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KÖZÉLETI

LAP

195 Ft

Két keréken
biztonságban Soltig
2015. május 29-én ünnepélyes keretek között vehették
birtokukba a kerékpárosok
a Dunaföldvárt Solttal öszszekötõ kerékpárutat.

n BALOGH EMESE
Az alapkövet tavaly szeptemberben rakták le, s mára megépült a 200 milliós beruházás, a
Dunaföldvárt Solttal összekötõ
kerékpárút. Az út a régi vasúti
töltésen halad, a munkálatok során átépítették a Kis-Duna vasúti hídját, közlekedési jelzõtáblákat, információs táblákat, biciklitárolókat helyeztek ki.
A beruházás uniós és kormányzati forrásokból vala-

mint a két város 3,8-3,8 milliós önerejébõl a Soltút Kft. kivitelezésében készült el.
A Solt-Dunaföldvár közötti három kilométer hoszszú útnak köszönhetõen a
Földvár felõl érkezõk akár a
Szelidi-tóig is eljuthatnak
két keréken, de a késõbbiekben lehetõségük lesz a turisztikai szempontból jelentõs európai EuroVelo6 nemzetközi kerékpárútra is rácsatlakozniuk. „A Duna
mentén futó fõ kerékpáros
útvonal kiépítése - Kovács
Ernõ, Bács-Kiskun megyei
kormánymegbízott tájékoztatása szerint - a kormány

kiemelt programjai között
szerepel.“
Kalmár Pál, Solt polgármestere újabb tervrõl is beszámolt.
Solt
Város
és
Dunatetétlen összefogásával a
két település közötti kerékpáros útszakasz kiépítésére készülnek, ezzel Soltról Akasztóig haladva a kerékpárosok
elérik majd a Tompáig kiépített utat.
Horváth Zsolt, Dunaföldvár
polgármestere is további terveket ismertetett. Megerõsítette, hogy városunk önkormányzata szeretné, ha bekerülne a megyei fejlesztési
tervbe, és még ebben az önkormányzati ciklusban meg is
épülne
a
DunaföldvárBölcske kerékpárút. Így igazi
kiránduló útvonal születne:
Dunaföldvár - Szelidi-tó -

Paks - Cseresznyéspuszta Madocsa - Bölcske érintésével.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a bringások mini túrán vehettek részt Szlobodnyik László és a DSTE
Kerékpáros Szakosztályának
szervezésében. Örömtúra volt
ez, bár Szlobonyik László
most nem pattant nyeregbe.
Hosszú évek óta képzeletben
sokszor végigtekerte ezt a
szakaszt, hiszen legelõször,
évekkel ezelõtt az õ fejébõl
pattant ki az ötlet, hogy az
egykori „atomvonat“ pályáján
épüljön kerékpárút. Ezért kezdett aláírás- és támogatás
gyûjtésbe, amelybõl elkészülhettek tervek. A civil kezdeményezés, mely mellé odaállt
önkormányzat, május 29-én
beteljesült.

ket alkalmaz a rendõr, az nagyrészt rutin és tapasztalat kérdése. Az elsõdleges cél minden
esetben a békés megoldások
keresése.
Kiss István nem titkolta,
hogy meglepte az elismerés,
ugyanakkor a kollégák elismerése számára megtisztelõ.
Kulcsár Szabolcs õrsparancsnok úgy véli, hogy arra
méltó rendõr kapta idén a díjat, ami nemcsak egy éves
munkának, hanem a több
éves szolgálatnak szól. Elmondása szerint a választás
teljesen demokratikus volt,
minden kolléga, így a pa-

rancsnok is egy szavazattal
rendelkezett, amit titkosan
adott le.
Dr. Kuti István, a Paksi
Rendõrkapitányság parancsnoka évek óta jelen van a díjátadó
ünnepségen. Bár nincs szavazati joga, mindig érdeklõdéssel
figyeli, hogy ki veheti át az elismerést. Örömmel konstatálta,
hogy az állomány döntéseit a
realitás vezérli, és hogy a szakmai munka mellett az emberi
tényezõket is figyelembe veszik a kollégák a szavazáskor,
ami egy ilyen kis közösség esetében természetesnek tekinthetõ.

n

18 év szolgálat után lett
az év rendõre
Ez évben Madocsán adták át
ünnepélyes keretek között
"Az év rendõre" kitüntetést.
A címet ez évben Kiss István
zászlós érdemelt ki.

n SZABADOS SÁMUEL
Szent György a hagyományok szerint biztonságunk õrzõinek védõszentje, ennek
okán a dunaföldvári rendõrõrs
Szent György nap környékén
kisebb ünnepséget szervez. A
helyszín évente változik, a
mikrotérség más- más települése vállalja a házigazda feladatait.
Idén a madocsai mûvelõdési
házban a település polgármestere köszöntötte a résztvevõket,
majd a helyi néptánc együttes
mûsora szórakoztatta a vendégeket.
A mûsort követõen szólították Kiss István zászlóst, aki
meghatottan köszönte meg az
elismerõ címet.

Lapunknak nyilatkozva a
dunaföldvári rendõr összegezte szakmai pályafutását, ami
18 éve kezdõdött. A ranglétrán és a rendfokozatokon elõrelépve úgy érzi, az eltelt közel két évtized alatt tisztességgel végezte munkáját, melyet
mindig szolgálatnak tekintett.
A hosszú évek alatt Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa lakóinak nagy részét megismerte, sokakkal közvetlen kapcsolatban áll, így természetesnek tartja, hogy értük cselekszik, értük dolgozik.
A szolgálat napi kihívást jelent, bármelyik pillanatban
szembe kell néznie veszélyekkel, kockázatokkal. Ilyen esetek is elõfordultak a majd két
évtizedes tevékenysége során,
s mint mondta, nem is a fizikai,
hanem a lelki erõnek volt meghatározó a szerepe ezekben a
szituációkban. Hogy az egyes
helyzetekben milyen eszközö2.
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Városunkban is
megemlékeztek a
Vöröskereszt Világnapjáról
A Nemzetközi Vöröskereszt
alapítójának, Henri Dunantnak május 8-ára esõ születésnapját tekintjük a szervezet
világnapjának, melyrõl májusban világszerte megemlékeznek.

n SZABADOS SÁMUEL
A svájci utazó, üzletember
1859-ben az Itália egyesítéséért zajló solferinói csata után
szomorúan tapasztalta, hogy
az ütközetet követõen sok katona halt meg azért, mert sebesülten nem kapott idõben
egészségügyi ellátást. Ennek
az élménynek a hatására alapította meg a nemzetközi
szervezetet, melynek célja a
rászorult, beteg, tehetetlen
emberek megsegítése.
A Vöröskereszt ma is ezt a
feladatot látja el nemzetközi

szinten, sajnos tennivalója rengeteg akad - ismerve napjaink
katasztrófákkal, háborúkkal,
szegénységgel sújtotta köznapi
valóságát.
A Vöröskereszt helyi csoportja a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Duna- parton
álló elsõ világháborús hõsi
emlékmûnél tartotta koszorúzással egybe kötött megemlékezését. Kuti Valéria elnök
rövid beszédében méltatta azt
a munkát, melyet világviszonylatban a szervezet már
több, mint másfél évszázada
kifejt. Beszélt a helyi csoport
programjairól, napi munkájáról és a jövõ feladatairól is.
Sajnálatosnak nevezte, hogy
országos és helyi szinten is
csökken a véradók száma.
Mint mondta, az idõsebb korosztály kiöregedett, az után-

pótlás kevés, így a csoport
egyre kevesebb aktivistát tud
mozgósítani. Városunkban is
ez jelenti jelenleg a legnagyobb problémát.
Kuti Valéria elmondása
szerint, bizakodásra ad okot,
hogy a fiatalok közül egyre
több a szervezet munkájában
feladatot vállaló diák. Az
életkori határ miatt õk még
nem adhatnak vért, de remélhetõleg véradókká válnak
majd.

A koszorúzás és gyertyagyújtás után a csoport irodájában folytatódott a program,
ahol a résztvevõk állófogadáson vettek rész. Itt adták át az
elsõsegélynyújtó verseny fiatal
helyezettjeinek jutalmát is.
A helyi Vöröskereszt idén
nyáron is szervez tábort, mely
jó lehetõséget biztosít az ifjúsági tagozat kiképzésere is. Nagy
segítséget jelentene a tábor számára a szponzorok anyagi támogatása.

Május elsején az egyesület
gyerekek számár rendezett természetvédelmi vetélkedõt, melyen öt állomáson kellett elméleti és gyakorlati feladatokat
megoldani. Az elsõ három helyezett jelképes jutalomban is
részesült.
Részt vettek a „Te szedd“ országos környezet takarítási akcióban is. Kis létszámú csoport

tevékenykedett a nap során, de
munkájuk eredménye látványos lett.
A jövõben szeretnének kapcsolatot teremteni a város hasonló profilú civil szervezeteivel, például a vadásztársasággal, a horgász egyesülettel is.
Remélik, hogy céljaik, törekvéseik széles támogatásra találnak városunkban.
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Új természetvédelmi
egyesület alakult városunkban
Áprilisban alakult meg a
Dunatúra Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és
Idegenforgalmi Egyesülete.

n SZABADOS SÁMUEL
Elnöke, Vicsik Boglárka tájékoztatójában elmondta, hogy
az egyesület alapításának ötlete
egy túrázni, kirándulni szeretõ
társaságtól származott. Boglárka gyakran szervezett kirándulásokat, túrákat, s egy ilyen alkalom után határozták el, hogy
egyesületté alakulnak.
Céljaik között szerepel a túrák szervezések mellett városunk természeti környezetének
megismerése, védelme, a rendezett, tiszta idegenforgalmi

vonzerejének kihasználása is.
Várják mindazokat, akik azonosulnak ezekkel a törekvésekkel, szeretik a természetet és
szeretnek kirándulni, túrázni.
Jelenleg 23 fõs a tagság, vannak köztük nyugdíjasok és tizenéves diákok is. Mint az
egyesület elnöke elmondta, a
kirándulásaikon nem csak
egyesületi tagok vehetnek
részt.
Az egyesület már konkrét
programokat is szervezett. Felvették a kapcsolatot Zsebõk
Ferenccel, aki programot dolgozott ki a DunaföldvárBölcske közti Duna- part rendbe tételére, kiránduló úttá alakítására.
3.

n

Sajtóközlemény

A TOP-ok eljárásrendjét illetõen elhangzott, hogy a megyei
önkormányzatok Integrált Területi Programjainak (ITP) benyújtása az Irányító Hatóság
(IH) felé megtörtént. Az ITP-k
központi jóváhagyását követõen jelenhetnek meg az elsõ pályázati felhívások, amelyeket
országos szinten, egységesen
írnak ki. A támogatási kérelmeket (pályázatok) az IH szakmai szempontok alapján vizsgálja, majd a megyei önkor-

mányzattal együtt meghozza a
döntést a pályázat támogatását
illetõen. A kedvezményezett az
IH segítségével kezdheti meg a
projektfejlesztést, majd annak
megvalósítását. Az önerõre vonatkozó információk szerint a
támogatási intenzitás a projekt
függvényében változhat.
Mint elhangzott, a célkitûzések eredményes teljesítése érdekében a központi kormányzati szervek számítanak a területi szereplõk elkötelezett és
partneri együttmûködésére.
Csepreghy Nándor helyettes
államtitkár hangsúlyozta, hogy
a TOP-okban mindenekelõtt a
gazdaságélénkítést elõsegítõ
fejlesztéseknek kell érvényesülniük.
A megyei elnökök az elõadást követõen megtartották a
MÖOSZ Közgyûlésének soron
következõ ülését, amelyen többek között a Szövetség 2014.

óvodáiban indítható csoportok
számát a 2015/16. nevelési évre, valamint engedélyezte a
maximális csoportlétszámtól
való eltérést.
A testület pályázat benyújtásáról döntött az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása“ elnevezésû pályázatra, melynek célja
a Reiter-köz felújítása. A beruházás összértéke 54 millió Ft, a
kért támogatás 15 millió Ft.
Az ötödik napirendben a
képviselõk elfogadták Dunaföldvár Város Településfejlesztési Koncepcióját, ezután
pedig második körben módosították a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását.
Támogatták a Dunaföldvári
Vadásztársaság haszonbérleti
szerzõdés kötése iránti kérelmét, majd 200 ezer Ft-tal támogatták a Vallum Íjász Egyesület mûködését, illetve támogatták a vásártér használata iránti
kérelmüket.

Az utolsó napirendekben a
testület a GMZTERV Kft.
pályázatát támogatta a Györki sor csapadékcsatornájának
kiépítésére, majd Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõt bízta meg a DunaSió Menti Vízi Társulat közgyûlésén és küldöttgyûlésén
való teljes jogú képviselettel.
A Társulat 2014. évi beszámolóját a testület nem fogadta el, továbbra is az a szándéka, hogy a Dunaföldvár,
Paks, Madocsa, Dunaszentgyörgy, Bölcske és Pusztahencse települések területe a
Társulat mûködési területébõl kerüljön kivitelre. Településünk közigazgatási területérõl befolyt 1 millió 271
ezer Ft társulási hozzájárulást Dunaföldvár maga kívánja felhasználni.
A zárt ülésen a képviselõtestület a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat
és Alapellátási Központ intézményvezetõi álláspályázatát
véleményezte.

TOP: gazdaságélénkítõ
fejlesztések az elsõdlegesek
A MÖOSZ (Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége) Közgyûlésének elnöke,
Fehérvári Tamás meghívására tartottak elõadást a Nemzetgazdasági Minisztérium
Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelõs Államtitkárságának vezetõi a megyei önkormányzatok közgyûlési elnökeinek. Rákossy
Balázs államtitkár és Oláh
Gábor helyettes államtitkár a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
végrehajtásához fûzõdõ legfontosabb információkat ismertették. Az elnököknek tájékoztatást tartott a témában

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete május 21-én tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 12 nyilvános és
egy zárt ülésen tárgyalandó
téma szerepelt.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk elfogadták a DDIF
Kft. (Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Kft.) 2014.
évi beszámolóját és üzleti jelentését, mely szerint a cég tavaly 123 millió 156 ezer Ft
mérleg fõösszeggel, és 1 millió 963 ezer Ft eredménnyel
zárt. A Kft. Felügyelõ Bizottságába a lemondott Tóth István helyett a testület Takács
Zoltánt delegálta.
A következõkben a testület
elfogadta a Dunaföldvár és
Környéke Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolóját,
majd meghatározta a D-B-M

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára is.

n MÖOSZ SAJTÓ

n

4.

évi beszámolóját is elfogadták.
Döntés született arról is,
hogy Hargita és Kovászna megyék (Erdély, Románia) tiszteletbeli tagként csatlakoznak a
MÖOSZ-hoz - ezt az elõzõ ülésen meghozott határozat teszi
lehetõvé, amely lehetõséget
biztosít a határon túli magyar
önkormányzatoknak a Szövetséghez való csatlakozásra.

n

Helyreigazítás
n A SZERK.
Az alábbiakban Jákli Mihály a Gazdakör címû áprilisi cikkünkhöz fûzött pontosító, helyesbítõ információit
közöljük.
1. A Tolna megyei Agrárkamarába még négy évig jelentõs

képviselete

van

Dunaföldvárnak.
2. Országos küldött Ambrus György, Jákli Mihály és
Jákli Viktor.
3. Megyei küldött Ambrus
György, Rivnyák Sándor,
aki a megyei kertészeti osztályt is vezeti, Ihász Kornélia, Jákli Mihály és Jákli
Viktor.
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Üzlethelyiségek bérbeadása
licit útján
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 üzlet-

Pályázati
felhívás
A Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ családgondozó munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jogviszony 2015.07.01-tõl 2018.03.31ig (3 hónap próbaidõ)
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ,
7020 Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 14.
A munkakörhöz tartozó
fõbb tevékenységi körök: Tájékoztatást nyújt a kliensek számára az igénybe vehetõ szolgáltatásokról és az õket megilletõ juttatásokról. A családgondozás keretében gondozza a
gyermeket és a családot. Kez-

helyiség - 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 40 m2 üzlethelyiség 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 sze-

rinti 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. május 18. és 2015. június 17. között vásárolható meg
11.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén
sem visszafizethetõ) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Pénztárában (pénztári órák: H:
09-12 óráig SZ: 09-12; 1315:30-ig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2015.
június 18. (csütörtök) 10 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme.

deményezi a megfelelõ hatósági intézkedést, illetve a szakellátás igénybevételét.
Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Egészségügyi alkalmasság.
– Felsõfokú
képesítés,
a
15/1998.(IV.30.) NM rendelet
által elõírt végzettség.
– Felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:
– Gyermekjóléti Szolgálatnál
szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– Szociális érzékenység, empátiás készség, szakmai és jogszabályi ismeretek, jó kommunikáció, probléma megoldó képesség, konfliktuskezelés, határozottság.

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 résztvevõk megismerhetik.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 15. § (8) bekezdésében
meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. július 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. június 23.
A pályázat benyújtásának
módja:

n

5.

Felhívás

n DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI

HIVATAL

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.) meghirdeti a
tulajdonát képezõ dunaföldvári 1047 hrsz-ú ingatlanon
(7020 Dunaföldvár, Sóház u.
11.) található raktárépületet
elbontásra. A pályázatot
2015. június 16-án 12 óráig
lehet személyesen benyújtani
a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és
Mûszaki Irodáján (7020,
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.).
Pályázati dokumentáció
kiváltható 11.000 Ft-ért a
polgármesteri hivatal házipénztárában pénztári idõben
(H.: 9-12, SZ.: 9-12, 1315.30, P.: 9-13) 2015. május
22-tõl június 15-ig. A pályázati díjat nem fizetjük vissza
nem nyertes pályázat vagy
visszalépés esetén sem.
A felhívással kapcsolatban
további tájékoztatás kérhetõ
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Mûszaki Irodáján (7020,
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) ügyfélfogadási idõben
(H.: 8-12, SZ: 8-12, 13-16,
P.:8 -12) vagy a 75/541-558as telefonszámon.

n

– Postai úton, zárt borítékban,
a pályázatnak a Dunaföldvár és
Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Duna
u. 13.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: családgondozó.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2015. június 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Jung Katalin intézményvezetõ
nyújt, a 75/341-068 telefonszámon.

n

Kinyitott a strand
Megszépülve várja a helyi
gyógyfürdõ a strandolni vágyókat. A kültéri medencék
felújítva, kristálytiszta vízzel,
környezetük rendezett, parkosított terekkel várja a vendégeket.

n SZIEGL ERIKA
A feszített víztükrû, vízforgatásos szabadtéri medencék
június elsejétõl augusztus végéig várják a felnõtteket és a
gyerekeket. A felnõtt-, a pancsoló és a tanmedence minden
korosztály igényét kielégíti.
Az idén június 15-ig iskolai
keretek között heti két alkalommal ingyen strandolhatnak
a helyi intézmények diákjai. A
tanévzárás után és - igény szerint - a nyár végén pedig az
úszni tanulók vehetik birtokukba reggelente a medencéket.
Megújult a régi gyerekmedence területe, sakktábla, hinták, homokozó várja a kicsiket.
A nyári szezonban már nálunk

cét, a gyógy-masszázst, víz
alatti sugármasszázst és a víz
alatti csoportos gyógytornát. A
gyógyszolgáltatások színvonalát emelik az újonnan beszerzett kényelmes masszázságyak.
A fürdõ többféle kedvezményt nyújt: van diák-, nyugdíjas-, gyerek-, mozgáskorlátozott, csoportos-, családi és délutáni kedvezmény is.
A strand területén röplabdapálya és pingpongasztalok várják a mozogni vágyókat, a szezon indulásával kinyitott a kültéri büfé is, hogy az étel- és
italkínálat kielégítõ legyen.

is rendeznek ingyenes programokat: animátorok segítik a
gyerekek és felnõttek szórakoztatását. Utóbbiak körében
egyre népszerûbbek az úgynevezett szauna-szeánszok, ahol
szakember irányításával juthatnak különleges élményekhez a
mûfaj kedvelõi.
Az Országos Egészségpénztárral kötött szerzõdés értelmében a szakorvosi beutalóval érkezõk kedvezményes áron vehetik igénybe a gyógymeden-

„Légy ma gyerek…“
Akik nyomon követik a
Dunaföldvár TV mûsorát,
azok márciustól májusig tíz
adásban kísérhették figyelemmel a Nemzeti Kulturális
Alap által meghirdetett Cseh
Tamás Program fejleményeit
az Alap által támogatott mûsorsorozatban.

n BAKSAY ERIKA
Az elsõ adásban Bajnai
Zsolt, a program szakmai vezetõje ismertette magát a
programot, a tíz adásban pedig többek között a magyar
könnyûzenei élet szereplõi,
zenészek, a könnyûzenei ipar
háttérmunkásai beszéltek a
programról, illetve a program
támogatottjai mutatkoztak
be.

kotója és konzultánsa számára
egyértelmûen lett a program
névadója.
Az elsõ pályázatra olyan elõadók jelentkezését várták, akik
legalább egy éve mûködnek,
saját szerzeményeik, ha kicsiben is fellépéseik, koncertjeik
vannak. A szakmai bírálók szerint a 200 jelentkezõ 80%-ában
láttak fantáziát, végül 42 szólista és zenekar nyerte el a támogatást, melynek célja az elsõ lépések megtétele a profizmus felé. És, hogy ez mit jelent? Egy mentor segítségével
öt saját szerzemény rögzítését
stúdióban, klipek és promóciós
anyagok készítését - melynek
többek között része a Dunaföldvár TV által elkészített sorozat is.
A program második alprogramja a médiatámogatással
foglalkozik, elõsegítve a Ü

A Cseh Tamás Program ötlete akkor merült fel, amikortól
az üres adathordozók jogdíjainak 25%-áról a Nemzeti Kulturális Alap dönthetett. Az Alap
ekkor készített egy átfogó tervet a kulturális értékek megõrzésére, támogatására. Pályázati
rendszert dolgoztak ki, amelynek része lett a magyar könynyûzenei utánpótlás támogatása is. Számos zenész, zenei
szakember és szakíró konzultációja nyomán született meg a
Cseh Tamás Program (8
alprogrammal), melynek forrása összesen 1.3 milliárd forint,
2015-ben és 2016-ban 500-500
millió forint. Cseh Tamás pedig - a magyar könnyûzenei
életet meghatározó személyisége - a program minden megal6.

A fürdõ minden nap nyitva
tart, a beltéri medencét 8-18
óráig, a kültéri medencéket 819 óráig vehetik igénybe a fürdõzõk. A szolgáltatásokról és a
kedvezményekrõl a 75/541108-as telefonszámon lehet érdeklõdni.

n

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 rockzenei szakírást, szakújságok létrejöttét vagy mûködését.
A program fontos része a
klubélet támogatása, különösen
vidéken. A cél az, hogy a zenekarok fellépési lehetõséghez
jussanak, méghozzá tisztességes honoráriumért, amit a klubok nagy része jelenleg nem
tud megfizetni. Ami elõny a
feltörekvõ zenekaroknak, az
elõny a kluboknak is, hiszen a
pályázó klubok számára így
nagyobb az esély, hogy életben
maradnak.
A negyedik alprogram az
elõzenekari támogatás, ami lehet, hogy nem hangzik olyan
jól, viszont sok, kevéssé ismert
zenekar számára jelenthet kiugrási lehetõséget az, ha ismert
zenekar, nagyközönség elõtt
léphet fel.
A külföldi megjelenést támogató alprogram külföldi klubok, rádiós megjelenések,
nemzetközi zenei fesztiválok
számára teszi elérhetõvé az
elõadót, míg a zenei örökség
megõrzése alprogram nem titkoltan egy leendõ rockmúzeum
alapjait kívánja lerakni.
És végül a két utolsó alprogram sem lényegtelen momentumot, a zenei háttéripar erõsítését szolgálja. A menedzserképzés, illetve a jogdíjfizetés
ösztönzését célzó terv a viszo-

nyok átláthatóságán kívül szintén az elõadók anyagi stabilitását szeretné erõsíteni.
A Cseh Tamás Program idõben egyelõre 3 évre tud tervezni,
2017-ig évente 100-100 millió
forinttal. Az adathordozókból
kikerülõ díjak biztos alapnak tekinthetõk, a cél az, hogy beinduljon a zenei élet a feltörekvõk
lehetõséghez juttatásával.
A program elemei nincsenek
kõbe vésve - ahogy azt Bajnai
Zsolt elmondta -, folyamatosan
változtathatók, folyamatos önelemzéssel, a szakmai közeg
véleményét figyelembe véve
formálják a szükségletekhez.
Felmerült máris, hogy például
elemévé tennék a könnyûzenei
nevelést.
A Nemzeti Kulturális Alap
20 éve mûködik, valamennyi
mûvészeti ágban tevékenykedik, új tehetségeket keres, akiket támogathat. Hogy munkája
mikor tekinthetõ sikeresnek,
mondjuk éppen a könnyûzene
terén, az nehezen mérhetõ. Ha

a jelenleg támogatott 42 zenekarból, elõadóból csak egy is
befut, ismertté, esetleg nemzetközileg is elismertté válik, már
nem dolgoztak hiába. Ha sikerül felemelni, kiszélesíteni a
klubéletet, a program már nem
volt hiába, ráadásul ez utóbbi
bevételt is termel, aminek egy
része végsõ soron visszakerül a
gazdaságba. A program fennmaradását, tovább fejlõdését
pedig az is segíti, hogy olyan
kormányzati tevékenység, amit
a társadalom széles rétegei támogatnak.
Ennyit magáról a Cseh Tamás Programról, melynek része lett a Dunaföldvár TV tízrészes sorozata is a médiatámogató alprogram révén. Akik
nem látták a sorozatot, azoknak
szívesen ajánlom, hogy nézzék
meg a Part-Oldalak egyesület
honlapján, például akkor, ha
kíváncsiak feltörekvõ, tehetséges fiatalok szárnypróbálgatásaira. Ehhez csak néhány név:
Hunga-Riddim, Bogdán Nor-

Monarchia Bélyeges Tégla
Gyûjtõk Egyesülete
Sváb Zoltán dunaföldvári
származású gyûjtõ az egyesület tagja. Szabadidejében
nemcsak járja az országot,
keresi a különleges téglákat,
tetõcserepeket, hanem levéltárakban is kutatja a tárgyakhoz fûzõdõ anyagot.
Mindezeket rendszerezi és az
egyesület találkozóin - kollégáihoz hasonlóan - elõadásokat tart kutatómunkájáról.

resi, ezért kérjük, ha élnek leszármazottak, jelentkezzenek a Part-Oldalak újság
szerkesztõségében
(7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.), vagy a 06 30/ 483-43-10es telefonszámon.
Fotók, esetleg tárgyi emlékek,
visszaemlékezések a régi téglagyárakról, az ott dolgozókról gazdagíthatnák ismereteinket errõl az eltûnt iparágról,
városunk történelmérõl.

Az egyesületi kutatások eredményeit egy különlegesen igényes kiadványban, a „Jeles
téglák, jeles emlékeink“ címûben a tagok közzé is teszik.
Az alábbiakban Sváb Zoltán
mutatja be az egyesület munkáját, célját és mivel a földvári téglagyárakkal is foglalkozik, van egy kérése. Az írás
végén közzétett névsorban
szereplõk leszármazottait ke-

KISS ÉVA
„A Monarchia Bélyeges
Tégla Gyûjtõk Egyesülete Ü
7.

bert, Margaret Island, Middlemist Red, Csillag kórus,
Siklósi Örs, Ivan & The Parazol, és még sorolhatnám.
Vagy ajánlom azoknak, akik
nosztalgiázni akarnak. Hiszen
Dunaföldvárnak volt és van zenei élete, amihez csak néhány
név: Nylon Balett, Nesz, Johnny Biglip Band, Virágom, Híd
együttes. És bízunk abban,
hogy a felsorolás idõvel bõvülni fog…

n

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

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

2007 telén Bajon egy tucat
lelkes téglagyûjtõ elhatározása nyomán alakult meg. Tagjaink között a legkülönfélébb
végzettségû és foglalkozású
embereket tudhatunk, akiket a
jelzéssel ellátott téglák iránti
érdeklõdés fûz össze. Belsõépítész, szülész, kõmûves, hajóskapitány, kertész, polgármester, egyetemista és sorolhatnám tovább… Tagjaink
közös vonása a múltunk iránti
tisztelet, történelmünk e speciális szeletkéjének megismerése, illetve tárgyi emlékei
összegyûjtésének,
jelzései
megfejtésének az igénye. Mára az egyesület tagsága 180
fõre duzzadt.
Alapszabályunkban is deklarált célunk, hogy a téglakészítés általánossá válása óta
(kb. 400 éve) gyártott bélyeges téglákból a lehetõ legtöbbet sikerüljön összegyûjtenünk, dokumentálnunk, megõriznünk és bemutatnunk. A
legfontosabb teendõnk azonban a téglabélyegek „dekódolása“, azaz kideríteni azt, ki,
hol és mikor készítette, illetve
mit is jelentenek a téglákon
található jelek.
A téglabélyeg-tan a régészet, a mûvészet, a helytörténet periférikus szakága - talán
ezzel a sokfelé tartozással magyarázható, hogy nincs igazi
gazdája.
A történelmi Magyarországon Európában egyedülálló
formagazdagságban készítet-

tek bélyeges téglákat. Egyes
becslések szerint a számuk
meghaladhatja a 30 ezer féle
darabot. A téglabélyegek kapcsolódnak az ország fõnemesi, nemesi társadalmához,
egyházi méltóságokhoz, jeles
eseményekhez, hazánk ipari
forradalmához, népi szimbólumaihoz, egyszóval történelméhez. Szomorú, de ehhez
képest nem a jelentõségüknek
megfelelõen kezeltek ezek az
ipartörténeti dokumentumok.
Pedig ha jól meggondoljuk, az
építések idejének, az átépítések, renoválások korának
megállapításához, birtoktörténetek elkészítéséhez, birtokos
váltás datálásához elengedhetetlenek, mi több nélkülözhetetlenek ezek az adatok. Nem
beszélve arról, hogy néhány
száz éves épületek a bontási
engedély birtokában egyik
napról a másikra a darálógépek garatjában végzik, így
semmisülnek meg az elmúlt
századok tanúit.
Távlati célunk, hogy a bélyeges téglák, és a hozzájuk kapcsolódó ismeretanyag bekerüljön a Nemzeti Értéktárba, és talán a Hungarikumok közé is.
Célunk még, hogy a téglabélyeg-tant - hasonlatosan az
éremtanhoz, zászlótanhoz - történelmi segédtudományként
fogadják el.“
Téglaégetõk
Szelepcsányi
(Szelepcsényi) János téglaégetõ mester
(1896. feb. 1.), Sz.: 1855

Dunamenti borok versenye
Április végén rendezte meg a
Szent Rókus Borlovagrend a
7. Dunamenti Települések
Borversenyét.

n SZIEGL ERIKA
Az egyre rangosabbá váló
rendezvényhez minden évben
újabb települések cégei és gazdái csatlakoznak. Az öt kategó-

riában meghirdetett versenyre
több, mint kétszáz minta érkezett; ezeket hét albizottság értékelte. Az idei esztendõ meglepetése volt, hogy az elõzõ
évekhez képest lényegesen
több fehér borminta érkezett.
Frittman János zsûrielnök
szerint a tavalyi év inkább a fehér szõlõfajtáknak kedvezett,
8.

Sárosd - Lh.: Dunaföldvár városi téglaház (1896. febr. 1.);
Dunaföldvár 1613 házszám
(1899. febr. 1.)
Moró Pál téglaégetõ napszámos (1896. márc. 5.); téglaégetõ (1903), Sz.: 1865 Dunaföldvár - Lh.: Dunaföldvár 3/8 házrész (1896. márc. 5. ); Dunaföldvár téglaház (1898. jún.
26.)
Kalapács János téglaverõ
napszámos (1896. jún. 3.);
téglamester (1900. jún. 15.),
Sz.: 1863 Elõszállás - Lh.:
Dunaföldvár 3/8 házrész
(1896. jún. 3.); Dunaföldvár
169. házszám (1900 jún.
15.); Tóház 50. (1904.
szept.17.)
Petrovics Mihály téglaégetõ
(1897. ápr. 17.), Sz.: 1869
Dunaföldvár - Lh.: Dunaföldvár 171. házhely (1898. ápr.
17.)
Kovács János téglaégetõ
mester (1899. márc. 3.), Sz.:
1856 Dunaföldvár - Lh.: Dunaföldvár 2178. házszám (1899.
márc. 3.)
Trenka Nándor téglás mester
(1954. jan. 12), Sz.: Lh.: Dunaföldvár András csarok (1954.
jan. 12.).
Dupák Mátyás téglaégetõ
(1938. okt. 31.), Sz.: 1882-1938.
okt. 31. Lh.: Dunaföldvár Külsõ
téglaház (1938. okt. 31.).
Ifjú Schvaztzkopf Antal tégla
égetési kérelem 1901. ápr. 26.
Téglaházi földterület bérbeadása Moró Pál téglásnak
1903./1905./1909.

Haaz Sámuel kérvénye Kálvária-hegy alatt létesíteni
szándékolt tégla égetõ kemencéhez út kiépítés 1904.
Borovitz Samu /kérelme/ Elsõ Dunaföldvári Téglagyár rt.
ajánlata a község tulajdonát képezõ dunai partterület használata tárgyában 1908.
Bodor Sándor kérvénye a
téglaházi ingatlanon a téglagyártás újbóli megindítása
iránt 1910. márc. 29.
Dupák Mátyás szerzõdése a
malom építéshez szükséges
tégla legyártásáról 1918. ápr.
7.
Csizmadia Ferenc szén
szükséglete tégla gyártáshoz
1941. jún. 25.
Tylka Jakab téglagyári napszámos (1899. okt. 5.); téglagyári munkás (1905. jún. 10.),
Sz.: 1856 Zubsneche, Galicia
- 1910. febr. 10. Dunaföldvár
Lh.: Dunaföldvár 1800 házszám (1899. okt. 5.); Dunaföldvár Közép Burgundia 1.
(1905. jún. 10.).
Nagy József téglavetõ munkás (1908. márc. 14.), Sz.:
1866 - Lh.: Dunaföldvár Felsõ
fok 5. (1908. márc. 14.).
Fazekas (Farkas) Sándor
téglavetõ (1913. jan. 26.), Sz.:
1882 - Lh.: Dunaföldvár
Bölcske u. 46. (1913. jan.
26.).
Víg (Vég) János téglagyári
gépész (1913. dec. 23.) Sz.:
1880 - Lh.: Dunaföldvár
Pentelei u. 4. (1913. dec.
23.).

védelem és beérés szempontjából is. Véleménye szerint Magyarország éghajlata és talajának adottságai inkább kedveznek a fehér szõlõ termelésnek,
mint a vörös fajtáknak.
Az ófehér fajtákból 4 arany
született, a legtöbb pontszámot
dr. Sûrû János hárslevelû bora
kapta. Az újfehérekbõl 11 ért el
arany minõsítést, élen a
dunaszentmiklósi Kõsziklás
Kft. Királyleányka borával.

Az óvörös borok szintén 11
aranyérmet érdemeltek ki, a
gyõztes Fritz János paksi gazda
bora lett. 13 aranyérmet osztott
ki a zsûri az újvörös kategóriában, Tomolik János bölcskei
gazda Cabernet Sauvignon bora kapta a legmagasabb pontszámot.
A lovagrend Zászlós Bora
címet dr. Sûrû János Cabernet
Sauvignon borának ítélte a
zsûri.
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Vizsgáztak a szakiskolások
Június elején véget értek a
szakiskola gyakorlati vizsgái.
A tagozat vezetõje, Csizmadiáné Mihálovics Magdolna javuló tendenciákról számolt be, melyen az elméleti és
a gyakorlati képzés színvonalát értette.

n SZIEGL ERIKA
Az idei évben a szerkezetlakatosok, a falusi vendéglátók
és a parkgondozók kapták meg
a bizonyítványukat.
A helyi szakképzõ intézménybe általános iskola és
érettségi után érkeznek tanu-

Diákportré
Hegedûs Dóra májusban ballagott a Magyar László Gimnáziumban. Hat évig koptatta az iskola padjait, a diákönkormányzat elnökeként meghatározó egyénisége volt a
gimnáziumnak.
Vele beszélgettem.

n SZABÓ FANNI MAGYAR LÁSZ-

GIMNÁZIUM 8.A
Miért pont ebbe a gimnáziumba jelentkeztél?
A hatosztályos gimnáziumnak már akkor is nagy híre
volt, amikor én jelentkeztem.
Sok ismerõs, barát adta be a jelentkezését, talán ez is az egyik
indok, amiért én is az MLG-t
választottam. Emellett helyben
van, nem kell sehova se ingázni, ez nagyon jó, hiszen így hamarabb haza tudok érni, mintha naponta minimum fél órákat
kéne még oda és vissza buszozgatnom...
Milyen érzésekkel indultál neki az MLG-nek?
Elõször féltem, hogy menynyire lesz nehéz, milyenek
lesznek a tanárok, mennyire
tudok megfelelni az elvárásaiknak, de vártam is persze:) Vártam, hogy milyen lesz „emelLÓ

vizsgáját példaértékûnek értékelte, bízva abban, hogy a
szakmunkásképzés újra a magyar oktatás kiemelt célterületévé válik.

lók. Bár motiváltságuk eltérõ,
örvendetes, hogy a képzések
végére egyre többen a tanult
szakmában szeretnének elhelyezkedni.
A tagozatvezetõ asszony elmondása szerint, sok végzõs
diákjuk el is tud helyezkedni a
szakterületén. Megerõsítette
ezt Jónás Árpád is, aki a Váradi Metál Kft. gyakorlat-vezetõje. A szakmailag jól teljesítõ,
megfelelõ munkamorállal rendelkezõ tanulók jó eséllyel tudnak a cégnél elhelyezkedni.
Tolnainé Szabó Beáta elnök
asszony a falusi vendéglátók

n

gésnek“ lenni, kíváncsi voltam
a gimis életre, az új osztálytársakra, az új környezetre...
Az érzéseid jó vagy rossz
irányban változtak ezzel kapcsolatban?
Csakis pozitív irányba változtak! Örülök, hogy ezt a
gimit választottam! Annyira jó
érzés, hogy végigmenve a folyosón mindig összefutok egyegy ismerõssel, akivel megállok beszélgetni vagy összeköszönni. Kis iskola lévén a tanárok is jobban ismerik a diákjaikat, tudják, mikor milyen nehézségeik vannak, mik a hiányosságaik, erõsségük, és segítik õket, ha baj van. Emellett
számomra fontos az is, hogy
megvan az a színvonal, amit
hozni kell. Nemcsak az van,
hogy bejövünk, és valahogy
megírjuk a dolgozatot, hanem
tenni kell azért, hogy jó legyen.
Mennyi idõ alatt kovácsolódott össze az osztályotok?
Szerintem teljes mértékben
idén kovácsolódtunk össze.
Nem azt mondom, hogy eddig
nem voltunk egymással jóban,
de megvoltak a „klikkek“. Idén
az utolsó év, osztálykirándulás,
szalagavató, felvételi jelentkezés, tablókészítés összehozta az
osztályt. Persze voltak és van-

nak is nézeteltérések, de ezeken
már sokkal könnyebben túljutunk, inkább poénnak fogjuk fel
az egymáshoz idézett csípõsebb,
viccesebb beszólásokat, mintsem megsértõdjünk rajta. Lehet
azért, mert együtt nõttünk fel, a
hat év alatt, megismertük egymás személyiségét. Ebben az
összekovácsolódásban persze
Csilla néninek, osztályfõnökünknek is nagy szerepe volt.
Mi a legjobb élményed az osztályoddal kapcsolatban?
Sok emlékezetes pillanat
van, ami az osztályhoz kötõdik.
Hat év alatt annyi minden történt, hogy biztos vagyok benne, van olyan, ami eszembe se
jut hirtelen. Ami viszont nagyon nagy élmény volt, az az
idei, egyben utolsó osztálykirándulásunk. Sokat vacilláltunk, hogy menjünk-e, hiszen a
szalagavató miatt hatalmas kiadásokban voltunk, de végül is
úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, hisz ez volt utolsó. Így
jutottunk el Fadd-Dombori
üdülõtelepére. Mivel arra törekedtünk, hogy minél olcsóbb
legyen, ezért távolsági busszal
utaztunk. Nem terveztünk
programot sem, úgy gundoltuk,
hogy majd sütögetünk, társasozunk meg miegymás. Így is
9.

lett. Kenuztunk, virslit sütöttünk és játszottunk. Nagyon
összehozta ez a csapatot, ami
kellett is. Sokat nevettünk egymás szerencsétlenségein és
viccein. Nem mentünk messzire, nem költöttünk sokat, nem
voltak nagy programok, mégis
élményekkel tele jöttünk haza.
Utolsó évben pont ez kellett.
Milyen érzés volt a diákönkormányzat elnökének lenni?
Voltak terveid a DÖK-kel kapcsolatban? Sikerült azokat
megvalósítanod?
Megtisztelõ és nagyon jó érzés volt! Nagyon sok emberrel
lettem jóba, akikkel lehet, hogy
nem lennék ilyen kapcsolatban,
ha nem lett volna ez az egész.
Emellett az az érzés, amikor
kapsz egy becenevet, jelen
esetben nálam a DökDóri volt,
és már a tanári karból is sokan
így hívnak, felbecsülhetetlenül
sokat jelent.
Voltak terveim, és úgy gondolom, ez nagyon fontos is egy
DÖK elnöknek. Hiszen azért
van ott, hogy valami pluszt adjon a mindennapokhoz, az iskolai élethez. Amit nagyon
szerettem volna, az a gólyatábor volt, ami szerencsére össze
is jött, köszönhetõen a tanári
kar nyitottságának, segítõ- Ü

Ü készségének és persze
DÖK- tagok támogatásának. A
gólyatábor mellett voltak kisebb nagyobb ötleteim, sajnos
nem mind valósult meg.
Mik a terveid tovább tanulás
terén?
A Budapesti Corvinus Egyetemre szeretnék menni emberi
erõforrások szakra. Nem lesz
könnyû bekerülni, köszönhetõen a magas ponthatárnak, de
kihívás mindig kell, hogy legyen az életben.
Milyen érzés, hogy elballagtál?
Nagyon ambivalens érzéseim vannak... Egyrészt vártam,

mert valami új jön, egy új fejezet az életemben, ami teljesen
más lesz, mint a mostani, és
mint a legtöbb fiatalt, engem is
vonz az ismeretlen. A megszokott kisváros helyett egy nagyváros lesz remélhetõleg a lakhelyem, ami rengeteg lehetõséget, új ismeretséget, élményeket tartogat a számomra. Más
részt, ha belegondolok, hogy
elballagtam, nagyon szomorú
leszek... Mégiscsak 6 évrõl van
szó. Itthagyni a megszokottat, a
biztosat, ijesztõ. Itt annyi ember van, akihez bármikor fordulhatok, ha gond van… Mindez biztos pontot jelent, ami

Lélek hangja

„Gondolatok“

Ezzel a címmel adott pünkösd hétfõn ünnepi koncertet
a református templomban
Tokody Ilona Kossuth-díjas
operaénekes mester-mûvész.
Mûsorában fellépett férje,
Muskát András operaénekes
és Neumark Zoltán zongoramûvész, zeneszerzõ.
SZABADOS SÁMUEL
A mûvésznõ nem elõször
járt városunkban, jó kapcsolatokat ápol Simon István református lelkésszel és családjával.
Többször énekelt már a templomban, de ez az alkalom volt
az elsõ önálló estje.
Tokody Ilona fontosnak tartotta ezt a fellépést, hiszen az
alkalom és a helyszín nem volt
hétköznapi. Ennek megfelelõen állította össze partnereivel a
repertoárt, melynek fontos üzenete volt: a hit, a szeretet, a remény üzenete csendült fel a
szövegekben és a dallamokban.
A mûvésznõ kifejtette, hogy
ilyen alkalmakkor úgy érzi,
többet tud adni a közönségnek,
és õ is erõs motivációt kap, hiszen az átszellemült figyelem,
a mosolyok üzennek számára.
Ez a közösen átélt élmény mindenki számára felemelõ érzés.

máshol egy darabig nem lesz
meg. Viszont tudom, hogy a
ballagás nem azt jelenti, hogy
megszakadnak a kapcsolatok,
csak kicsit messzebb kerülünk
egymástól, de szerencsére a
mai technológiával ezek a távolságok áthidalhatók.
Miket tanácsolnál a jövendõbeli gólyáknak illetve a mostani hetedikeseknek?
Nemcsak a gólyáknak és hetedikeseknek üzenem, hanem
mindenkinek: élvezzétek ki a
gimis éveket! Nevessetek sokat, élvezzétek az együtt töltött
idõt, ne veszekedjetek apró
dolgokon, inkább törekedjetek

Május 15-én Bakos András
kiállításával teljessé vált a
várudvar kínálata. A tárlatot
Portik Adorján nyitotta meg
Pataki Anna és Gusztos Dániel közremûködésével. A
péntek esti megnyitóra sok
érdeklõdõ jött el, igazi kellemes nyár eleji este volt sok
beszélgetéssel, gondolatcserével, melyeket a képek is inspiráltak.

n SZIEGL ERIKA
Tokody Ilona

Tokody Ilona hisz az Istenbe
vetett hit erejében, s hiszi azt,
hogy a napjainkban felerõsödõ
vallási fanatizmussal szemben
a hívõk lelki ereje képes korlátokat lebontani, közel hozni
egymáshoz az embereket, függetlenül attól, hogy mely vallást követik. A pünkösdi koncert is errõl szólt.
Az est színvonalát növelte a
templom kiváló akusztikája,
ami külön élményt jelentett a
Kossuth-díjas mûvész számára, aki reményét fejezte ki,
hogy a jövõben fog még találkozni a lelkes és értõ dunaföldvári közönséggel.

András és felesége Csilla iskoláik elvégzése után települtek
át Erdélybõl Magyarországra.
Csilla a helyi gimnáziumban tanít matematikát és fizikát, András több évig különféle nyomdai
szakmunkákat végzett.
Amikor elõször láttam az alkotó képeit a kiállító térben

n
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arra, hogy minél jobb osztályközösségetek legyen! Emellett
ne vegyétek félvállról a tanulást! Lehet, hogy azt hiszitek,
néhány dolognak most semmi
értelme, de könnyebb most
megtanulni, mint esetleg az
utolsó évben pótolni a sok lemaradást. Közhelynek tûnik,
ha azt mondom, hogy az a
gimis dolga, hogy tanuljon, de
tényleg így van! Még valami:
ha változtatni szeretnétek valamin, szeretnétek több programot vagy bármit, tegyetek érte!
Nem elég azt mondogatni,
hogy rossz, tenni kell azért,
hogy jobb legyen!

n

nemcsak elcsodálkoztam, hanem el is szégyelltem magam
egy kicsit. TV-s interjúnkban
be is vallottam Andrásnak,
hogy én bizony még a linometszeteknél tartok, melyek
persze hangsúlyosan és kifejezõerõvel a mostani kiállításon
is jelen vannak. Azonban András sokféle technikával dolgozik; be kell valljam az egyik
kedvencem (sajnos csak az
Internetes weboldalán látható)
a „Dunaegyházi táj“, ami akvarell technikával készült. A víz
csillogása a képen olyan élethû, amilyet csak a legtehetségesebb impresszionisták tudtak
megfesteni.
Különösen tetszik nekem,
hogy a képek üzenete megfejthetõ, az ábrázolás felismerhetõ. A képek tisztán, világosan
közvetítik az alkotó mondanivalóját.

n

Össze-tartozás
nSIMON ISTVÁN

Nem jó tartozni valakinek, de
valakihez vagy valahová tartozni annál jobb.
A trianoni tragédia emlékezete mára az Összetartozás napjává „szelídült“. Ily módon a sorsunk siratása helyett azon gondolkodhatunk, hogy mit is jelent
nekünk az összetartozás.
A Kárpát-medencében, vagy a
föld bármely pontján diaszpórában (szétszóratásban) élõ magyarság, miként egy nagy család
összetartozik. Tehát „testvéreim
vannak, számos, milliók“ (Vörösmarty M.), még akkor is, ha
kis népnek számítunk,és egyre
fogyunk. Ám határon innen és
túl is összetartozunk, mert magyarok vagyunk, közös a sorsunk, a nyelvünk és a történelmünk. Olyan ez, mint amikor a
gyermekek fölnõnek, s mint a
madár kirepülnek, a szülõi háztól messze kerülnek, de nem feledik egymást, mivel láthatatlan

szálakkal kötõdnek egymáshoz,
a családhoz. Azonban ez az öszszetartozás nemcsak a nagyvilágban, de a kis hazában élõ magyarságra is vonatkozik. Erre
ritkán gondolunk, mert már
megszoktuk, hogy együtt vagyunk, egy nyelvet beszélünk,
és úton-útfélen találkozunk.
Megfeledkezünk arról, hogy
összetartozunk és a különbözõségeink ellenére is egyek vagyunk. Összetartozunk, vagyis
tartozunk egymásnak, ha úgy
tetszik, adósok vagyunk, bár
nem kértünk kölcsön. Ugyanis
összetartozni azt jelenti, hogy
egy közösség vagyunk, közünk
van egymáshoz ott, ahol éppen
élünk, lakunk.
Manapság divatos szó a körbetartozás, miszerint egyik vállalkozó tartozik a másiknak, a
másik a harmadiknak, tehát körbe karikába tartoznak. Mi is
jócskán tartozunk egymásnak:
figyelemmel, megbecsüléssel,
jó szóval és megértéssel, egy
mosollyal vagy egy érintéssel.
Tartozunk azzal, hogy egymást

Részei leszünk a
mindennapoknak

Megérkezett Dunaföldvárra a Dunaújvárosi Hírlap
Senki ne lepõdjön meg, ha június 15-tõl 27-ig a postaládájában megtalálja a Dunaújvárosi Hírlapot. Ugyanis a
napilapot két héten keresztül
minden dunaföldvári háztartás postaládájába eljuttatják,
ezt követõen pedig a lap elõfizetésére is lehetõség nyílik.
A dunaföldvári terjesztésrõl,
az újság Dunaföldvárral való
kapcsolatáról
Várkonyi
Zsolttal, a Dunaújvárosi Hírlap (DH) lapigazgató fõszerkesztõjével beszélgettünk,
aki azzal kezdte, hogy a Pannon Lapok Társaságához
(PLT) tartozó DH az igények,
illetve a visszajelzések alapján döntött úgy, hogy napi

szinten is megjelenik a városban.

n BALOGH EMESE
Azt hiszem, sokan tudják,
hogy áruspéldányokkal már
több mint egy éve jelen vagyunk a településen, az önkormányzat jóvoltából pedig a
közintézményekben, ami nagyon pozitív fogadtatásra talált
ezen idõszak alatt, s ugyanígy
vélekedett Horváth Zsolt polgármester úr, valamint a képviselõ-testület is. Azonban egyre
többen jelezték, hogy szeretnének elõfizetni az újságra, amivel egyrészt az áruspéldányhoz
képest olcsóbban juthatnak
hozzá, másrészt minden nap

ne idegennek, netán ellenségnek, hanem testvérnek tekintsük, még akkor is, ha másként
érez, és másként gondolkodik.
Természetesen nekünk is tartoznak mindezzel, s jó lenne, ha az
adósságukat törlesztenék.
A könyvelés világából jól ismert e két kifejezés: tartozik és
követel. Mi könnyen, sokszor
jogosan követelünk, tudván,
hogy tartoznak nekünk, de a saját adósságunkról gyakran megfeledkezünk. Az igazi összetartozás titka az lehetne, ha nem
követelnénk, hanem mások
adósságát elengednénk (megbocsájtás), a magunkét pedig
törlesztenénk. Elsõbb a szûk
családunkkal, a gyerekünkkel, a
társunkkal, aztán a környezetünkkel tehetnénk ugyanezt. Sokat segíthetne ebben a „talán“
szócska, amely azt sugallja nekünk, talán tévedünk, talán a
másiknak is igaza van, talán
van, amiben egyet érthetünk.
Mert összetartozunk, valahol a
szívünk mélyén és a sorsunkban
egyek vagyunk (Emberi sors).
már korán reggel kézbe vehetik
a lapot.
Fontosnak éreztük, hogy a
napilapot mindenkivel megismertessük, hogy minden lakásba, háztartásba térítésmentesen
eljusson. Az emberek forgassák, böngésszék, lássák a tematikáját, így azt is, hogy minden
pénteken egész oldalas összeállítás olvasható Dunaföldvár híreirõl, történéseirõl. Legyen szó
városi és kulturális rendezvényekrõl, a civil szervezetek eseményeirõl, iskolai sikerekrõl,
sporteredményekrõl, de ugyanúgy teret és helyet kap a lapban
egy óvodai ünnepség, mint egy
horgász eredményes fogása.
Rendszeresen bemutatunk ismert embereket, vagy éppen
megismertetjük olvasóinkkal
azokat, akik a település hírnevét
öregbítik. Emellett, tehát a pénteki egy oldalon túl, rendszeresen megjelennek írások, in- Ü

11.

Ha kicsiben gyakoroljuk ezt, akkor nagyban is sikerülni fog és
egyre inkább érezni fogjuk,
hogy összetartozunk, a nagyvilágban is vannak testvéreink, ott
is otthon vagyunk.
„Ne tartozzatok egymásnak
semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek“ -írja Pál apostol. Valójában, az összetartozásnak az alfája és ómegája nem
más, mint az aprópénzre váltott
szeretet. A Názáreti Jézus is errõl beszél, amikor ezt mondja:
„Szeresd az Urat és szeresd felebarátodat“.
Az Összetartozás napja és érzése szeretni hív minket, mivel
a szeretet összetartásra késztet
minket, testvérekké tesz bennünket.
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Földvári
Nyári Esték
JÚNIUS 27. SZOMBAT 21 ÓRA
ESÕNAP JÚNIUS 29. (!)
Georges Feydeau:
BOLHA A FÜLBE
vígjáték két részben
Jegy ár: 3.300 Ft
JÚLIUS 4. SZOMBAT 21 ÓRA
ESÕNAP JÚLIUS 5.
THE IRISH IMPULSE
ír táncshow
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
Jegy ár: 3.300 Ft
JÚLIUS 18. SZOMBAT 21 ÓRA
ESÕNAP JÚLIUS 19.
Ifj. Johann Strauss:
BÉCSI VÉR
nagyoperett három
felvonásban
Jegy ár: 3.300 Ft
Bérlet ára: 12.000 Ft
Információ és jegyvásárlás:
www.nyariestek.hu

Ü terjúk, programajánlók Dunaföldvárról a hét más napjain
is. Ebben nagy segítségünkre
van két dunaföldvári, elkötelezett kollégánk, a külsõsként dolgozó, a városban köztiszteletben álló és nagyon sokak által
ismert nyugdíjas pedagógus,
Lukácsi Pálné (õ L. Mészáros
Irma néven publikál), valamint
a fõállású Gallai Péter.
Miért jelentkezett az igény a
földváriak részérõl a Dunaújvárosi Hírlapra?
Nagyon mondanom sem kell,
hogy a település ezer szállal
kötõdik a legközelebbi nagyvároshoz, a húsz kilométerre fekvõ Dunaújvároshoz. Köztudott,
hogy nagyon sokan itt dolgoznak, gyermekeik ide járnak középiskolába vagy a Dunaújvárosi Fõiskolára, a megyehatárokat túllépve pedig a Szent
Pantaleon Kórház ellátási körzetéhez tartozik Dunaföldvár
is. S azt se felejtsük, hogy
rendkívül sok kulturális, sport
és szabadidõs program is van, a
vásárlási lehetõségekrõl nem is
beszélve, a piacon is számos
földvári õstermelõ árusítja portékáját. Rengeteg rokoni, családi és baráti szál is össze köti
a két települést egymással.
Ezek alapján azt gondolom, a
Dunaújvárosi Hírlapban megjelenõ egyéb, Dunaújvárossal,
illetve a környezõ településekkel foglalkozó cikk is érdekes
lehet a számukra. Hiszen nem

Ismerõs hang
Fekete Gábor rádiós mûsorvezetõ, a dunaújvárosi Rádió
24 csatorna munkatársa. Naponta halljuk a hangját az
éter hullámain.

n SZABADOS SÁMUEL

Fekete Gábor tõsgyökeres
földvári. Az 1980-as évek elején kezdett el diszkózni, ekkor
ismerkedett meg a hangtechnikával, a könnyûzenével, a szórakoztató mûfajjal. A környék-

Múzeumok
Éjszakája

mindegy mi
történik a
vasmûben,
milyen fejlesztések
zajlanak a
kórházban,
a fõiskolán.
Egyébként
nemcsak a
földváriaknak lehet
fontos Dunaújváros,
hanem az itt
élõknek is
Dunaföldvár. Sokan látogatnak el szívesen a szomszédba, ami a Dunapartjával, a várudvar festõi környezetével, a kiváló borospincékkel egy kis ékszerdoboz tõlünk délre, vagyis szívesen olvasnak õk is az itteni eseményekrõl.
A lapjuk alapvetõ koncepciója, hogy a helyi híreket részesítik elõnyben?
Természetesen!
Büszkén
mondhatom, hogy a DH az ország egyetlen lokális közéleti
napilapja, amelyben a helyi információk mellett a vonzáskörzetbõl érkezõ cikkeknek is van
helyük. Számunkra az a hír,
ami helyben történik, amit a
helyiek élnek meg, hiszen szívesebben olvas valaki olyan
emberekrõl, akiket ismer. A lap
tematikája alapján az elsõ, úgynevezett híroldalak mellett hét-

fõtõl péntekig minden
nap egy-egy
helyi oldal is
megjelenik,
ezeken egy
adott településrõl, vagy
a települések életében
történtekrõl
olvashatnak.
Persze a lapban foglalkozunk országos témákkal is,
vagy helyi szereplõkkel dolgozzuk fel a mindenkit érintõ
híreket.
Nem csak az elmondottak miatt lesz érdemes elõfizetõnek
lenni...
Valóban, hiszen igyekszünk
olvasóink hûségét többféleképpen is meghálálni. Elõfizetõink például kedvezménynyel vásárolhatnak ügyfélszolgálatunkon koncertjegyeket, vagy a hatalmas sikerrel
futó PLT-s szakácskönyvet.
Emellett az elõfizetéssel
együtt jár mindenkinek Dunaújvárosi Hírlapkártya, amelylyel például a PLT által kiadott napilapok - Vas, Zala,
Veszprém, Fejér - terjesztési
területén a több ezer csatlakozott üzletben öt és húsz százalék kedvezménnyel lehet vásárolni. Dunaújvárosban és

környékén ez kétszáz elfogadóhelyet jelent, de szeretnénk
dunaföldvári partnereket is
bevonni ebbe a körbe.

beli településeken lépett fel, és
megszerezve az ORI engedélyt
hivatásos elõadómûvészi státuszt kapott.
Az 1980-as évek végén sorra
alakultak a vidéki, regionális rádiók. Mivel kevés volt a profi rádiós szakember, fõleg diszkósokat hívtak mûsorvezetõnek. Jó
stílusban, könnyedén beszéltek,
értettek a hangtechnikához, hatalmas zenei anyaguk volt. Gábor is így került a dunaújvárosi
Duna Rádióhoz, melyet a városi
önkormányzat tartott fenn.

A rendszerváltás után kereskedelmi adóvá alakult a csatorna.
Fekete Gábor gyorsan beletanult
a szakmába. Ez idõben a Petõfi
Rádió könnyûzenei mûsoraiban
is szerepelt, kis ideig együtt dolgozott a legendás hírû mûsorvezetõvel, Komjáthy Györggyel.
Elmondása szerint lenyûgözõ
volt számára a pesti stúdió technikai felszereltsége, sokat tanult
az ottani kollégáktól.
A sikeres rádiósnak Paksról
is munkát ajánlott az éppen beindult Fortuna Rádió. Izgal-

mas, de fárasztó volt a kettõsség: délután háromkor befejezve újvárosi mûsorát, Paksra autózott, mert négy órakor már
ott kezdõdött a zenei mûsora.
Nagyon kellett ügyelnie, hogy
a bejelentkezésekkor ne keverje össze a két város, a két csatorna nevét. Néhány évig bírta
a kétlakiságot, majd elhagyta a
Fortuna Rádiót.
Fekete Gábor 13 évet töltött az
újvárosi Eldorádiónál. Szép évek
álltak mögötte, amikor munkahelyén váratlanul felmondtak Ü
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a Dunaföldvári Várban
Június 20. szombat
Töltse el velünk az év
legrövidebb éjszakáját!
18.00 Hõspróba, kézmûves
foglalkozás
18.00-22.00 Jósda a Várpincében
Tárlatvezetések
18.30 „Csepeli 70“ - Csepeli
István
19.00 Elfeledett órák Krauss Péter
19.30 „Gondolatok“ - Bakos
András
20.00 Sárdy kiállítás Fafkáné Simon Ildikó
20.00 All Inclusive koncert
21.00 Pankastic koncert
21.00 Fényfestés - Méh-KasAula
22.00 Bátorság próba a Vártoronyban
23.00 Máglyagyújtás
Börtön kalandtúra, kemencés lángos, fröccsbár.
A belépés díjtalan!
Információ:
www.foldvarivar.hu
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Ü neki. A néhány év kihagyás
egzisztenciális gondokat is jelentett számára. Idõközben az
Eldorádió meg is szûnt, nem kapott sugárzási frekvenciát.
A múlt évtõl Gábor ismét rádiózik. A szintén dunaújvárosi,
régóta mûködõ Rádió 24 ajánlott munkát számára. Szívesen
vállalta, hiszen ismét kedvelt és
megszokott szakmáját gyakorolhatja: kívánságmûsort vezet a
nappali órákban. Mint mondja
Budapestrõl, Kecskemétrõl,
Székesfehérvárról is érkeznek
hozzá hívások. Kérdésemre,
hogy mi alapján választ dalt az
ismeretlen betelefonálóknak, azt
válaszolta, hogy nincs sok gondolkodási ideje, így megérzés
alapján dönt, amiben segít a rutinja is. Mûsorában tudatosan
törekszik arra, hogy igényes zenét közvetítsen a hallgatóinak;
az idõsebb hallgatók nagy örömére szívesen nyúl a 70-80-as
évek nagy slágereihez is.
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Rövid szenvedés után
2015. május 24-én életének 91. évében elhunyt
Hovanyovszky Lászlóné,
született Csókási Julianna.
Engesztelõ gyászmisét Budapesten a Ferencesek
templomában tartottak.
Temetésérõl családja késõbb intézkedik.
Nyugodjon békében!

Rendõrségi
hírek
A közúti ellenõrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a
közlekedõk nagy százaléka
még mindig nem veszi tudomásul, hogy a saját és mások
biztonsága érdekében a közlekedési szabályokat be kell tartani. A rendõrség bünteti a szabálytalankodókat.
Lassan megkezdõdik a nyári
szünet, a fiatalok több szabadidõvel rendelkeznek. Kérjük a szülõket, hogy figyelmeztessék gyermekeiket a közlekedés, a nyílt vizek veszélyeire, tudjanak arról,
gyermekeik hol tartózkodnak!
A nyári rendezvények látogatói gépkocsijukat zárják le,
ne hagyjanak értéket látható
helyen, elõzzék meg, hogy károsulttá váljanak! Ha társaságukban ittas személyek vannak, ügyeljenek rájuk, juttassák õket haza!

Az utóbbi idõben több lakossági bejelentés érkezett idegen
autók megjelenésérõl, ismeretlen, nézelõdõ személyekrõl. Ismeretlenek, valamely szolgáltató emberének kiadva magukat - fõként idõs embereket
próbálnak becsapni. A rendõrség köszöni a lelkiismeretes lakosok bejelentéseit, és kéri,
hogy továbbra is hívják a rendõrjárõrt, ha gyanús ismeretlenek mozgását tapasztalják. Így
megelõzhetõk a bûncselekmények.
Akit helyszíni bírság fizetésére köteleznek, annak a törvények értelmében a büntetést 30
napon belül be kell azt fizetnie,
illetve kérheti annak közmunkával való megváltását. Ha
mindezt nem teszi meg, a hatóság letöltendõ elzárásra változtatja büntetését. Ilyen eset az
utóbbi idõben több is volt, a
rendõrség terültén a rendõrség
vezeti elõ az illetõt. Az elõvezetés költségeit az elõvezetettnek meg kell térítenie. Elõzzék
meg a súlyos büntetést, fizessék be a bírság összegét idõben!

Mozimûsor
JÚNIUS 19. PÉNTEK 20:00
MONSTERS - Sötét kontinens
(16)

2015. május 24-én életének 83. évében elhunyt
Hoffman Jánosné, született
Konrád Mária.
Utolsó útjára családja,
barátai, ismerõsei 2015. június 1-jén kísérték a Fehérvári utcai temetõbe.
Béke hamvaira!

Színes, magyarul beszélõ, angol sci-fi
Jegyár: 500 Ft.

JÚNIUS 26. PÉNTEK 20:00
KARDFOG KAPITÁNY ÉS
LAMA RAMA KINCSE (6)
Színes, magyarul beszélõ, norvég családi
kalandfilm. Jegyár: 500 Ft.

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

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK
KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ:
ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR,
KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

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

13.

JÚNIUS 12. PÉNTEK
Csoportos kedvezmények 25 fõ felett:
3D filmek - 1000 Ft 2D filmek - 800 Ft

10 óra

SPONGYABOB 2: KI
A VÍZBÕL! (6) - 3D!
Színes, magyarul beszélõ, amerikai családi animációs film. Jegyárak: 1.300
Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt.

14:00

UTAM AZ ISKOLÁBA (6)
Színes, magyarul beszélõ, francia-kínaidél-afrikai dokumentumfilm. Jegyárak:
1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt.

17:00

A KÉM (16)
Színes, magyarul beszélõ, amerikai akció-vígjáték. Jegyárak: 1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt.

19:30

TÖRÉSVONAL (16) - 3D!
Színes, magyarul beszélõ, amerikai katasztrófa film. Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek
és nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt.
A következõ vetítés:
augusztus 29. szombat

Soros
hirdetések

A Balaton északi partján
nyaraló kiadó.
Telefon: 30-473-173
* * *
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.
Telefon: 30-974-27-96

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17 óráig
történõ rendelési ideje
2015.06.12. Dr. Palkó Ágnes
2015.06.19. Dr. Móricz Zoltán
2015.06.26. Dr. Hallai Róbert

Edzésnapot tartottak a
Nagy-hegyi motorosok
Általában évente két alkalommal tartanak edzésnapot a
Nagy-hegyi crossosoknak nevezett amatõr motoros társaság tagjai, s ezekre az edzésekre más településekrõl is várnak
résztvevõket, érdeklõdõket.
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Nyúli Krisztián szervezõ
szerint az ilyen alkalmaknak az
a célja, hogy az amatõrök, a
crossozni szeretõ, de versenyeken nem induló motorosok is
átéljék a versenyek hangulatát,
izgalmait.
A kora nyári edzésnapon
versenyszerû futamokat rendeztek rajt- céllal, cross és
endurocross kategóriákban.
Lehetett elõzni, taktikázni, de a
szabályokat be kellett tartani.
Mindenki lemérhette önmaga
képességeit, kipróbálhatta, milyen érzés nagy tömegben,
nagy sebességgel motorozni,
amikor pár centire pörögnek
egymástól a kerekek. Nagy élmény volt ez azok számára,

akik amatõrként nem kötõdnek
klubhoz, nem vesznek részt
versenyeken.
Tét nem volt, az eredményeket nem jegyezték. Természetesen azért számon tartotta
mindenki, hogy kb. hányadikként ért célba, mennyi kört tett
meg, kiket elõzött meg. Ezek
alapján sorolhatta be ki-ki önmagát a mezõny ranglistáján.
Az amatõrök mellett licences, egyesületi versenyzõk is
nagy számban köröztek a pályán. Számukra egy kötetlen,
tét nélküli edzést jelentett a
nap, ahol szabadon lehetett taktikázni, új elemeket, technikát,
motort, alkatrészt kipróbálni.
A programot interneten, motoros portálokon, illetve személyes kapcsolatok által hirdették a földvári crossosok. 23
motoros állt rajthoz, de többen
voltak, akik csak motorozgattak magányosan vagy párban a
futamok közti szünetekben.
A résztvevõk szerint kiváló
volt a pálya minõsége. Ezt az

adottságot lehetne a jövõben
jobban kihasználni, hiszen országosan több erre a napra tervezett verseny is elmaradt a
felázott pályák miatt.
A szervezõk szerint sikeres
volt a nap. Baleset nem történt,
mindenki fegyelmezetten motorozott. Önmagában már az is
siker, hogy nem egy több oldalról támogatott egyesület,
hanem egy baráti jellegû társaság szervezte meg az egész napos programot, melyre jöttek
résztvevõk
Elõszállásról,
Izsákról, Fehérvárról, Veszprémbõl. Sajnos a földváriak ke-

vesen voltak, pedig ilyen kedvezõ adottságú pálya kevés településnek adatik meg.
Idén õsszel még egy edzésnapot szeretnének szervezni a
Nagy -hegyi motorosok.

nagyban befolyásolja, hogy az
adott területen mennyi és milyen genetikai hátterû populáció él. Csak a kiváló bakok
azok, amelyek erõs és jó megjelenésû ivadékot (gidákat) képesek nemzeni. Ezért fontos,
hogy vadõreink (Kirilla János

és Kiss Gábor) rendszeresen
figyelik az õzek mozgását az
általuk használt területeken. Az
agancstisztítás idején készített
rajzaik alapján - Orova Tamás
elnök és Nikl Kálmán vadászmester - már jól tudta, melyek
a kilövésre érdemes bakok. Ü
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Õzbak trófeaszemle a
Dunaföldvári
Vadásztársaságnál
SZÕDI IMRE
A Dunaföldvári Vadásztársaság Tolna megye legrégebbi
egyesülete. Feladatait a vadgazdálkodásról szóló Vadászati törvény szabályozza.
Célja a vadpopuláció megõrzésén túl, hogy a vadállományt - engedélyek birtokában - megfelelõen szabályozza és a legjobb génvonalakat
hagyja szaporodni.
Különösen igaz ez a vad fácánra, a mezei nyúlra és az

õzre. Köztudott, hogy a gímszarvas és a vaddisznó e területen nem õshonos, ennek ellenére betelepedése folyamatos, és kártétele ellen folyamatosan kell védekeznie a társaságnak. Tevékenységünket
a törvény szerint, szabályozott
körülmények között végezzük. Cél a vadászati idények
megfelelõ megszervezése és
az elõírt selejtezések kiviteleztetése.
Különösen igaz ez az õzbak
esetében. Egy állomány értékét

14.

Ü A selejtezésnek nemcsak
életkor, de alaki és formai követelményei is vannak.
A 2015. év tavaszi vadászidényében a korai agancsok
igen jól szerepeltek. A terítékre hozott 35 darabból a trófeaszemlén, kettõ ezüst - négy
bronzérmes trófeát mutattak
be az állományból. A második
sorban a torzult, de igen különleges agancsok kerültek, s
körben a változatosság látható. A terítéket döntõen a viszszajáró spanyol vendégeink
lõtték.
Még van elõírás további bakok terítékre hozásához az üzekedés idõszakában, de addig is
folytatni kell az állomány etetését és ásványi anyag ellátását. Ebben a téli-tavaszi szezonban több mint 600 mázsa
szemes és szálastakarmányt fogyasztottak el a területen lévõ
vadak. Ez nem kis feladat a
vadgazdálkodásban, de köszönjük a segítséget a Földvári
Gabona Kft.-nek és a támogató, segítõ gazdálkodóknak.
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Tartja középmezõnybeli
pozícióját a DFC
Továbbra is a 6-7. hely környékén áll a megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokságban városi labdarúgó csapatunk.
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Május 10-én a Tevel elleni
hazai mérkõzésen remekeltek
a földvári fiúk. Az elsõ félidõben Molnár Milán góljával
1:0-s vezetéshez jutottunk. A
folytatásban a fáradtabbnak
látszó vendégcsapat nem tudta
feltartóztatni támadásainkat.
Molnár Milán két újabb találatot ért el, a 90. percben Pálfi
Márk állította be a 4:0-s végeredményt. A fiatalok 4:1-re
gyõztek.
A Majos elleni idegenbeli
mérkõzés hõsei a fiatalok
voltak. Kemény mérkõzésen
4:3-as gyõzelmet aratva bajnoki címet szereztek a többi

Ismét bajnok lett
férfi kézilabda csapatunk
A múlt évhez hasonlóan ismét megnyerte a Bács-Kiskun megyei regionális bajnokságot a Holler UFC szakosztályaként mûködõ férfi
kézilabda csapat.

n SZABADOS SÁMUEL
A múlt évi teljesítményt azzal múlták felül a földvári fiúk,
hogy veretlenül, döntetlen nélkül, csak gyõzelmekkel mérkõztek. A gyõzelmek többsége
nagyarányú volt, 5-8 gólos különbségekkel zárultak a találkozók.
Orova Tamás, a gárda technikai vezetõje szerint egyesületünk tudásban, erõnlétben a
mezõny fölé magasodott, ami
annak is köszönhetõ volt, hogy

a Bács- Kiskun megyei csapatok gyengébbnek bizonyultak a
korábbi évekhez képest.
A bajnoki cím elnyeréséhez
nagymértékben hozzájárult,
hogy az elmúlt évben három játékossal sikerült erõsíteni a keretet, illetve, hogy a diákkorú
fiatalok közül többen már a felnõtt csapat alapembereivé nõtték ki magukat. Példaként említhetõ Garda Ádám, Szauter
Tamás, Papp Levente, Bihari
Dávid, Farkas Norbert, Orova
Nándor. A tudatos csapatépítés
és a sikeres utánpótlás nevelés
eredménye, hogy ezek a fiatalok 1-2 év alatt éretté váltak a
felnõtt bajnokságra.
Az év során szervezõdött ifjúsági torna is, azzal a céllal,

forduló eredményétõl függetlenül. Szép sikerükhöz gratulálunk.
A felnõtt csapatok mérkõzése gól nélküli döntetlennel zárult. Tartottunk az összecsapástól, hiszen korábban bajnokságot is nyertek a házigazdák. Széles Gergõt a második
félidõ közepén két sárga lap
miatt kiállították, de emberhátrányban is sikerült egy
pontot szereznünk. Sõt még
az utolsó percekben gólveszélyes akcióink is voltak. A következõ fordulóban a listavezetõ Paksot fogadtuk. Az NB
I- es Paks fiókcsapata lépett
pályára olyan játékosokkal,
akik több elsõ osztályú mérkõzést játszottak már. A vendégek elsõ félidõben szerzett
góljával 1:0 arányú vendég siker született. A mérkõzésen
nem játszottunk alárendelt

szerepet, sokat támadtunk, s
az utolsó percekben a vendégek idõhúzó taktikája azt jelentetten, hogy örülnek az
egygólos elõnyüknek.
Kölesdi vendégszereplésünk sikerrel járt. A házigazdák az elsõ félidõ 20. percében már vezettek, de a második félidõ elején szabálytalanság miatt büntetõhöz jutottunk, melyet Balaskó értékesítet. A szabálytalankodó
játékost kiállították, így emberelõnnyel folytattuk a játékot. Öt perc múlva Balaskó
szögletébõl Széles szerzett
gólt. 2:1-es vezetésünk birtokában igyekeztünk az eredményt tartani. A házigazdák
az utolsó negyedórában mindent megtettek az egyenlítésért, sokat támadtak. Izgalmasan teltek az utolsó percek, de gól már nem született.
Három ponttal tértünk haza.
A már bajnok ifi csapat tartalékosan kiállva 4:1-es vereséget szenvedett.

hogy az ifis állomány minél
több játéklehetõséget kapjon.
A földvári fiúk ezeken a találkozókon is bizonyították nagyszerû képességeiket.
Csapatunk a Tolna megyei
bajnokságban is szerepel, ahol
a küzdelmek még nem értek
véget.
Itt
Simontornya,
Hõgyész gárdái az NB II -es játékosaikat is szerepeltetik, tehát a színvonal magasabb. A
mezõnyben Paks és Madocsa
csapatai szerepelnek még.
Ez a bajnokság kupajellegû:
hétvégeken körmérkõzéseket
játszanak egymás ellen a klubok. Egy fordulóval a befejezés elõtt második helyen állunk, de az elsõ hely elnyerésére Tolna megyében is van esélyünk.
A bajnoki cím feljogosít
minket az NB II -es szereplésre, azaz a magasabb osztályba
jutásra. Ezzel a lehetõséggel a

múlt évben nem élt a gárda,
idén viszont a játékosok és a
vezetõség is a továbblépés mellett állt ki. Ez esetben természetesen szükség lesz a város
és a szponzorok hatékonyabb
támogatására is.
A magasabb osztályban való
szerepléshez erõsíteni kell a
keretet is, nagy rutinnal, NB IIes múlttal rendelkezõ játékosokban gondolkodik a vezetõség.
Az újabb bajnoki aranyérem
tovább növeli városunk kézilabdasportjának dicsõségekben, sikerekben gazdag történetét. A siker értékét emelni,
hogy méretes hazai csarnok hiányában a gárda Dunavecsén
játszotta találkozóit, azaz hazai
közönség nélkül, hiányát érezve a buzdításnak, a közönség
biztatásának.
Szép volt fiúk! Gratulálunk a
bajnoki címhez.
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Fotó: Kõszegi Dániel

Bajnok csapat!

Álló sor balról jobbra: Vajai Miklós, Somogyvári Ákos, Szauter Tamás, Pach Dávid, Garda Ádám, Parádi Róbert, Princz László, Dull Béla, Pach Alex, Sós Roland,
Heller Milán. Elsõ sor: Papp Levente, ifj. Somogyvári Ákos, Bihary Dávid, Orova Nándor, Reiner István, Szapu Norbent

Történelmet írtak
mazsorettjeink!
A Löfan Mazsorettek eddigi
legjobb eredményüket érték el
a debreceni Magyar Mazsorett Bajnokságon. Mindhárom botos (cadet, junior és
senior) kategóriában 1. helyezett, magyar bajnok lett lett a
dunaföldvári csoport.

nBARTALOSNÉ AGÓCS IRÉN
Ezzel a teljesítménnyel a
földvári lányok kiérdemelték,
hogy Magyarországot õk képviseljék az augusztusban,
Csehországban Brno városában megrendezendõ Európa
Bajnokságon. Mazsorettjeink
nem csak a három bajnoki címet érõ aranyat hozták haza
Debrecenbõl, a lányok több kategóriában is sikeresen mérették meg tudásukat.
Cadet csoport
1. helyezett mini botos csoport
2. helyezett a csoport pompon
kategóriában
egy bot solo kategóriában:

2. helyezett Tóth Zsüliett
13. helyezett Nagy Vivien
15. helyezett Pala Zsófia
duó-trió botos kategóriában:
1. helyezett Bognár Annamária
- Szabó Petra páros
duó-trió pompon kategóriában:
6. helyezett Balogh Lili - Pál
Hanna páros
Junior csoport
1. helyezett a mini botos csoport
egy bot solo kategóriában:
9. helyezett Szabó Kitti
12. helyezett Noszkó Dóra
13. helyezett Fülöp Viktória
duó-trió botos kategóriában:
4. helyezett Noszkó Dóra - Szabó Kitti páros
Senior csoport
3. helyezett a mini botos csoport
3. helyezett a mini pomponos
csoport
egy bot solo kategóriában:
4. helyezett Tilli Fanni
duó-trió botos kategóriában:
4. helyezett Huszárik Helga Fehér Laura - Rácz Viktória
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