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Csepeli István
Tolna megyei Prima-díjas
A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos
Szövetségének
(VOSZ) Tolna megyei szervezete gáláján díjakkal ismerte
el a megyénkben kulturális,
illetve a gazdasági területen
kiemelkedő teljesítményeket.
Az estnek két dunaföldvári kitüntetettje is volt: Csepeli
István munkásságát Prima
Díjjal, a Mádi Magdolna művészeti vezetésével évtizedek
óta sikeres paksi Tűzvirág
Táncegyüttes teljesítményét
a 2015. esztendő közönségdíjával ismerték el.

BALOGH EMESE
A mecénási hagyományokat
felélesztő Prima Primissima Díjat
2003-ban alapították a magyar
művészeti, illetve tudományos

élet legkiválóbbjainak díjazására
Célja „a magyar értelmiség eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének pártoktól független
erősítése”.
2005-től már a megyék szellemi, kulturális, tudományos, művészeti kiválóságai is hasonló
méltatásban részesülhetnek;
ekkor állt fel ugyanis a Prima
Díjak rendszere, amely megyénként három szellemi, művészeti
területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tudós, alkotó díjazását teszi lehetővé.
A VOSZ Tolna megyei szervezete idén három kategóriában
ítélt oda egy-egy Prima Díjat,
amely a szakmai és erkölcsi elismerés mellett mecénási támogatást - egymillió forintot – is nyújt

Csepeli István

a díjazott számára. Csepeli István
fafaragó népi iparművész a
magyar népművészet és közművelődés, Kovács Ferenc bonyhádi festőművész-tanár a magyar
képzőművészet, Kóbor János, az
Omega együttes bátaszéki kötődésű tagja pedig a magyar zeneművészet kategória kitüntetettje
lett.

Megvan a
Botel Admirál utódja
A vízi sportkör decemberi
közgyűlésének egyik fő témája az új úszóművel kapcsolatos teendők, feladatok
megbeszélése volt.

SZIEGL ERIKA

Az állóhajó előnye, hogy
eleve annak épült, tehát több
benne a hasznos tér, a vízi- és
egyesületi életet sokirányúan ki
tudja szolgálni, belső terei pedig
a téli hónapokban is lehetőséget
biztosítanak rendezvények lebonyolítására. Az egyesület célja,
hogy a csónakok, jachtok mellett előbb-utóbb a nagy utasszállító hajók is ki tudjanak kötni
Dunaföldváron.

és társasági életre viszonylag
gyorsan megoldható lesz, a
tagság is rágyőz. Persze szívesen fogadják azokat, akik társadalmi munkában szépíteni, csinosítani szeretnék Duna-partunk
új büszkeségét.

Süveges József, az egyesület
elnöke elmondta, hogy több –
még egy németországi - lehetőségnek is utánanéztek, de mind
anyagi, mind műszaki szempontból a Hárosi - öbölben tárolt állóhajó felel meg leginkább az
egyesület céljainak.
A Botel Admirál elbontásából
befolyt összeg, valamint a polgármesteri hivatal illetve magánszemélyek támogatása teszi
lehetővé, hogy az egyesület
megvásárolja az úszóművet. A
költségeket növeli még az engedélyek beszerzése, a vizsgáztatás, a hajó vontatása és sólyázása is, de szerencsére a hajó jó
műszaki állapotban van, így
annak felkészítése a helyi vízi-

Sok adományt
osztottak ki az
ünnepek
során
Karácsony környékén az önkormányzat és a civil szervezetek nagy mennyiségben
osztottak adományokat a rászorultaknak, főleg meleg
ételt, tartós élelmiszert, játékokat, ruhát.

SZABADOS SÁMUEL
December 23-án az önkormányzat, a vöröskereszt és a családsegítő szolgálat ötödik alkalommal osztott egy tál főtt ételt a
Béke téri vöröskeresztes iroda
előtti udvaron. A polgármesteri
hivatal és a családsegítő szolgálat által összeállított listán szereplők időben értesítést kaptak az
ételosztás helyéről és időpontjáról. A szervezők precízen felkészültek az akcióra, zavartalan
volt az ételosztás, senkinek sem
kellett sokáig sorban állnia. Az
aktivisták mellett diákok is ►
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► segédkeztek a munkában,
hiszen a vöröskereszt ajándékcsomagokat is átadott főleg több
gyermekes családoknak, rászoruló véradóknak, illetve azoknak,
akik nem tudták átvenni a korábbi Mikulás csomagot.
Az ételt évek óta ez alkalomra
az Arany Fácán étterem dolgozói
készítik; Dávid István étteremvezető idén önköltségi áron biztosított 250 adagot. A menü pásztortarhonya volt, melyet igen ízletesen készítettek el a szakácsok,
füstölt kolbászt, lecsót is tartalmazott. Az étterem ezen túl karácsony egyik napján ingyenes
ebédet biztosított a segítő szolgálatban étkezőknek.
Kuti Valéria, a vöröskereszt
helyi szervezetének vezetője sikeresnek nevezte az akciót, és az
ünnepek utáni teendőkről is beszélt. Mint mondta, engedélyt
kaptak rá, hogy krízishelyzetben,
főleg nagy hidegben, éjszakai
szállássá alakítsák a raktárt, ami
újabb munkát ad a szervezet önkénteseinek.
A Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportja karácsonykor – korábbi
hagyományaihoz híven – a művelődési házban osztott csomagot,
elsősorban gyermekes családoknak, szülőknek. A gyűjtés már de-

cember elején elkezdődött. A helyi
malom idén is egy raklap lisztet
ajánlott fel, az aktivisták pedig a
Spar üzletében fogadták az ott vásárlók adományait.
A kiosztott, körülbelül hat kilós
csomagok – összesen 250 darab főleg tartós élelmiszereket tartalmaztak: cukrot, konzerveket,
tésztát, étolajat, lisztet, de volt
benne szaloncukor, édesség is.
Jákli Viktor tájékoztatása szerint az önkéntesek az osztás előtti
napon végezték el a munka dandárját. A csomagok összeállításához sok embert kellett mozgósítania a szervezetnek: a máltai
aktivisták mellett segédkezek a
gimnázium közösségi szolgálatot
végző diákjai, a Meridián Torna
Klub tagjai és más civil szervezetek önkéntesei is.
A gyermekvédelmi szolgálat
decemberben két alkalommal
rendezett műsorral egybekötött
csomagosztást. A Mikulás ünnepséget december 4-én tartották, ezen főleg 10 éven aluli gyerekek vettek részt. A Magyar
László Gimnázium diákjainak
erre az alkalomra összegyűjtött
adományaiból a bölcskei és a
madocsai gyerekek is részesültek, hiszen a szolgálat kistérségi
társulás alapján működik. A

gyermekvédelmi szolgálat karácsonyi rendezvényének szervezésében a művelődési ház és a
kertbarátok is részt vettek. Az
ünnepi műsort a helyi cserkészcsapat tagjai adták, mely közös
énekléssel, játékokkal zárult. Ez
alkalommal a lakosoktól és a
helyi vállalkozóktól, üzlettulajdonosoktól összegyűjtött adományokat osztották ki.
Az alapszolgálat központjában
az ünnepek alatt aktív karitatív
tevékenység folyt. December
18-án a bioetanol cég adományából 100 segélycsomagot osztottak ki azok számára, akik nem

részesültek a máltai, illetve a vöröskeresztes adományokból. December 23-tól január 3-ig a központ 60 fő számára biztosított
meleg ebédet a székházban,
melyet az Arany Fácán étterem
készített el jutányos áron.

kük, Kati néni. Voltak, akik együtt
énekelték a karácsonyi dalokat a
szereplőkkel, vagy mosollyal követték, de akadt, aki belebóbiskolt
a műsorba, vagy befelé nézett,
más világban járt. A gondozók a

műsor közben is figyelemmel kísérték őket, hol egy simogatás,
hol egy kérdés járt az idős embereknek.
A Napsugár Otthon dolgozói
ekkor kívántak boldog ünne- ►

Karácsony a Napsugárban
Karácsonyi és évzáró ünnepséget tartottak a Napsugár
Idősek Otthonában.

LUKÁCSI PÁLNÉ
Az ünnepet megelőző napokban a gondozók és a lakók együtt
készítették a papírdíszeket, majd
öltöztették ünneplőbe a karácsonyfát. A hozzátartozók közül
is akadt, aki végignézte a műsort,
hiszen szerencsére vannak lakók,
akiket a rendezvény után hazavittek, s az ünnepet családi
körben töltötték.
Először Jenei Judit, az intézet
igazgatója köszöntötte a lakókat
és a vendégeket, majd szép karácsonyi összeállítással kisgyermekek örvendeztették meg az időseket. Dubiczné Szőke Piroska és

Molnár Györgyné Pillangó csoportja visszatérő vendégek az otthonban. Fellépett még a Zsigec
Musical néhány tagja, többek
között Klementisz Kitti, Gauzer
Szandra, Ruff Mónika, Berek
Mihály. Hegedűn Mendi Milán, a
Rajkó Talentum dunaföldvári
diákja játszott, zongorán pedig
Telekiné Rábai Melinda zenetanár kísért.
De maguk a gondozók, az intézmény dolgozói is meglepetéssel készültek. Énekkel és ajándékkal kedveskedtek ápoltjaiknak,
akik közül jó néhányan megkönynyezték a műsort, hiszen emlékek
idéződtek föl bennük. Szépek, de
fájdalmasak is. – Eszembe jutott,
amikor az én fiam volt ilyen kicsi
– mondta fátyolos szemmel egyi-
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► pet egymásnak is. Jenei Judit
megköszönte a kollektívának az
egész évi, nem könnyű munkát.
Az idén első alkalommal szavazták meg, ki legyen Az év dolgozója. A legtöbb voksot – lelkiismeretes szakmai munkája, hoz-

záállása, a lakókhoz és a munkatársaihoz való viszonya alapján
– Vagyon Melinda ápoló kapta,
aki hatodik éve dolgozik az otthonban.
Fontosak ezek a percek a gondozóknak is: megállni és érté-

kelni az évet, visszatekinteni, s
újabb élményt és erőt gyűjteni a
következőre. Köszönet munkájukért, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor nincs más
megoldás az idős, beteg ember
számára. S ez az intézmény

magas szakmai színvonalon,
családias légkörben, nagy szakértelemmel ápolja és gondozza
lakóit.
A Dunaújvárosi Hírlap 2015.
december 31-én megjelent cikke
nyomán

Új autóval gyarapodott a
támogatószolgálat
A dél-dunántúli régióközponttól kapott hároméves
autót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Támogató Szolgálata.

BALOGH EMESE
A hároméves gépjármű a több
mint háromszázezer kilométert
futott 9 éves autót váltotta –
tudtuk meg Lipták Tamás intézményvezetőtől. Az új jármű technikai paraméterei megegyeznek
az amortizálódott autóéval, akadálymentesített, így ki tudja szolgálni a fogyatékkal élőket.

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete december 15-én
tartotta soros ülését, melynek napirendjén 25 nyilvános
és 7 zárt ülésen tárgyalandó
téma szerepelt.

BAKSAY ERIKA
Az első napirendben a Takács
Zoltán képviselő halálával megüresedett képviselői mandátum betöltése, az új bizottsági tagok megválasztása és más szervezetekbe
történő delegálása volt a téma.
A mandátum Cziger János Istváné lett, aki a 2014 októberi önkormányzati választáson a 8
megválasztott képviselő után a
legtöbb szavazatot kapta. Az új
képviselő eskütétele után Cziger
János István a Városfejlesztési,
Idegenforgalmi, Mezőgazdasági
és Környezetvédelmi Bizottság,
illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja lett. A Dunaföldvári

A támogató szolgálat elsődleges feladata a súlyos fogyatékosságban szenvedő emberek és
hozzátartozóik életének segítése
a mikrotérségben, Dunaföldváron, Madocsán és Bölcskén.
Mindez jelenti többek között a
hivatali ügyek intézésében, az
egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevételében, a
mindennapi bevásárlásokban, a
különböző intézményekbe való
eljuttatásban történő segítségnyújtást. Ilyenkor a szolgálat
munkatársai és a fogyatékkal
élők a kilencszemélyes kisbusz-

szal utaznak az ügyintézés helyszínére. Ezt az utazást teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé az
elmúlt év végén Dunaföldvárra
kerülő új jármű.

majd megbízta Pataki Dezső intézményvezetőt, hogy vizsgálja
meg és készítse elő az intézmény
felújításának lehetséges módozatait, terveit, továbbá a tervek
megvalósításának költségvonzatát.
A következő napirendben a
képviselők felülvizsgálták Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójukat, majd az egységes
szerkezetbe foglalt Dunaföldvár
és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodását fogadták el.
Engedélyezték a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményben 2 fő rehabilitációs
foglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott munkavállaló tovább
foglalkoztatását.
Meghosszabbították az önkormányzatnál 3 fő köztisztasági
gépkezelő foglalkoztatását, illetve nem támogatták a „Dunaföldvári tájnyelv” és „Dunaföldvári
parasztság néprajza” címmel elkészítendő könyv kiadását.

Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
felügyelő bizottságába Cziger
János István képviselőt, a Mária
Út Közhasznú Egyesületbe
Lipták Tamás képviselőt delegálta a testület.
Ezután a képviselő-testület
módosította 2015. évi költségvetési rendeletét, illetve vagyonváltozások átvezetése okán módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét.
A következő napirendi pontban a képviselők beszámolót fogadtak el az Oktatási, Kulturális,
Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági
és Sport Bizottság, és az Ügyrendi, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság saját hatáskörben meghozott döntéseiről, majd elfogadták
a 2016. évi Belső Ellenőrzési
Tervet.
A testület támogatta a 2016.
évi városi nagyrendezvények
programtervezetét és költségvetési tervét, elfogadta a Dunaföldvári Művelődési Központ és
Könyvtár 2016. évi munkatervét,
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A testület támogatta a Sport
Players Kft. kérelmét bérleti jogviszony idejének meghosszabbítására (hajóállomás) értéknövelő
beruházás végzése miatt, majd
meghosszabbította a határidőt a
Holler UNFC fejlesztési célú támogatás visszafizetésével kapcsolatban.
A következő napirendben a
képviselő-testület döntött a Dunaföldvár, Kossuth L. utca 1923/A ingatlan iskolai célú hasznosítása I. és II. ütem tárgyában
közbeszerzési eljárás megindításáról, majd elfogadta új Közbeszerzési Szabályzatát.
Döntés született a Városi Főépítész státusz létesítéséről és a
főépítész megbízásáról Béres
Gábor településmérnök személyében.
A képviselők támogatták a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
által benyújtott „Tanoda programok támogatása” című pályázatát, ahogy a „Dunatúra” Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi ►

► Egyesülete kérelmét, a volt
Béke téri gyógyszertár haszonkölcsönbe vétele iránt.
A következő napirendben a
testület döntött a Dunaföldvár,
Béke tér elektromos hálózata átépítésének vezetékjogi engedélyezésének költségeiről, majd a

Béke tér 1. szám alatti ingatlanon
a galambok elleni védekezésről.
A zárt ülésen a képviselők
döntöttek a Tabán utca forgalmának átszervezéséről, majd elindították egy, a dunaföldvári Duna-parton építendő wellness
szálló megvalósulási folyamatát

Sajtóközlemény

Út a munkaerőpiacra
Kiemelt projekt megvalósítását kezdte meg a Kormányhivatal
A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításával
2015. október 1-jén a Tolna
Megyei Kormányhivatal is
megkezdte a GINOP 5.1.1-15
„Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt megvalósítását.

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A tervek szerint a 2018. december 31-ig tartó, uniós támogatású munkaerő-piaci program

keretében Tolna megyében legalább 2.866 fő 25-64 év közötti
álláskereső és közfoglalkoztatásból kilépő számára nyújtanak segítséget a támogatással
történő elhelyezkedéshez, a
munkatapasztalat-szerzéshez,
önfoglalkoztatóvá váláshoz
vagy a munkaerő-piaci képzésben való részvételhez. A projekt kiemelt célcsoportjai a következők:
• alacsony iskolai végzettségű

Sajtóközlemény

Több mint 20 eljárás válik
díjmentessé
DR.

HORVÁTH KÁLMÁN,

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Kormány 10 milliárd Ft-ot elkülönített arra a célra, hogy
egyes hatósági eljárások díját, illetékét csökkentse vagy megszüntesse. A lakosság véleményének megismerése érdekében
2015. június 5. és augusztus 6.
között konzultációt tartott a fővárosi, megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek eredményeképpen született meg egy
törvényjavaslat. A törvényjavaslat következtében - amelyet az
Országgyűlés 2015. december 1.
napján elfogadott - 2016. január
1-jén hatályba lépő módosítások
az alábbi mentességeket és kedvezményeket tartalmazzák:
I. Okmányok kiadásával,
pótlásával és cseréjével kap-

csolatos eljárásokat érintő
mentességek, kedvezmények
• Személyazonosító igazolvány
és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya)
• Családi állapot változásával
összefüggő névváltozás miatt
történő okmánycsere
• Eltulajdonított okmányok pótlása
• Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (kettő
kiskorú gyermeket nevelő családok esetén az illeték mértéke
1250 Ft, három, vagy több kiskorú gyermek esetén 500 Ft.)
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)
• Tulajdonjog, és haszonélvezeti
jog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzése (örökléssel
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koncepció alkotás és hozamszámítás elkészítésével.
Ezután a testület ingatlanok
megvásárlására ajánlattétellel,
beruházási célterületté nyilvánítással tették meg az első lépéseket egy leendő „Multifunkciós
sportcsarnok” építéséhez.

A zárt ülés végén a képviselők
elbírálták a közköltségen történő
temetési szolgáltatás végzésére
kiírt pályázatot, lépéseket tett a
város közvilágítási hálózatának
korszerűsítése érdekében, végül
lakossági haszonbérleti kérelmet
bíráltak el.

(ISCED 1-2) álláskeresők
• 25-30 év közötti pályakezdő
álláskeresők
• gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a
munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők
• 50 év feletti álláskeresők
• közfoglalkoztatásból kilépők
• tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként nyilvántartottak.
Célkitűzés, hogy a projekt
zárásáig legalább 955 fő alacsony iskolázottságú (ISCED
1-2) személy kerüljön bevonásra, akik közül legalább 445
fő a projektből való kilépés
időpontjáig képesítést, vagy
tanúsítványt szerez. A projekt-

be bevont célcsoport tagok
személyre szóló szolgáltatásban és legalább egy támogatási
elemben (képzés vagy elhelyezkedés támogatása) részesülnek.
Elvárt eredmény, hogy a projektből való kilépés időpontjában
legalább 1.412-en foglalkoztatottak legyenek, illetve hogy a projektből való kilépés után 6 hónappal foglalkoztatásban levő
résztvevők száma elérje a 888
főt.
A projekttel kapcsolatban
bővebb tájékoztatás a Tolna
Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalainak Foglalkoztatási
Osztályain kérhető.

összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján)
II. Diákokat, fiatalokat és
családokat érintő mentességek
• Diákigazolvány
• Felsőoktatási képzésre jelentkezés (a törvényjavaslathoz érdemben kapcsolódó kormányrendeleti javaslat tartalmazza)
• Gépjárművezetői engedély
első alkalommal
III. Fogyatékkal élőket
érintő mentességek
• Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása
• Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele
IV. Építésügyet érintő mentességek
• A 160 m2-nél kisebb hasznos
alapterületű lakóépület bontási, építési és használatbavételi
engedélyezési eljárása
V. Vállalkozásokat érintő
mentességek
• Adóhatósági igazolás
• Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban
szereplő
elektronikus okiratok megkül-

dése (a cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)
• Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele
• Üzlet működési engedélye
iránti eljárás
• Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása
• Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások
• Mezőgazdasági és erdészeti
gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
A törvényjavaslat eredményeként több mint 20 eljárás illetéke,
illetve igazgatási szolgáltatási
díja kerül megszüntetésre, mely
az állampolgárok, és vállalkozások számára tervek szerint 10
milliárd forint megtakarítást
eredményez majd a 2016. évben.
A Kormány szándéka, hogy –
az Államreform 2. keretében
eddig megvalósított eredményeit
is figyelembe véve – folytassa az
állampolgárok és vállalkozások
adminisztratív terheinek csökkentését. Ennek keretében vizsgálja a
hatósági eljárások további egyszerűsítésének lehetőségeit, ►

► amelynek eredményeként a
hatósági ügyek intézése egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

Emellett folytatni kívánja az
állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos célok megvalósítását is,

Megjelentek a
TOP pályázati felhívásai
Megjelentek a Terület- és Településfejlesztési
Operatív
Program (TOP) első pályázati
felhívásai decemberben, amelyekről a megyei önkormányzat tájékoztatta az érintetteket. A Tolna megyei települések fejlesztési elképzeléseinek
megvalósítását szolgáló 2016.
évi pályázati felhívásokból
első körben összesen ötöt
tettek közzé a TOP keretein
belül közel 5 milliárd forintos
nagyságrendben.

FEHÉRVÁRI TAMÁS SK.
A „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés”
című (TOP-1.3.1-15 kódszámú)
felhívás célja, hogy a mellékúthálózat felújításával illetve fejlesztésével javuljon a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége a kisebb települések munkavállalói számára.
A felhívás a Tolna Megyei Integrált Területi Program megvalósulását szolgálja, melynek fontos

eleme a megyei foglalkoztatás
megtartása és növelése. A rendelkezésre álló keretösszeg Tolna megyében több mint 1,1 milliárd
forint. A támogatási kérelmeket
2016. január 18-tól lehet benyújtani március 1-jéig.
A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
című (TOP-2.1.3-15 kódszámú)
felhívás célja többek között a települések belterületi csapadékvíz
elvezetési rendszerének kialakítása, az árvíz és belvíz veszélyek
csökkentése, valamint a felszíni
vizek minőségének javítása, és a
további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések
tervezése során fontos a vizek
helyben tartásának biztosítása
olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak például a rendkívüli áradások, felhőszakadások
kártételei elleni védekezésre. A
felhívást illetően a rendelkezésre
álló teljes megyei forrás összege:
1,65 milliárd forint. A támogatási
kérelmek benyújtása az első szakaszban 2016. február 18-tól áp-

Sajtóközlemény

DR.

HORVÁTH KÁLMÁN,

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Az árverések a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerültek meghirdetésre és lebonyolításra. Tolna megyében a gazdák
éltek a lehetőséggel, az 5.889,6825
hektár meghirdetett földterület

megszüntetésével is segíteni kívánja az állampolgárokat és vállalkozásokat.

rilis 18-ig, majd június 30-től
szeptember 30-ig lehetséges.
A „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés”
című
(TOP-3.1.1-15 kódszámú) felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak
az
éghajlatváltozás
mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, valamint az élhető városi és települési környezet kialakulásához. Megyénkben összesen több mint 1,2
milliárd forint áll rendelkezésre a
támogatásra, melyhez kapcsolódóan a kérelem beadásának lehetősége 2016. január 29-től március 31-ig áll fenn.
Az „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése”
című (TOP-4.1.1-15 kódszámú)
felhívás célja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése
által. Az egészségügyi alapellátást rendkívül fontos fejleszteni,
hiszen ezen a szinten végzik az
alapvető szűrővizsgálatokat, ál-

lapotfelméréseket és prevenciós
tevékenységet. A felhívásban
Tolna megyét illetően összesen
465 millió forint áll rendelkezésre. A támogatási kérelmeket
2016. február 15-től május 4-ig,
a második szakaszban pedig
június 13-tól szeptember 15-ig
lehet benyújtani.
A „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” című (TOP5.1.2-15 kódszámú) felhívás
célja, hogy a helyi szinten létrejövő illetve már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) olyan forrásokhoz jussanak hozzá, amelyek
képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítását segítik. A támogatási kérelmek benyújtása 2016.
március 17-től 2016. július 25-ig
lehetséges, és összesen 512 millió
forint pályázható.
A Tolna Megyei Önkormányzat szakemberei készséggel fogadják a pályázati felhívásokkal
összefüggő kérdéseket, hiszen a
2014-20-as uniós ciklus forrásainak hasznosításával továbbra is a
vidék gyarapítására törekszünk.
A felhívásokkal kapcsolatosan
további információk érhetőek el
a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon.

Sajtóközlemény

Lezárultak a földárverések
Tolna megyében 2015. november 23-ától volt lehetősége a gazdáknak, hogy
állami tulajdonban lévő földekre licitáljanak. 2015. december 22-ével sikeresen
lezárultak a földárverések.

tehát az állam által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő illetékek,
díjak további mérséklésével,

A szabadsággal kapcsolatos szabályok
betartására irányuló célellenőrzés
eredményei

86,75%-a, 5.109,0846 hektár
került értékesítésre, mindösszesen 10.926.300.000 Ft értékben.
Az árverési eredményközlő
hirdetmények a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet www.nfa.
hu honlapján, az NFA megyei
kirendeltségeinél, az árverés
helye szerinti épületben (7100
Szekszárd, Tormay B. u. 18.),
valamint az értékesítésre kerülő
földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati
hivatalok hivatali helyiségeiben kerültek kifüggesztésre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2015. évi ellenőrzési irányelveivel összhangban a szabadsággal kapcsolatos szabályok betartására irányuló munkaügyi célellenőrzést rendelt el. A Tolna
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya ennek megfelelően 2015
októberében és novemberében 36
munkáltatónál folytatott le munkaügyi ellenőrzést 82 fő munkavállalót bevonva a vizsgálatokba.
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A célellenőrzés keretében a
vizsgálatok alá vont munkáltatók közel fele a kereskedelmi
ágazatban, ötöde az építőipar,
a többi pedig a vagyonvédelem, a vendéglátás, és a feldolgozóipar területén tevékenykedik.
30 munkáltatónál 63 fő munkavállaló esetében került sor szabálytalanság megállapításra,
azaz az ellenőrzött munkavállalók 77%-ának foglalkoztatása
volt szabálytalan.
►

► Leggyakrabban a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos
jogsértések kerültek feltárásra,
jellemzően a kereskedelmi ágazatban. A hiányos munkaidő-nyilvántartás oka sok esetben a figyelmetlenség, feledékenység.
Gyakoriak voltak a munkaidővel
kapcsolatos szabálytalanságok –
főként a munkaidő-beosztásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése - is, leginkább
szintén a kereskedelem területén.
Feketefoglalkoztatással a legtöbb
esetben az építőipar területén találkoztak a felügyelők, de minden
ágazatot érintett ez a szabálytalanság. Jellemzően a munkáltatók

Az ellenőrzések eredményeképpen munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás
miatt 1 munkáltatóval szemben
került munkaügyi bírság kiszabásra, munkaügyi bírságot helyettesítő figyelmeztetés határozatot várhatóan 7 munkáltató
esetében hoz a hatóság munkaszerződés és bejelentés nélküli
foglalkoztatás miatt. Munkaszerződés nélküli foglalkoztatás miatt 2 munkáltatónál kerül
munkaviszony fennállását megállapító határozat kiadásra. A
feketefoglalkoztatás
körén
kívül eső jogsértések miatt 3
munkáltatót köteleznek a sza-

nem tettek eleget a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségüknek, illetve
néhány esetben a munkaszerződés írásba foglalása maradt el. A
célvizsgálat tárgyát képező, szabadságra vonatkozó szabályok
megszegését 4, a kereskedelmi
tevékenységet végző munkáltatónál foglalkoztatott egyén kapcsán
állapította meg a hatóság – 3 fő
esetében a szabadság kiadásának
megszegése, 1 fő esetében a szabadság jogellenes megváltása
került feltárásra. A felügyelők találtak még rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos szabálytalanságot és egyéb jogsértést is.

Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Gimnázium
Magyar László Gimnáziuma
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.
OM azonosító: 201167
Tel: 75/ 541-269, 75/ 541-260
E-mail cím: magyarlaszlogimi@freemail.hu
Internet cím: www.magyarlaszlogim.atw.hu
Tagintézmény-vezető: Balogh Emese
A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör
jellemzi. Az alacsonyabb tanulói
létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban,
illetve a tanulói személyiség
megismerésében is hasznosítani
tudjuk; mindenkire odafigyelő
nevelői-oktatói munka jellemzi
középiskolánkat.
Munkánk sikerét mutatja,
hogy hozzáadott pedagógiai
érték tekintetében a megyei gimnáziumok rangsorában harmadik
helyen állunk.
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres
érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat
a középiskolai versenyeken részvételre, melyek költségeit az
„Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a
tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk,
továbbá érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk. Tanulóinkat felkészítjük az emelt
és középszintű érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.
Művészeti csoportjaink – musical, színjátszó, örömzene, rajz és
film – városunk határain kívül is
gyakran fellépői a kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata többször
bejutott a diákolimpia országos
döntőjébe, élsportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, vízilabda, úszás) támogatjuk a versenyzésben.
Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos
iskolai rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havon-

kénti színházlátogatások teszik
színesebbé.
Az intézményben mindenki
számára biztosítunk étkezési lehetőséget.
Az iskola és diákközössége
széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai aktív
szereplői Dunaföldvár közéleti,
civil, kulturális és sportéletének.
Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros
kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek
keretében évente tanárok, diákok
kölcsönös látogatására kerül sor.
A dunaföldvári és környékbeli
civil és sportszervezetekkel
együttműködünk, s több éve kapcsolatot ápolunk az olaszországi
Magenta gimnáziumával is.
A 2016-2017. tanévben
induló képzési formák:
• 4 évfolyamos képzés tagozatkód: 01
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bálytalanság megszüntetésére,
19 munkáltatónál munkaügyi
szabálytalanságok kerültek
megállapításra.
A célellenőrzés időtartama
alatt egy esetben került sor társhatósági ellenőrzés lefolytatására egy vendéglátó egységet érintően. A társhatósági ellenőrzésen
a munkaügyi ellenőrzési hatóság
mellett a rendőrség, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, valamint a
katasztrófavédelem munkatársai
vettek részt. A társhatósági ellenőrzés során a részt vevő hatóságok kölcsönösen együttműködve, egymás munkáját segítve
jártak el.

• 6 évfolyamos képzés tagozatkód: 02
• esti tagozatú felnőttképzésű
osztály
01 Négy évfolyamos gimnáziumi osztály
Az általános képzésen túl a
biztos tudás megalapozásához
többletórákat és előzetes tudásra
épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk 9-12. osztályban idegen nyelvekből, informatikából és matematikából.
11-12. évfolyamon 10 tantárgyból szabadon választható többletórákkal (fakultáció) is segítjük
diákjaink közép és emelt szintű
érettségi vizsgákra, továbbtanulásra történő felkészülését.
Tanítványaink számára olyan
szabadidős tevékenységeket –
szakkörök, művészeti csoportok,
sportkörök, egyéni és csoportos
tehetségfejlesztő foglalkozások szervezünk, amelyek elősegítik
egyéni képességeik fejlesztését.
Vállaljuk az ECDL- vizsgákra
való ingyenes felkészítést.
A tanulmányi területre sajátos
nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat biztosítjuk.
02 Hat évfolyamos gimnáziumi osztály
Ez a képzési forma valamenynyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést tesz lehetővé,
s a hat év során több idő jut a
szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való ki- ►

► tekintésre. Mindez előnyösen befolyásolja a továbbtanulási
esélyeket.
Az általános képzésen túl a
biztos tudás megalapozásához
többletórákat és előzetes tudásra
épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk 7-10. osztályban idegen nyelvekből, magyar
nyelvből, informatikából és matematikából.
11-12. évfolyamon 10 tantárgyból szabadon választható többletórákkal (fakultáció) is segítjük
diákjaink közép és emelt szintű

lentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani tudjuk.
Felvételi: A felvételről az általános iskolai eredmények alapján
döntünk. A 4 évfolyamos képzés
esetében a 7. év végi és a 8. félévi
(magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv,
fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika) osztályzatok alapján
rangsoroljuk a jelentkezőket.
A 6 évfolyamos osztályba jelentkezők rangsorának kialakításakor
az 5. év végi és a 6. félévi (magyar
nyelv, irodalom, matematika, törté-

érettségi vizsgákra, továbbtanulásra történő felkészülését.
Tanítványaink számára olyan
szabadidős tevékenységeket –
szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások - szervezünk, amelyek
elősegítik egyéni képességeik
fejlesztését.
Vállaljuk az ECDL- vizsgákra
való ingyenes felkészítést.
A tanulmányi területre sajátos
nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók is je-

Pályázati felhívás

Kutatásaim szülőföldemen

Napsugár
Idősek Otthona

2. rész
HEGEDŰS JÁNOS,
HELYTÖRTÉNÉSZ DUNAKÖMLŐD

1 fő ápoló munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: Határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkozás jellege: Teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye Napsugár Idősek Otthona 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szakképesítésnek megfelelően a gondozási –ápolási feladatok elvégzése
(gyógyszerelés, injekciózás,
vérnyomásmérés, súlymérés,
sebkezelés, vércukor ellenőrzés). Ellátottak testi ápolása,
személyi higiéniával kapcsolatos feladatok ellátása. Ápolási
– gondozási dokumentáció vezetése.
Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadóak.
A munkakör betöltésének
feltételei:
• OKJ Ápoló, Szociális gondozó és ápoló
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Egészségügyi alkalmasság
A benyújtandó iratok, igazolások: Részletes, fényképes

nelem, idegen nyelv, informatika)
jegyeket vesszük figyelembe.
Felnőttképzés
Iskolánk esti tagozatú képzést
biztosít az érettségizni szándékozó
felnőttek számára. Tanítványainkat
három év alatt juttatjuk el az érettségi vizsgáig. Heti három alkalommal délután zajlanak a tanítási órák.
Telefonos bejelentkezéssel
bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.
Magyar László Gimnázium:
Megbízható tudás, minőségi diákélet!

A dunaföldvári sziget alsó
sánca:
A sziget déli végében lévő
sánc építésének pontos idejét
nem ismerjük.
Károlyi Rákóczinak jelezte,
Földvár el fog veszni és a solti
tábor (1704. szeptember 5-én kelt
levelében), a sziget orrán lévő sánc
magában tartható, csak akkor, ha a
„felső orrán azon szigetnek sánc
nem leszen”). Eszterházi Antal írta
Rákóczinak, hogy az itt lévő
három sáncban összesen 750 hajdúja van. Az osztrák egységek
Heister vezetésével szeptember
14-én elfoglalták Földvárt (Bánkuti i. m. 1969. 103.). A sziget sáncát
ekkor nem említik, oka: a solti
sánccal együtt, valószínű azt is
megvédték a kurucok.
December 8-án ismét támadást
indítanak a kurucok Földvár
ellen, a solti sáncból való kiindulásra a szigeti sáncot használták
fel (Bánkuti i. m. 1969. 105.).
1705. június 4-én ismét ostromolják Földvárt, a sziget felső
részén rác sajkásokkal ütköztek
meg (AR i. m. IX. 194-197: Bánkuti i. m. 1969. 110.). Június
7-én ismét a sziget felső végét
említik, ahova lőszert szállítottak
(Bánkuti i. m. 111.). 1705. utolsó
napjaiban a Bottyán vár elfoglalása után Glöckelsperg az alsó
szigetről ágyúzta a solti sáncot.

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, sikeres pályázat esetén
erkölcsi bizonyítvány.
Előnyt jelentő kompetenciák: Magas szintű felelősség,
hivatástudat, pontosság, problémamegoldó képesség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2016. február 01.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának
ideje: 2016. január 20.
A pályázattal kapcsolatos további információt Jenei Judit
intézményvezető nyújt, a 0675-541-113, 06-30-493-52-21
telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Napsugár Idősek Otthona címére
(7020 Dunaföldvár, Hunyadi
park 5.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
Ápoló.
Elektronikus úton Jenei Judit
részére a napsugar.gazdasagi@
gmail.com e-mail címre.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Felvételi interjút követően a vezetői team
döntése szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 27.
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Feltételezhető, hogy ez a szigeti
sáncvár mindaddig a kurucoké
volt, amíg a solti sáncot végleg el
nem hagyták (1709). Több
adatot, erre vonatkozóan sehol
sem találtam. Ezen sáncvár
1704-ből származó térképen szerepel a felső sziget déli végében,
egy kis romboid alakú redut
alakjában. Az egész területet
sűrű ártéri erdő borítja.
A sziget déli csúcsától
észak-nyugatra 300-400 méterre
van az 1704. évi térképnek megfelelő helyen. Az egyetlen, viszonylag magas domb, ahol a
sáncvár nyomati találjuk. Hosszú
magas dombtető, mindkét vége
gömbölyű, relatív magassága 3
méter körüli. Déli végét talajműveléssel eldózerolták. Alacsony,
alig észrevehető sánc fogja körül,
északi végében mesterségesen
ásott árok választja el a
domb-folytatástól.
A Solti Polgármesteri Hivatallal közösen védetté kellene tenni
ezt a piciny, de történelmileg
nagy értékű területet. Hossza 155
méter, szélessége 35 méter.
A solti sánc ma is jól látható,
amint az állattartó telep ráépült a
Dunára néző védvonalára. Keleti
részét messziről látni a présházaktól övezve, amelyek pincéi a
védő sáncrendszerbe épültek bele.
Északi részét mély árok határolja,
déli végét, mely egykor árok volt,
több helyen az utak miatt – amelyek keresztezik, és a telkekre ►

► vezetnek – sok helyen betemették. Foltokban a mélyedések
mutatják a sánc nyomvonalát. Védetté tenni a Solti Polgármesteri
Hivatal feladata lenne, hogy ez a
kis emlék, ami a Rákóczi szabadságharcból megmaradt, tovább
őrizze annak emlékét.
Amit sokan látnak, de nem
tudják, mi az: a kuruc kori rév és
híd jobb parti védelmi rendszere
a dunaföldvári Alsórévnél. Meglétét sok analógia alapján itt feltételeztük, és sikerült is megtalálnom. A helyi adottságok megvoltak, és a Földvár vára is
messze volt ide.
A környéket bejárva, mint született dunaföldvári (Bölcske
utcai) a területet jól ismertem.
Két lejáró út volt hajdan is a
Dunára, az Alsórévnél, a Göbölyjárás végénél. Egyik a Szőke
Imre tulajdonát képező hajdani
dédapa kocsmájához és a révházba vezető út, a másik a Göbölyjárás vége, mely szintén a Dunára
vezet, és ezen zajlott le a göbölyök felhajtása a révátkelés után,
valamint az Alsórév összes forgalma is itt zajlott le.
Ezt a két szakadékszerű, víz
által is mosott utat a hegytetőn
egy dombtetővel kötötték össze a
kurucok, azt feltöltve, azután az
esetleges Buda-Eszéki út irányából jövő támadásokat itt jól lehe-

tett védeni. A feltételezett
ágyú-állások helye még ma is
kivehető.
A dombhát keletre, a Duna-partja felett Egyenes, meredek peremet mutat. Nyugaton,
tehát a Budai út irányában pedig
a háttérben magasodó, a dombtól
széles, több méteres árok választja el. A dombtető, mely a két
meredek utat kötötte hajdan
össze, jelenleg 15-20 méter
széles, hossza a lakott tanyáig
130-150 méter körüli. Jelenleg
Kuti István (Dunaföldvár, Paksi
utcai lakos) tulajdonában van. Az
egész területet szőlő, gyümölcsös, szántóföld foglalja el, ezért
a széles árok eredeti alakját nem
lehet felismerni. Ezen terület
nem tudjuk, mennyire lehet mesterséges eredetű, azonban közvetlen adatok hiányában is feltételezhető, hogy a solti földvári
alsórévi hídnak ez volt a jobb
parti hídfő sánca.
Maga a dunaföldvári sánc-tábor
lent a völgyben volt, melyre Rákóczi több levelében hivatkozik. Pl.:
„a dunaföldvári alsórévnél lévő
tábor” című levele keltezésénél. A
többi levélben csak dunaföldvári
táborként említi. Ma is elválik a
Szőkéék által eladott hétvégi
házak végénél lévő nagy összefüggő sík terület, melyet annak idején
a tábor helye miatt képeztek ki

ilyen síkra. Bárki ránéz, láthatja,
hogy ilyen nagy sík területet csak
emberi kéz képezhetett ki, nem a
természet erői.
A jobb parti hídfő sáncra csak
az említett adatok vannak. Meg
kell jegyeznem, hogy Thaly
Kálmán említi 1706. augusztus
végével kapcsolatban, hogy
Bottyán hídfő-sáncot emeltetett a
jobb parton. Forrást azonban
nem jelöl meg. Nem véletlenül,
ugyanis itt is és a dunakömlődi
Bottyán várnál, - melyet részletesen leír, leírásai pontosak, azért
mert járt a helyszínen és saját
szemével látta a romokat. Erre a
tényre felhívtam Dr. Nováki
Gyula budapesti régész figyelmét is. Ugyanis sok író vagy
majdnem minden Rákóczi-kort
kutató író is minden írásában
Thaly leírásaira hivatkozik,
azért, mert ő több újságcikkében,
pl. a „Magyarország és a Nagyvilág”, melyben többször is írt,
megjegyzik, hogy járt a helyszínen. Nyilván ezért nem hivatkozik más irodalomra, mint a saját
tapasztalataira.
Ez a hely is a Rákóczi szabadságharc emléke. Ezen helyszínen is szakképzett régésszel, az
előbb említett Dr. Nováki Gyulával jártam. Amint leírtam,
egyezik az ő véleményével is.
Tehát ez a hely is megérdemel-

Ferences templomunk
restaurátor szemmel
ejti. A templom szobrai, oltárképei, mennyezeti freskói, műtárgyai szinte kiáltanak állapotuk
helyreállításáért.
Így látja ezt a téma egyik jeles
szakértője, dr. Korhecz Papp
Zsuzsanna szabadkai festő-restaurátor is, aki decemberben a
Népszerű tudomány előadássorozat keretében tartott előadást a
művelődési házban.
Előadásában többek között
arról is beszélt, hogy a restaurálás, konzerválás olyan eljárások
összessége, amelyek segítségével a sérült, megváltozott, elöregedett, esztétikai megjele- ►

SZIEGL ERIKA

Fotó: Veisz Ágnes

Abban biztosan sokan egyetértenek, hogy nemcsak környékünk, de Közép-Magyarország
egyik legszebb temploma a dunaföldvári Szent Anna, azaz Barátok
temploma. Sok belföldi és külföldi vendég is megerősítette ezt
nekem, akikkel még Franciska
néni idejében bármikor bemehettünk a templomba. (Érthető okok
miatt ma már csak előre bejelentkező csoportok látogathatják.)
A késő barokk impozáns
épület belső díszítettsége az avatatlan szemlélőt is bámulatba
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né, hogy védetté legyen téve,
mivel sehol sem tudják, hogy
létezik, és szeretett szülőföldem, Dunaföldvár, Tolna megye
történelmi múltja ennyivel gazdagabb lenne.

Istentisztelet
hegedűszóval
„Az Evangélikus Egyház az ének és a zene
egyháza.”
(Luther Márton)
Molnár Iván evangélikus
lelkésszel már régóta beszéltük, hogy nagyszerű
lenne, ha egyszer az orgonaszó mellett – vagy helyett – hegedűszó csendülne fel az énekek kíséretére. Abban maradtunk,
hogy erre készülni kell,
nem megy az csak úgy. De
bizony megy!

MAGYARI ÁKOS
Advent utolsó vasárnapján
rendkívüli istentiszteleten vehettek részt az evangélikus
gyülekezet tagjai. A gyülekezet kántora nem tudott megjelenni, ezért Magyari Virág
ugrott a helyére, aki az eseményen nem az elektromos
orgonát használta az énekek
kíséretéhez, hanem a hegedűjét.
Olyan szépen szólt, hogy
mindenkiben maradandó élményt okozott! Bizonyára
azzal sem árulok zsákbamacskát, ha kijelentem, hogy
nem ez volt az utolsó ilyen
élmény a templomunkban!

► nésében torzult, töredékes
kulturális javakat az eredeti, illetve történetisége és művészeti
értéke szempontjából a legkedvezőbb állapotába tudják helyreállítani.
A restaurátorművész a Szabadkai Városi Múzeum tanácsosa,
tanulmányait a budapesti Magyar
Képzőművészeti Egyetem restaurátor szakán végezte, ami meghatározta későbbi életpályáját.
Nemcsak a délvidéki oltárképek
restaurálásának feladatai kutatta,
végezte, de sok elfeledett magyarországi barokk művész életművét fedezte fel vagy gazdagította új adatokkal; munkásságával nagyban hozzájárult a vajdasági és magyar egyházművészet
ismeretanyagának bővítéséhez
is.
Dunaföldvári előadásában kifejezte abbéli reményét, hogy
egyszer lesz akarat és pénz a
Szent Anna ferences plébániatemplom belső megújítására.

„Téli esték” előadássorozat
Évtizedes
hagyományra
tekint vissza a Téli esték
előadássorozat, melynek házigazdája városunk egyik legjobban működő civil szervezete, a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete.

SZIEGL ERIKA
Ahogy minden év elején, idén
is a polgármester előadása indította a rendezvénysorozatot. A témák
a 2015-ös év értékelése illetve az
idei év tervei voltak. Horváth
Zsolt az elmúlt év kapcsán kiemelte az utcák szilárd burkolattal
történő ellátását, melyet 2016-ban
is folytatni szeretne az önkormányzat. Az idei évvel kapcsolatban a pályázatok fontosságára
hívta fel a hallgatóság figyelmét.
Mint mondta, nemcsak a folyamatban lévő pályázatok sikeres
lebonyolítása, hanem az új pályá-

zati források kiaknázása is szükséges ahhoz, hogy Dunaföldvár
fejlődni tudjon. Az előadás sikerét
jelzi, hogy a résztvevők igen aktívak voltak, sok kérdés, észrevétel,
vélemény hangzott el, mely
inkább párbeszéd jelleget kölcsönzött a programnak.
Lipták Tamás, a kertbarátok
elnöke tájékoztatta lapunkat,
hogy a hagyományt őrizve a
„Téli esték” előadásai idén is díjmentesek és nyilvánosak, így
hétfőnként 18 órára minden érdeklődőt szeretettel várnak a
művelődési ház kistermébe az
alábbi előadásokra:
2016. január 11. Téma: A Lélekvéső- könyvbemutató Csepeli
Istvánnal beszélgetnek a könyv
szerkesztői, Lukácsi Pálné és Lukácsi Pál.
2016. január 18. Téma:
EGÉSZ-SÉG a számok tükré-

ben- Mit üzennek betegségeink?
Előadó: Papp Gyöngyi.
2016. január 25. Téma: Magyarok és svábok egy hazában. Előadó:
Horváth Béla, történelemtanár.
2016. február 1. Téma: Sajtószabadság, internet és újságírás.
Előadó: Wiedemann Tamás- újságíró Magyar Nemzet.
2016. február 8. Téma: Miről
mesélnek a kövek Dunaföldváron és környékén. Előadó: Csorvási Nikolett, geológus.
2016. február 15. Téma: „Muszlimok és az Iszlám keresztény
szemmel” - „Muszlim-keresztény párbeszéd”. Előadó: Hamar
Dávid, régész, lelkész.
2016. február 22. Téma: Új
technikák a szőlő-és növényvédelemben. Előadó: Dr. Sűrű
János, címzetes egyetemi docens
2016. február 29. Téma: Minimális növényvédelem a zöldség és gyümölcstermesztésben.
Előadó: Rivnyák Viktória, növényorvos.

vacsorát, a tombolát és a zenekart,
a pedagógusok a díszítést, és a
műsort biztosították.
Idén több mint kétszáz vendég
ült asztalhoz az aulában. Az est
az iskolában működő, Sűrűné
Győri Judit tanárnő vezette színjátszó kör műsorával indult,
majd a zeneiskolások koncertje
következett. A vacsora után a zenekaré lett a főszerep.
A szervezők örömmel tapasztalták, hogy a tombolatárgyak
gyűjtése során szívesen adakoztak a helyi vállalkozók, tudván,

hogy a bevétel hasznos célokat
szolgál. A belépőjegyekből és a
tombola árából befolyt 320 ezer
forint az iskola alapítványi számlájára került. A pénz felhasználásáról a szülői munkaközösség és
az iskola együtt dönt.
A Magyar László Gimnázium
diákjai számára a diákönkormányzat szervezte meg idén a
karácsonyi teaházat. Az ebédlőbe
két kikötéssel várták a diákokat:
mindenki hozza magával a legkedvesebb bögréjét, az osztályok
pedig tegyenek egy-egy jel- ►

Gazdag volt az ünnepi
programválaszték
A december jelentős része a
karácsonyi ünnepek jegyében telt a Beszédes József
Általános Iskolában. Az egyik
legrangosabb rendezvény a
több évre visszatekintő adventi vásár volt, melyet a
gyerekek kívánsága és ötletei
alapján szerveztek.
A Magyar László Gimnáziumban a hagyományos karácsonyi teaházzal készültek az ünnepre.

SZABADOS SÁMUEL
A karácsonyi vásár helyszíne az
iskola aulája volt, itt állították ki
portékáikat az osztályok. Az ajándéktárgyak, karácsonyi díszek,
sütemények, édességek nagyrészt
otthon, házilag készültek, sokszor
a szülők segítségével. A kreativitás jegyében főleg természetes
anyagokból sok ötletes ajándék,
játék készült. Évtizedekkel ezelőtt
divatban lévő sütemények, aszalt
gyümölcsök között lehetett válo-

gatni, valószínűleg a nagymamák
receptjei alapján készültek. A
gyerekek nagy hangsúlyt fektettek az értékesítésre is. Felnőtteket
is felülmúló ügyességgel, ötletekkel kínálták készítményeiket.
Voltak mozgó árusok, reklámemberek, csalogató rigmusok. Marketingpolitikából sokan jelesre
vizsgáztak.
A vásár mellett több kiegészítő
program is csalogatta az érdeklődőket: játszóház, kézműves foglalkozás kötötte le a gyerekeket,
akik meglepődve tapasztalták,
hogy igen egyszerű eszközök segítségével, olcsón, rövid idő alatt
miképpen lehet ízlésesen ünnepi
köntösbe öltöztetni egy ebédlőt,
nappalit, szobát, udvart.
Az iskola másik rangos eseménye a jótékonysági céllal megrendezett Mikulásbál volt. A vacsorával egybekötött zenés táncos rendezvény természetesen a szülőket
és a pedagógusokat érintette: a
szülői munkaközösség rendezte a
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► képes ajándékot a képzeletbeli karácsonyfa alá.
A délután az Örömzene szakkör tagjainak verses, zenés műsorával indult, majd a vendégek
„adták át” ajándékukat. Szava-

A műsort követően az osztályok közötti díszítőverseny eredményhirdetésére is sor került.
Nánai Leventétől, a diákönkormányzat elnökétől a 9. a osztályosok vehették át a legízlése-

latokat, énekeket, hangszeres
előadásokat élvezhettek a megjelentek, de voltak, akik origamizni, mások társasozni tanították az ünnepre hangolódó diákokat.

sebben feldíszített osztálynak
járó díjat.
Ezt követően a teázás és sütizés
mellett jó hangulatú beszélgetések
folytak egészen késő délutánig tanárok és tanítványaik között.

A tehetségek általában a
versenyeken bukkannak fel
A Beszédes József Általános
Iskola első félévi programjában két rangos verseny is
szerepelt, ahol a kis diákok
irodalmi és nyelvi képességeikről tehetnek bizonyságot.

SZABADOS SÁMUEL
Az alsó tagozatosok számára
a vers- és prózamondó versenyt
már évtizedek óta megrendezik.
Néveryné Bogár Mária, a verseny szervezője örömmel számolt be arról, hogy igen népszerű ez a megmérettetés a gyerekek körében. A túljelentkezés
miatt osztályszintű elődöntőket
kellett tartani; az iskolai döntőbe 32 gyerek jutott be. Az idei
verseny értékelése változott a
korábbi évekhez képest. Nem
voltak helyezések, hanem mindenki minősítést kapott arany,
ezüst és bronz kategóriában, és
mindenki kapott jelképes jutalmat: könyvet, emléklapot is. A
kezdeményezés sikeresnek bizonyult.

A zsűri a résztvevő 3. és 4.
osztályosok közül kiemelte és
megdicsérte a legjobb előadókat:
Sűrű Sára és Tóth Kristóf tavaszszal a megyei versenyen képviselheti az iskolát. Tóth Kristóf
már más alkalmakkor is bizonyította előadói tehetségét. Ősszel
Pakson a városi könyvtár által
szervezett regélő és népmesemondó versenyen első helyen
végzett a színvonalas és népes
mezőnyben.
Szép sikert hozott a szintén
ősszel rendezett területi anyanyelvi csapatverseny, mely
Tolna, Baranya és Somogy
megye ötven iskolája részvételével zajlott. A földvári gyerekek a negyedik helyen végeztek.
A felső tagozat számára a Szép
magyar beszéd szépkiejtési verseny biztosította a megmérettetés
lehetőségét. Sűrűné Győri Judit
tanárnő beszámolt arról, hogy a
felkészülést már november
elején elkezdték. 34 diák nevezett, legtöbben az 5-6. osztályok-

Csupor Marcel

Evangélikus újévi túra
A tavalyi év utolsó napján
ötödik alkalommal szervezte
meg az evangélikus közösség szokásos évbúcsúztató
túráját.

Az sétára jelentkezők türelmetlensége érthető volt, ugyanis
szikrázó napsütés és gyönyörű,
tiszta idő szólította őket indulásra, ám a szép idő ellenére nagyon

MAGYARI ÁKOS
Mikor Iván lelkész kabátzsebében már másodszor csörrent
meg mobiltelefon, éreztem,
hogy késésben vagyunk. A
gyülekező délelőtt tíz órakor
volt a Duna-parton a strand
előtt.
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ból. A feladat egy szabadon választott és egy a versenyen kijelölt, eddig ismeretlen szöveg felolvasása volt. Két kategóriában
hirdettek helyezéseket. Az 5-6.
osztályosok versenyében Szilágyi Szonja 5. osztályos tanuló
lett az első, a felsőbb osztályok
résztvevői közül Csupor Marcel
végzett az első helyen. Ők a tavaszi megyei versenyen vehetnek részt, melyen az utóbbi
években a földvári versenyzők a
felső középmezőnyben, dobogó
közeli helyeken végeztek.

A versenyeken felbukkant tehetségeknek további lehetőségük
adódik előadó készségük fejlesztésére. Sűrűné Győri Judit tanárnő vezetésével színjátszó kör
működik az iskolában. A diákok
rendszeres fellépői a városi rendezvényeknek, például adventi
hétvégék, idősek napi ünnepségek, március 15-e, valamint az
iskolai programok. A megmérettetésre, minősítésre is számos alkalom adódik az év során, januárban például újabb szavalóversenyt szerveznek.

hideg volt aznap. A toborzó lap
legalján nem véletlenül szerepelt, hogy öltözzön mindenki
melegen!

A túra útvonala előre megtervezett volt. A „nagyhídon”
át a szigetben északra egészen
a Kis-Duna gátig, majd az ►

► „egyházi” oldalon a töltésen vissza a kerékpárútig,
amin vissza Földvárra. Megtettünk 8 kilométert és körbejártunk egy majd’ 3 km2-es területet.
Ritka látványt nyújtott a híd
közelében élő hódok munkája,
az a sok kidöntött ártéri fa és a
rendkívül kicsi vízállás miatti
széles partszakasz. Gyönyörű
képét mutatta az erdő ebben a
téli, fagyos zúzmara bundájában.
Aki velünk tartott, az a megmondhatója, hogy az út hosszú
volt, de nem annyira, hogy
jövőre ne jönne el.

Téli
színházbérlet
FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK, 19.00
Neil Simon
Női furcsa pár
vígjáték két felvonásban
Veres1 színház
A barátság fontos dolog;
akkor is, ha az ember férjnél
van, hát még, ha válik! Milyen
jó is, ha van egy barátnő, aki
összeszed bennünket, amíg öszszeszedjük magunkat, akire főz-

JANUÁR 24. VASÁRNAP
Jegyárak: Felnőtt: 1.200 Ft,
Gyerek, diák, nyugdíjas: 1.000 Ft
Csoportos (25 fő felett): 800 Ft
Jegyárak 3D: Felnőtt: 1.400 Ft
Gyerek, diák, nyugdíjas: 1.300 Ft
Csoportos (25 fő felett): 1.000 Ft
10:00
Snoopy és Charlie Brown - A
Peanuts film (6) – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai családi animációs film

hetünk, akinek átrendezhetjük a
lakását – még ha nem is éhes, és
egyenesen rühelli a rendet.
Vagyis a barátság arra is jó,
hogy megtudjuk, hogy néha
egyáltalán nem lehet minket elviselni… és nem is biztos, hogy
mindenben a férfiak a hibásak…
Akár röhögni is lehetne azon,
hogy egyikünk sem könnyű
eset…
Főszereplők: Xantus Barbara,
Zorgel Enikő, Mészáros Árpád
Zsolt, Gemer Csaba
Jegy ár: 3.300 Ft

MÁRCIUS 9. SZERDA, 19.00
Szüle Mihály-Walter László-Harmath Imre
Egy bolond százat csinál
zenés bolondság
Pannon Várszínház
Szüle Mihály, aki írta, jól tudta,
hogy semmi sem olyan hatásosan kacagtató, mint az, ha minden szereplő a
másikat nézi bolondnak. A közönség
pedig ma éppúgy harsog a viharos derültségtől, mint valamikor, amikor
még commedia dell arte néven ismerték az ilyen zenés bolondságot!
Jegy ár: 3.300 Ft

12:30
Dino tesó (6) – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm

14:30 és 17:00
Star Wars: Az ébredő erő (12) – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi

20:00
Aljas nyolcas (18)
színes, magyarul beszélő, amerikai western

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2016.01.15. Dr. Palkó Ágnes
2016.01.22. Dr. Móricz Zoltán
2016.01.29. Dr. Englert Roland
2016.02.05. Dr. Englert Roland
2016.02.12. Dr. Palkó Ágnes
MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK
KULTURÁLIS EGYLET
FELELŐS SZERKESZTŐ:
ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR,
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NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
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Idő-zavar
SIMON ISTVÁN
Az idő nagy hitető, könnyen
félrevezeti az embert. Olykor elhiteti velünk, hogy „ej, ráérünk
arra még”, olykor meg nem
győz sürgetni minket. Olykor
ólomlábakon jár, olykor „bársonyon futnak perceink”, vagyis
észrevétlenül telik. Ezért igen
nehezen kezelhető, kifolyik a
kezünk közül, mint a víz. S.
Dali Szétfolyó idő című festményén maguk az órák tanúskodnak erről. Az újesztendő küszöbét átlépve ismét szembe találjuk magunkat azzal a titokkal,
amely alig megfejthető, és amelyet úgy hívünk: idő.
Egyik legősibb időmérő alkalmatosságunk a homokóra némi
bepillantást enged a telő-múló
idő titkába. Miközben fölül az
üvegből a homok s vele az idő
egyre fogy, addig alul egyre több
homokszem gyűlik össze, s az
üvegcse lassan megtelik. A hasznosan eltöltött idő nemcsak
múlik, hanem telik is, vagyis értékessé, maradandóvá válik.
Jézus születésekor „betelt az
idő”, miként a Szentírás mondja,
vagyis értelmet nyert, tartalommal telítődött. Krisztus beleszü-

letik az időbe, szétfeszítve annak
korlátait, maradandóvá téve a
mulandót, időtlenné az ideig
valót. Ezzel megmutatta, hogy a
zsarnok idő megszelídíthető, ellenségből baráttá tehető.
Az elmúlt esztendő eseményei
a térből és időből immár az emlékezet rostájába kerültek, hogy
többségükben a feledés homályába hulljanak. Kérdés, hogy
érdemes volt-e egész évben fáradoznunk, ha előbb vagy utóbb
minden eltűnik az idő markában.
A carpe diem, az „együnkigyunk, úgyis meghalunk” filozófiája e mulandó világ ars poeticája. Azonban van az életünkben valami, amin nem fog az idő,
vagy amit nem rághat meg az idő
vasfoga, ami nem más, mint a
szeretet, ugyanis „a szeretet soha
el nem múlik”. Ezért a Szeretet
tágasságában élt élet eseményei
az emlékezet rostáján kihullhatnak, de a lélekén fennakadnak, s
mindhalálig velünk maradnak.
Olyan ez, mint egy nagy
utazás, melynek emlékei nem
fakulnak az időben, sőt egyre
erősödnek, miként a halottaink
emlékezete. Az idő halad
velünk, kétszer ugyanabba a folyóba nem léphetünk, előbb az
öregedéssel, utóbb az öregség-

gel kell szembesülnünk. A nyugdíjas kor kezdete is mérföldkő
lehet ebben az „időutazásban”.
Első olvasatra úgy tűnik nekünk,
hogy az évtizedeket átívelő
munkálkodás gyümölcse az idő
és az utánunk jövő „percemberkék” martaléka lesz. Azonban ez
csak a látszat, mert a tiszta szívvel elvégzett munka, legyen az
bármilyen szolgálat is, nem
tűnik el nyomtalanul a világ
szövetéből, mert „a szeretet
soha el nem múlik”.
A híres halhatatlanok: Szent
Ferenc, Mozart, Bach és a többiek mellett a kevésbé híresek is
megtették a magukét. „Történt
szépek, éltek és voltak, kik meg
nem halhatnak soha” (Ady),
lettek időtlenné az időben, vagyis
láthatatlanul ma is közöttünk
vannak, mert a szeretetük immár
végérvényesen beépült ebbe a világba. A holtak mellett az élők is
fontosak számunkra, ezért most
sem mulasztjuk el szívből köszönteni Dunaföldvár ihletett
festőjét, Oszoli Piroska nénit, aki
majd száz esztendős, hiszen e
hónapban a kilencvenhetedik
évét is betöltötte. Gyönyörűséges
képein a földvári tájak, templomok, házak és emberek találkozását, közös sorsát örökítette

meg. Isten adjon erőt neki eztán
is, e nagy idő, vagyis az öregség
terhének hordozásához.
Rohan az idő, s mi rohanunk
vele vagy utána, vélik sokan,
holott valójában ez fordítva van.
Igazából mi rohanunk, és nem az
idő. Az idő költő fiam, Marci
megfogalmazása szerint egy
„szuszogva kocogó kövér
kisfiú”, akit valószínűleg mi már
réges-régen lehagytunk a futásban. Ezért vagyunk mindig
időzavarban, ezért nem jut időnk
semmire. Mi zavarnánk az időt,
de ő nem hagyja magát zavartatni. A régiek nem zavarták az
időt, de az idő se zavarta őket,
így aztán jutott belőle mindenre
nekik: munkára és pihenésre is.
Az elmúlt napokban sokszor
kívántunk boldog újévet egymásnak, most kívánjunk mellé
időt is. Időt munkára, pihenésre,
sírásra, nevetésre, imádságra,
ölelésre, békülésre, emberségre.
Kívánjunk egymásnak időt az
időtlenségre.

Soros
hirdetések
Az Ifjúság téren 58 nm-es
tégla építésű szigetelt 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó
18 nm-es garázs eladó!
Tel.: 30/974-27-96

* * *
Felsõ-Bölcskei utcai parasztház eladó!
Tel.: 30/974-27-96

Moziműsor
JANUÁR 15. PÉNTEK 19:00

NAGYTUDÁSÚAK 2. (12)
Színes, magyarul beszélő, francia vígjáték
Jegyár: 500 Ft

JANUÁR 29. PÉNTEK 19:00

ÍGY JÁRTAM A
MOSTOHÁMMAL (12)
Színes, magyarul beszélő, francia vígjáték
Jegyár: 500 Ft
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Művelődési
központ
Januári programok
JANUÁR 19. KEDD 13:00-17:30
VÉRADÁS
JANUÁR 19. KEDD 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a Marcipán Cukrászdában
KAPCSOLATOk
Szilvássy Ildikó paksi költőnővel
Balogh Emese beszélget
Közreműködik: Oláh László
Kötelező fogyasztás: 600 Ft
JANUÁR 21. CSÜTÖRTÖK 19:00
A Magyar Kultúra Napja
• a Dunaföldvár Kultúrájáért és

az év Mecénása díjak átadása
• Ünnepi köszöntő: Pataki
Dezső, igazgató
• Varga Emese: LEHÁR –
zenés játék Lehár Ferenc életéből Derzsi György előadásában
Jegy ár: 1.000 Ft
JANUÁR 26. KEDD 18.00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Hogyan építsük fel mindennapi
étrendünket?
Előadó: Tóth Gábor, élelmiszer-tudományi előadó
FEBRUÁR 2. KEDD 10:00, 14:00
A BRÉMAI MUZSIKUSOK
a Zenthe Ferenc Színház előadása ovisoknak és kisiskolásoknak
Jegy ár: 900 Ft.

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

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Árzuhanás!
EUKANUBA SZUPER PRÉMIUM TÁPOK

Rendőrségi hírek
Közlekedés:
Az utóbbi hetekben beköszöntött a zord tél. A média
tudósított az országszerte történt balesetekről, melyek
megsokszorozódtak a paksi illetékességű területen, így
Földváron is. Nálunk több
kisebb, anyagi kárral járó baleset történt. Kérjük a gépkocsivezetőket, legyenek tekintettel a többi közlekedőre,
óvatosan, a látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék járművüket! Ellenőrizzék
a gépkocsijukat, az legyen
üzembiztos!
Parkoláskor általában mindenki úti céljához a lehető legközelebb akar megállni, sokszor balesetveszélyt okozva,
vagy feltartva a többi közlekedőt. Megállnak a fokozottan
veszélyes helyeken, a tilosban
is. A járőrök intézkedni fognak
a szabálytalankodókkal szemben.
Az utak mentén, ahol a rendőri jelenlétre szükség van, az
előző évhez hasonlóan folytatódnak az ellenőrzések. Kérjük,
figyeljenek okmányaikra, több
esetben tapasztaltuk, hogy az
ellenőrzött gépkocsi műszaki
vizsgája lejárt, ez magas, fix
büntetést von maga után.
Az újév „csendesen zajlott”,
komoly jogsértő cselekmény
nem történt. Az apróbb kihágások túlzott alkohol fogyasztás
miatt történtek. Az italozók tö-

rekedjenek önmérsékletre az év
többi napján is!

Bűnügy:
Az utóbbi időben elsősorban
vagyon elleni bűncselekmények történtek, kisebb értékre
elkövetett lopások. Egy károsulttól készpénzt, kerékpárt és
egy laptopot vitt el a tolvaj. A
helyi lakost a rendőrség elfogta, tulajdonosa visszakapta ellopott értékeit.
Ismételten felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy ügyeljenek szomszédaik értékeire is,
hívják a rendőrjárőrt ha szokatlan dolgot tapasztalnak! Írják
fel a gépkocsi rendszámát, típusát, színét, ezzel is elősegítik
a rendőrség munkáját!

2015.
Az őrs munkatársai az elmúlt
évben is megpróbálták a központi és a lakossági elvárásokat végrehajtani, a helyi lakosok biztonságérzetét őrizni. Intenzívebben,
nagy erővel jelen voltunk a közterületeken, nagy hangsúlyt fektettünk a közlekedők ellenőrzésére. Ennek is köszönhető, hogy
2013-14-hez hasonlítva 30%-kal
csökkent a bűncselekmények
száma. Tudjuk, továbbra is hatékonyan, a társszervekkel együttműködve kell dolgoznunk.
Kérjük, akinek bármilyen problémája van, forduljon bizalommal az őrs munkatársaihoz, vagy
parancsnokához!

10-30% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK!
Pl: nagytestű felnőtt 15 kg-os táp
17.900 Ft helyett 14.500 Ft.
NYITVA TARTÁS:
HÉTKÖZNAP: 800–1230; 1400–1700 SZOMBATON: 800–1200

Földvári focitehetség az
Illés akadémián
Kovalovszky Máté, a szombathelyi Illés Labdarúgó Akadémia növendéke téli szünidejét itthon, családi körben
töltötte. Az ország egyik
rangos focisulijának növen-

édesapja, Kovalovszky Zoltán,
aki maga is labdarúgó, majd
edző volt. Biztatására kezdett fia
focizni 2007-ben a helyi Holler
UFC- ben. Tehetségére felfigyeltek, Dunaújvárosba majd Paksra
került, ahol intenzívebben és magasabb szinten foglalkozott a
labdarúgással.
2014-ben került Szombathelyre, a volt válogatott labdarúgó

déke eddigi pályafutásáról és
a focisuli életéről beszélt.

SZABADOS SÁMUEL
Máté sportkarrierjének egyengetésében nagy szerepet játszott
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Illés Béla által szervezett akadémiára. Nagy megtiszteltetésnek
tartja, hogy a tulajdonos Illés
Béla gyakran látogatja edzéseiket és személyesen ismeri őt.
Jelenleg az utánpótlás 17 éves
korosztályos csapatában játszik
az NB I-ben. Gárdájuk a 4.
helyen áll a rájátszási szakaszban. Jól érzi magát a csapatban
és az iskolában is, rendsze- ►

► res játéklehetőséget kap,
középpályásként ősszel négy
gólt szerzett, sok gólpasszt jegyzett. Csapata jól teljesít.
Mint mondja, a napi programja igen feszes. A tanulás mellett
naponta egy-két edzés vár rá, illetve szombaton a mérkőzés,
csak a vasárnapja szabad. Az
otthontól elég távolra került, de
2-3 hetente hazajár. Sokat jelent
számára, hogy mérkőzései nagy
részére a családtagok - főleg az
édesapa - is elkísérik.
A labdarúgó válogatott kijutása az EB- re nagy hatással
volt az ifjú focistákra, napokig
beszéltek róla, önbizalmat

adott nekik, úgy érzik, van értelme a kemény, tudatos munkának – meséli.
Mátéék januártól elkezdik a
felkészülést a tavaszi szezonra.
Az erőnléti edzések mellett
edzőmeccseket játszanak többek
között az Austria Wien, a Rapid
Wien, a Sturm Graz korosztályos csapataival. A szombathelyi akadémia nagy előnye, hogy
közel van Ausztriához, s így
gyakran látogatják osztrák,
német játékos megfigyelők,
ügynökök. Az idő múltával
Máté számára a külföldi légióskodás, mint lehetőség is elképzelhető.

Kovalovszky Máté

Tíz éves a kajak-kenu
egyesület
December elején ünnepelte
tíz éves fennállását városunk kajak-kenu és sárkányhajó egyesülete. Az évfordulós ünnepségen a jelenlegi
tagság mellett megjelentek
többen az alapítók közül és
rangos vendégek is tiszteletüket tették, akik felszólalásaikban méltatták az elmúlt
évtized eredményeit.

SZABADOS SÁMUEL
Városunkban több évtizedes
múltja van az evezős sportnak.
Hosszabb kihagyás után egy évtizede jött létre a szakosztály,
mely a tömegsport mellett felvállalta a versenysport feladatait
is. A szervezésben vitathatatlan
érdemei vannak Sziklenka
László országosan ismert edzőnek. Pakson generációk nőttek
fel irányítása alatt az elmúlt évtizedek során, köztük nemzetközileg ismert és világversenyeket
járt sportolók is. Paksi nyugdíjazása után érzett még magában
erőt arra, hogy tovább folytassa
edzői tevékenységét, így került
Dunaföldvárra, ahol a vízi sport
lehetőségei adottak, sőt vannak
tradíciók is.
Albu György segítségével
kezdődött a szervező munka. A
döntő lépést a városvezetés tette

meg, mikor is Nagy Gáborné,
akkori polgármester a kezdeményezés mellé állt. Sok segítséget
kaptak, például a Duna- parton a
jacht klubban hajótároló helyiséget.
A toborzás az iskolákban folyt,
majd tízegynéhány gyerekkel elkezdődtek az edzések. Rövid
időn belül a diákolimpia keretei
között értek el sikereket a földvári gimnazisták és általános iskolások, pár éven belül pedig a korosztályos ifjúsági sportolók
rangos hazai és nemzetközi versenyeken bizonyíthatták tehetségüket.
Közben sárkányhajósokkal
egészült ki a klub, akik kivívták a világversenyen való részvétel jogát, ahonnan többször
is éremmel tértek haza. A
kezdő korosztály tagjai ma
már huszonévesek. Néhányan
közülük ma is versenyszerűen
sportolnak, de azoknak is, akik
különböző okokból abbahagyták az evezést egy életre szóló
élményt jelentettek a Laci
bácsi mellett eltöltött évek.
Csabai Edvin, a Magyar
Kajak és Kenu Szövetség szakmai igazgatója beszédében gratulált az egyesületnek az elmúlt
évtizedhez. Szerinte az ilyen
vidéki kis klubok jelentik a vi-
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Kozmann György

tathatatlanul világelsők közt
emlegetett hazai vízi sportág
alapjait. Mint mondta, a Laci

bácsihoz hasonló mentalitású
edzők csinálnak kedvet a fiatalok számára az evezéshez, ►

Fotó: Kõszegi Dániel

► kutatják fel a tehetségeket,
nevelik őket, hogy aztán továbbadják őket a rangos egyesületekhez fejlődésük érdekében. Közülük generációkon át sokan felléphettek az olimpiai dobogóra
is.
Az országos szövetség igyekszik lehetőségeihez mérten támogatni az ilyen jellegű nevelő

egyesületeket, melyek másik
profilja a tömegsport. Nem mindenkiből lesz élsportoló, de aki
hosszabb, rövidebb ideig részt
vett a klub edzésein, programjain, a mozgás, a természetjárás
által egészséges életmódját alapozta meg.
Kozmann György, olimpiai
bronzérmes kenus is díszvendég

Vásárnaptár 2016.
A dunaföldvári vásárokat
márciustól novemberig a
hónap 3. vasárnapján rendezik meg.

Időpontok:
2016. március 20.
2016. április 17.
2016. május 15.
2016. június 19.
2016. július 17.
2016. augusztus 21.
2016. szeptember 18.
2016. október 16.
2016. november 20.

A vásárban való részvétel feltételei: Érvényes regisztráció.
Ez egy adatlap „Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról piac - vásár - közterület.”
(ezt a dunaföldvári önkormányzatnál kell megtenni, az erre
szolgáló adatlap letölthető Dunaföldvár honlapjáról.) Érvényes vállalkozás (egyéni vállalkozó, céges, ill. őstermelő) Egy
árus a vásártéren évente összesen legfeljebb 12 kijelölt egységre (értékesítési helyre),
egymás mellett legfeljebb 4 ki-

volt az ünnepségen. Sziklenka
László tanítványaként kezdett
sportolni. Pakson él, és a közelség miatt is a kezdetektől kíséri a
földvári klub munkáját. Többször meglátogatta őket, örül sikereiknek, néha tapasztalatait
osztja meg velük. Laci bácsi
munkája szerinte is az alapját jelenti a mai sikereknek. Értéknek

tekinti azt a közösségi szellemet,
melyet az edző ki tud alakítani a
fiatalok körében. Elmondása szerint napjainkig is sokakkal tartja
a kapcsolatot azok közül, akikkel
húszegynéhány évvel ezelőtt
együtt kezdett evezni, s mindez
annak a hangulatnak köszönhető,
amit a mester maga körül kialakított.

jelölt egységre válthat éves
helyhasználatot (bérletet) és ezt
a vásár területén maximum 3
helyen teheti meg. A kibérelt kijelölt egységeket egymás között
cserélni, továbbértékesíteni nem
lehet. Aki ezt nem tartja be
annak a bérleti szerződése azonnali hatállyal, a befizetett bérleti
díj visszatérítése nélkül felmondásra kerül és megszűnik. A
2016. évi bérleti díj, a Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
308/2013 (XII.17.) KT határozata alapján: bruttó 8.000 Ft/év
(1 egység 2,5 fm) Annak is, aki
bérlet nélkül egyszeri alkalom-

mal jön, meg kell felelnie a fenti
feltételeknek és a helypénz fizetésekor be kell ezeket az iratokat
mutatnia.
A vásár rendező: Féhrné Kiss
Mónika, mobiltelefon: 0630/332-7838 A vásári ügyintézés, helyek nyilvántartása, bérlet
eladás: Terbe Edit, telefon: 75541-550/172 mellék mobiltelefon:
06-30/233-9733
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 7. számú iroda e-mail:
terbe.edit@dunafoldvar.hu Területbérlő
igénylőlap
2016
Ügyfélfogadási
napok:
hétfő: 8-12 szerda: 8-12, 13-16
péntek: 8-12.

