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Elbúcsúztak a végzõs diákok
A Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény ballagási ünnepségein
78 végzõs diákot búcsúztattak el iskolatársaik.

n BALOGH EMESE
A szakiskolában 2015. április 30-án 15 panziós, falusi
vendéglátó, illetve szerkezetlakatos tanuló, valamint 12 speciális szakiskolás falusi vendéglátó és parkgondozó diák
köszönt el az iskola közösségétõl. Kiemelkedõ tanulmányi illetve közösségi munkája elismeréséül Huber Krisztián és
Varga Vivien vehetett át
könyvjutalmat Csizmadiáné

senyeredményeiért, kiváló tanulmányi munkájáért és példamutató kötelességteljesítéséért
Csizmadia Dóra érdemelte ki a
kiemelt aranykönyvesnek járó
elismerést. Csizmadia Réka,
Kövics Enikõ, Sebestyén Tímea, Sürü Zsuzsanna és Tilli
Fanni kiváló tanulmányi munkája és példamutató kötelességteljesítése, Hegedûs Dóra
kiemelkedõ közösségi munkája
és kiváló sporteredményei,
Kiss Bertalan kiemelkedõ közösségi munkája elismeréséül
írhatta nevét az Aranykönyvbe.
A nevelõtestület könyvjutalommal díjazta Labádi Szabina
és Nagy Emese jó tanulmányi
eredményeit továbbá Tóth Ramóna közösségért végzett
munkáját.

Mihálovics Magdolna tagintézmény-vezetõ helyettestõl.
A szakiskolában 2015. május
11-én a falusi vendéglátók és a
parkgondozók írásbeli vizsgájával kezdõdtek tanulmányokat
lezáró vizsgák; a megmérettetések sorát június 9-én a szerkezetlakatosok gyakorlati és
szóbeli vizsgája zárja le majd.
A gimnáziumban 2015. május 2-án két osztály 51 tizenkettedikes tanulója köszönt el
az alma matertõl. Idén - a tantestület tagjainak szavazata
alapján - nyolc tanuló írhatta be
a nevét a Magyar László Gimnázium 1956 óta vezetett
Aranykönyvébe. Országos ver-

Lakossági fórum

Az új atomerõmûvi blokkok
létesítésére létrehozott MVM
Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. a környezetvédelmi
engedélyezés keretében öszszesen 40 településen tartott
lakossági fórumot. Dunaföldváron Dr. Aszódi Attila, a
Paksi Atomerõmû teljesítményének fenntartásáért felelõs
kormánybiztos április 8-án a
mûvelõdési házban tájékoztatta a megjelenteket a beruházásról.

n BALOGH EMESE
A környezetvédelmi engedélyezés kapcsán tartott fó-

Aszódi Attila, aki az új blokkok paramétereirõl, környezeti hatásairól és a biztonság
garanciáiról is beszélt a fórumon.
A beruházás engedélyezési
folyamata több mint hatezer
engedély megszerzését írja
elõ, ezek sorrendjében az elsõ a környezetvédelmi engedély megszerzése, melynek
elengedhetetlen elõzménye a
40 települést érintõ tájékoztatási kampány, illetve a közmeghallgatás.
Horváth Zsolt, városunk
polgármestere a beruházástól
a térség dinamikus fejlõdését
várja. Mint mondta, fiatalodhat a lakosság az atomerõmû-építés vonzáskörzetében,
fellendülhet a gazdaság, hiszen Paks nagyszámú munkahelyet teremt; nõ a térség
munkahely megtartó képessége.
2015. május 7-én Pakson
tartották meg az új blokkok
környezetvédelmi engedélyezési eljárásának keretében
a közmeghallgatást, ahol ismertették a Környezeti Hatástanulmányt is.

rumon a kormánybiztos arról
tájékoztatta a megjelenteket,
hogy minden peremfeltétel
adott a 12 milliárd eurós beruházás megindításához: az
orosz és magyar kormányfõ
aláírta a keretszerzõdést, a
Roszatommal megköttetett a
fõvállalkozói
szerzõdés;
mind az orosz, mind a magyar fél elkötelezett a két új
atomerõmû - blokk megépítése mellett.
A projektnek az energiaellátás biztonsági, klímavédelmi és finanszírozási szempontjából is nagyon komoly
elõnyei vannak, mondta Dr.
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A Magyar László Gimnáziumban az írásbeli érettségi
vizsgasorozat május 4-én kezdõdött; a szóbeli vizsgák június
17-én indulnak, és június 24ével zárulnak.
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A közgyûlés után
gyakorlatoztak a tûzoltók

Április 10-én tartotta évi közgyûlését a Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
Csányi Imre parancsnok évértékelõ
beszámolójában
igen sikeresnek értékelte az
elmúlt esztendõt.

n SZABADOS SÁMUEL
Egy éve kapta meg az egyesület az önálló beavatkozási jogot, ami azt jelenti, hogy a hivatásos tûzoltóságtól függetlenül avatkozhat be tûzesetekbe,
kármentésbe. A cím rangot, elismerést jelent az egyesület
számára. Magas szakmai és
technikai felkészültséget igényel, melyet többszöri vizsgák,
felmérések után ellenõriztek az
illetékes katasztrófavédelmi
szakemberek. Jelenleg az országban 12 ilyen önkéntes
egyesület mûködik.
Sikeres volt anyagi téren is a
múlt év. Két pályázaton több
mint ötmillió forint bevételhez
jutott az egyesület, melyet technikai fejlesztésre fordítottak. Az
év másik jelentõs sikere volt az
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság által adományozott „Az év önkéntes tûzoltó
egyesülete“ kitüntetés, melyet
Csányi Imre parancsnok Budapesten vehetett át idén januárban. Az egyesület történetében
idáig ez a legmagasabb rangú
országos elismerés.

A közgyûlés és az ünneplés
után nem jutott pihenõidõ az állománynak, mert másnap, április 11-én délelõtt rendszerbeállító gyakorlaton kellett részt venniük. Az önálló beavatkozású
egységek alkalmasságát évente
tesztelik, minõsítik. A gyakorlatot a paksi és a kalocsai katasztrófavédelmi
kirendeltségek
szervezték, és szakembereik értékelték a tapasztaltakat. A tét
tehát nagy volt, meg kellett védeni a múlt évben elnyert státuszt. A feladat két elembõl állt.
Elõször mûszaki mentést és tûzoltást kellett végrehajtani két
balesetet szenvedett autó esetében. A feladat kiemelt mozzanata volt a sérültek kiemelés. A
második elem egy lakástûz elhárítása volt, mely során két bent
rekedt személy felderítése és kimentése volt a fõ feladat.
A gyakorlat után Dr. Balázs
Gábor ezredes, a megyei katasztrófavédelem vezetõje értékelte a tapasztaltakat, s elmondta, hogy a szakemberekbõl álló értékelõ bizottság
egyhangúlag sikeresnek minõsítette a feladatok végrehajtását, ami a státusz újabb egy
éves meghosszabbítását is jelenti. Az állomány jól felkészült, érzõdött a rutin, az öszszeszokottság. Szakszerû volt
az irányítás, a parancsok kiadása, végrehajtása. Természetesen kritikák is elhangzottak a kisebb hibákról, pontatlanságokról, ezek célja inkább
a tanácsadás volt. Az ezredes
gratulált az állománynak, kiemelve, hogy az önálló beavatkozás magasabb színvonalú munkát és tudást igényel
a továbbiakban is az egyesület
részérõl.
Wartig László rangidõsnek
számított a gyakorlatot végrehajtó állomány tagjai közt, 54
éve tûzoltó. Számtalan gyakorlaton vett részt, de - mint
mondta - ennek bizony nagy
volt a tétje az egyesület számára, hiszen egy megtisztelõ
rang megtartásáról volt szó.

A parancsnoki beszámolóban elhangzott, hogy mintegy
20%-kal nõtt a vonulások, beavatkozások száma a korábbi
évhez viszonyítva. Összesen
47 alkalommal riasztották az
önkénteseket, ebbõl 22 alkalommal önállóan avatkoztak
be, minden esetben eredményesen. Örvendetes az állomány létszámának emelkedése.
Idén három fiatal csatlakozott a
kerethez, kiképzésük már folyamatban van.
A közgyûlés vendége volt
Gergelics István, a Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, aki egész évben figyelemmel kísérte a földvári tûzoltók
munkáját. Dicsérõ szavakkal
illette az állományt. Kiemelten gratulált a kitüntetéshez és
az önálló beavatkozási státuszhoz. Ezeket az érdemeket
részben a megye is magáénak
tudhatja, hiszen intenzív részt
vállal a szakmai felkészítésekben, továbbképzésekben.
Az elnök külön értéknek tekinti a jó közösségi szellemet,
ami a földváriakat jellemzi.
Gondot fordítanak az utánpótlás nevelésére, példát mutatnak a fiatalok számára. Örvendetesnek tartja, hogy az
egyesület aktív részt vállal a
város közéletében, városi rendezvényeken, ünnepségeken
vesznek részt közösen.
3.

Érezték ezt a fiúk is, keményen, tisztességesen készültek
a gyakorlatra, és örültek, hogy
munkájukat siker koronázta.
A szürke hétköznapokon is
ugyanilyen kitartással kell
majd bizonyítaniuk rátermettségüket.
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Sajtóközlemény

Új fõigazgató a
Tolna Megyei
Kormányhivatal élén
n DR. HORVÁTH KÁLMÁN
kormánymegbízott

Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
Amreinné dr. Gál Klaudiát
nevezte ki 2015. április 1.
napjával a Tolna Megyei
Kormányhivatal fõigazgatójának.
Amreinné dr. Gál Klaudia
2014. november 1-je óta a
Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója. Igazgatói kinevezését megelõzõen Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõjeként látta el feladatait. A fõigazgató asszony 15
éves közigazgatási vezetõi
gyakorlattal rendelkezik.
A közszolgálatot élethivatásának tekinti. Úgy vallja,
hogy a közigazgatásnak a
szakszerûség, jogszerûség és
hatékonyság hármas követelményrendszere mentén arra kell törekednie, hogy a
polgárok számára egyre
több, magasabb színvonalú
szolgáltatást nyújtson. Vezetõi munkájára jellemzõ a
precizitás, a kiváló kapcsolatteremtõ képesség és a kollégák megbecsülése.
Munkáját a jövõben is a
fenti hitvallás mentén, immár a Tolna Megyei Kormányhivatal fõigazgatójaként fogja végezni.
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Bõvíti együttmûködési
megállapodásait a polgárõrség
Négy éve már kötött együttmûködési szerzõdést a Magyar Közút és az Országos
Polgárõr Szövetség. A Tolna
Megyei Polgárõr Szövetség
április 11-én írta alá az idei
évre szóló együttmûködési
dokumentumot a Magyar
Közút Tolna Megyei Igazgatóságának
vezetõjével,
Bencze Szabolccsal.

n SZABADOS SÁMUEL
A megállapodás kiterjed a
balesetek megelõzésére, a közlekedésbiztonságra, vagyonbiztonságra és a közúti akadályok, károk elhárítására. A közös munkákban együtt dolgoznak a polgárõrök és a közút
szakemberei, igénybe vehetik
egymás technikai eszközeit.
Széles János a megyei polgárõr szövetség elnöke hasznosnak tartja a közös munkát,
hiszen segíteni tudnak például

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete április 28-án tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 20 nyilvános és
egy zárt ülésen tárgyalandó
téma szerepelt. Az ülésen
Széles János képviselõ nem
volt jelen.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben döntés
született saját forrás biztosításáról a „szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására“
benyújtott pályázat megvalósításához. A pályázati cél elsõsorban a Napsugár Idõsek Otthona energetikai felújítása,

hóakadály esetén, viharkároknál, víz-, iszap- átfolyásoknál
és egyéb speciális esetekben.
Már az is segítség - mondta a
polgárõr vezetõ -, ha a polgárõr
járõrök idõben jelzik a problémákat, a közlekedési akadályokat. Városunk földrajzi fekvése
által kiemelt közlekedési csomópont, az évek során gyakran
került sor az együttmûködés értelmében közös akciókra.
Szintén áprilisban köttetett
egy helyi megállapodás a dunaföldvári polgárõrség és az
egészségház között a Dunaújvárosba történõ vérszállítás
kapcsán. Az egészségházban
reggelente levett vérnek 10
órára Dunaújvárosba kell érnie.
A szállítás eddig autóbusszal
történt, emiatt már 9 óra elõtt
be kellett fejezni a vérvételt. A
megállapodás
értelmében
azonban a polgárõrség személyautót biztosít sofõrrel

együtt a vérszállításhoz, így az
egészségügyi intézmény idõt
nyer, majdnem egy órát a vérvételhez. Nem kell ezután reggel hat elõtt sorban állniuk a
vérvételre váróknak, s a napi
20 vérvétel helyett 26-28 is belefér a bõvülõ rendelési idõbe.
A helyi polgárõrség szívesen vállalkozott erre a feladatra, ami nem veszélyezteti a szolgálatot. Széles János
szerint a megyében nem
egyedi eset az ilyen jellegû
együttmûködés, van, ahol terepjárón ebédet hordanak ki

polgárõrök a külterületre,
másutt gyerekeket szállítanak nagy távolságokról az iskolába.

nyílászárók cseréje, 50%-os, 1
millió 904 ezer Ft önerõvel.
A második napirendben a testület beszámolót fogadott el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadási rendeletét.
Ezután a képviselõk elfogadták a D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére a D-B-M Mikrotérségi
Óvoda és Bölcsõde, majd a
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Társulás 2014.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A testület jelentést fogadott
el a 2014. évi belsõ ellenõrzési
tevékenységrõl, majd 1.380
ezer Ft jutalomban részesítette
a polgármestert a 2014. évi
munkájáért.
Átdolgozásra és kiegészítésre javasolták a képviselõk

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 2015-2019. évre szóló
Gazdasági Programját, melyet
a júniusi ülésen tárgyalnak
majd tovább.
Ezután a testület elfogadta a
DDIF Kft. (Dunaföldvári
Dunaparti Idegenforgalmi Kft.)
2015. évi üzleti tervét, majd a
házi segítségnyújtás és az idõsek nappali ellátásának térítési
díjait felülvizsgálva azokat
nem változtatta meg.
Tájékoztatót hallgattak meg
a 2014. évi közfoglalkoztatásról, majd elfogadták a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A képviselõk döntöttek támogatás igénylésérõl és saját
erõ biztosításáról a „kistérségi
közlekedési szolgáltatás fej-

lesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan“, illetve vis
maior támogatás igénylésérõl,
a Szent István utca 9. szám
alatti üreg leszakadása miatt.
A következõkben a testület
lakossági kérelmeket bírált el,
majd lakossági inert (építési)
hulladék elhelyezésének támogatásáról döntött Dunaföldvár
közigazgatási területén, végül a
NOXIOUS Kft-t bízta meg a
2015. évi szúnyoggyérítéssel.
Az egyebekben a képviselõk
drogprevenciós pályázat beadásáról, illetve a nyári szociális étkeztetéshez kapcsolódó
elõterjesztésrõl döntöttek.
A zárt ülésen a testület
Dunaföldvár Város Önkormányzatának javaslatáról döntött, a Tolna Megyei Önkormányzat által adományozható
kitüntetésekre.
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Házhoz menõ
hulladékgyûjtés
n DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Nonprofit Kft.
teljes szolgáltatási területén
bevezette a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet 4.§
(2) alapján a települési papír-,
üveg-, mûanyag, fém- és
zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell
gyûjteni.
A korábbi gyakorlat szerint a
közszolgáltatás keretében, a
sárga színû mûanyag zsákokban a PET- palack és a mosószeres flakon mellett az alumínium és a vas csomagolási hulladékot (például sörös dobozokat, konzervdobozokat) is el
lehet helyezni.
A papír gyûjtésére szolgáló
kék színû zsákokban a papír
mellett az italos karton (például tejes doboz) csomagolási
hulladék is elhelyezhetõ.
A flakonokat, italos kartondobozokat összetaposott, kiöblített állapotban kérjük a
hulladékgyûjtõ zsákokba elhelyezni!
A veszélyes anyagok tárolására használt csomagolóanyagot továbbra se tegyék bele a
zsákokba!
A hullámpapírt a szelektív
hulladékgyûjtési szállítási napokon a zsákok mellé, lapra
hajtogatva, összekötve kérjük
kihelyezni.
A sárga és kék színû hulladékgyûjtõ zsákok biztosítását a

Lomtalanítás
n DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
A Dunanett Nonprofit Kft.
az idei évben a háztartásban
keletkezett lom elszállítását
a korábbi, megszokott gyakorlattól eltérõen „házhoz
menõ formában“ kívánja bevezetni.
Minden ingatlantulajdonosnak a szolgáltató felé egyedileg kell jeleznie lomtalanítási
igényét!
A lomtalanítást (a hulladékszállítási gyûjtési nap figyelembe vételével) az ügyfélszolgálattal történõ egyeztetést követõen, a megjelölt napon végzik el.
Kérjük, e napra helyezzék
ki a lomhulladékot!
Az alábbi hulladékokat
szállítják el: a feleslegessé
vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat, melyek a
közszolgáltatás
keretében
rendszeresített gyûjtõedény

társaság díjmentesen végzi a
készlet erejéig. Ha esetleg nem
kap cserezsákot a fogyasztó,
kiteheti átlátszó mûanyag zsákban a szelektíven gyûjtött hulladékot.
Kérjük azokat a lakosokat,
akik késõn tették ki a zsákokat
és emiatt nem vitte el a gyûjtõjárat, hogy vigyék a zsákot a
saját ingatlanon belülre és a
következõ szállítási nap elõtti
estén helyezzék ki azt rendezett módon!
Üveghulladékok gyûjtésére
az eddigi gyûjtõszigetes pontokon megmaradt üveggyûjtõ tárolóban van lehetõség. Kérjük,
hogy a tárolóedényekbe továbbra se helyezzenek el síküveget (például ablaküveg,
szélvédõüveg, akváriumüveg,
stb.), valamint elõzetesen veszélyes anyag tárolására használt üveget (például sósavas
üveg).
Dunaföldváron az alábbi
szelektívgyûjtõ szigetek maradnak meg teljes körûen:
Béke tér, Ifjúság tér, Hunyadi park és Hunyadi tér.
A többi gyûjtõszigeten csak
az üveghulladék gyûjtõ marad
meg! Kérjük, hogy ne helyezzenek mellé szelektív hulladékgyûjtõ vagy egyéb zsákokat!
Gyûjtési napok az idei évben:
1. kör: Dunaföldvár település a 6-os számú fõút bal oldalán lévõ része (Pécs irányában)
2. kör: Dunaföldvár település a 6-os számú fõút jobb oldalán lévõ része (Pécs irányában)

Olvasói levél

Tisztelt
Szerkesztõség!

Köszönetemet fejezem ki a
Part-Oldalak szerkesztõinek,
hogy lehetõvé teszik az olvasói
levél írását, illetve hozzászólást.
A közmeghallgatásra én is
elmentem, de az idõhiány miatt nem volt lehetõségem kérdést feltenni. Biztos vagyok
benne, hogy az elhangzottak
fontosak, hiszen a mezõgazdák útjait és a városon végighúzódó árkok rendezését érintették, és azokat orvosolni
kell.

n

Szelektív hulladékgyûjtési napok:
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méreteit meghaladják.
Nem tartoznak a lomtalanítás
körébe, így nem szállítják el:
– a gallyat, salakot, trágyát,
szalmát, egyéb növényi és állati hulladékot, építési, bontási hulladékot, egyéb mezõgazdasági, ipari hulladékot
– elektromos, elektronikai
készülékeket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységbõl származó hulladékot.
Társasházak esetén a közös
képviselõk vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban.
Kérjük, hogy lomtalanítási
igényét a megadott elérhetõségen jelezze a szolgáltató felé!
Ügyfélszolgálati elérhetõség:
Telefon: 25/436-535,
25/436-877
E-mail: dunanett@dunanett.hu
Amirõl szólni szerettem volna, azt a természet és õseink
hagyták ránk.
A csodálatosan szép Kálvária, Burgundia, Kakas-hegy.
Szomorú szívvel néztem, amikor az óriás gépek nekiláttak a
munkálatoknak. A zöldellõ
partoldalban meghúzódó kis
utcák, házak hogy repedeznek.
Gyakran sétálok arra, kötõdöm
hozzá, a Duna utcában születtem, gyerekeskedtem, barátaimmal ott játszottunk, bujócskáztunk, fürödtünk, így zegétzugát jól ismertük.
Nagyon sok családnak volt
ott az otthona. Többnyire
molnárok, hajósok, halászok,
mesteremberek, országosan Ü

Ü ismert zenészek laktak ott
békében és szeretetben. Most
elnézem azt a nagy betonrengeteget, ami elvette a táj szépségét és az ott levõ kis házak
értékét.
Emlékezetem óta ezen az
oldalon nem volt omlás, esetleg a házak közötti pincela-

Béke
Hetven éve ért véget Európában a második világháború
„Németország feltétel nélkül
megadta magát! Az európai
háború véget ért!“ 1945. május 8-án címlapjukon ilyen és
ehhez hasonló mondatokkal
jelentek meg a lapok. Május
8-án délután 15 órakor
Churchill miniszterelnök rádióbeszédet mondott: „Hétfõn hajnalban 2 óra 41 perckor Eisenhower tábornoknak, a szövetséges expedíciós
hadsereg fõparancsnokának
fõhadiszállásán írták alá a
feltétel nélküli német kapitulációt. Német részrõl Jodl tábornok, a német vezérkar fõnöke és Dönitz tengernagy, a
kormány feje írta alá a fegyverszüneti megállapodást…
A fegyverszüneti szerzõdést
ma Berlinben ratifikálják.
Az ellenségeskedések a fegyverszüneti megállapodás értelmében május 8-án 23 óra 1
perckor fognak véget érni. A

kások (amik tiszták és rendezettek voltak) kezdtek omladozni.
1941-ben a Dunára nézõ oldalon a Vágóhíd alatt kb. 150200 méterre csúszott meg a
part, de a házakban nem tett
kárt. Ahol többször volt omlás,
az a Hõsök tere, ami pedig na-

gyon veszélyes, az a Kakashegy, azon az oldalon sokszor
volt omlás.
Nem lett volna célszerûbb
azt az oldalt megerõsíteni? Az
a betonrengeteg nem illik a
Kálvária hegyoldalba.
Ha az ügyben tartottak volna
közmeghallgatást, bizonyára

további vérontás elkerülése
végett azonban a „Tüzet
szüntess“ parancsot már tegnap kiadták… - Most egy rövid idõre ünnepelünk. Május
8-ikát és 9-ikét ünnepeljük,
mint a béke ünnepét.“
A dunaföldváriak az ország,
Európa különbözõ részein élték
meg a háború végét, ezekbõl a
visszaemlékezésekbõl idézek.

lóháton kísérõ orosz katonák
mutogatták a puskájukat, üres,
nincs megtöltve. Tán azt jelezték, bántódás nélkül megszökhetünk. Nem szöktünk meg.
Fehérváron
drótkerítéssel,
fegyveresekkel védett táborba
kerültünk. Igazolást nem kaptunk, bevagoníroztak bennünket és Foksaniba, egy hatalmas
gyûjtõtáborba vittek. Itt tífuszjárvány tört ki, rengetegen
meghaltak. Tovább vittek minket Oroszországba, Orankiban
egy táborban éltünk 1946 kora
õszéig, ekkor jöhettünk haza.
Két héttel a családom hazaérkezése elõtt kerültem vissza
Földvárra.“
Menekültek:
„Az orosz csapatok már
Földvár közelében voltak, amikor elmentünk innen. Nem volt
rokonunk itt, féltünk az oroszoktól. Zalában voltunk tavaszig, de ahogy közeledett a
front, utaztunk tovább nyugatra. A Vöröskereszt szerelvénye
tele volt magyarokkal, katonák
családtagjaival, a nagyváradi
hadapródiskola hallgatóival. Ü

n KISS ÉVA
Egy az elsõ világháborút is
megjárt tartalékos tiszt:
„A balatoni hadmûveletek
összeomlása után a front elõl
nyugati irányba vonultunk. A
határt elérve csapatunk egy része távozott Ausztriába. Nem
akartam elhagyni az országot,
visszafordultam, a maradókkal
együtt haza akartam kerülni.
Semmiféle parancsot nem kaptunk, teljes volt a káosz. Székesfehérvár közelében oroszokkal találkoztunk. Közölték, hogy bekísérnek minket
Fehérvárra, kapunk igazolást,
és bántódás nélkül hazamehetünk. Feltûnt, hogy a minket

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
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sokan kifejezték volna nemtetszésüket.
Munkahely létrehozását kérte
egy felszólaló, ez is közügy, de
nem egy képviselõt kellett volna
megszólítani, hanem a testület
minden tagját, mert csak összefogással lehet valamit elérni.
Dr. Nyuli Gyuláné

Szakmunkás végzettsége
van? Félbehagyta a középiskolát? Kell az érettségi a
munkahelyén? Fõiskolán,
vagy egyetemen akar tanulni?
Szerezzen érettségi
bizonyítványt!
Esti tagozatú, 3 éves gimnáziumi képzésre várjuk a
jelentkezõket a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumba!
A jelentkezés feltétele:
– betöltött 16. életév,
– 8 általános iskolai vagy
szakiskolai bizonyítvány.
Mi felkészítjük a sikeres
érettségire!
Munka melletti, célirányos
oktatás, biztos elméleti tudás, az érettségin túl is hasznos készségek: nyelvi és informatikai képzés.
Színvonalas, tandíjmentes képzés, minõsített tanári kar.
Idõbeosztás: Oktatás heti
három alkalommal, napi hét
tanítási órában, délután
14.30 és 20 óra között. (Az
osztályt csak kellõ számú jelentkezés esetén indítjuk.)
11. évfolyamú esti tagozatú osztályunkba is fogadjuk a jelentkezõket!
Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5., tel.: 75/ 541-269,
70/ 380-91-41, e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Ü Friedrichshafenben a Vöröskereszt táborába kerültünk.
A város a Bodeni- tó partján
fekszik. A németek ukrán hadifoglyokkal földalatti üzemekben
repülõgép alkatrészeket gyártottak. Állandóan bombáztak, még
vissza sem indultunk a táborba,
amikor mehettünk vissza az
óvóhelyre a föld alá. Egyszer
elegem lett, nem akartam lemenni, anyám rántott be az ajtón. Amikor kijöttünk, azon a
helye, ahol álltam egy hatalmas
vízzel teli bombatölcsér volt.
Ekkor határoztuk el, bárhová elmegyünk, csak el innen. Egy tanyára kerültünk, ahol dolgoztunk, de a család mint családtagokat kezelt bennünket. Kapcsolatunk a halálukig megmaradt. A környezõ városokból ismerõsök - ismeretlenek jártak ki
a tanyára élelemért. Nem gazdagodtak meg rajtuk, adtak ennivalót, akinek csak tudtak. Harc
itt nem volt, mert a front távol
volt. Tavasszal megjelentek a
franciák, boldogan teherautóikból integetõ fekete katonák. Ko-

Rendkívüli
felvételi
eljárás

A Magyar László Gimnázium és Szakiskola rendkívüli felvételt hirdet
– gimnáziumi 4 évfolyamos képzés 01-es tagozatára,
– szakiskolai épület- és
szerkezetlakatos (21-es kód)
képzésére,
– szakiskolai vendéglátó
eladó (23-as kód) képzésére
– speciális szakiskola 9.e
falusi vendéglátó szakirány
(25-ös kód) képzésére.
Bõvebb információ az
alábbi elérhetõségeken kérhetõ:
telefon: 75-541-269, 75541-270, 70-380-91-41
e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com
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ra õsszel, az utolsó vöröskeresztes szerelvénnyel jöttünk haza
1946-ban.“
Egy deportált, aki Auschwitz
után Rawensbrückbe került, és
ott élte meg a felszabadulást:
„Beteg voltam, már semmi
sem érdekelt. A táborban - április lehetett, mint utóbb megtudtuk - a Nemzetközi Vöröskereszt közbelépésére megszûnt a megsemmisítés. Nagy
volt a zûrzavar. A németek elzárták a vízvezetékeket, sokáig
víz nélkül voltunk. Fõleg éjszakánként szörnyû bombázások
voltak. Valaki mondta, hogy
elmentek a németek, mert jönnek az oroszok. Nem hittem
már, ugyanis az egész lágerkörletünkben mindig valaki bedobott egy dátumot, hogy mikor megyünk haza. Nem hittem
soha, de azért számoltam a napokat. Egyszer egy társunk lélekszakadva rohant és kiabálta:
az oroszok elérték Rawensbrück határát, a másik blokkon
már ki is tettek egy fehér lepedõt! Oldalra fordultam, kinéz-

tem, láttam igaz. És egyszercsak elõre szegezett puskákkal a blokk oldala mellett
látom, hogy szaladva jönnek a
szovjet katonák. Bejöttek a barakkunkba, fogtuk a kezüket,
sírtunk. Az edzett frontkatonák
velünk sírtak. Sajnos nem tudom elmondani azt az érzést,
amit én és a többiek akkor
éreztünk. Április 30-a volt,
amikor szabadultunk.“
Egy a Don mellõl Budapestre került katona:
„Buda elesett, orosz fogságba kerültünk. Fehérvár felõl
még dörögtek a fegyverek, miközben Törökbálintra, késõbb
Ercsibe vittek minket, ahol
pontonokon átvittek a Dunán.
Soltra hajtottak bennünket,
ahol két láger volt. Itt találkoztunk földvári ismerõsökkel:
Botos Jóskával és Fekete bádogossal. Az elsõ perctõl kezdve
azon járt az eszünk, hogyan
szökhetnénk meg. Az oroszok
megengedték, hogy civilek
élelmiszert hozzanak a táborba.
Solti, földvári asszonyok ko-

Csizmadia Dóra
OKTV 4. helyezett
Az OKTV - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny többfordulós megmérettetés
a magyarországi középiskolák utolsó két évfolyamos tanulói számára. Az elsõ
OKTV-t 1923-ban rendezték,
az évtizedek során tudósaink
közül többen résztvevõi voltak az OKTV-nek.
A Magyar László Gimnázium végzõs diákja, Csizmadia
Dóra - Horváth Balázs tanár
úr tanítványa - az idei versenyen negyedik helyen végzett.

szet iránti rajongással indult,
már az elõszállási iskolából hazafelé tartva is a köveket és

sárban a fejükön hozták az élelmet, a feleségem háromszor
keresett fel. A kerítésen kívül
volt egy gémeskút. Lajtos kocsiban onnan hozták a vizet a
táborba. Rendszerint tizenöthúsz fogoly tolta a kocsit. Mi is
kimentünk velük. Találtunk lapátokat, ásót, úgy tettünk,
mintha az utat igazgatnánk. Az
õrök nem szóltak ránk. Volt
egy épület a tábor mellett, ahová az õrök már nem láttak, ide
húzódtunk, levettük katonaköpenyünket, és az asszonyok közé vegyülve megszöktünk. A
bölcskei révész áthozott minket a Dunán. Közben besötétedett, kijárási tilalom volt, nem
jöhettünk tovább. Egy ismerõsnél töltöttük az éjszakát, és
másnap a bikaakol felõl jöttünk
haza. Számomra március 15-én
kezdõdött a szabadság.“
Késõbb, amirõl a néhány
visszaemlékezõ története már
nem szól, megkezdõdött a háború értékelése, mely azóta a
napi politika érdekei szerint
többször módosult.
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nem a hidat választotta, megfigyelte a növényeket, a madarakat, ha tehette, járta a természetet. Számára a földrajz kézzelfogható, élõ tudomány: térképekkel, természeti képzõdményekkel, vízesésekkel, hegyekÜ
kel.

n BALOGH EMESE
Dóra hetedikes kora óta szereti a földrajz tantárgyat. Mint
meséli, ez a szerelem a termé-

Csizmadia Dóra

7.

Ü A tizenkettedikes lány
idén minden országos nagy
versenyen indult.
Az OKTV három fordulós,
sajátossága, hogy a középdöntõbe jutottaknak pályamunkát
is kell készíteniük. Dóra a város és vidék kapcsolatáról írt a
30 oldalt meghaladó, szakdolgozat minõségû dolgozatában.
Az országos döntõben negyedik helyen végzett, ami a felsõoktatási eljárásban szerezhetõ

Majális 2015
Idén már kerékpárral is megközelíthetõ volt a majális
helyszíne, a megújult horgásztanya a Kis-Duna partján.

n BALOGH EMESE

A rendezvény a már bevált
hagyományok szerint épült fel
- összegezte Pataki Dezsõ a
mûvelõdési központ igazgatója.
A délelõtti gasztronómiai
programok a grill és tárcsás
ételek specialistáit valamint a
spenótos ételek készítõit szólították tûzhely mellé. A két kategóriában több mint húszan
neveztek, de versenyen kívül is
fõztek, sütöttek baráti társaságok.

pluszpontok maximumát, 100
pontot is eredményezett az
egyébként kitûnõ tanulmányi
eredményû diáklánynak.
A Kovács János Földrajzversenyt 19. alkalommal hirdette meg a Péter András
Gimnázium. A verseny az
érettségire való felkészülést is
segíti, hiszen tananyaga, metodikája azzal megegyezõ.
Dóra a szeghalmi döntõben
harmadik lett.

A Less Nándor Földrajzversenyt 22 éve hirdette meg elõször
a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete. A földünk és környezetünk jelenségeit, a természeti és társadalmi folyamatok összefüggéseit középpontba állító megmérettetés kétnapos döntõjében
Dóra nyolcadik helyen végzett.
Kevés azon diákoknak a száma, aki a mindennapos munkán
túl versenyzésre is vállalkoznak
- tudtuk Horváth Balázs tanár

A nap során folyamatosan
várták az érdeklõdõket a hagyományõrzõ íjászok; a Beszédes József Vízitúra Klub
tagjai csónakázásra, a cserkészek akadályversenyre hívták
a kalandozni vágyókat, de lehetõség volt erdei kocsikázásra is.
A nagyszínpadon városunk
kulturális csoportjai - a Levendula Mûvészeti Iskola
néptáncosai, a Löfan mazsorettek - mellett fellépett a
bölcskei Junior Band, a dunaújvárosi Delta Rock Band valamint Marót Viki és a Nova
Kultúr zenekar.
A majálisra sokan látogattak
ki kerékpárral, a 130 regisztrált
között I Love Dunaföldvár feliratú pólót, sapkát sorsoltak ki
a szervezõk.
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Városi versmondó verseny
Dunaföldváron, a Mûvelõdési Központban a költészet
napja alkalmából városi szavalóversenyt rendeztek április 28-án.

n BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A változatos témájú, hangulatú versek elõadói a Dunavecsei Református Általános Iskolából, a paksi Vak Bottyán
Gimnáziumból és a helyi Beszédes József Általános Iskolából érkeztek. Az 5 - 9. osztá-

lyos tanulókat a Bánffy György
Kulturális Szalonból Hûvösvölgyi Ildikó és Turi Bálint
színmûvészek értékelték.
Minden versmondó kapott
nagy dicséretet, kis ajándékot,
bátorító szavakat és kézfogást a
színmûvészektõl. A legügyesebb tanulók pedig oklevelet és
vásárlási utalványt is átvehettek.
Az 5-6.osztályosok kategóriájában I. helyezett: Mendi Milán, 6.b, Dunaföldvár; II. helyezett: Fafka Júlia, 5. b, Ü
8.

úrtól. Ha mégis sikerül rábeszélni õket, inkább a csapatversenyt
választják, mert ott megoszlik a
felelõsség. A tanár úr hetedikes
kora óta tanítja Dórát, akivel
nagy öröm volt számára a közös
munka. A hat évig tartó tanár-diák együttmûködés idén többször
is meghozta gyümölcsét; a motiváltság, az érdeklõdés, a tanulni
vágyás és célirányos felkészítés
- ez juttatta Dórát az ország legjobb földrajzosai közé.
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Ü Dunaföldvár; III. helyezett:
Regensburger
Ervin,
5.,
Dunaföldvár.
A 7-9.osztályosok kategóriájában I. helyezett: Bacsa Mária
Kata, 9.o., Paks; II. helyezett:
Ruff Mónika, 7. a, Dunaföldvár; III. helyezett: Lép Timea,
8. o, Dunaföldvár.

A felkészítõ tanárok a Beszédes József Általános Iskolából
Dr.
Csuporné
Suplicz Andrea, Kõbányainé Szávolovits Ágnes és
Sûrûné Gyõri Judit tanárnõ,
a Vak Bottyán Gimnáziumból Rompf Gabriella tanárnõ.

A Tolna Megyei Versmondó
Versenyt 2015. május 5-én rendezték meg Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban.
A verseny résztvevõi nyolc
megjelölt területi verseny 1-2.
helyezettjei voltak, három korcsoportban.

Mendi Milán prímás lesz
n LUKÁCSI PÁLNÉ
Mendi Milánt, a tizenkét éves
tehetséges fiút sokan ismerik
Dunaföldváron. Az elmúlt pár
évben gyakran hallhatták-láthatták a Levendula néptáncosai között, a városi, megyei
szavalóversenyeken, avagy a
Zsigec musicalcsoport produkcióiban. Az utóbbi idõszakban hegedûsként lépett
fel, s nem csak zeneiskolai szerepléseken. A Szávolovics
Gabriella szervezte nótagálán
Puka Károly zenekarával játszott ugyanazon a színpadon,
ahol Madarász Katalin és
Tarnai Kiss László énekelt.
Mendi Milán élete ebben a
tanévben új fordulatot vett,
hiszen a Rajkó-Talentum
Tánc- és Zenemûvészeti Iskola budapesti zenetagozatára
jár. Vajon honnan indult, s
hogy jutott el odáig?
– Zenész cigánycsaládban az
a szokás, ha fiúgyermek születik, kezébe adják a vonót. Így
történt nálunk is - mondja Milán édesanyja, Mendi Júlia. A
nagypapa, Mendi Ferenc nyújtotta hegedût a kisfiú megszorította. - A nagyapa tanítgatta
egyéves korától kis mûanyag
hegedûn. Három és féléves korában már igazi kishegedûn játszotta az elsõ nótát, a Haragszik az édesanyám címû dalt folytatja mosolyogva Júlia.
Iskolába lépése óta a fiú zeneiskolába is járt. Az egyik szekszárdi fellépése után az ottani
zeneiskola igazgatója azt taná-

gatója, Bognárné Balogh Andrea és a szaktanárok ehhez minden segítséget megadnak, az iskola alapítványa anyagilag is támogatja Milánt.
Az ifjú zenész szeret fellépni,
jól érzi magát a színpadon. Amikor terveirõl kérdezgetem, egyértelmûen és egyszerûen kijelenti. - Jó hegedûs szeretnék lenni! Prímás, s külföldön is fellépni. Példaképe Sárközi Lajos. Csodálom õt -, mondja csillogó
szemmel - cigányzenekara van,
de dzsesszt és klasszikus zenét is
játszik.
Ü

csolta az édesanyának, hogy a
tehetséges fiút vigye el Snétberger Ferenc kurzusára. De akkor még fiatal volt ehhez. A következõ esztendõben azonban
már ott várakoztak meghallgatásra. Egy fiatalember - hallva
Milán skálázását - megszólította
õket: - Ilyen gyerekeket vár a
Rajkó-Talentum. - Meghallgatást kértem, hiszen nagy zenei
tudású szakemberek véleményére voltam kíváncsi - indokolja a
döntést az édesanya. Elmentek,
s felvették Milánt. Ez a folyamatos tanulásmód most jobban
megfelel a családnak és a hatodikos fiúnak, mint a Snétbergerféle évi három kurzus.
Így aztán szeptembertõl hetente kétszer autóbusszal Budapestre utazik Milán szolfézs, hegedû- és zenekari órára. A dunaföldvári Beszédes József Általános Iskolában magántanuló, de
mindig bejár, még az adott napok
elsõ két órájára is. Otthon szorgalmasan végzi a megadott vonó- és balkézgyakorlatokat, skálázik, gyakorolja az etûdöket és a
koncertdarabot. Naponta két órát.
Nyíri László, aki a Rajkó-Talentumban szaktanára, úgy véli,
olyan szakaszban van, amikor
még többet tudna fejlõdni, de
mindennapos képzésre van
szüksége. Ezért a következõ tanévben Milán úgy folytatja a zenei tanulmányait a Rajkó-Talentumban, hogy kollégista lesz
Budapesten, s negyedévente
vizsgázik majd Dunaföldváron
az általános iskolai tantárgyakból. A helyi intézmény fõigaz9.

A Beszédes József Általános
Iskolából Mendi Milán 6. b
osztályos tanuló (felkészítõje:
Kõbányainé Szávolovits Ágnes) felelt meg a kiírásnak.
Milán az 5-6.osztályosok kategóriájában I. helyezést ért el,
így továbbjutott az országos
versmondó versenyre.
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Ü Mendi Milán is sokoldalú,
bár ez most még inkább abban
jelenik meg, hogy szabadidejében verset tanul és bûvészkedik. S nem is magányos zseni,
mert cserkészként egy közösséghez tartozik.
Tudjuk, a sikerhez a tehetségen kívül sok-sok tanulás,
munka és szerencse is kell. Milán szerencsés, hogy édesanyja

Csepeli 70
n SZIEGL ERIKA

Dunaújvárosi
kiállítása
után április közepén a helyi
Fafaragó Galériában nyílt
kiállítása Csepeli István fafaragó népi iparmûvésznek.
A számtalan közéleti és
szakmai díjjal rendelkezõ
mûvész három új, Sztélé I.
II. III. címû alkotása fogadja
a látogatót, mely beszédes
cím, hiszen mérföldkövet jelent. (A faragott vagy vésett,
nagyméretû kõtáblákat az
ókorban többek között városhatárok megjelölésére
használták.)
A magyarság sorskérdései
mindig is erõsen foglalkoztatták Csepeli Istvánt, mûvei
hordozzák lenyomatukat,
mint ahogy a sztélék régi
kultúrák, eltûnt civilizációk
tanúi. Kiállításán többféle
technika jelenik meg, többek
között az általa teremtett
mûfaj, a spanyolozás.
A kiállítást Pásztor Emília
rendezte, Dr. Harmath Béla
nyitotta meg a Virágom
együttes közremûködésével
az eredetileg kõtárnak épült
fafaragó galériában, mely
Csepeli István ötlete alapján
valósult meg és nyújtott bemutatkozási lehetõséget számos népmûvészeti ág alkotójának. A ma már fogalommá vált csepeli-stílust bemutató kiállítás november 1-ig
látogatható.

bízik benne, támogatja, s hogy
eddig mindig akadt valaki, aki
továbblendítette, segítette.
Ahogy Mendi Júlia és Milán
mesélnek, érezhetõ kettõjük között a szeretet, a bizalom. Az anya
nem csodagyereket lát a fiában,
hanem tizenkét éves kiskamaszt,
akiben mégis valami csoda rejlik;
s nem sztárt akar faragni belõle,
hanem sikeres embert, aki tehet-

Közös varrás
Hagyományaikhoz hûen április 11-én közös varrásra
gyûltek össze a foltvarrók.
Legtöbben a környezõ településekrõl érkeztek, de
ahogy tavaly is, távolabbi
régiókból is jöttek vendégek.
SZIEGL ERIKA
A helyi csoport tagjai közel
100 fõt láttak vendégül, a mûvelõdési ház folyosóján igazi
„terülj-terülj asztalkám“ fogadta a foltvarrókat. Az elõtérben kiállítás mutatta be a
földváriak tevékenységét, és
mint minden alkalommal
most is sokféle anyagokból
vásárolhattak az esemény
résztvevõi. A közös varrások
alkalmával nem csak tapasztalatcsere zajlik, hanem

ségét és vágyait kiteljesíti. De
tudja, hogy türelemre és megértésre is szüksége van. Az iskolai
takarítónõként dolgozó édesanya
látja a hasonló korú gyerekek viselkedését, tudja, hogy büszke lehet fiára. Boldog egy-egy sikeres
fellépéskor. Õ, a nagypapa s a
többiek jól kihallják játékából,
mit fejlõdött az utóbbi idõben. De
hosszú még az út.

Mit kívánhatunk ennek a fiúnak? Milán, fogd a hegedût és
játssz, hogy álmaid valóra váljanak.
(Az írás a Dunaújvárosi Hírlap 2015. április 25-i számában megjelent cikk nyomán készült)

szebbnél szebb munkák is készülnek. Györkõné Erika, a
civil szervezet vezetõje az
elõzõ évben a foltvarrás eredetérõl, technikáiról és eszközeirõl beszélt, idén a mintákat
elemezte. Az úgynevezett
klasszikus blokk, a folton-folt
takarók, terítõk a varrógépek
terjedésével, fejlõdésével sokat változtak, de a kézzel
varrt alkotások nagyobb értékûek. Míg a gépekkel gyorsabban, kézzel pontosabban
lehet varrni. Vannak olyan
minták, amelyeket csak kézzel lehet megvarrni, s bár ez
idõigényesebb, az eredmény
sokkal szebb lesz. Ma már
nem csak praktikus céllal készülnek patchworkök, egyre
több az un. szabad téma-szabad technikával készült díszmunka, melyek közül sok mûvészi értéket is képvisel.

A maga nemében kuriózumnak számító kiállítással találkozhatnak az érdeklõdõk
a Vármúzeum földszinti termében.
A földvári származású
Krauss Péter dombóvári gyûjtõ a 20. század magyar óráiból
válogatta össze a számára kedves darabokat. Elmondása
szerint tízéves kora körül kezdett érdeklõdni az órák iránt,
bár ekkor még inkább csak
szétszedte, ám késõbb már
össze is tudta szerelni azokat.
Aktív éveit mégsem az órák
iránti kíváncsiság jellemezte, a
lakatos szakma elsajátítása
után tanító-, majd tanári diplomát szerzett, gyógypedagógusként ment nyugdíjba.
Ezt követõen, négy-öt éve
kezdett ismét foglalkozni az
Óragyár, a Danuvia és a
MOM termékeivel. Ma már 4500 darabos a gyûjteménye,
melybõl 300 darabot õ maga
újított fel.
A kiállításon fakeretes, mûanyag-, fém- és bakelitházas,
üvegszámlapos, naptáras, fadobozos asztali és gyermekórák is láthatók. A legszebbek
talán a MOM ArtDeco órái, a
legérdekesebb darabok egyike
pedig az 1948-49-ben készült
bélyegzõ óra, amely a dolgozók munkahelyi tartózkodását
dokumentálta. A mellette látható iskolai csengetõ óra szintén unicumnak számít. A
gyûjtõ szerint ezek az órák a
magyar ipartörténet kihagyhatatlan fejezetei.
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Elfeledett órák
nSZIEGL ERIKA
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Névadójukra emlékeztek az
általános iskolások
Évek óta a Föld napján emlékeznek meg a Beszédes József
Általános Iskola diákjai és
tanárai intézményük névadójáról, a XIX. század jeles vízmérnökérõl.

n SZABADOS SÁMUEL
Az ünnepi program az iskola
falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával kezdõdött. Ezután
zajlottak azok a programok, melyek a Föld napja alkalmából a
természethez, a környezetvédelemhez és kiemelten a vízhez
kötõdtek. Négyfõs tanári szervezõgárda állította össze az egyes
állomások feladatait figyelembe
véve a diákok véleményét és a
korábbi évek tapasztalatait.
Kezdésként a csapatok a
könyvtárban egy Beszédes József életét bemutató kisfilmet
néztek meg, majd teszt és ke-

resztrejtvény megoldása következett a témával kapcsolatban.
A második állomáson szókártyákat kellett keresni az udvaron, azokat összerakva lehetett a
megoldáshoz eljutni. A sportpályán vízzel kapcsolatos ügyességi feladatok vártak a diákokra,
volt egyensúlyozás, vödörfutás,
víztöltögetés, horgászás hurkapálcával egy mesterséges tóból.
Nagyon érdekes volt a vízkóstoló állomás, ahol bekötött szemmel kellett a gyerekeknek felismerniük különbözõ aromákkal
ízesített ivóvizeket. Az osztálytermekben társas szójáték zajlott
csapatmunkában, az informatika
teremben pedig a nagyobbak
plakátokat, képeket szerkesztettek a környezetvédelemmel kapcsolatban.
A hangulat a nap során nagyon jó volt. A gyerekek ér-

Föld napja és olimpia az
óvodában
Áprilisban a Föld napjáról
minden helyi óvodában megemlékeztek, a Jókai utcai
Eszterlánc óvodában pedig a
Föld hetét is megünnepelték.

n SZABADOS SÁMUEL
Az óvodában egész héten a
természet, a vizek, növények, állatok álltak a középpontban. Róluk szóltak a dalok, elõadások,
róluk készültek a rajzok. Pénteken pedig a központi rendezvényen igen színes programok vártak a kicsikre. A reggel mozgással kezdõdött, volt futás, kerékpározás és udvari torna is. A délelõtt folyamán játékos programok, ügyességi feladatok keretei közt ismerkedtek a gyerekek
a természet értékeivel, a környezetvédelem fontosságával. Az

egyes állomásokon talajvizsgálat, zöldség- és gyümölcskóstolás, állatképek párosítása várta a
gyerekeket. Aktívak voltak az
ovisok a hulladék szelektív válogatásában, igen sok hasznos
információ hangzott el a környezetvédelem fontosságáról. Az
óvónõk véleménye szerint az 56 éves korosztály számára nemcsak tudatosul a természet védelmének fontossága, hanem a
gyakorlatban is alkalmazzák az
ismereteket.
A szervezõk minden évben
igyekeznek új elemekkel színesíteni ezt a napot. Idén nagy sikert aratott az „Egy gyerek,
egy palánta“ akció: minden
gyerek hozott magával egy virágpalántát, amit saját kezûleg
ültetett el a kertben.

deklõdve és fegyelmezetten dolgoztak
az egyes állomásokon, zárásként pedig
a diákok a Zsigec
musical csoport elõadásában a mûvelõdési házban megnézték az István a
király címû rockopera dalaiból öszszeállított válogatást.

n

Áprilisban rendezték meg
Madocsán az oviolimpiát. Az
ötlet öt éve született, amikor létrejöttek a mikrotérségi munkaközösségek. Ekkor a földvári,
bölcskei és madocsai óvónõk elhatározták, hogy évente tavasszal a három település óvodásai
játékos sportvetélkedõn mérik
össze ügyességüket, sportbéli
jártasságukat. A szervezõk
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ügyeltek arra, hogy a részvétel
és a jó hangulat legyen a program meghatározója, nem pedig
az eredmény-centrikusság. Szerepet kapott a kéz-szem koordináció, lábügyesség, egyensúlyérzék. Volt két csapatverseny is, melyen pontozták a teljesítményeket. Ezek alapján
idén a földvári Jókai utcai ovisok szerezték a legtöbb pon- Ü

Földvári
Nyári Esték

Ü tot, jelképesen õk lettek az
olimpia gyõztesei. Az elnyert
cím azt is jelenti, hogy jövõre
városunk rendezi az ovis olimpiát, hiszen a rendezvény a játék
és a sikerek mellett arról is szól,
hogy a gyerekek megismerhessék más települések óvodáit, az
ottani szokásokat, a felszereltséget. De hasznos az óvónõk számára is ez az alkalom a véleménycserére, információk szerzésére.
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Csend és
lélek
n SIMON ISTVÁN

REFORMÁTUS LELKÉSZ

„Csak akkor szólj, ha szebbet
tudsz mondani, mint a csend“.
Valóban szép és gyönyörûséges a csend, amikor körülölel
bennünket, belénk költözik és
átitatja a lelkünket. Lármás, zajos világunkban, ahol tényleg
zajlik az élet, alig találunk
olyan zugot, ahol nem „csörömpöl“ valami, vagyis csend
honol. Ha van is ilyen hely valahol, nem sokáig élvezzük,
elõbb-utóbb
föllármázzuk,
tönkretesszük. Riaszt bennünket a csend világa, szorongással tölti el a lelkünket, mert az
örök csendre, ama „bekerített“
csendre emlékeztet minket
(Zelk Zoltán).
Menekülünk a csend elõl, pedig igen nagy szükségünk volna rá. Testünknek, lelkünknek
egyaránt jót tenne, ha olykor
elmerülnénk benne.
Miért fontos számunkra a
csend? Mert üzenetet hordoz, a
lélek üzen általa nekünk. Amikor megcsendül a csend, akkor
mindig történik velünk valami.
Valahonnan a mélységbõl, a lélek mélyébõl, mint tiszta forrásból tör föl a halk és szelíd
szó, a Lélek szava.
Illés prófétát sem a mennydörgésben és a viharban szólította meg a Mindenható, ha-

nem halk és szelíd szóval szólt
hozzá a csendben. Minden igaz
és tiszta hangnak a csend a
fészke, a lélek mélye, ahonnan
származik. József Attila írja az
Ódában: „Óh, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövõ, fondor magányt s a mindenséget.“.
Igen, a Mindenség is bennünk lakik, a nagybetûs Lélek,
ha van hol fészkelnie, hallatja
is a hangját, ha megadatik neki
a csend, a lélek csendje. A názáreti Jézus szava gyógyító szó
volt, mert a lélek, a Szeretet
lelke hallatta a hangját általa. Õ
nem félt a csendtõl, sõt kereste
azt, hogy meghallja benne a
Lélek hangját, az Atya szavát.
A leggyönyörûbb hangszer
ezen a világon a vox humana,
az emberi hang, amely jó esetben nem más, mint a Lélek
hangja, mélyrõl jön és magasba
szárnyal. Aki így tud énekelni,
az nem csupán mûvész, de Isten
munkatársa is egyben. Ilyen áldott énekes Tokody Ilona, akinek a hangját nemcsak mi, de a
nagyvilág is ismeri, becsüli és
szereti. Amikor énekel, igazgyöngyök csilingelnek a hangjában meg a levegõben, de
nagyságának mégsem ez a titka. Ugyanis az õ hangja a Lélek
hangja, amely nemcsak megérinti, de meg is öleli azt, aki
hallja. Mert Ilona éneke abból a
csendbõl születik, melyben a
Lélek fészkel, a nagybetûs Lélek, a Szeretet lelke. Ezért lehe-

tünk tanúi annak a csodának,
hogy hangjában és szerepeiben
szinte mindig tapintható a szeretet. Mivel a Lélek hangja, a
szeretet hangja uralkodik a
mûvészetében, melyet igazából
két dolog jellemez: a méltóság
és az alázat. Ilona királynõként
és rabszolgaként is ugyanolyan
méltósággal viselkedik a színpadon, de soha senki nem tud
olyan alázattal és olyan mélyen
meghajolni a közönség elõtt,
mint õ.
Pünkösd hétfõjén a református templomban gyönyörködhetünk majd Tokody Ilona
hangjában, amikor párjával
együtt énekel nekünk. A csend
világa jótékony világ, mert belõle születik, mint tiszta forrásból az igazi hang, a Lélek
hangja, a szeretet hangja.
Közeledik a Lélek ünnepe.
Engedjük, hogy megcsendüljön bennünk a csend és megszólaljon a Vigasztaló lélek,
mondván: ne félj, mert én veled vagyok, vigyázok rád, nem
hagylak el, mert szeretlek téged.
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Meghívó
Szeretettel várjuk 2015.
május 25-én, Pünkösd hétfõjén 18 órakor Tokody Ilona
és Muskát András A lélek
hangjai címû koncertjére a
református templomba.
A belépõjegy ára 1500 Ft.

JÚNIUS 27. SZOMBAT 21
ÓRA /ESÕNAP JÚNIUS 29. (!)
Georges Feydeau:
BOLHA A FÜLBE
vígjáték két részben
Szereplõk: Harsányi Gábor,
Fogarassy Bernadette, Oszter Alexandra, Beleznay
Endre, Várkonyi András,
Benkóczy Zoltán, Cseke Katinka
Fogi-Bulvárszínház
Jegy ár: 3.300 Ft
JÚLIUS 4. SZOMBAT 21 ÓRA
/ESÕNAP JÚLIUS 5.
THE IRISH IMPULSE
ír táncshow
Coincidance táncegyüttes
Jegy ár: 3.300 Ft
JÚLIUS 11. SZOMBAT 21 ÓRA
/ESÕNAP JÚLIUS 12.
Joseph Stein - Jerry Bock Sheldon Harnick:
HEGEDÛS A HÁZTETÕN
musical két részben
Pannon Várszínház
Közremûködik: Budapest
Klezmer Band
Jegy ár: 3.300 Ft
JÚLIUS 18. SZOMBAT 21 ÓRA
/ESÕNAP JÚLIUS 19.
Ifj. Johann Strauss:
BÉCSI VÉR
nagyoperett három felvonásban
Fõbb szerepekben: Halas
Adelaida, Vadász Zsolt,
Lukács Anita, Bozsó József,
Teremi Trixi, Csarnóy Zsuzsanna és a tánckar
Magyar Zenés Színház
Jegy ár: 3.300 Ft
Bérlet ára: 12.000 Ft
JEGYÉRTÉKESÍTÉS
MÁJUS 11-TÕL
Személyesen: Mûvelõdési
Központ, Dunaföldvár Ilona
utca 9.
Online: www.ticketportal.hu

Ovis siker

A hajdúszoboszlói Szabó
László Alapfokú Mûvészeti
Iskola által hirdetett „Ó természet, ó dicsõ természet témájú rajzpályázaton Simon
Beatrix, a Napocska csoport
nagycsoportos óvodása országos 2. helyezést ért el.
Felkészítette:
Savanyó
Józsefné óvónõ.
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Mozimûsor

MÁJUS 28. CSÜTÖRTÖK

10 óra

SAM-KISMADÁR
Színes, szinkronizált, francia, animációs,
családi film. Jegyárak: 1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt.

13:30

3D!

Színes, szinkronizált, spanyol akcióvígjáték. Jegyár: 500 Ft.

MÁJUS 15. PÉNTEK 18:00
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
AZ ISPÁNHÁZBAN
„Gondolatok“
Bakos András grafikus kiállítása. Megnyitja: Portik Adrián.
Közremûködik: Pataki Anna
és Gusztos Dániel, hegedû.

NAGY KALANDJA (6)

VÉGRE OTTHON (6) -

MÁJUS 29. PÉNTEK 20:00
TORRENTE 5. A kezdõ 11 (16)

A programok a városi mûvelõdési központban vannak,
az ettõl eltérõ helyszíneket
külön jelezzük.

3D filmek - 1000 Ft 2D filmek - 800 Ft

Színes, szinkronizált, amerikai, animációs
kalandfilm. Jegyár: 500 Ft.

Színes, szinkronizált, francia filmvígjáték.
Jegyár: 500 Ft.

Nyári programok

Csoportos kedvezmények 25 fõ felett:

MÁJUS 15. PÉNTEK 20:00
DINO KALAND (12)
MÁJUS 22. PÉNTEK 20:00
NE ZAVARJATOK! - Csak
egy óra nyugalmat! (12)

Mûvelõdési
Központ

MÁJUS 18. HÉTFÕ 10.
MÚZEUMI VILÁGNAP
Interaktív foglalkozás a várban.

Színes, szinkronizált, amerikai animációs film. Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt.

15:30

MÁJUS 19. KEDD 10:00
A HOLLÓ EGYÜTTES
koncertje ovisoknak a Várudvaron.

MAD MAX 4. A harag útja - 3D!
Színes, szinkronizált, ausztrál akciófilm.

JÚNIUS 4. CSÜTÖRTÖK 19:00
MAGYAR SORSTÖREDÉKEK TRIANON ÓTA
Vallomások Adytól Csoóri
Sándorig.
Kubik Anna és Blaskó Péter
irodalmi estje a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából.

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és nyugdíjas,

Soros
hirdetések

Átadnám egyhetes üdülési
jogomat a zalakarosi Club
Men Dan ****-os apartmanházban négy fõ részére.
(Két felnõtt, két gyerek)
Érdeklõdni: 20-363-52-38
* * *
Felsõ-Bölcske utcai parasztház kerttel eladó.
Tel.: 30-974-27-96

1.400 Ft/felnõtt.

17:30

BOSSZÚÁLLÓK 2. (12)
- 3D!
Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm.
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és nyugdíjas,

BERZE-NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR
– Folyóirat kiállítás
– Berze-Nagy Ilona kiállítás
– Író-olvasó találkozó Móró
Pirossal.

1.400 Ft/felnõtt.

20 óra

ARGO 2 (16)
Színes, magyar akció-vígjáték. Jegyárak:
1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt.

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200
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Indul a bolha és kullancs invázió! Védje kedvenceit!
Üzletünkben élõsködõk elleni szerek,
nyakörvek széles választékával várjuk!
Kerti tóhoz vízkezelõ és haleledel kapható!
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02
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Múzeumok
Éjszakája

a Dunaföldvári Várban
Június 20. szombat
18 ÓRA
Fafaragó Galéria/Ispánház:
rendhagyó találkozás az alkotókkal-fafaragó, grafikus foglalkozás.
Hõspróba: a rabok kiszabadítása, a törökök legyõzése a helyi legenda alapján
Jósda
19 ÓRA
Rendhagyó tárlatvezetés a Vak
Bottyán, a Sárdy, és az Órák
kiállításokban.
20 ÓRA
Börtön kalandtúra- gyertyafényes bolyongás a várbörtönben.
21 ÓRA
Húrok&Hörpintések - borkóstolós koncert
Pankastic együttes
Fényfestés
22 ÓRA
Bátorság próba-szellemjárás a
vártoronyban
23 ÓRA
Máglyagyújtás
KIÁLLÍTÁSOK:
Vármúzeum
– Sárdy János emlékkiállítás
– Vak Bottyán emlékezete
– Elfeledett Órák
Ispánház
– „GONDOLATOK“Bakos
András
Fafaragó Galéria
– „Csepeli 70“
– Dunaföldvár mezõváros
A belépés díjtalan!

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17 óráig
történõ rendelési ideje
2015.05.15. Dr. Palkó Ágnes
2015.05.22. Dr. Móricz Zoltán
2015.05.29. Dr. Hallai Róbert
2015.06.05. Dr. Englert Rolland
2015.06.12. Dr. Palkó Ágnes

„café gourmand“ hét

A café gourmand desszert Párizsban bukkant fel elõször,
valamikor a 2000-es évek elején, éttermekben. A célja az
volt, hogy a megrövidült étkezési idõbe még éppen beleférjen pár falatka különbözõ ízvilágú sütemény és egy kávé. Így
a vendég megspórolja a sütemény és a kávé rendelési és felszolgálási idejét, hiszen egyszerre kapja meg a két fogást. A
café gourmand jellemzõje, hogy a vendég rendeléskor nem
tudja biztosan, hogy milyen mini süteményeket kap,
lényegében ez egy meglepetés is.
Igen, igen… már várjuk a kérdést, hogy végül is mi kerül
a tányérra? Elõzõekben olvasható, hogy ez meglepetés kompozíció, de annyi most elárulható, hogy a híres macaron mindenképpen jelen lesz!
A café gourmand kínálása nagyszerû lehetõséget ad arra,
hogy a kíváncsi ínyencek több édességet is megkóstolhassanak egy finom kávé kíséretében.

Tóth Cukrászda
A Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestülete, mint a
cukrászok civil egyesülete,
szeretné megismertetni vendégeivel és az érdeklõdõkkel a
francia cukrászatot egy roadshow keretében.
Miért a francia cukrászatot?
Mert a XX. század elején híressé vált magyar (akkor még Monarchiabeli) cukrászatot számtalan olyan nagy személyiség
jellemzi, aki mesterévei, vándorlásai során több évet töltött
- a már akkor is - a cukrászat
élvonalát képviselõ Franciahonban. Az ott megszerzett tapasztalatokat, újdonságokat alkalmazták azután itthon termékeikben, kreatívan hozzátéve a
jellegzetes magyar alapanyagokat, ízeket.

Rendõrségi
hírek
KÖZLEKEDÉS:
A rendõrség továbbra is
folytatja az ellenõrzéseket az
utak mentén. A több hónapja
tartó akciók ellenére több türelmetlen gyorshajtó, ittas
gépjármûvezetõ, telefonáló
ellen kellett intézkedniük. Sokan nem használják a biztonsági övet, gyermekülést. A

A francia gasztronómia magas minõsége világszerte elismert. A cukrászok egyik kiemelt jelentõségû, francia alapítású szervezete a relais
desserts, amely a csúcsminõségû, innovatív termékek alkotói
mûhelye. A szervezet szép példáját adja annak, hogy az új süteményeknek és technológiáknak nem a fiókban a helye, hanem széles körben terjeszteni
kell a cukrászszakmában, ezáltal a fogyasztók körében is.
A magyar cukrászok évek
óta járnak Franciaországba, illetve az Ipartestület szervez
szakmai bemutatókat, tanfolyamokat, ahol az új trendeket elsajátítva, itthon is elkészítik
ezeket az ínycsiklandó süteményeket.
rendõrség kérése, hogy saját
biztonságuk érdekében tartsák
be a szabályokat, irataik érvényességét ellenõrizzék!
Gyorshajtás miatt több baleset történt területünkön. A hónap végén az ALDI-nál lévõ
keresztezõdésbe a lámpa piros
jelzése ellenére nagy sebességgel behajtott egy kisteherautó,
és ütközött a fõúton szabályosan közlekedõ személygépkocsival.
A város területén több helyen szabályozva van a parko-

A „café gourmand“ hét elnevezésû roadshow hatodik állomása
Dunaföldvár, ahol a Tóth Cukrászdában (7020 Dunaföldvár,
Irinyi u. 2.) 2015.05.112015.05.23. között megízlelhetõ a
francia cukrászat egy apró szelete.

Szeretettel várjuk a gourmand-okat, a kétkedõket, a
édességek rajongóit, a kritikusokat, a kíváncsiakat - vagyis a
vendégeket!
Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestülete

lás rendje, a megengedett sebesség. Ügyeljenek a gépkocsivezetõk a szabályok betartására, mert szabálytalanságuk komoly pénzbüntetést von maga
után.

A rongálás, értéktõl függõen
szabálysértésnek vagy bûncselekménynek is minõsülhet,
melynek komoly következményei vannak. Kérjük a szülõket hassanak gyermekeikre,
fiatalkorú rongáló ellen is folyik eljárás.

RONGÁLÁS SZABÁLYSÉRTÉSE:
Az utóbbi idõben sajnos
megszaporodtak a vandál cselekmények, a köz tárgyainak,
értékeinek rongálása: lámpaburát törtek össze, játszótéri
eszközöket rugdostak szét,
házak falát festették össze…
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SZÓBESZÉD:
Olyan hírek keringenek városunkban, hogy pedofilok,
szervkereskedõk élnek környezetünkben. A hír nem igaz,
ilyenek nincsenek se Földvá- Ü

Ü ron, sem Dunaújvárosban!
Ez egy tévhit, valószínûleg a
média hatására indult el a szóbeszéd.
A határt járók ismét felfigyeltek arra, hogy megszaporodott az illegális szemétlerakás. Az elkövetõk nyomon követhetõk, a lerakott szemét
összetételétõl függõen igen komoly büntetés vár rájuk. Közös
érdekünk, hogy ne váljon környezetünk szennyezetté, a mezõõrök, a polgárõrök és a rendõrség is fokozottan figyeli a
határban közlekedõket.
VÁSÁR:
Bár többször is felhívta a
rendõrség a vásári forgatag
résztvevõit, hogy ne vigyenek
magukkal nyitott táskában nagyobb összeget, ne vigyék magukkal irataikat: bankkártyát a
pin kóddal, TAJ kártyát… A
legutóbbi vásárban mégis három látogatót kiraboltak. Két
esetben az iratok megkerültek.
Legyenek körültekintõbbek,
sok kellemetlenségtõl kímélhetik meg magukat.

n

Tavaszi horgászversenyek
Április 18-19-én rendezte a
Dunaföldvári Sporthorgász
Egyesület tavaszi ragadozóhal- fogó versenyét. A siker
reményében 15 jelentkezõ
vállalkozott a maratoni halfogásra.

n SZABADOS SÁMUEL
Részben az idõjárásnak is
köszönhetõ, hogy az utóbbi
évek legszerényebb eredményét produkálták a horgászok.
A napokig tartó meleg után hirtelen nagy lehûlés érkezett hétvégére, ami a halak bioritmusára is kihatott, elment az úgynevezett kapó kedvük. A két nap
során szerény eredmény született. Az egyetlen értékelhetõ
halat Jagodics István fogta, egy
4,2 kilósharcsát. Õ lett a verseny gyõztese.
A következõ hétvégén rendezték meg az újabb békéshalfogó versenyt. Az idõjárás ezúttal kegyeibe fogadta a rendezvényt. Napsütéses, tavaszi-

Megszakadt csapatunk
veretlenségi sorozata
A tavasz során remekül szereplõ labdarúgó csapatunk
Tolna elleni vereségével elõször talált legyõzõre a 7. fordulóban.

n SZABADOS SÁMUEL
Tamásit április 5-én itthon fogadtuk. A tavasz során gyengén
teljesítõ gárda ellen nagyarányú
gyõzelmet arattak a földvári fiúk. Az elsõ félidõben már 3:0-ra
vezettünk Lázár, Schulteisz és
Balaskó góljaival. A folytatásban Schulteisz és Horváth is két
gólt szerzett. Összesítésben 7:0 ra gyõztünk. Az ifisták ugyanilyen arányú sikert arattak.
A következõ hétvégén Kisdorogon szerepeltünk. Az utol-

só helyen álló gárda ellen mindenki nehéz mérkõzésre számított, hiszen számukra létfontosságú volt a pontszerzés. A házigazdák keményen küzdöttek,
de csapatunk rutinja érvényesült a percek múltával. A 21.
percben Balaskó szabadrúgás
góljával vezetéshez jutottunk.
A félidei eredmény is ez maradt. A második játékrészben
ellenfelünk volt aktívabb, az
55. percben sikerült egyenlíteniük. A továbbiakban csapatunk mindent megtett a gyõzelemért, nagy erõvel koncentráltak a fiúk a támadásokra. Az
eredmény sem maradt el, a 82
percben Széles Gergõ találatával megszereztük a vezetést, s

as idõben, optimális vízállási
viszonyok mellett 28 versenyzõ vállalkozott a megmérettetésre. Az eredmény sem maradt
el: 12-en jártak eredménnyel,
összesen 26,5 kiló halat fogtak.
Ezek az adatok a korábbi évek
átlagainak felelnek meg. Elsõ
helyen Nikl Béla végzett 5,5
kilogrammos fogással. Õt követte Vagyon Miklós 3,5 kilóval. Csak néhány dekával szo-

rult a harmadik helyre fogásával Rabek József. A helyezettek vásárlási utalványt vehettek
át, melyet a Nikl Horgászboltban költhetnek el. Az elsõ öt
helyezett emblémás pólót és
oklevelet is kapott, a Nagy Gábor készítette ízletes ebédbõl
pedig mindenkinek járt.
A tavaszi programok ezzel
véget értek, a folytatás szeptemberben következik a Nagy
Sándor Emlékversennyel. Utána októberben rendezik meg a
ragadozóhal-fogó versenyt.

Nikl Béla

Vagyon Miklós

egyben a gyõzelmet is.
Ifistáink 5:1-re gyõztek ezen a
találkozón.
Április 19-én a múlt évi bajnok Bátaszék gárdája volt a
vendégünk; két azonos képességû csapat küzdelmét láthatta
a közönség. A játék nagyrészt a
középpályán zajlott. Az elsõ
félidõben vendégeink szerezték meg a vezetést, de a továbbiakban enyhe mezõnyfölénybe kerültünk. A 60. percben
Szement góljával egyenlítettünk. Vendégeink igyekeztek
az eredményt tartani kemény
védekezésükkel. Ezt meg is valósították, 1:1 lett a végeredmény. Fiataljaink folytatták
gyõzelemsorozatukat, 4:2-es
sikert arattak.
A következõ fordulóban ért
véget veretlenségünk Tolna ellen. Vendégeink az elsõ félidõ
közepén szerzett elõnyüket

mindvégig megtartották. Görcsös próbálkozásaink nem jártak eredménnyel, 1:0-s vereséget szenvedtünk. A fiatalok
2:1-es vereséggel hagyták el a
pályát.
Az igazi hidegzuhany a
Szedres elleni meccsen érte a
fiúkat. A keményen küzdõ házigazdák már az elsõ félidõ elején 2:0-s vezetéshez jutottak.
Berényi a 35 percben szépíteni
tudott, a folytatásban 3:1-es hazai vezetésnél Németh fejesgólja még reményt adott a
pontszerzésre. Az utolsó 20
percben kitámadtunk, s védelmünk sebezhetõsége miatt
újabb gólokat kaptunk. 5:2-es
hazai gyõzelem született. Gyógyírnek számított a fiatalok
4:0-s sikere.
A DFC továbbra is a középmezõnyben foglal helyet a tabellán.

15.

n

n

Fotó: Kõszegi Dániel

Az elmúlt hetekben a Vodafone Magyarország forradalmi változásokat jelentett be a
külföldi mobilhasználatban.
Az elsõ lépésben április elsejével bevezettük az új Red
EU csomagokat, amelyekkel
magán és üzleti ügyfeleink is
pontosan ugyanúgy használhatják mobiljukat az Unió és
több más európai ország területén, mintha itthon lennének, majd május elseje óta
hasonlóan kedvezõ megoldást
kínálunk a feltöltõ kártyát
használó ügyfeleinknek is.

nMILÁNKOVICS MIRKÓ
ÜZLETVEZETÕ

Az április elsejével átalakított,
de változatlanul 9990 Ft-tól elérhetõ új Red EU csomagok belföldön a normál díjas számok
irányába korlátlan hívást és üzenetküldést, valamint jelentõs
adatforgalmat kínálnak mind a
lakossági, mind pedig az üzleti
ügyfeleknek. Az új Red szolgáltatás csomagokkal Vodafone

A Vodafone eltörli a roaming
díjakat - úgy mobilozhatunk az
EU-ban, mint itthon
Magyarország
elõfizetõi egyedülálló módon
Európa-szerte
ugyanúgy tudják használni új
lakossági és üzleti Red EU csomagjaikat hívások kezdeményezéséhez és
adatkeretük felhasználásához,
mintha otthon lennének – minden plusz költség nélkül.
A Vodafone Magyarország a
feltöltõ kártyát használók számára május elsejével vezette be
a díjmentes „Európa hazai
áron“ opciót, amellyel az elõre
fizetõ ügyfelek is a hazai perc és
SMS díjakkal telefonálhatnak,

vagy küldhetnek haza üzenetet az EU tagállamokból, valamint Izlandról,
Liechtensteinbõl, Norvégiából, Svájcból és
Törökországból.
Ugyanezekben az országokban
használható az
„Európa adat napijegy“, amellyel feltöltõ kártyával rendelkezõk napi 100 MB adatforgalmi
keretet kapnak napi 990 Ft-ért.
A Vodafone Magyarország
hazai mobil szélessávú lefedettsége – amely jelenleg a lakosság
98,4%-a számára teszi elérhetõvé a nagy sebességû mobilinter-

net szolgáltatások elérését –
messze a legmagasabb Magyarországon, emellett az elmúlt
években a Vodafone több olyan
újdonságot is bevezetett, amely
rendkívül elõnyös az ügyfelek
számára. A Vodafone Red csomagjai hozták el Magyarországra a korlátlan hazai beszélgetés
és üzenetküldési lehetõséget. A
Vodafone Asszisztensek villámgyors ügyintézést kínálnak, a
nemrégiben bevezetett és május
végéig minden Red ügyfél által
különdíj nélkül kipróbálható
Red Mozi pedig hatalmas film és
sorozat kínálatával hódit.
A dunaföldvári Vodafone üzletvezetõjeként szeretettel várom önt is az üzletünkben,
hogy személyesen is megismerje az új csomagok elõnyeit,
és közösen találjuk meg az Önnek legmegfelelõbb szolgáltatáscsomagot.
7020 Dunaföldvár, Kossuth
Lajos utca 8. (Kati virágbolt
mellett, Soltform Mûszaki üzlettel szemben).
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