést hozók részére,
– vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
– nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság
alatt.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. június 01.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. április 10.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Társulás címére
történõ megküldésével (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
beosztás megnevezését: intézményvezetõ (GYESZAK).
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: A pályázatokat
a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében
foglalt szakértõ, továbbá a Kjt-

a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõi
(magasabb vezetõ) beosztás betöltésére

n DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE
GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidõ).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2015. június 01tõl 2020. május 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: Az intézmény irányítási, ellenõrzési,
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti
(nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, gyermekjóléti)
feladat ellátása. Feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, szakmai
munka koordinálása, az intézmény gazdálkodásával összefüggõ pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási
feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete,
kapcsolattartás a fenntartóval,
döntés az intézmény mûködésével kapcsolatos minden
olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. A
fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény mûködésérõl, tevékenységérõl.
Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás
jogával történõ rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola, a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 2. számú
melléklet I/1. pontjában elõírt
képesítés, valamint az 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz.
mellékletének 5. és 8.1. pontjában intézményvezetõi/vezetõi
munkakörben elõírt felsõfokú
képesítés.
– Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása.
– Szociális szakvizsga, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent: Szociális vagy
gyermekvédelmi intézményben szerzett legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai életrajz.
– Az iskolai végzettséget,
képesítést igazoló okirat(ok)
másolata.
– A pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum.
– 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány
a büntetlen elõélet igazolására,
valamint annak igazolása, hogy
5.

nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. §
(10) bekezdés c) pontjában
megjelölt tagokkal bõvített
szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésrõl a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
dönt.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Horváth Zsolt társulási elnök
nyújt, a 75/541-553 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényes információ:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/B. § (2) bekezdése
alapján magasabb vezetõ, illetve a vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idõre szól, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony
esetén - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.

n

Kérjük, támogassa befizetett adója 1%-ával a Dunaföldvári Polgárõrség Védelem Alapítványát!
Adószám: 18852723-1-17
Köszönjük a támogatást!

n

Kérjük, ajánlja fel adója
1%-át a Dunaföldvár tûzvédelméért!
Adószám: 18855403-1-17
Köszönjük a támogatást!

n

Pályázati felhívás

a Dunaföldvári Mûvelõdési Központ és Könyvtár
könyvtáros munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozott idejû
közalkalmazotti
jogviszony
2015.04.01-jétõl 2017.03.31-ig
(3 hónap próbaidõ).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
A munkavégzés helye: BerzeNagy Ilona Városi Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Béke tér 13.
A munkakörhöz tartozó fõbb
tevékenységi körök: könyvtárosi feladatok ellátása (könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása,
állomány fejlesztése, gondozása, pályázatfigyelés, kiállítások

szervezése, tájékoztatási feladatok)
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola, a 2/1993.(.30.)
MKM rendelet mellékletében a
könyvtári munkakörök, könyv-

HONVÉD VEZÉRKAR SZEMÉLYZETI
CSOPORTFÕNÖKSÉG
HVK Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

pályázati felhívása

a NATO Flying Training in Canada (NFTC) repülõhajózó programban való részvételre.

n ERDÉLYI LAJOS

DANDÁRTÁBORNOK

Pályázatot nyújthat be az a
magyar állampolgár, aki rendelkezik jelen pályázatban leírt feltételekkel.
A pályázatok beérkezési
határideje: 2015. március 15.
A pályázatokat közvetlenül
elektronikusan Jakab László
alezredesnek (HVK SZCSF
Humánerõforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetõjének) kell benyújtani a
jakab.laszlo@hm.gov.hu email címre.
Pályázati feltételek:
– 2015. év december 31-ig
be nem töltött 25. életév;
– korlátozás nélküli egészségi-, pszichikai-, fizikai alkalmasság;
– felsõoktatási intézmény-

ben szerzett, vagy 2015. augusztus 31-ig megszerzett oklevél/diploma;
– nyelvismeret (angol középfok „C“ vagy STANAG
2,2,2,2 vagy katonai szakanyaggal bõvített angol középfok);
– pályázó vállalja az elõírt
repülõkiképzést, egészségügyi vizsgálatokat és nemzetbiztonsági ellenõrzést;
– vállalja a képzéssel járó
kötelezettségeket;
– vállalja az NFTC vagy
más repülõ kiképzési program
sikeres befejezése után a harcászati
repülõgép-vezetõi
vagy helikoptervezetõi beosztást
Az NFTC program tervezett
hazai fázisai:
– légijármû- vezetõ képzés
(elméleti),
6.

táros „F“ besoroláshoz elõírt
végzettség.
– Gyakorlott szintû számítógép-kezelõi ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Végzettséget, képzettséget
igazoló okirat/ok másolata.
– Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a
pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.
– Nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot a pályázati
eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. április 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. március 22.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvári Mûvelõdési Központ
és Könyvtár (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.) címére történõ
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: könyvtáros.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2015. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Dezsõ igazgató nyújt, a
75/541-000, 30/9115-399 telefonszámon.

– ejtõernyõs kiképzés,
– túlélõ tanfolyam,
– angol nyelvi kiképzés,
– gyakorlati repülõ kiképzés, kiválasztás (Jak-52)
Az NFTC programmal kapcsolatos további részletekrõl
Litauszki Zoltán alezredes,
MH ÖHP LEHKF (tel: 88
542811 mellék:4764; email:
Litauszki.Zoltan@mil.hu) ad
további részletes felvilágosítást.
A pályázatoknak tartalmaznia kell:
Szakmai önéletrajzot (melyben: név, katona esetében
rendfokozat, születési hely,
anyja neve, születési idõpontja, lakcíme, elérhetõségek is
szerepeljenek).
A pályázat elbírálása során
elõnyt jelent a repülés terén
szerzett tapasztalat. Ebben az
esetben kérjük megjelölni,
hogy milyen szervezeti keretekben, milyen típuson hány
órát repült. Elõnyt jelent továbbá a katonai elõképzettség és a
mûszaki felsõfokú végzettség.
Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, azok ellenõrzéséhez hozzájárul.

A pályázatok elbírálása
2015. március 31-ig végrehajtásra kerül.
Eredménytelen pályázó beleegyezésével
szerepelhet
nyilvántartásunkban annak érdekében, hogy késõbbi azonos, vagy hasonló, repüléssel
kapcsolatos
pályázatokról
közvetlen tájékoztatást kaphasson.
A pályázó a pályázat benyújtásával beleegyezését adja a
„Pályázat“ elbírálására illetékes bizottság részére elbírálás
céljából, saját személyes adatainak kezeléséhez.

n
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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

Dunaföldváron tartotta évértékelõ
közgyûlését a Tolna megyei
Polgárõr Szövetség
Dr. Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke közbiztonság tekintetében
az országosnál jobbnak ítélte
Tolna megye közbiztonságát.

n BALOGH EMESE
Tolna megye bûnügyileg az
ország kevésbé fertõzött területei közé tartozik - mondta az
országos parancsnok -, ami annak is köszönhetõ, hogy a megye közel 1400 polgárõre hatékonyan végzi önkéntes munkáját. A 2014-es esztendõben a
megyei polgárõr szervezetek
komolyan vették a belügyminiszter „kicsit többet, kicsit
jobban“ elvárását, a 2013-as
évi szolgálati órák számánál
több mint 10 százalékkal többet, százezer órát teljesítettek
Tolnában a szervezet tagjai.
A 2015-ös esztendõ az oktatás, a képzés éve lesz - tud-

Üzlethelyiségek bérbeadása
licit útján

tuk meg dr. Túrós Andrástól.
Idén lesz lehetõség arra,
hogy a polgárõrség kicsit
többet foglalkozzon önmagával; legalább öt-, hatórás
képzésen vegyen részt minden polgárõr. A vezetõk számára pedig a Nemzetvédelmi
Egyetemen megszervezik az
ún. Polgárõr Akadémiát, ahol
40-50 órás intenzív továbbképzésen gyarapíthatják tudásukat a kor elvárásainak
megfelelõen.
A közterületek biztonságáért
tavaly indult program idén
folytatódik, ennek során 250
településen zajlik majd a minta- bûnmegelõzési projekt.
Márciustól új területre is kiterjed a polgárõrség figyelme: a
lakásbetörések megelõzésére a
rendõrséggel, a bûnmegelõzési
tanáccsal közösen lépnek majd
fel a polgárõrök.

n

„Ne félj, tartalak!“
Pályázati pénzbõl valósulhatott meg fenti címû elõadás, melyet Jung Katalin, a
Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ vezetõje szervezett.

n SZIEGL ERIKA
Szociális munkások, pedagógusok, egészségügyi dolgozók valamint civil szervezetek
képviselõi hallgatták meg
Ambrus Czere Mária pszichológus elõadását, aki a dunaújvárosi drogambulancia munkatársa. Az elõadó arról beszélt, hogy milyen szerepet
játszanak a csoportok a szenvedélybetegségekbõl való felépülésben.
Sokat hallunk a drogprevencióról, de az utógondozás

Ambrus Czere Mária

jelentõségérõl keveset beszélünk. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a régi környezet visszahúzó erejétõl
meg kell szabadítani a gyógyulófélben lévõket. Olyan csoportokra, közösségekre van
szükség, ahol türelemmel,
szeretettel fordulnak a segítségre szorulók felé. Néhány
éve még csak - fõleg vidéken
- könyv- illetve filmélményeinkben találkoztunk az ún. ön7.

Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján
történ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám
alatti 109,8 m2 üzlethelyiség
licitútján történõ bérbeadása
(volt Játékterem)
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám
alatti 99,4 m2 üzlethelyiség
licitútján történõ bérbeadása
(volt Gyógyszertár)
Dunaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti 4 db üzlethelyiség (I. 71,4
m2, II. 55,8 m2, III. 16,53
m2, IV. 82,7 m2) licit útján
történõ bérbeadása (Autóbusz-pályaudvar) Az I. sorszámú üzlethelyiség amennyiben nincs pályázó
az egész helyiségre - megosztva is kibérelhetõ, a
szétbontást a pályázati idõ
alatt az Önkormányzattal
egyeztetni szükséges!
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 34,48 m2 üzlethelyiség licit útján történõ
bérbeadása (volt Tourinform Iroda)
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 40 m2 üzlethe-

lyiség licit útján történõ
bérbeadása (volt Illatszer
bolt)
Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2.
szám alatti 12,6 m2 üzlethelyiség licit útján történõ
bérbeadása (volt Gyógyászati bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2
/év + ÁFA. A 40/2015.(II.24.) KT határozat szerinti
kedvezmény igénybe vehetõ.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2., Tel.: 75/541-558)
Részletes pályázati kiírás
2015. február 27. és 2015.
március 30. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 0912 óráig SZ: 09-12; 13-15:30ig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idpontja: 2015.
március 31. (kedd) 13 óra
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme.

segítõ csoportokkal. Ma már
egyre több ilyen közösség
mûködik, ezek fontosságáról
is beszélt a pszichológusnõ.
Annál is inkább szükség van
ezekre, mert a kémiai- és szerfüggõségek mellett - korosztálytól függetlenül - egyre
többféle szenvedélybetegség
alakul ki. Gondoljunk a játékszenvedélyre, a netfüggésre
vagy a TV-s sorozatfüggõkre.
A programon négy egykori
drogfüggõ fiatal is részt vett,
akik meglepõ õszinteséggel
beszéltek életükrõl. A hallgatóság egyetértett abban,
hogy sok hasznos ismeretet

nyújtott az elõadás, ami segíti
a további munkájukat.

n
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Tájékoztatás
n BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Dunaföldvár Város Önkormányzata tájékoztatja a
lakosokat, hogy a 2015. március havi kirakodó- és
állatvásár a március 15-i
állami ünnep miatt 2015.
március 22-én lesz megtartva.

n

Teltházat vonzottak a
Népszerû tudomány elõadásai
Sokféle téma és kiváló elõadók jellemezték a mûvelõdési ház által szerevezett
programsorozatot.

n SZIEGL ERIKA
Az egyik legérdekesebb és napi aktualitással bíró elõadást dr.
Reisinger János tartotta „Az iszlám a Bibliában“ címmel. Elõadásában arról beszélt, hogy a
Krisztus után 600 évvel kialakuló iszlám vallás próféciaként jelenik meg a Bibliában. Elõadásának aktualitást adtak a francia-

országi és dániai események,
valamint a magát Iszlám Államnak nevezõ szervezet kegyetlenkedései, nyilvános kivégzései,
melyek sokkolják az egész világot, valamint az a tény, hogy az
Európai Unióban óriási mértékben nõ a muzulmánok száma; a
problémával tehát folyamatosan
foglalkozni kell.
Az elõadó magyar-francia
szakon végzett az ELTE-n,
kandidátusi értekezését a Biblia és az irodalom kapcsolatáról
írta. Ismeretterjesztõ elõadásai-

dr. Reisinger János

val járja az országot, a Magyar
László Gimnáziumnak is viszszatérõ vendég elõadója. Jelen-

leg a Scola Sciptura Bibliatudományi Fõiskola tanszékvezetõje.

Dr. Túri Árpád

Dr. Csizmadia Adrienn

szájvizek elterjedésére. A doktornõ szerint a minimum, amit
ép fogaink érdekében tehetünk
a napi kétszeri (inkább háromszori) alapos, legalább három

percig tartó fogmosás jó minõségû fogkrémmel, lehetõleg
elektromos fogkefével. Nagyon ajánlott még a fogselyem
rendszeres használata is.
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Véget ért a Téli esték
elõadássorozat
A dunaföldvári kertbarátok
régi hagyománya, hogy a téli
hónapokban összejöveteleiket elõadásokkal színesítik,
többnyire helyi elõadók közremûködésével.

n SZIEGL ERIKA
A tagság minden évben
igényli az orvosi, egészségügyi
témájú elõadásokat. Idén Dr.
Móricz Zoltán az idõskori
demenciáról, annak okairól,
fajtáiról, következményeirõl, a
betegség fázisairól beszélt. A
hallgatóság megtudhatta, hogy
a tünetek megjelenése után hova kell fordulni a diagnózis felállítása illetve a segítségnyújtás érdekében. A doktor úr is
egyetért sok szakember véleményével, miszerint az idõs
embereket a betegség elõrehaladásának ellenére ameddig lehet, a családban kell tartani.
Egy (Európában) új betegség
megjelenésérõl tartott elõadást
Dr. Túri Árpád állatorvos. A
szívférgesség, amely fõként a
kutyákat és a macskákat érinti
a háziállatok közül, a globális
felmelegedés miatt Magyaror-

szágon is megjelent. A férgeket
szúnyogok terjesztik. Kifejlõdésük ideje 6-8 hónap, ezután
gyengeség, légzési nehézségek, véres vizelet és sárgaság
jelentkezik az állatoknál. A férgek elszaporodása a szívben az
állatok elhullásához vezet. A
betegség vérvizsgálattal diagnosztizálható, de a megelõzése
ma már egyszerûen és könnyen
lehetséges a bõrre cseppenhetõ
spot on készítmények és féreghajtó tabletták formájában. A
kezelést a szúnyogok megjelenése elõtt egy hónappal érdemes kezdeni.
Az elõadássorozatot Dr.
Csizmadia Adrienn fogorvos
zárta. Napi rutinunk a száj- és
fogápolás, azt gondolnánk,
hogy errõl nemigen lehet újat
mondani. A technika fejlõdésének és a tudományos eljárásoknak köszönhetõen egyre hatékonyabban vehetjük fel a versenyt a fogromlás és a szájüregi betegségek ellen. Gondoljunk a kombinált hatású fogkrémekre, az ultrahangos fogkõ eltávolításra, az elektromos
fogkefére, a fogselyem és a
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Üléstermi tudósítások
Dunaföldvár város képviselõtestülete február 24-én tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 15 nyilvános ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

n BAKSAY ERIKA
Az elsõ napirendben a képviselõk egy képviselõi indít8.

ványt fogadtak el, mely szerint a külterületi, 20 nm-nél
nagyobb építmények 100%-os
kommunális adó kedvezményt
kapnak.
Ezután a 2014. évi költségvetés módosítása, majd a 2015.
évi költségvetés elfogadása következett. Ez utóbbi bevételi és
kiadási fõösszege 2.068.769 Ü

Ü Ft, a költségvetés tervezett
hiánya 467.413 ezer Ft.
A költségvetés részeként a
testület javaslatot tett a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde 2015. évi költségvetésére is,
melynek bevételi és kiadási fõösszege 473.197 ezer Ft.
Ezután Dunaföldvár önkormányzatának adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek megállapítása következett, majd a
testület a 2015. évre könyvvizsgálati szerzõdés megkötésérõl döntött a Béta Audit
Könyvvizsgáló Kft-vel.
A hatodik napirendben a képviselõk felülvizsgálták és több

ponton módosították Szervezeti
és Mûködési Szabályzatukat,
majd a helyi szociális és gyermekvédelmi
ellátórendszer
egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet 2. fordulós
tárgyalása következett.
A testület több ponton módosította a lakások és helyiségek
bérletére illetve elidegenítésére, valamint a lakás célú helyi
támogatásokra vonatkozó rendeletét, majd jóváhagyta a Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
illetve a D-B-M Mikrotérségi
Óvoda és Bölcsõde továbbképzési tervét.
A testület eszámolót fogadott
el a „Gyermekeink jövõjéért“

közalapítvány 2014. évi munkájáról, majd elfogadta a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését.
A 13. napirendben a képviselõk döntöttek Dunaföldvár
közigazgatási területén helyi
közutak felújításáról és szilárd
burkolattal való ellátásáról a
2015. évre vonatkozóan, majd
lakossági ingatlannal kapcsolatos kérelmeket bíráltak el.
Az önkormányzat az alapellátási feladatok célszerûbb
szervezése, és a gyermekjóléti
alapellátási feladatokkal történõ együttmûködés megszervezése érdekében új szociális intézményt alapított, 2015. ápri-

lis 1-jei idõponttal, Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ
néven.
Végül a testület forgalomcsillapító eszközök felállításáról döntött a Kossuth Lajos utcán, illetve a Kossuth téren.

FELHÍVÁS
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Kedves Földváriak!
Március 14-én, szombaton
21.00 órától ismét éjszakai
fürdõ-szeánszot tartunk a helyi gyógyfürdõben. Mindenkit szeretettel várunk.

n

Másodszor rendezték meg a
Rókus dombi pálinkaversenyt
A múlt évben Czobor Gábor
ötlete alapján pálinkaversenyt szerveztek a Dunaföldvári Borházban, hol a
Rókus dombi pincegazdák
mérettették meg italaikat. A
sikerre való tekintettel idén
is meghirdették a versenyt;
a mezõny ez alkalommal a
Mély út gazdáival bõvült.

n SZABADOS SÁMUEL
A 22 fõs bíráló bizottságnak
31 mintát kellett értékelnie.
Az elmúlt évben még zsûri
minõsítette a pálinkákat, idén
azonban minden nevezõ részt
vehetett a bírálatban. Az italokat sorszámozták, így nem lehetett tudni, melyik kié. A borokhoz hasonlóan zajlott az
értékelés: az ízvilág, a zamat,
a szín, a tisztaság alapján. A
bírálók között voltak hozzáértõk és laikusok is, alapvetõ elvárás az objektív minõsítés
volt.
Kiderült, hogy városunkban sokan rendelkeznek házi
pálinkával, melyek között
vannak kiváló minõségûek,
országos szinten is kimagaslók.

A szervezõknek nincs tudomásuk arról, hogy földvári pálinkát rangos versenyen minõsítettek volna, de remélik,
hogy a helyi siker önbizalmat
ad a gazdáknak, és italaikkal
más megmérettetésre is neveznek a késõbbiek során.
Arra is fény derült, hogy a
legjobb nedûk pálinkafõzdékben, szakszerû keretek között
készültek, az otthoni, alkalmi
technikákat használó eljárások bizony ronthatják a minõséget, és gyakran balesetveszélyt is jelentenek.
A pálinkafõzés jogi szabályai, keretei az utóbbi idõben
gyakran változtak, sokszor ellentmondásos, vagy nehezen
értelmezhetõ szabályok születtek. A szakma számára a
gazdák szerint arra van szükség, hogy tartósan egyértelmû
és korrekt jogi szabályzók
lépjenek életbe.
A szervezõk már a jövõ évi
folytatáson gondolkodnak,
ami új kihívásokat is jelenthet, tekintettel a növekvõ érdeklõdésre.

Báloztak a vöröskeresztesek
Idén januárban is megrendezte a városi vöröskeresztes szervezet hagyományos
bálját. A rendezvényen ez
alkalommal is sokan, több
mint 190-en vettek részt. Az
aktivisták mellett családtagjaik, a támogatók, az ifjúsági tagozat fiataljai és szüleik
báloztak, de meghívót kaptak a régió vezetõi is, akik
egyéb elfoglaltságra hivatkozva nem tudtak megjelenni.

n SZABADOS SÁMUEL
Az esti programban fellépett
a Dupla Kávé zenekar, majd
Csaba zenélt a táncolni vá-

n
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gyóknak az éjszaka során. Sok
adomány érkezett a tombolasorsoláshoz, ez bevételt is jelentett a szervezõknek.
A tél a Vöröskereszt számára
is kihívást jelentett. Folyamatosan készültségben voltak, készen álltak - nagy hideg esetén
- a hajléktalanok ellátására, befogadására. Erre szerencsére
nem volt szükség. Csupán két
napra kellett a Duna utcai szállást megnyitni egy család számára, mert nem tudtak fûteni.
A szervezet részt vett a karácsonyi ételosztásban is. A tél
során fokozottan figyelemmel
kísérték az idõs, beteg, magányos embereket.
Ü

Ü Tavasszal is sok feladat
vár az aktivistákra. A raktár
rendezése után megkezdik a
felajánlott bútorok begyûjtését,
megszervezik a pakolásukat és
az elszállításukat.
Április 7-8-án zajlik majd a
tavaszi véradás. Kuti Valéria
elnök szerint sajnos az utóbbi
évben csökkent a véradók száma, bár az országos statisztikákhoz viszonyítva városunk
még így is jó mutatókkal rendelkezik az összegyûlt vér
mennyiség terén, de a csökkenõ tendenciát meg kell állítani.

Éppen ezért márciusban nagy
hangsúlyt fektetnek a mozgósításra. Elsõsorban a 18. évüket
betöltõ középiskolás korúak
körébõl szeretnének új véradókat toborozni.
Májusban a spenót fesztiválon vesznek részt a vöröskeresztesek, és megünneplik a
szervezet világnapját is. Július
végén pedig idén is megrendezik hagyományos nyári táborukat, ahol a pihenés, üdülés mellett az ifjúsági aktivisták kiképzését, felkészítését is
megtartják.
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Horgászok

Kelemen Gyula cukrászmester emlékére
Az országos hírû Kelemen
cukrászdát Kelemen Sándor
feleségével, Mariska nénivel
és Gyula bácsival, a „kis
Kelemennel“ - a felnõttek így
nevezték - vezette. Mi gyerekek Szamóca bácsinak hívtuk a háta mögött.
Naponta látogattuk õket a felejthetetlen ízû fagyikért: a
tejszínnel készült eper, a rumos dió, vanília, kávé, málna,
csoki ötvenfilléres adagokban - egy nyomás, két nyomás - volt kapható. Ha megengedhettük magunknak,
igazi tejszínbõl készített habot is kértünk a tetejére. Télen, amikor nem volt fagyi, a
gesztenyepüréjük miatt álltunk sorba a Jókai utcai kis
cukrászdában.
Gyula bácsi apró termetû
ember volt, aki hivatása
mellett szabadidejében nagyon szeretett horgászni.
Gyakran láttuk, amint dongójával, dörzskerekes, motoros kerékpárjával pecázni
indult. Késõbb már robogóval- övé volt az elsõ világoskék Panni robogó Földváron
- járt szeretett horgász helyére, a Kis- Dunára. Amíg
egészsége engedte, aktívan
részt vett az egyesület ügyes-

bajos dolgainak intézésében
is.
A továbbiakban az egyesület
hõskoráról írt visszaemlékezésébõl olvashatnak részleteket.

n KISS ÉVA
„1936. tavaszán horgászni
mentünk a Kis-Dunára. Jöttek
nagy halászok, mi nyugodtan
horgásztunk. Kikötött mellettünk a társaság, kérték az igazolványunkat, mi megmutattuk.
Ez nem érvényes, azonnal
hagyják el a területet. Mi igazunk tudatában vitába keveredtünk, de érvelésünk hiábavaló
volt, mert tudatták, hogy a víz
nem a régi bérlõé, hanem a velünk beszélõ nagybérlõé, egyben tudatta, hogy õ horgászengedélyt nem ad. A területi jegyünk csak az egyházi (Dunaegyháza K. É.) részre érvényes,
mert ez a víz január 1-étõl az
övé. Mit tehettünk, lógó orral
hazamentünk és másnap a régi
bérlõtõl kérdeztük, mi a helyzet.
Megnyugtatott, hogy így van (a
régi idõben tilalomtól tilalomig
volt a kincstári és területi jegy),
most ez megváltozott.
Ez adta a gondolatot, és az
akkori Sporthorgász újság,
hogy alakítsunk asztaltársasá-

got. Ez meg is alakult körülbelül március hóban 1936. évben
az Egyenlõségi kõr helyiségében. Tagjai voltak: Kápolnai
József gazdasági iskolaigazgató, Kelemen Gyula cukrász,
Kozma Dávid nyugalmazott
villanytelep vezetõ, Miskolczi
Kálmán nyugalmazott államvasúti elöljáró, Miskolczi Ferenc nyugalmazott altiszt, Nádor Antal csapos Egyenlõségi
kõr, Német István járásbírósági
altiszt, Simon Ferenc földmûves, Székely László banktisztviselõ.
Alakuláskor
kimondtuk,
hogy mindent el fogunk követni jogaink megvédéséért, és
azon leszünk, hogy a vízszakasz, ami újra bérbe lesz adva,
azt a késõbb meg alakítandó
horgász egyesület fogja bérbe
venni. Addig is minden hónapban pontosan be fogjuk a megállapított összeget fizetni, ami
az eljövendõ bérlet alap lesz.
Elnök: Kápolnai József, pénztáros: Székely László, intézõ:
Kelemen Gyula. Legközelebbi
összejövetel minden 1-ét és 16át követõ szerda este az Egyenlõségi kõrben, egyben felkérte
az asztaltársaság Kelemen
Gyulát, hogy Budapesten a halászati felügyelõségen sérelmeinket orvosoltassa. Késõbb többen csatlakoztak hozzánk: Milley Károly kereskedõ, Becski
Sándor kereskedõ, Kozma Jó-
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zsef cipész, Szabó József cipész. Az alakulás a halászbérlõ
fülébe jutott, engedélyt adott,
amire a halászati felügyelõség
is kötelezte, kijelölte a halászoknak a felsõ Hókonyt. (Holt
ág, a Kis-Duna nyugati partjának közelében, a sziget egész
hosszában folyó víz, melyet a
mûút vág ketté, mára kiszáradt.
K.É.) Újra a halászújság segítségét kértük, Riegler Rudolf
megint segített, lapjában megemlítette, hogy a dunaföldvári
horgászoknak pocsolyát jelölt
a bérlõ. Újabb leírás, hogy
igenis a bérelt területen bárhol
köteles megengedni a horgászást. Akkor nem akarta megengedni, hogy csónakról horgásszunk. Megint felirat, igenis
köteles megengedni. Ez után
mondta a bérlõ, nem bánja, ha
a német stéget viszem is be,
dobhatok, emelhetek, amit akarok, de egy egyesületet ne alakítsak! Ez után az erdõgazdaság nem akarta megengedni,
hogy az erdei utat használjuk.
Felirat, mire az erdõ- gazdaság
megengedte, hogy a szigeten
nem csak a szélsõ, hanem az
átszelõ utakat is lehet használni. Közben megtudtuk, hogy az
egyesület a halászati törvény
értelmében kiméleti vízzé nyilvánítva kiigényelheti a Kis Dunát és a nagy Hókonyt. (déli
rész. K. É.) Közben kitört a háború, de mi nem csügged- Ü

Ü tünk 1944. januárjában megalakult az egyesület. Hány taggal, nem tudom, mert a följegyzések az akkori titkár halála
után megsemmisültek. Az elnök: Lázár József nyugalmazott polgári iskolai igazgató,
titkár: Sárközi Sándor, pénztáros: Székely László, gazda:
Kelemen Gyula. Választmányi
tagok: Nádor Antal, Német István, Kozma József, Miskolczi

Történelmi
emlékezés
A történelem nagy, sorsfordító
eseményeirõl vannak ismereteink a történelemkönyvekbõl,
de a még élõ személyek visszaemlékezései mindig hozzátesznek ehhez valami egyedit.
A második világháború hetven évvel ezelõtt történt januári budapesti tragikus napjairól is írtak már a történészek.
A szovjetek által körülvett, a
Budai Várba visszaszorult védõseregnek február 11-én
Wildenbruch kiadta a parancsot a kitörésre. A történészek
szerint a huszonnégyezer német és húszezer magyar katona alkotta sereg pontban húsz
órakor kísérelte meg a kitörést. A szovjet tüzérség válaszul azonnal erõs tüzérségi
tûzzel árasztotta el a Várat és
az onnan kivezetõ utakat. A
kitörési kísérlet vérbe fulladt.
Több mint tízezer fõ tudott áttörni a szovjet állásokon, de
csupán 785 katonának sikerült átjutnia saját csapatához.
A többieket lemészárolták,
egy részüket elfogták a budai
hegyekben, sokan eltûntek.
A ma nyolcvanhárom éves
Gallai Sándor helytörténész
úgy véli, õ annak idején Dunaföldváron látott közülük jó párat. Így emlékezik:

n LUKÁCSI PÁLNÉ

„Egy nagyon fontos esemény
történt az életemben, úgy em-

Ferenc, Kozma Dávid, Milley
Károly. … A háború alatt az
irataink nagy részben megsemmisültek. 1946-ban láttuk most
van az ideje, hogy újra megalakítsunk egy új egyesületet. …
A Kis- Dunán még kézigránáttal, tányéraknával halásztak,
pusztították a halat, ahogy tudták. Amikor sikerült a vízbérletet megszerezni, még két halász bokor húzta a vizet ismét-

és ismét. Figyelmeztetés a minisztérium részérõl és a helyi
vízi rendõrségtõl, mire a halászat megszûnt. … A halászati
felügyelõség nyolc métermázsa vegyes ponty ivadékot
adott, mint segélyt. A súly volt
vegyes, mert volt benne 5 dekás, és volt benne méretes,
amit már tilalom után ki lehetett fogni. Az erdõgazdaságtól
99 évre kibéreltük a jelenlegi

lékszem, mintha tegnap lett
volna. 1945. február 19-én
Papp Lajos barátommal gondoltunk egyet: menjünk be a
belvárosba, nézzünk szét, hogy
mi újság. Bekukkantunk a
templomba. A torony bombaés aknatalálatot kapott, a ferences rendháznak levitte a tetejét.
Ezt láttuk. Aztán észrevettük,
hogy egy hosszú orosz lovas
kocsisor érkezik. Ponyvával le
volt mind takarva. Beálltak a
kolostor udvarába. Kifogták a
lovakat, s bekötötték õket a
gazdasági épületbe és a templom felsõ folyosójára. Mindezt
látván elkezdtünk érdeklõdni.
Már tudtunk annyit oroszul.
Kiderült, hogy délután sok hadifoglyot fognak elszállásolni
itt a kolostorban. Fellelkesített
minket, suhancokat, hogy mi
ez. Aztán borzalmas állapotban
lévõ, rongyos foglyokat hajtottak be az oroszok. Beterelték
õket a kolostor udvarába, a már
ugyancsak megrongált épületbe. Mi a folyosó bedeszkázott
ablakából egy kis megmaradt
üvegen lestünk ki. Láttuk a
szerencsétleneket. Csöves kukoricát hordtak be, s azt dobálták nekik. Ez volt az ennivalójuk. Egymás hegyén-hátán próbáltak hozzájutni egy-egy csõ
kukoricához.
Miközben ezt az eseményt
figyeltük, kívülrõl kaparásszerû hangokat hallottunk. Át sem
gondolva a helyzetet, hirtelen
kinyitottam az ablakot. Abban
a pillanatban négy toprongyos
alak bukott be a templom fo-

lyosójára. Ha
ezt észreveszik,
a kút kávájára
felállított golyószóróval halálra
lõnek
minket
is.
Visszalöktem
az ablakot. Merre menekülhetünk? kérdezték.
Kapaszkodjanak föl a toronyba! Bújjanak el a padláson! - mondtam. Lépcsõ
már nem volt.
Aztán mi is
elmentünk,
sorsukra hagyva a négy embert. De foglalkoztatott, hogy
mi lett velük. Hajnalban ismét
bementünk a kolostorba, a
templomba. Ott láttuk azt a
borzalmat, amit ez a két és félezer ember hagyott maga után.
Minden kiégve. Mindent eltüzeltek, mert megfagytak volna.
Mínusz 15 fok is volt éjjel.
A szomszédos Jókai utcában
Györki Imre bácsitól érdeklõdtünk, mi történt éjszaka. Azt
mondta, borzalmas volt: tüzeltek padlót, ajtót, ablakokat, kerítést. Hajnalban továbbmentek, a foglyokat elhajtották.
Hozzájuk bement négy katona,
rongyokba burkolt fogolyszökevény. Civil ruhát adtak, s elmondták nekik, hogy állt a
front.
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tanyaterületet, eszményi bérért,
évi 20 forintért. Elsõ szerzeményünk egy hajósbódé, második
egy nádfedeles bótház volt,
amit elvitt az árvíz. A harmadik a csónakkikötõ, a negyedik
a téglaépület, aminek tégla és
egyéb anyagát az újból felépített híd felvonulási, melléképületeinek megvásárolt bontási
anyagából a tagok önkéntes
munkájából létesült.“

n

Gallai Sándor

Lehet, hogy hazajutottak, remélem, hogy igen. Mindig szerettem volna kikutatni, kik voltak, hogy hívták õket, vajon élnek-e.
Hetven éve történt a borzalmas kitörési kísérlet. Lehet,
hogy ezek a hadifoglyok onnan
valók.“
Napjainkban a Duna Televízió Sírjaik hol domborulnak?
mûsorának stábja foglalkozik
a hetven éve történt hasonló
ügyek felderítésével, vizsgálatával, a szereplõk felkutatásával, a helyszín bemutatásával.
Gallai Sándor telefonált nekik,
de egyelõre nem kapott konkrét
választ.
A Dunaújvárosi Hírlap 2015.
február 23. cikke nyomán

n

Megvédte elsõ helyét a
gimnázium csapata
Február 27-én rendezték
meg a várostörténeti vetélkedõt a mûvelõdési házban,
immár 16. alkalommal. A
program része a várossá
avatás évfordulójához kapcsolódó rendezvényeknek.
Ilyenkor a mûvelõdési ház
szervezésében az általános
iskola és a gimnázium csapatai mérik össze tudásukat
városunk történelmébõl és
aktualitásaiból.

n SZABADOS SÁMUEL
Az idei téma Dunaföldvár
kultúrájához kötõdött. Az idén
a „Dunaföldvár Kultúrájáért“
díjjal kitüntetett Csepeli István
fafaragó népi iparmûvész és
az Ördögszekér Táncegyesület
munkássága, valamint a nemrég elbontott Botel Admirál
hajó története köré szervezõdtek a vetélkedõ feladatai.
Fafkáné Simon Ildikó a program fõszervezõje elmondta,
hogy a hagyományos fordulók
mellett igyekeztek, új, különleges elemeket is beépíteni a
vetélkedõbe. Ilyen volt például a papírhajó készítés és úsztatás, melyet a gyerekek nagy
lelkesedéssel fogadtak, valamint egy néptáncos pár produkciójához kötõdõ feladatsor.

Mûvelõdési
Központ

A szakértõkbõl álló zsûri elnöki tisztét Szászvári Józsefné
nyugalmazott pedagógus töltötte be, aki igazi szakértõje
városunk történetének. A felkészüléshez az írásos anyagot
a mûvelõdési ház biztosította,
de sok információt maguk a
gyerekek gyûjtöttek össze különbözõ forrásokból.
A helyezetteket a földvári
vállalkozók felajánlásaival jutalmazták, többek közt ingyenes strandbelépõvel, cukrászdai és pizzás vendéglátással,
lovagló és fitness programmal. Az elsõ helyen a múlt évi
gyõztes csapat végzett, a Magyar László Gimnázium 8.a
osztályának tagjaiból összeállt
négyes: Kovács Krisztina, Németh Szilvia, Pálfi Anna, Tóth
Zsófia. A lányoknak már volt
rutinjuk az elõzõ évbõl, tudatosan készültek, hiszen céljuk
ismét az elsõ hely megszerzése volt. Szerintük nehéz, de érdekes volt a hajókészítés és a
videofilmes feladat. Úgy vélik, szoros volt a verseny, az
ellenfelek is alaposan felkészültek. A játék és a szórakozás mellett sok hasznos ismeretet szereztek a felkészülés és
a verseny során, melyeket iskolai tanulmányaikban is
hasznosítani tudnak.

n

Kultúrházak éjjel-nappal
2009-ben csatlakozott városunk ehhez az országos rendezvénysorozathoz, mely a
Magyar Népmûvelõk Egyesületének kezdeményezéseként bontott szárnyat még a
2000-es évek elején.

n SZABADOS SÁMUEL
A kultúrházak a hazai közmûvelõdés alapbázisainak te-

kinthetõk, évente mintegy 80
millióan látogatják programjaikat. Hasonló szerepet tölt be
városunkban a mûvelõdési
ház.
A nap célja a figyelem felkeltése volt. A Kultúrházak éjjelnappal programban, február 13.
és 15. között között a szervezõk
igyekeztek bemutatni - a hét
minden napján nyitva tartó - in-

Márciusi programok

ÁPRILIS 1. SZERDA 19:00
DUMASZÍNHÁZ
Kõhalmi Zoltán és Beliczai
Balázs mûsora
Jegyár: 2.500 Ft

A programok a Dunaföldvári
Városi Mûvelõdési Központban vannak, az ettõl eltérõ
helyszíneket külön jelezzük.

ÁPRILIS 7-8.
VÉRADÁS
Április 7. kedd 9:00-15:00
Április 8. szerda 13:00-17:30

MÁRCIUS 15. VASÁRNAP 10:00
VÁROSI ÜNNEPSÉG
Köszöntõt mond: Horváth
Zsolt polgármester
Az általános iskolások mûsora
után koszorúzás a Kossuth téren

ÁPRILIS 24. PÉNTEK
SZEZONNYITÓ A VÁRBAN

MÁRCIUS 17. KEDD 14:00
Mi fán terem?
Meseverseny a könyvtárban
MÁRCIUS 19. CSÜTÖRTÖK 19:00
ÖRKÉNY ISTVÁN: EGY
POCSOLYA EMLÉKIRATAI
groteszk játék egypercesekre
Orbán György elõadásában
Jegyár: 800 Ft
MÁRCIUS 22. VASÁRNAP 15:00
ÉS 17:00
A Levendula Mûvészeti Iskola
NÉPTÁNC GÁLÁJA
Jegyár: 800 Ft

Mozimûsor

MÁRCIUS 13. PÉNTEK 19:00
NICOLAS AZ ISKOLÁBAN
szinkronizált, francia, családi kalandfilm
Jegyár: 500 Ft

MÁRCIUS 20. PÉNTEK 19:00
AZ ÚJ BARÁTNÕ (16)
feliratos, francia film
Jegyár: 500 Ft

MÁRCIUS 27. PÉNTEK 19:00
A HETEDIK TÖRPE (6)
Színes, szinkronizált, német akció-kalandfilm
Jegyár: 500 Ft

MÁRCIUS 28. SZOMBAT
10 óra
CSOCSO-SZTORI (6) - 3D!

MÁRCIUS 29. VASÁRNAP
15:00 HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ
Angry Birds figurák készítése
és társasjáték. Kakas készítés
papírból. Konzervdobozból
húsvéti cukorkagyûjtõ. Tojásfestés és tojásfigura készítés.
A játszóházat Farkas Betti vezeti. Kifújt tojást hozzatok magatokkal!

színes, szinkronizált, családi, animációs film
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.400 Ft/felnõtt

17:00 CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ: MALOM MESE
Játsszák: Fülöp József, Aracs
Eszter, Szabó Balázs
Jegyárak: csak játszóház/300
Ft, csak bábszínház/700 Ft,
kombinált jegy/900 Ft
(kísérõknek a játszóházba nem,
csak a bábszínházba kell jegyet
váltani)

17:30 óra
ÉJSZAKAI HAJSZA (16)

12.

13 óra
MANCS (6)
színes, magyar, családi, kalandfilm
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.200 Ft/felnõtt

15 óra
KINGSMAN: A
SZOLGÁLAT (16)

TITKOS

szinkronizált, amerikai-angol akciófilm
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.200 Ft/felnõtt

színes, szinkronizált, amerikai akciófilm
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.200 Ft/felnõtt

20 óra
A SZÜRKE 50 ÁRNYALATA
(18)
szinkronizált, amerikai, romantikus dráma
Jegyárak: 1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt

Ü tézmény sokoldalúságát. A
programokat is ennek megfelelõen állították össze.
A háromnapos rendezvény
pénteken kezdõdött a Mozimániával, mikor is két filmet
tekinthetett meg a közönség.
Szombaton „Tiéd a mûvház!“
címmel sok játék, ügyességi

verseny, sportolási lehetõség
várta az érdeklõdõket. Lehetett
asztaliteniszezni, csocsózni,
volt logikai játéksorozat,
„Nagy mûvház“ tesztet, a bátrabbak karaoki versenyen mérhették össze hangjukat. A kézmûves ház régi népi mesterségek fortélyait mutatta be, és

Egy kis fényt adtak a sötétségnek
(Farsang a Napsugár Otthonban)
Farsangoltak, jelmezt öltöttek. Ebben nincs semmi különös, ha ez nem a Napsugár Integrált Szociális Otthonban
történik.

nLUKÁCSI PÁLNÉ
A jelmezes délutánt egy szerepjátékba helyezték. Az otthonban lakó idõs házaspár lett a
menyasszony - võlegény, de természetesen volt egy másik
hölgy is, eldöntendõ, melyiket
választja az „ifjú“. Aztán sorra
érkeztek a vendégek: királylány,
hajóskapitány és olajsejk, virág-

árus és nótázó cigánylány, indián és bohóc, Piroska és macska,
orvos és római. De jelmezt öltöttek az intézet alkalmazottai is:
egy piktor örökítette meg a lakodalmon résztvevõk portréit, farkas is kellett Piroska mellé, gésa
és bárónõ udvarolta körbe a vendégeket.
Szólt a lakodalmi zene, s a nótára megmozdultak az ajkak, lábak, összeverõdtek a tenyerek.
Majd az ott dolgozók, ápolók és
konyhai dolgozók segítségével
forogtak a kerekes székek, néhányan pár percre, mások többre is

Janikovszky Éva emlékkiállítás
a könyvtárban
Február közepéig volt látható a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban a Janikovszky
Éva munkásságát bemutató
kiállítás.

n BALOGH EMESE
Herpainé Tomon Adrienn intézményegység-vezetõ számolt
be arról, hogy a Móra Kiadó
vándorkiállításának látogatottsága minden képzeletüket felülmúlta. Egy hónap alatt 26 csoport, közel 650 gyermek nézte
meg a népszerû magyar írónõ
életmûvét bemutató tárlatot, vett
részt a dunaföldvári könyvtárosok által tartott rendhagyó irodalom órákon, foglalkozásokon.
A gyerekek a tananyagon túl,
szüleiktõl, otthoni olvasmá-

nyaikból jól ismerik Janikovszky Éva munkásságát mondta a könyvtárvezetõ -, s a
kacajokat hallva, nem kopott
meg az a humor, játékosság
sem, amely miatt oly népszerûek az írónõ mûvei.
A tavaszi hetekben sem marad program nélkül az, aki betér a városi könyvtárba. Az általános iskola ötödikeseit O.
Nagy Gábor születésének 100.
évfordulójára emlékezõ vetélkedõvel, a felnõtteket az „Ezerarcú világunk a könyvtár szemével“ címû kiállítással várják. Utóbbi felnõttnek, gyermeknek egyaránt szól: a
könyvtárosok azt a közel száz
folyóiratot, újságot, kiadványt
mutatják be az érdeklõdõknek,

ezen a napon is volt mozielõadás. A rendezvénysorozat vasárnap este a katolikus farsanggal zárult, mely szintén sok
résztvevõt vonzott.
Pataki Dezsõ mûvelõdési ház
igazgató sikeresnek nevezte a
háromnapos programot. Mint
mondta, az intézmény tevé-

kenysége házon kívülre is kiterjed. Sok rendezvényt bonyolítanak le a várudvarban, a
könyvtárban, más helyszíneken, s most öröm volt látni,
hogy sokan megfordultak a
házban, köztük olyanok is, akik
az év során ide csak ritkán térnek be.

táncra perdültek. Közben kisült
a finom farsangi fánk. Eszegettek, szemlélõdtek, jól érezték
magukat. Akadt, aki tudta, hogy
ez remek mulatság, de akadt, aki
valami másik világban járt; azon
aggódott, hogy már indulnia kéne, mert az ura (bár évek óta halott) várja, de ebben a ruhában
nem mehet ki az utcára. Egy másik - jelmez nélküli - magas,
egyenes tartású úr, az otthon új
lakója megjegyezte: - Úgy látszik, vidám családba kerültem.
Ennél nagyobb elismerés nem
kell.
Jenei Judit, a dunaföldvári intézmény vezetõje és munkatársai mosolyt csaltak a hetven-kilencvenéves, beteg emberek ar-

cára. Kicsit kinyitották azt az ajtót, amellyel az élethelyzet, a súlyos betegség miatt sokszor már
a tudat és öntudatlanság határán
egy zárt világba vonultak vissza
az ápoltak.
Hogy mennyit dolgoztak az
elõkészítéssel, a jelmezekkel a
Napsugár Otthon dolgozói ezért
a másfél óráért, azt a kívülálló
csak sejteni tudja. Ezzel fizetésük nem lett több. De sokat adtak szakmai elhivatottságból,
szeretetbõl és jóságból. S az emberi életnek ez a legjava.
Egy kis fényt adtak a sötétségnek.
A Dunaújvárosi Hírlap cikke
nyomán

amelyet a könyvtár rendszeresen beszerez, így az olvasók
számára valamennyi folyamatosan elérhetõ.
A Víz Világnapján ismeretterjesztõ elõadásokra várják az
óvodásokat és kisiskolásokat, a
Magyar Költészet Napjára
versmondó délutánt terveznek,
s rendhagyó irodalom órákon
megemlékeznek a húsz éve halott Mándy Ivánról is.
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2015. február 26-án hoszszan tartó betegség után 83
éves korában elhunyt az elhagyott cicák, kutyák támasza, Miszlai Jánosné, Stefi
néni. Családtagjai, barátai,
tisztelõi 2015. március 5-én
kísérték utolsó útjára a Fehérvári utcai temetõbe.
Béke poraira!

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17 óráig
történõ rendelési ideje

2015.03.06. Dr. Englert Rolland
2015.03.13. Dr. Palkó Ágnes
2015.03.20. Dr. Móricz Zoltán
2015.03.27. Dr. Hallai Róbert
2015.04.03. Dr. Englert Rolland
2015.04.10. Dr. Palkó Ágnes

Kertbarát évzáró
Programokban gazdag 2014es évet tudnak maguk mögött
a helyi kertbarátok.

n BALOGH EMESE
Lipták Tamás, a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédõ Egyesületének elnöke eseménydús
esztendõrõl állított fel mérleget
elnöki pályafutása elsõ beszámolójában. Mint mondta, sikeresen megvalósították a hagyo-

mányõrzõ rendezvényeiket: a
márciusi borversenyt, a nõnapi
borkóstolót. Augusztus 20-án
110 fõnek fõztek halászlevet a
Duna-parton, a szüreti fesztiválon is közel százan vettek részt,
de szép számban dolgoztak a
Márton-napi, az adventi és az
óévbúcsúztató programok sikeréért is.
A tagok 2014-ben a Pernizsák házaspár irányításával

Olaszországban jártak, belföldi
kirándulásaik során három napot fürdõztek Cserkeszõlõn,
kóstoltak unikumot a kecskeméti Zwack gyárban, és jártak
színházban is a hírös városban.
Kölcsönösen meglátogatták
egymást a budaörsi kertbarátokkal, és bõvítették a Téli esték kínálatát is Palotainé Kali
Gabi jóvoltából.
Örvendetes, mondta Lipták
Tamás, hogy gyarapodott a
kertbarátok száma is: 134 fõs a
dunaföldvári civil szervezet.

Hajnalig tartott a horgászbál
Egy régi hagyományt felelevenítve a múlt évben szervezte meg elõször bálját a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület.

n SZABADOS SÁMUEL
Az ötvenes évektõl évtizedeken át megrendezték a
programot, majd a nyolcvanas
évektõl hosszú szünet következett. 2014-ben ennek vetett
véget az egyesület vezetõsége, miután a tagság egyöntetû
támogatását maga mögött tudva ismét bálozni hívta a horgászokat.
Az idei rendezvény sikerét
jelzi, hogy a tavalyinál többen, 145 -en vettek részt a
mulatságon. A jó hangulatot
mutatja, hogy a zenekar a kora reggeli órákig húzta a talp
alá valót a legkitartóbb táncosoknak. Kiss Lajos Csaba
egyesületi elnök szerint a rendezvénynek az is a célja, hogy
a tagok a családtagokkal
együtt töltsenek el egy kellemes estét, a feleségek az eddig csak hírbõl ismert horgásztársakat személyesen is
megismerjék, s az egyesületi
közösség összetartó ereje ez
által is növekedjen.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel az idei bált a Kossuth
utcai általános iskola nagy be-

fogadóképességû aulájában
rendezték meg. Az est táncos
programokkal indult, mintegy
alaphangulatot teremtve továbbiakhoz: a Levendula Mûvészeti Iskola tassi tagozatának
táncosai után a Löfan Mazsorett Csoport fiataljai léptek a
porondra.
A bált nem véletlenül a tél
végén rendezték meg, hiszen a
tavasz közeledtével indul a
horgász szezon. Ennek okán is
szóba került a sokak által várt
szezonkezdés. Az egyesületi
elnök röviden felvázolta a tavaszi programot, mely a márciusi takarító nappal indul a tanyán. Áprilisban kezdõdik a
versenyszezon, ami októberig
tart. Idén ismét a Kis- Dunán
tartják a városi majálist, ez alkalommal is az egyesület lesz a
házigazda.
A horgászok életében mérföldkövet fog jelenteni a kerékpárút tavaszi átadása. Már
most többen váltottak ki engedélyt annak a tudatában, hogy
ezután gyorsan és biztonságosan tudják megközelíteni a
horgásztanyát gyermekeikkel.
A kerékpárút megépülése azt
is jelenti egyben, hogy a horgászokon kívül a kirándulók,
a turisták is könnyebben elérhetik a szép és vonzó dunai
partszakaszt.

n
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Összeállt már a 2015-ös esztendõ programja is - tudtuk
meg a kertbarátok vezetõjétõl-,
a hagyományos, földvári rendezvényeik mellett, ismét ellátogatnak Cserkeszõlõre, s idén
Tirol lesz a nagykirándulás célpontja. Már tervezik a kapcsolatfelvételt egy másik kertbarát
szervezettel is.
A Dunaföldvári Kertbarátok
Városvédõ Egyesülete nyitott
szervezet. Rendezvényeikre,
kirándulásaikra minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

n

Elõadás a harcsahorgászat
titkairól
Szakmai elõadást szervezett
a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület az érdeklõdõk számára.

n SZABADOS SÁMUEL
Február 27-én az ispánházban osztotta meg tapasztalatait a közönséggel Koós Ferenc harcsahorgász. Neve
nemcsak a hazai, de a nemzetközi horgászéletben is ismertté vált az általa készített
tévésorozat kapcsán, melyben az évszakok változásait
követve mutatja be a harcsahorgászatot. A filmek a horgászat mellett szólnak a halak
rejtett életérõl és hazánk csodálatos horgászhelyeinek természeti szépségeirõl is.
Koós Ferenc országos horgásztáborokat szervez, rendszeresen tart elõadásokat, be-

mutatókat az ország különbözõ pontjain. Városunkban
elõször járt, s a nap során volt
ideje megnézni a Kis- Dunát,
a horgásztanyát, melyekrõl
elragadtatással beszélt, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy
korábban nem fedezte fel ezt
a szép környezetet.
Elõadásában beszélt arról,
hogy bár hazánk vizeinek
harcsaállománya igen gazdag, a horgászok körében kevésbé terjedt el a harcsázás.
Ennek több oka van, de elsõdleges talán a türelem hiánya. A sikeres harcsafogás
alapos elõkészületet igényel,
ez elsõsorban a vizek tanulmányozását jelenti; a halak
tartózkodási helyének, mozgásának felderítése bizony
idõ igényes. Fontos az idõjárás-változások hatásait is Ü

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

Kutyaruhák, szállítótáskák, fekhelyek, egyéb felszerelések
és eledelek széles választékban kaphatók!
Indul a bolha és kullancs invázió! Védje kedvenceit!
Üzletünkben élõsködõk elleni szerek, nyakörvek széles
választékban kaphatók.
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Ü követni, mivel a halak viselkedése ezeknek megfelelõen
változik. Sokat jelent a rutin, a
több évtizedes tapasztalat is.
Koós Ferenc horgászbotokat, felszereléseket is bemuta-

tott, melyek nagy részét az õ
neve alatt, „Koós“ márkanéven forgalmaznak. Felsorakoztak a legmodernebb technikák is, de az elõadó szerint a
siker nem elsõsorban ezeken

Bizonytalan a földvári
autocross pálya jövõje
A múlt évben Dunaföldváron, idén pedig Kecelen tartották meg a Duna Kupa
autocross versenysorozat
díjátadó és évértékelõ gáláját.

n SZABADOS SÁMUEL
A Dunaföldvári Technikai
Sport Egyesület által szervezett
futamokat a múlt évben Kecelen, Dunaföldváron és Mélykúton rendezték; Mélykúton új
pályát vehettek birtokukba
2014-ben a versenyzõk.
Kaszás Tamás egyesületi elnök értékelõjében sikeresnek
minõsítette a múlt esztendõt.
Mint mondta, örvendetes jelen-

ség, hogy nõtt a futamokon
részt vevõ versenyzõk száma, a
sportág kezd kilábalni a néhány
évvel korábban tapasztalható
válságból, mikor is fõleg anyagi okok miatt csökkent a résztvevõk száma. A kedvezõ
üzemanyag áraknak köszönhetõen gyarapodott a versenyzõk
száma - mondta Kaszás Tamás
-, aki a szervezõk sikereként
értékelte, hogy a versenyek
zökkenõmentesen, balesetek
nélkül zajlottak.
A banketten ünnepélyes keretek közt osztották ki a kategóriák dobogós helyezettjeinek járó díjakat. A junior kategória gyõztese Bakos Csaba

Több mint kétszáz résztvevõ a
motocross versenyen
Március elsején meglepõ kép
fogadta
az
idei
elsõ
motocross programra kilátogató nézõket. Több mint kétszáz motoros készült a startokhoz, és megközelítõleg
500 nézõ látogatott ki a pályára a kora tavaszi idõben.

n SZABADOS SÁMUEL
A változás okairól Nagy
Zoltán, a DSTE motocross
szakosztályának
szóvivõje
számolt be. Idén a földvári
motorosok szerzõdést kötöttek
a Motomax egyesülettel,
amely az ország egyik legnagyobb motoros szervezete,
több százan versenyeznek színeikben, így ez évtõl a
dunaföldváriak is. Az orszá-

gos bajnokság szervezõi jelentõs reklámháttérrel, szervezõgárdával, kiváló menedzseléssel bírnak, nem véletlen tehát,
hogy a földvári szezonnyitó
verseny jelentõs mértékben eltért a korábbi, kisebb érdeklõdést kiváltó versenyektõl.
A nap az országos bajnokság nyitánya is volt, a megállapodás szerint kora õsszel
lesz még egy futam a városunkban.
A Motomax vezetõi figyelemmel kísérték a földvári
crossosok eddigi tevékenységét, elégedettek voltak a helyi
versenyek szervezésével. Különösen a pálya minõsége ragadta meg õket, a homok jó
nedvszívó képessége által bár-

múlik. Régi, jól felszerelt botokkal is lehet eredményesen
horgászni. Mint mondta, nincsenek szakmai titkai, minden
fontos információt megoszt az
érdeklõdõkkel, hiszen önma-

gát nemcsak horgásznak, hanem oktatónak is tekinti, s ebben a feladatkörben etikátlan
lenne az ismereteket, a hasznos információkat visszatartania.

lett, a trabantosok versenyét
Antal István nyerte. A kis kategóriában Lajkó Imre végzett
az elsõ helyen, a közép kategória nyertese Gudmann Tibor lett. Ebben a kategóriában
Süveges László negyedik helyen zárt, csak három ponttal
maradt le a dobogós, harmadik helyrõl.
A nagy kategóriában szép
földvári siker született: Süveges Zoltán végzett az elsõ helyen. A szuper kategóriában
Cserni István lett a gyõztes, az
épített kategóriában pedig
Morvai István.
Dunaföldvári színekben versenyzett még az év során Kaszás Tamás, Fülöp János és
Herpai István. Sajnálatos, hogy
az utóbbi években a földvári
pilóták száma csökkent. Az

egyesület célja, hogy ez évben
újabb versenyzõket tudjon bevonni a kupasorozatba.
Az idei év versenynaptára
már kezd összeállni. A dunaföldvári futamok sorsa még bizonytalan, ugyanis új tulajdonosa lett a Hunyadi lakópark
mögötti területnek, benne a pályának is. A terület hasznosításával kapcsolatos elképzelés
még ismeretlen, az egyesület
képviselõi jelenleg tárgyalnak
az új gazdával a jövõre vonatkozóan. Megegyezés akkor
születhet, ha a területtel az idei
évben még nincs más terve a
tulajdonosnak. A technikai
sportok szerelmesei reménykednek, hogy a következõ
években is láthatnak Földváron
izgalmas, látványos autóversenyeket.

mely évszakban alkalmas versenyek lebonyolítására. Ez alkalommal is bebizonyosodott
az állítás, a pálya talaja nagyon jó minõségû volt: kicsit
nedves, nem porzott, felszívta
a korábbi napok jelentõs csapadék mennyiségét.
A verseny során két földvári
motoros állt rajthoz. Nyíri
Krisztián az EXC kategóriában negyven induló közül a
harmadik helyet szerezte meg,
Bogár József a futamát technikai okok miatt nem tudta befejezni. A versenyen országos
és nemzetközileg is ismert
motocrossosok is részt vettek,
ami a színvonal emelkedését
jelezte.
A Motomax megjelenése tehát új lendületet adhat városunk sportéletének. Rangos
versenyeket, profi technikát,
szervezést láthatnak az érdek-

lõdõk. Jó hír, hogy az
autocross pályával ellentétben
a motorosok pályája továbbra
is a város tulajdona maradt, tehát nincs akadálya a motorozásnak.
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Az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért“ alapítvány
kuratóriuma tisztelettel megköszöni mindazoknak, akik
az elmúlt évben a személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a Magyar László
Gimnázium oktató-nevelõ
céljait támogató alapítvány
javára.
Az idei esztendõben is köszönettel fogadjuk segítõ támogatásukat!
Adószámunk: 19232032-1-17

Fotó: Kõszegi Dániel

Rendõrségi
hírek

A megnõtt tavaszi gépjármû forgalom. A közlekedés
szabályainak be nem tartása
miatt a rendõrség folytatja a
frekventált helyeken a közlekedõk ellenõrzését. A baleset
megelõzés érdekében vidéki
rendõrök is segítik a helyi
rendõrõrs munkatársainak
munkáját.
Jelenleg több szabálysértési eljárás folyik fatolvajok,
bolti szarkák ellen. Tettük
következménye bírság, de
szabálysértési õrizet- börtön
is lehet!
Februárban több kisebb értékre elkövetett betörés, alkalmi lopás történt. Az elkövetõk
meglettek, közöttük voltak
helyiek és vidéki, átutazó bûnözõk. A rendõrség kéri, elõzzék meg, hogy sértettek le-

gyenek. Ügyeljenek vagyonuk védelmére, a kapukat zárják be, a gépkocsikban ne
hagyjanak látható helyen értéket, és zárják be az ajtókat!
Szórakozóhelyen ne hagyjanak a fogasra akaszott ruhájukban telefont, egyéb értéket!
Márciusban lesz az év elsõ
vására. Tapasztalatok szerint
nagy érdeklõdés mellett kezdõdik a vásári szezon. A látogatókat kérik a rendõrség
munkatársai, hogy legyenek
türelmesek egymással, csak a
kijelölt parkolóhelyen állítsák
le a gépkocsikat, vigyázzanak
értékeikre!
A tömegben várhatóan
megjelennek a tolvajok is.
Válltáskában, farzsebben ne
hagyjanak értéket, iratokat,
bankkártyát
pinkóddal…
Csak a szükséges iratokat tartsák maguknál, mert pótlásuk
nagyon sok idõbe, pénzbe kerül.

n

Soros hirdetések
Átadnám egyhetes üdülési
jogomat a zalakarosi Club Men
Dan ****-os apartman házban
négy fõ részére. (Két felnõtt,
két
gyerek)
Érdeklõdni:
20/363-52-38
* * *
Felsõ-Bölcske utcai parasztház kerttel eladó. Tel.: 30/9742-796
* * *
Heti egy alkalomra megbízható udvarost keresek!
Telefon: 70/ 94-77-106

Tragikusan hirtelen 82
éves korában 2015. február
24-én
elhunyt
Varga
József. Utolsó útjára 2015.
március 13-án 13 órakor
kísérik a fölvégi temetõbe.
Nyugodjon békében!

Kis rezsiköltségû, másfél
szobás, jó elosztású összkomfortos (gáz + fatüzeléses) kertes ház garázzsal eladó a Magyar László utcában. Tel.: 70/94-77-106
Hívjon, megegyezünk!
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Érettségi 3 év
alatt!
Esti tagozatú, 3 éves gimnáziumi képzésre várjuk a jelentkezõket a dunaföldvári
Magyar László Gimnáziumba! A képzés tandíjmentes.
Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon: 75/ 541269, 70/ 380-91-41
magyarlaszlogimi
@freemail.hu

