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2016. február 27-én ünnepi gá-
laműsoron emlékeztek Duna-
földvár várossá avatásának 27. 
évfordulójára. 

Balogh Emese

Horváth Zsolt polgármester 
ünnepi köszöntőjét követően 
Pataki Dezsőtől, a művelődési 
központ igazgatójától vették át ok-
leveleiket és jutalmukat a hagyo-
mányosan megrendezett várostör-
téneti és városismereti verseny 

győztes csapatai. Idén az általános 
iskola és a gimnázium 7. és 8. osz-
tályos tanulóinak megmérettetésén 
a gimnázium csapatai szerezték 
meg a dobogós helyeket.  

A gálaműsor során Horváth 
Zsolt polgármestertől és dr. Sü-
veges Árpád Róbertné alpolgár-
mestertől vehették át a díjazottak 
a városi kitüntetéseket. 

Az alábbiakban az ünnepségen 
elhangzott méltatásokat olvas-
hatják. 

Kitüntetések a
Város napján
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Dunaföldvár 
Díszpolgára

Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete a „Dunaföldvár 
Dísz polgára” kitüntetéssel is-
merte el Lukácsi Pál és Lukácsi 
Pálné magas színvonalon vég-
zett szakmai tevékenységét és a 
helyi közéletben kifejtett szerep-
vállalását.

Lukácsi Pál (1947)
Decsen egy háromgyermekes 

sárközi családban született legfia-
talabb fiúgyermekként. Az általá-
nos iskolát szülőfalujában, a kö-
zépiskolát Szekszárdon végezte a 
Garay János Gimnáziumban. Fel-
sőfokú tanulmányai megkezdése 
előtt a Decsi Járási Művelődési 
Házban dolgozott népművelő-
ként, majd képesítés nélküli ne-
velőként egyszemélyes igazga-
tó-tanítója volt a Bátaszék-Leper-
dpusztai összevont iskolának. 
1967-ben a szegedi József Attila 
Tudományegyetem magyar-orosz 
szakos hallgatója lett. 1972-ben 
középiskolai diplomával a kezé-
ben megyei ösztöndíjasként Ta-
másiban, a Béri Balogh Ádám 
Gimnáziumban kezdett tanítani 
feleségével, Mészáros Irmával. 
Két gyermekük született, Zoltán 
és Péter. Ma már két szép lányu-
nokájuk is van, Dorka és Bori.

Lukácsi Pált 1980-ban kine-
vezték a Magyar László Gimná-
zium igazgatójának, így felesé-
gével és két kiskorú gyermeké-
vel Dunaföldvárra költöztek. Tíz 
éven át vezetője, majd 2007-ig, 
nyugdíjba vonulásáig tanára volt 
a középiskolának. Igazgatóként 

stabilizálta a korábban a megszű-
nés veszélyével fenyegetett gim-
názium helyzetét, látványosan 
bővítette a tantestületet és a tanu-
lók létszámát. 

Fontosnak tartotta a tanórán 
kívüli élményeket is: iskolamozi, 
rendhagyó irodalomórák, író 
-olvasó találkozók, kiállítások, 
színházi előadások szervezésével 
gazdagította a gimnázium kultu-
rális rendezvényeinek számát. 
Szoros kapcsolatokat ápolt az ál-
talános iskolával és a művelődési 
házzal. Kulcsszerepet játszott az 
iskola névadója emlékének ápo-
lásában.1982-ben előadással sze-
repelt a Dunaföldváron megren-
dezett nemzetközi tudományos 
Afrika-konferencián. 

Tantárgyait eredményesen ta-
nította, tehetséges tanítványai 
több alkalommal országos helye-
zéseket értek el a tanulmányi 
versenyeken. Lelkesen segítette 
a Dunai Diák (DUDI) című diá-
kújság rendszeres és igényes 
megjelenését. 

1989-ben elvégezte a MÚOSZ 
újságíró stúdióját. Alapító tagja 
volt a „Dunaföldvár” közéleti 
lapnak, éveken át rendszeresen 
tudósította a Tolna Megyei 
Népújságot. Később a Part-Olda-
lakban jelentek meg helyi szer-
vezetekről, egyesületekről szóló 
helytörténeti írásai. Nyugdíjazá-
sától aktívan részt vett a Ber-
ze-Nagy Ilona Városi Könyvtár 
Helytörténeti Klubjának munká-
jában. Évtizedek alatt összegyűj-
tött helytörténeti anyagából nagy 
sikerű kiállítás jött létre a Ber-
ze-Nagy Ilona Városi Könyvtár-
ban.  

2007 óta helytörténeti kutatá-
sokkal foglalkozik, saját anyagá-
ból rendszeresen publikál. Két 
önálló kötete van: Földvári Heli-
kon – Dunaföldvár az irodalom 
tükrében című szülőföld-antoló-
giája 2010-ben, A dunaföldvári 
színjátszás krónikája 2014-ben 
jelent meg. További öt könyvben 
társszerző vagy társszerkesztő 
volt. Társszerzőként részt vett a 
Magyar László Gimnázium év-
könyveinek megírásában, s aktív 
tagja volt annak a szerzőgárdá-
nak, amely többéves kutatómun-
ka után 2009-ben és 2011-ben 

megjelentette a Földvári tabló 
két kötetét. Az elmúlt évben 
társszerkesztője volt a Csepeli, a 
lélekvéső című kötetnek, amely a 
hetvenéves alkotóművészt, Cse-
peli Istvánt, a Népművészet 
Mesterét köszöntötte. 

A könyveken kívül előadások-
kal is többször szerepelt: többek 
között a református gyülekezet-
ben Mándy Ivánról, Pilinszky Já-
nosról, Örkény Istvánról, Weöres 
Sándorról tartott ismeretterjesz-
tő-emlékező előadást, de a refor-
mátus gyülekezet és templom 
150 éves történetéről is.

Pedagógusi és iskolavezetői 
munkáját kitüntetésekkel ismer-
ték el: Miniszteri dicséret (1974)
Kiváló Munkáért (1983), Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem 
(2007). 

2016-ban a városunkért vég-
zett kulturális tevékenység elis-
meréseként Dunaföldvár Kultú-
rájáért díjat vehetett át. 

Lukácsi Pál szervezőként, ve-
zetőként több évtizede aktívan és 
eredményesen tevékenykedik 
Dunaföldvár életében. Magas 
szakmai felkészültséggel végzett 
fáradhatatlan, áldozatos szolgá-
latáért, a helyi közéletben kifej-
tett építő szerepvállalásáért 
méltán vehette át a „Dunaföldvár 
Díszpolgára” kitüntetést. 

Lukácsi Pálné 
Mészáros Irma (1949)

Bátaszéken született egy bu-
kovinai székely család első 
gyermekeként. Az általános is-
kolát szülőfalujában, a középis-
kolát Baján végezte. A Türr 
István Közgazdasági Technikum 

idegen nyelvi tagozatán érettsé-
gizett. Felsőfokú tanulmányait a 
szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem magyar-orosz 
szakán folytatta, 1972-ben dip-
lomázott.  Később posztgraduá-
lis képzés keretében elvégezte a 
moszkvai Puskin Intézet egy-
éves kurzusát. 

1971-ben házasságot kötött 
Lukácsi Pállal. Két gyermekük 
született: Zoltán és Péter. Megyei 
ösztöndíjasként Tamásiban kez-
dett tanítani. 

1980-ban férje igazgatói kine-
vezése után áthelyezték a duna-
földvári Magyar László Gimná-
ziumba. Itt is mindkét szakját 
tanította nappali és levelező ta-
gozaton, később angol nyelvet is. 
Tanítványai több alkalommal 
eredményesen szerepeltek tanul-
mányi versenyeken, országos he-
lyezésekhez segítette őket. Szív-
ügyének tekintette az anyanyelv 
ápolását, az olvasás és az iroda-
lom megszerettetését. Diákjaival 
és a szülőkkel jó viszonyt alakí-
tott ki. Folyamatosan osztályfő-
nöki megbízást kapott, s az 
idegen nyelvi munkaközösség 
vezetője volt. Nyolc évig az is-
kolakönyvtárosi feladatokat is 
ellátta. 1990 óta nyugdíjazásáig 
érettségi elnökként tevékenyke-
dett Tolna megyében. A Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság tanári 
tagozatának tagjaként rendszere-
sen járt konferenciákra, tovább-
képzésekre. 

Részt vett a gimnázium szer-
vezte idegennyelvi táborok mun-
kájában. 1997-től a dunaföldvári 
Várjátékok, ill. az Élő panopti-
kum történelmi-irodalmi dráma-
előadások rendezője volt. Iskolai 
színjátszószakkört vezetett, szín-
játszó táborokat szervezett-ren-
dezett több éven keresztül. 2008-
as nyugdíjba vonulása után is 
több sikeres előadás rendezése 
fűződik a nevéhez. 

Középiskolai munkája mellett 
másfél évtizeden át, 2013-ig a 
váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola óraadó tanára volt, 
leendő tanítóknak, óvodapeda-
gógusoknak tanított irodalmi, 
nyelvészeti és módszertani tan-
tárgyakat, vezetett előadásokat 
és szemináriumokat.

Lukácsi Pálné Mészáros Irma

►

Lukácsi Pál

Fotó: Ady Géza

Fotó: Ady Géza
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Több éve a helyi Válasz-
tási Bizottság tagja, majd veze-
tője. A Rátkay László Irodalmi 
Kávéház, a Dunaföldvári Kert-
barátok Városvédő Egyesülete 
és a Duna Túra Egyesület tagja. 
Évtizedek óta szervez rendsze-
resen színházlátogatásokat 
diákok, szülők és érdeklődő 
földváriak számára. 

Öt éve ő szerkeszti az I ♥ Du-
naföldvár közösségi oldalt. Tevé-
kenységével sokszínűen és szín-
vonalasan tájékoztatja az oldal 
csaknem négyezer kedvelőjét a 
város eseményeiről, nevezetessé-
geiről. Dunaföldvár jelenéről és 
múltjáról többezres fotóalbumot 
hozott létre.

2014 januárjában a Dunaújvá-
rosi Hírlap dunaföldvári tudósí-
tója lett. Igényes írásait szeretik 
az olvasók. Minőségi újságírói 
munkáját az újság vezetői, kol-
légái is elismerik. 2015 márciu-
sában az Év külsős tudósítója 
elismerésben részesült. Munká-
jának jelentős szerepe van 
abban, hogy idén a magyar kul-
túra napján a Dunaújvárosi 
Hírlap megkapta az Év Mé-
dia-partnere elismerést. Írásai 
megjelennek a helyi Part-Olda-
lakban is.

Nyugdíjasként több előadást 
tartott a Rátkay László Irodalmi 
Kávéházban, az Őszi Alkony 
nyugdíjas klubban, a Magyar 
László Gimnázium iskolanapján, 
illetve a dunaföldvári kertbará-
toknak.

Társszerzőként közreműködött a 
Magyar László Gimnázium évköny-
vének elkészítésében. Társszerkesz-
tője a Csepeli, a lélekvéső című kö-
tetnek. Kiadóra vár a Teremts 
csodát! című műsoros összeállításo-
kat tartalmazó könyve.

Pedagógusi munkája elismeré-
seként több kitüntetést kapott: 
Kiváló Munkáért (1987), Diáko-
kért emlékplakett (1988), Peda-
gógus szolgálatért emlékérem 
(2008), Dunaföldvár Kultúrájáért 
díj (2009), Dunaföldvár Gyerme-
keiért díj (2013). 

Sikeres szakmai tevékenysége, 
a gyermekekért, ifjúságért és a 
dunaföldvári lakókért végzett 
példaértékű munkája méltán tette 
érdemessé a díj odaítélésére.

„Dunaföldvárért” 
Emlékérem

Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete a „Dunaföldvárért” 
Emlékérem kitüntetést a 2016. 
évben a Dunaföldvári Sporthor-
gászok Egyesületének ítélte oda.

A Dunaföldvári Sporthorgá-
szok Egyesületét 1946-ban alapí-
tották. Az egyesület alapszabály 
szerinti céljai a következők: a 
horgászok érdekeinek képvisele-
te, kedvező horgászati lehetőség 
biztosítása a tagok részére, to-
vábbá a horgászsport fejlesztése, 
népszerűsítése. Az egyesület 
fontosnak tartja a jogszabályok, 
a társadalmi együttélés és horgá-
szerkölcs szabályainak tisztelet-
ben tartását, a természet szerete-
tét és védelmét.

A horgászegyesület biztosítja 
tagjai számára a rendszeres egye-
sületi élethez szükséges feltétele-
ket, ennek keretében ismerteti a 
horgászattal összefüggő jogsza-
bályokat és más rendelkezése-
ket.  Korszerű halgazdálkodást 
folytat a kezelésében lévő vízte-
rületeken, és biztosítja a halállo-
mány védelmét. Felügyeli, hogy 
a tagok a horgászatra vonatkozó 
jogszabályokat, előírásokat és az 
országos horgászrend szabályait 
betartsák. Segíti a hatóságokat az 
orvhalászat és az orvhorgászat 
megelőzésében és leküzdésében, 
nagy gondot fordít a vizek tiszta-
ságának megőrzésére és a termé-
szet értékeinek védelmére. Rend-
szeres lehetőséget biztosít tagjai 
számára a horgászattal összefüg-
gő szakismeretek gyarapítására.

A Dunaföldvári Sporthorgá-
szok Egyesületének jelenleg 570 
felnőtt és 40 gyerek tagja van, 
ezzel Tolna megye hatodik leg-
nagyobb létszámú horgász szer-
vezete. Kiemelkedő szerepet 
vállal a környező települések la-
kóinak összefogásában. Tagjai 
három megyéből és több mint tíz 
településről kerülnek ki, ezek 
közül a legfontosabb Dunaföld-
vár, Dunaegyháza és Solt. 

A civil szervezet a tagok ügy-
intézésének segítésére irodát mű-
ködtet, és szabadidejük hasznos 
eltöltése érdekében horgászta-
nyát tart fenn. Két főt állandó 

munkaviszonyban foglalkoztat, 
és kezeli – közel 70 éve – a 13 
hektáros Solti Kis-Dunát. 

Az egyesület számos duna-
földvári rendezvényen képvisel-
teti magát. Saját rendezvényei 
mellett – horgászelőadások, ver-
senyek, közösségi munkák, hor-
gászbál – otthont ad a május 1-jei 
majálisnak, óvodás-kisiskolás, 
nyugdíjas csoportokat lát vendé-
gül.

A tagság kiemelt figyelmet 
fordít a környezetre. Évente leg-
alább két alkalommal, társadalmi 
munka keretein belül teszik tisz-
tává, szebbé a horgásztanyát, va-
lamint annak szűkebb és tágabb 
környezetét. A horgásztanya és 
az iroda fejlesztésére, az egyesü-
let tevékenységének színesítésé-
re több ízben is sikeresen pályáz-
tak szakmai szervezetekhez, mi-
nisztériumokhoz.

A Dunaföldvári Sporthorgá-
szok Egyesületének sikeres szak-
mai tevékenysége, a dunaföldvá-

ri lakókért, a környezetért tett 
példaértékű munkája méltán tette 
érdemessé a díj odaítélésére.

„Dunaföldvár Gyer-
mekeiért” kitüntetés

Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete a „Dunaföldvár 
Gyermekeiért” kitüntetéssel is-
merte el a Dunaföldvári Védő-
női Szolgálat sikeres szakmai 
tevékenységét, a gyermekekért, 
az ifjúságért és a dunaföldvári 
lakókért végzett példaértékű 
munkáját.

 A Dunaföldváron működő Vé-
dőnői Szolgálat közel 40 éve 
végzi munkáját. Mottójuk: „Vé-
dőnők az egészséges, boldog 
családokért”.

Tóth Ferencné Mara szellemi-
ségét örökölte a napjainkban te-
vékenykedő közösség; 20 éven 
keresztül dolgoztak vele, sokat 
tanultak tőle. Nagy szakmai tu-
dással, kitűnő emberi hozzá-

Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete

Dunaföldvári Védőnői Szolgálat

►

►
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állással látta el feladatát. 
1999-ben hosszan tartó súlyos 
betegségben hunyt el, munkatár-
sai a mai napig jó szívvel őrzik 
emlékét. 

2014-ig, nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott védőnőként Pribék 
Zoltánné. Napjainkban Duna-
földváron Győri Istvánné, 
Pámerné Kiss Aranka, Varróné 
Bercsényi Marianna és  Wizner-
né Murányi Ilona látja el a védő-
női szolgálatot.

A nemzetközileg is egyedülál-
ló védőnői szolgálat 1915-ben 
jött létre Stefánia belga királyi 
hercegnő védnökségével.  1917-
ben Dr. Tauffer Vilmos, a Né-
pegészségügyi Országos Nagy-
gyűlésen így fogalmazott a védő-
női tevékenységről: „Ilyen mun-
kára csak melegszívű és intelli-
gens nő való, ki e veleszületett és 
belenevelt értékes lelki tulajdon-
ságához még hozzátanulta mind-
azt, amit higiénés gyermekápolá-
si és szociális szempontokból 
tudnia szükséges avégből, hogy 
az anyák és csecsemők támoga-

tója lehessen a család és a nemzet 
érdekében”. 

A Magyar Hungarikum Bizott-
ság 2015. április 23-án  a  Magyar 
Védőnői Szolgálatot hungari-
kummá nyilvánította. 

A körzeti védőnői munka 
nagyon sokat változott az elmúlt 
100 évben, rendkívül összetetté, 
szerteágazóvá vált. Elsősorban 
területi ellátási kötelezettséget 
jelent, melynek alapeleme a csa-
ládgondozás. Továbbá a védőnők 
heti rendszerességgel tartanak ta-
nácsadást, melyet részben önál-
lóan, részben gyermekorvossal 
végeznek. Szervezik az életkor-
hoz kötődő kötelező védőoltáso-
kat, státuszvizsgálatokat, lebo-
nyolítják és nyilvántartják 
azokat. 

A területen végzett munka 
mellett az idevonatkozó jogsza-
bályok alapján minden védőnő 
oktatási intézményben is tevé-
kenykedik. Mind a területi mun-
kában, mind az oktatási intézmé-
nyekben egészségfejlesztő tevé-
kenységet is ellátnak. 

Varróné Bercsényi Marianna 
baba-mama klubot működtet, 
melynek a művelődési ház ad 
otthont. Wiznerné Murányi Ilona 
szülés-felkészítő programot 
vezet a tanácsadóban.  

A kollektíva nagyon összeszo-
kott, jó csapatmunkában dolgoz-
nak, ami az iskolai szűrővizsgá-
latok, egészségfejlesztő progra-
mok, egészségnapok, rendezvé-
nyek szervezésében és lebonyo-
lításában is megvalósul. Kiemelt 
rendezvényeik: augusztus 1-jén 
az Anyatej világnapja, december 
1-jén az AIDS- világnapja, vala-
mint az iskolai egészségnapok. 

Odaadóan dolgoznak a lakossági 
szűrővizsgálatok eredményességé-
ért is.  A méhnyakrák szűrés a védő-
nőknél történik; a szűrés hirdetése, 
szervezése és a vizsgálatra jelentke-
zők irányítása is az ő feladatuk. 
Varróné Bercsényi Marianna méh-
nyakrák szűrésre feljogosító képe-
sítést szerzett, és már több éve 
végzi ezt a munkát. Nővédelmi fel-
adataik közé tartozik a mammo-
gráfiai szűrés propagálása is. 

A Dunaföldvári Védőnői Szol-
gálat kapcsolatrendszere nagyon 
széleskörű. Együttműködnek a 
városi civil szervezetekkel, a 
Máltai Támogató Szolgálattal, 
Máltai Szeretetszolgálattal, a 
Vöröskereszttel és a Dunaföld-
vár egészségügyi ellátásában 
résztvevő munkatársakkal.  A ta-
nácsadóban rendszeresen oszta-
nak egyének, családok által fel-
ajánlott adományokat. 

Színvonalas szakmai munká-
juk elismeréseként a Védőnői 
Szolgálat megalapításának 80. 
évfordulóján a megyei ünnepsé-
gen a kollektíva minden tagja 
elismerő oklevelet kapott, a 90. 
évfordulón Pribék Zoltánné 
munkáltatói elismerésben, a 
100. évfordulón Pámerné Kiss 
Aranka szakmai elismerésben 
részesült. A Dunaföldvári Védő-
női Szolgálatot sikeres szakmai 
tevékenysége, a gyermekekért, 
ifjúságért és a dunaföldvári la-
kókért végzett példaértékű mun-
kája méltán tette érdemessé a díj 
odaítélésére.

Reng Zoltán vezérigazgató érté-
kelte lapunknak az üzem elmúlt 
évét. Kiemelte, hogy a korábbi 
esztendőkhöz viszonyítva jelen-
tős volt a bevétel növekedés, és 
2015-ben is folytak fejlesztési, 
bővítési munkálatok. 

Szabados Sámuel

Bő volt a kukoricatermés, az 
olcsó üzemanyagárak miatt 
többet autóztak az emberek, 
több üzemanyagot vásároltak. 
Mind az alapanyag, mind a 
késztermék árát a világpiaci vi-
szonyok szabályozzák. Ezek a 
mutatók a múlt évben a cég szá-
mára kedvezően alakultak. A be-
vétel növekedése pedig Duna-
földvárra is jótékony hatású, 
hiszen emeli az iparűzési adó 
mértékét.

Áprilisban lesz négy éve, 
hogy a dunaföldvári bioetanol 
gyár elkezdte termelésszerű mű-
ködését. A fejlesztések követ-

keztében a dolgozói létszám 
idén már 150 fölé emelkedett, 
további munkahelyteremtés 
azonban a közeljövőben nem 
várható. A foglalkoztatottak na-
gyobb hányada a környékbeli 
településekről – 30-40 kilométe-
res körzetből – jár dolgozni; az 
üzem jellegéből adódóan főleg 
magasabb szakképzettségű 
munkaerőt alkalmaznak. 

Ez évben sem állnak le a fej-
lesztések. Az elkövetkező két 
évben négy-öt új termékkel akar 
a gyár a piacon megjelenni, 
köztük emberi fogyasztásra al-

kalmas termékkel is – tudtuk 
meg Reng Zoltántól.

A Pannonia Ethanol Zrt. jó 
kapcsolatot ápol városunkkal. A 
helyi civil szervezeteknek, okta-
tási, nevelési intézményeknek a 
kezdetektől nyújt anyagi segítsé-
get. Az elmúlt év decemberében 
1,5 millió forint támogatást adott 
át a vezérigazgató Dunaföldvár 
önkormányzatának, melynek el-
osztásáról a céggel egyeztetve a 
képviselő-testület döntött. Az 
összeg jelentős részét oktatási és 
kulturális intézmények, szerve-
zetek kapták. 

Reng Zoltán az elmúlt évet érté-
kelve kiemelte, hogy a legsikere-
sebb rendezvényük az első duna-
földvári agrárinnovációs nap volt, 
melyet országos szinten hirdettek 
meg. Az érdeklődés nem maradt 
el, több mint ezer gazda fordult 
meg a vásártéren kialakított láto-
gatóközpontban. A sikerre való te-
kintettel ez évben is szerveznek 
innovációs napot, bővebb progra-
mokkal, nagyobb területen, ahova 
legalább kétezer érdeklődőt 
várnak. Városunk e programnak 
köszönhetően felkerült Magyaror-
szág agrárinnovációs térképére.

Sikeres és nyereséges volt a 
bioetanol üzem elmúlt éve

Reng Zoltán

►
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Az Agrobölcske Zrt. által szerve-
zett Téli napok előadássorozat 
keretei között február végén 
Pappné Komáromi Lilla, a Tolna 
Megyei Növényvédelmi Kamara 
elnöke tartott tájékoztatást az 
érdeklődő gazdáknak a vegysze-
rek kezelésének szigorodó sza-
bályairól. 

Szabados Sámuel

A témára való tekintettel nagy 
volt az érdeklődés. Az előadó ki-
emelte, hogy a szabályozók húsz 
éve életben vannak, de ez évben 
az uniós rendelkezések szerint 

szigorítások következtek be, 
ezek betartásának ellenőrzése is 
hatékonyabbá válik. 

Fontos tudnivaló, hogy nö-
vényvédő szert csak olyan gazda 
vásárolhat, aki szerződésben áll 
hiteles növényorvossal, tőle 
kaphat receptet, a boltok csak 
vényre adhatnak árut. Tehát 
akinek nincs szerződése nö-
vényorvossal, mielőbb kösse azt 
meg. 

A vegyszerezéshez használt 
gépeket, technikákat ezután 
szakbizottság előtt három éven-
ként vizsgáztatni kell. Csak ható-

ságilag vizsgáztatott technikákat 
lehet alkalmazni. A növényvédő 
szereket alkalmazó gazdáknak 
különböző továbbképzéseken, 
vizsgákon kell részt venniük, így 

a vegyszerhasználattal, környe-
zetvédelemmel kapcsolatos is-
meretek meglétét hivatalosan is 
dokumentálják majd. Az oktatá-
si, vizsgáztatási rendszer hálóza-
ta megyénként ki van építve, az 
érdeklődők kellő tájékoztatásban 
részesülnek a kamara részéről. A 
képzés, vizsgáztatás természete-
sen agyagi vonzattal jár, azonban 
ezek összege egy átlagos gazda 
számára is megfizethető. A 
megyei kamara most építi ki az 
ellenőrzési hálózatot és appará-
tust, melynek feladata a módosu-
ló szabályzók betartásának elle-
nőrzése lesz. A szabályszegőkkel 
szemben a hatóság járhat el kü-
lönféle szankciókat alkalmazva 
– hangzott el az előadáson.

Szigorodnak a növényvédő 
szerek használati szabályai

Pappné Komáromi Lilla

Idén második alkalommal ad-
ták át az Év Agrárembere cí-
met. Az ajánlásokra épülő ver-
senyt két éve hirdették meg 
először az ágazathoz kötődő 
szervezetek, intézmények. 
Dr. Sűrű János agrármérnök, 
címzetes egyetemi docens, az 
Agrobölcske Zrt. vezetője idén 
a döntőbe jutott. Az Év Agrá-
rembere címet ugyan nem ne-
ki ítélték, de dobogós helyezé-
se mindenképpen rangos elis-
merést jelent számára. 

Szabados Sámuel

Novemberben az ajánlások 
megküldésével indult a szak-
mai verseny, ekkor állt össze az 
400 fős jelölt lista, melynek 
személyeire interneten lehetett 
szavazni.

Barátok, ismerősök, kollégák 
adták le szavazatukat Dr. Sűrű 
Jánosra. Nagyon sok szavaza-
tot kapott szűkebb környezeté-
ből, Dunaföldvárról és Bölcs-
kéről. Személyéhez kapcsoló-
dóan 7907 jelölést regisztrált a 
szervező bizottság, ami elegen-
dő volt ahhoz, hogy felkerüljön 
a minősítettek listájára.

A következő lépés januárban 
a legjobb három fő kiválasztása 
volt, közülük egynek ítélték 
oda az Év Agrárembere címet. 

Tíz kategóriában hirdettek első 
helyezést – növényvédelem, ál-
lattenyésztés, környezetvéde-
lem, stb. – , második, harmadik 
díjat nem osztottak ki. 

A legjobb három közé jutás 
Dr. Sűrű János szerint nagy elis-
merés. Lapunk hasábjain is kö-
szöni mindazoknak, akik támo-
gatták őt. Köszönet jár termé-
szetesen a kollégáinak, munka-
társainak s családtagjainak is, 
mindazoknak, akik sokat tesz-
nek nap mint nap azért, hogy 
munkáját magas színvonalon, 
odaadással tudja végezni. 

Az első díjátadásnak a múlt 
évben még nem volt igazán je-
lentős visszhangja, idén már 
nagyobb figyelem kísérte az 
eseményt, országos médiumok 
foglalkoztak vele. Jövőre nyil-
ván még nagyobb lesz az ér-
deklődés; Dr. Sűrű János szíve-
sen nézne elébe egy újabb meg-
mérettetésnek.

Az ország legjobbjai közt

Dr. Sűrű János

A Magyarországi Borlovagren-
dek Országos Szövetsége ez év-
ben városunkban rendezte a ha-
zai rendek zászlós borainak ér-
tékelését. A minősítést március 
másodikán tartották a helyi 
Szent Rókus Borlovagrend szék-
házában. 

Szabados Sámuel

Dukai István, a borlovagrend 
nagymestere örömét fejezte ki, 
hogy városunk adhatott otthont a 
rangos eseménynek. Ez többek 
között annak is köszönhető volt, 
hogy az elmúlt évben Dr. Sűrű 
Jánost, a Szent Rókus Borlovag-
rend tagját beválasztották a mi-

nősítéseket végző országos szak-
mai bizottságba. Másrészt a föld-
vári rendnek országszerte jó híre 
van, jó kapcsolatokat ápol az or-
szágos szövetséggel. 

Bélczeki Mihály, az országos 
szövetség szakmai bizottságá-
nak elnöke, az idei minősítés ve-
zetője a nap végén elégedetten 
nyilatkozott a tapasztalatokról. 
Elmondása szerint 28 ital került 
a bizottság asztalára. Ezek az 
ország lovagrendjeinek zászlós 
borai, ezeket viszik ajándékba, 
ezekkel reprezentálnak, így 
nyilván a legjobb ízű, a legesz-
tétikusabb megjelenésű italok-
kal találkozott a zsűri. 

Zászlós borokat minősítettek 
Dunaföldváron

►
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A 2016-os esztendőben a Duna-
földváron letelepedni szándéko-
zó, illetve itt élő családok, illet-
ve gyermeküket egyedül nevelő 
szülők is kérelmezhetik az egy-
szeri, 500.000 Ft vissza nem térí-
tendő letelepedési támogatást. 
A képviselő-testület 5 millió Ft 
keretösszeget különített el erre 
a célra a 2016-os év  költségve-
tésében.

Balogh Emese

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata a 2016-os esztendőtől 
letelepedési támogatást nyújt 
Dunaföldvár közigazgatási terü-
letén belül a legalább víz, vil-
lany, csatorna közművel és út-
csatlakozással ellátott, önálló 
helyrajzi számon nyilvántartott, 
maximum 80 m2 alapterületű új 
lakás, illetve családi ház – legfel-
jebb 150 m2-es – építéséhez. A 
támogatás ezen túl felhasználha-
tó használt lakás vagy családi 
ház vásárlásához is, illetve le-
bontásra ítélt közművesített ház 
vásárlásához, amennyiben az 
épület elbontását követően a te-
rület építési telekként szolgál, de 
igényelhető családi ház bővítésé-
hez is. 

A támogatás vissza nem téríten-
dő, összege: 500.000 Ft. 

A letelepedési támogatást for-
manyomtatványon kérelmezhetik 
a házas- vagy élettársak, illetve a 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, amennyiben a 40. életévü-
ket nem töltötték be, és ők a támo-
gatott ingatlan tulajdonosai. 

A letelepedési támogatás nyúj-
tásának feltétele, hogy a kérelme-
zők vállalják, hogy legalább öt 
évig Dunaföldváron élnek, duna-
földvári oktatási intézménybe (ál-
talános iskola 8. osztályáig) járat-
ják gyermeküket. 

Előírás, hogy a kérelmezők 
családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíjminimum háromszo-
ros összegét (85.500 Ft), de ne 
érje el annak tízszeres összegét 
(285.000 Ft).

A kérelmezők és családtagjaik 
tulajdonában a támogatással érin-
tett ingatlanon kívül legfeljebb 
olyan lakáscélú ingatlan 50%-os 
tulajdoni hányada lehet, amelyet 
tulajdonközösség megszüntetése 
vagy öröklés útján szereztek, és 
azt a túlélő szülő, nagyszülő ha-
szonélvezeti joga terheli, az annak 
a lakhatását szolgálja. Lakáscsere 
esetén csak a csereszerződés tár-
gyát képező lakás lehet a kérel-
mezők, illetve családtagjaik tulaj-
donában. 

A kérelmezőknek 180 napos 
folyamatos biztosítási jogvi-
szonyt kell OEP igazolással iga-
zolniuk, ez legalább középfokú 
iskolai végzettséggel valamint ha-
tósági erkölcsi bizonyítvánnyal is 
rendelkezniük kell. 

A kérelmet benyújtóknak köz-
tartozásmentes adózóknak kell 
lenniük.  

A támogatási kérelem új lakás, 
családi ház építése esetén legfel-
jebb az ingatlan használatbavéte-
léig, használt lakás, családi ház 
vásárlása esetén legfeljebb a szer-
ződéskötést követő 180 napig, 
családi ház bővítése esetén a bő-
vítés megkezdéséig nyújtható be. 

A kérelmeket Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatalba minden 
év május 15-ig kell benyújtani, 
azok elbírálásáról minden év júni-
usában dönt az  Oktatási-, Kultu-
rális-, Egészségügyi-, Szociális-, 
Ifjúsági és Sport Bizottság.

Üléstermi 
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete február 23-án tar-
totta soros ülését, melynek 
napirendjén 14 nyilvános ülé-
sen tárgyalandó téma szere-
pelt.

Baksay Erika

Az első napirendben a képvi-
selők módosították a 2015. évi 
költségvetési rendeletet, majd a 
2016. évi költségvetési rendelet 
II. fordulós tárgyalása követke-
zett. Eszerint a bevételi és kiadá-
si főösszeg 3 milliárd 756 millió 
Ft. Ez évben a költségvetésben 
tervezett hiány nincs, az előző 
évi 273 millió Ft pénzmaradvány 
miatt.

Ezután a testület módosítot-
ta a települési támogatásról, 
köztemetésről és lakáscélú 
önkormányzati helyi támoga-
tásról szóló rendeletét. Ennek 
egyik fontos eleme a most be-
vezetett letelepedési támoga-
tás, melynek összege 500 ezer 
Ft vissza nem térítendő támo-
gatás. Ennek feltétele pedig – 
egyebek mellett-, hogy a ké-
relmező vállalja, hogy lega-
lább 5 évig Dunaföldváron 
fog élni, gyermekeit (a 8. osz-
tályig) helyi oktatási intéz-
ménybe járatja.

A következő napirendben a 
képviselők módosították az ön-
kormányzat személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, az intézményi 
térítési díjakról szóló helyi ren-
deletét, melyben kis mértékben 
emelték az intézményi étkezési 
térítési díjakat.

Ezután a testület megállapítot-
ta Dunaföldvár Város Önkor-
mányzatának adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit, majd gondosko-
dott a 2016. évi önkormányzati 
rendezvények egészségügyi biz-
tosításáról.

A képviselők elfogadták a 
2016. évi Közbeszerzési Tervet, 
illetve kijelölték a 2016. évi köz-
beszerzési eljárásokban a Bíráló 
Bizottság tagjait. ►

Letelepedési támogatás

A szakemberekből álló 
bíráló bizottság az az ital ízvilága, 
színe, illata mellett annak külső 
megjelenítését – az üveget, a címkét 
– is értékelte. Kiválóan megfelelt, 
megfelelt, és nem felelt meg kate-
góriákba sorolták az italokat. A har-
madik kategóriába került italok 
hibáit megnevezték, ezek kijavítá-
sára szólítják fel az érintetteket. 
Egyfajta minőségbiztosítási eljárás 
is tehát a hazai rendek zászlós bora-
inak értékelése.

A szövetség célja, hogy a borlo-
vagrendek igényes, jó minőségű 
borokkal rendelkezzenek, a zász-
lós borok pedig hűen szimbolizál-
ják hazánk nemzetközileg is elis-
mert borkultúráját. 

A fehér borok többsége múlt évi 
évjáratú volt, főleg az illatos fajták 

arattak sikert. A vörös borok eseté-
ben a 2013- as évjáratúak bizonyul-
tak a legjobbaknak. Harmonikus 
ízviláguk arra utalt, hogy beértek. 

Koczor Kálmán, a Magyaror-
szági Borlovagrendek Országos 
Szövetségének elnöke szerint jó 

döntés volt Dunaföldváron meg-
rendezni a minősítést. Mint 
mondta, a házigazdák optimális 
feltételeket biztosítottak a zsűri 
számára, így a rendezvény 
méltán öregbíti a Szent Rókus 
Borlovagrend hírnevét.

►
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Döntés született a „Duna-
földvár, volt Rendőrség épületé-
nek iskolai célú hasznosítása I-II. 
ütem” tárgyú közbeszerzésről. 
Eszerint a beérkezett 5 pályázat 
közül a bölcskei UNIKORN-ÉP-
KER Kft. ajánlata volt a legked-
vezőbb, az I-II. ütemre 35 607 
521 (bruttó 45 221 552), illetve 

37 070 534 ( bruttó 47 079 578) 
Ft értékben. A II. ütemre vonat-
kozó szerződéskötés feltétele a 
projektre vonatkozó pályázat el-
nyerése. 

A következő napirendben a 
testület tárgyalta a művelődési 
központ fejlesztési koncepcióját. 
A három felmerült lehetőség 

mindegyikére igaz, hogy feltéte-
le a Széchenyi 2020 programban 
szereplő megvalósítási pályázati 
kiírás.

Ezután a testület 2017. decem-
ber 31-ig, változatlan feltételek 
mellett meghosszabbította a 
Part-Oldalak Kulturális Egylettel 
kötött szerződését, majd beüte-

mezte a polgármester 2016. évi 
szabadságát.

Végül a képviselők döntöttek a 
2016. évi képviselői tiszteletdí-
jak civil szervezetek számára 
történő felajánlásáról, illetve el-
adásra jelölték ki a Dunaföldvár, 
Felső fok 12. szám alatti ingat-
lant.

►

Horváth Kálmán, 
kormánymegbízott

Értesítem az érintett szülőket, 
hogy az általános iskolákban az 
első osztályokba a 2016/2017. 
tanévre történő beiratkozásra 
2016. április 14. napján 8 órától 
19 óráig és 2016. április 15. 
napján 8 órától 19 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a további-
akban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése 
értelmében Magyarországon 
minden gyermek köteles az intéz-
ményes nevelés-oktatásban részt 
venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 
2010. augusztus 31-ig született 

gyermekét a szülő köteles beírat-
ni a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illeté-
kes, vagy a választott iskola első 
évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a közne-
velési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a tankö-
telezettség megkezdésének fel-
tétele a gyermek iskolába lépé-
séhez szükséges fejlettségének 
megléte, és annak igazolása. 
Az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettséget az óvoda iga-
zolja.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése 
alapján az általános iskola köteles 
felvenni azt a tanköteles korú tanu-
lót, aki életvitelszerűen az általá-
nos iskola körzetében lakik. A kö-
telező felvételt biztosító általános 
iskolák körzeteit a Tolna Megyei 
Kormányhivatal 2016. február 26. 
napján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése 
szerint beiratkozáskor be kell 
mutatni a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági 
bizonyítványt, továbbá az iskolá-
ba lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazga-
tója dönt a Rendeletben foglalt 
eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása 
esetén a szülő az Nkt. 37. § 

(2)-(3) bekezdése alapján ér-
deksérelemre hivatkozással 
nyújthat be kérelmet az igazga-
tói döntés közlésétől számított 
15 napon belül. A kérelmet a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ illetékes tankerüle-
ti igazgatójához, ha nem állami 
fenntartású az intézmény, 
akkor annak fenntartójához 
kell címezni.  

Felhívom a figyelmet arra, 
hogy a fenti rendelkezések sze-
rinti körzetmegállapítás nem 
érinti a szülő szabad iskolavá-
lasztáshoz való jogát. 

Kérem a kedves szülőket, 
hogy a jelzett napokon tegyenek 
eleget gyermekükre vonatkozó, 
általános iskolai beíratási kötele-
zettségnek a kötelező felvételt 
biztosító vagy valamely válasz-
tott általános iskolában.

Hirdetmény az általános iskolai 
beiratkozásról

dr. Horváth Kálmán, 
kormánymegbízott

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. 
§ (8) bekezdésében foglalt fel-
adatkörében eljárva az alábbiak 
szerint meghatározta a kötelező 
felvételt biztosító általános isko-
lák felvételi körzetét:

1. Dunaföldvári- Bölcskei- 
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola (OM 
201167) 7020 Dunaföldvár, 
Templom utca 9.

a) Dunaföldvári- Bölcskei- 
Madocsai Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Be-
szédes József Általános Iskolája  
Templom utcai telephelye (OM 
201167) 7020 Dunaföldvár, 
Templom utca 32.

Felvételi körzet: alsó tago-
zat- 6-os számú főút Duna 
felőli Keleti oldalán lévő terü-
letek: Ady Endre utca, Al-
só-Bölcske utca, Alsó-Burgun-
dia, Alsó-Kálvária, Alsó-Öreg-
hegy, Alsó-rév út, Alsó-Tó, 
Aradi köz, Arany János utca, 
Attila utca, Bánom völgy, Bá-
nomka utca, Béke tér, Belső 
Bölcske utca, Belső Kertek 
köze, Bercsényi utca, Béri 
Balogh Ádám utca, Beszédes 

sor, Bezerédj utca, Corvin 
János utca, Csaba sor, Csaba 
utca, Deák tér, Derecskei utca, 
Dézsma sor, Diós, Duna utca, 
Előszállási út 14-39 és 2-54, 
Ezerjó utca, Fehérvári utca, 
Felső-Bölcske utca, Felső-Bur-
gundia, Felső-Kálvária, Fel-
ső-Kiskuti köz, Felső-Öreg-
hegy, Felsőfok, Flórián utca, 
Füzes sor, Gábor Pál utca, 
Györki sor, Hajdúles, Homokai 
sor, Hősök tere, Hunyadi sor, 
Ifjúság tér, Ilona utca, Itató, Já-
nos-hegy, Jókai utca, József 
kertsor, József tér, József utca, 
Kadarka utca, Kenderföldi út, 
Kéri út 1-17. és 2-20., Kinizsi 
utca, Kossuth Lajos utca, Kos-
suth tér, Közép Burgundia, 
Kristály köz, Külső Bölcskei 
út, Külső-Kertek köze, Május 
1. utca, Mély út, Mészáros utca, 
Móricz Zsigmond utca, Nagy-
hegy, Olajmalom köz, Paksi 

utca 2-62 és 1-77, Pentelei út, 
Petőfi utca, Piripócs, Puskás 
utca, Rákóczi utca, Rátkay köz, 
Reiter köz, Rizling utca, Sóház 
utca, Solti út, Somos-hegy, 
Széchenyi utca, Sziget köz, 
Szőlőskertek útja, Tabán, Ta-
mankó, Tamás István utca, 
Tavasz utca, Temető sor, Temp-
lom-hegy, Templom utca, Tó 
utca, Tójárás, Toldi tér, Tóth 
völgy, Vak Bottyán tér, Váralja, 
Várdomb utca, Vilmos puszta, 
Virág utca, Vörösmarty utca, 
Zrínyi köz.

b) Dunaföldvári- Bölcskei- 
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Be-
szédes József Általános Iskolája 
Püspök utcai telephelye (OM 
201167) Dunaföldvár, Püspök 
utca 1.

Felvételi körzet: alsó tagozat- 
a 6-os számú főút Nyugat 

Tájékoztató a kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák 
felvételi körzeteiről

►
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felőli oldalán lévő területek: 
Alsó-Homokerdő, Anna-hegy, 
Antal-hegy, Árpád utca, Baross 
dűlő, Baross utca, Barota köz, 
Barota puszta, Batthyány sor, 
Bethlen köz, Búzavirág utca, 
Csáki köz, Damjanich utca, 
Dankó Pista utca, Dobó utca, 
Dózsa György utca, Előszállási 
út 41-79. és: 56-84., Erkel Ferenc 
utca, Erzsébet utca, Felső-
Homok erdő, Gyula-hegy, Hu-
nyadi park, Hunyadi tér, Irinyi 
János utca, Iskola utca, Jobbá-
győsök útja, József-hegy, Katona 
József utca, Kereszt utca, Kéri út 
19-105. és 22-104., Kodály 
Zoltán utca, Kölcsey utca, Kö-

zép-Homokerdő, Külső-Kéri út, 
Külső-Paksi utca, Külső-Tégla-
ház utca, Liszt Ferenc utca, Mag-
dolna utca, Magyar köz, Magyar 
László utca, Major köz, Matild 
major, Mednyánszky utca, Mezei 
köz, Móra Ferenc utca, Mozsola, 
Munkácsy Mihály utca, Nefe-
lejcs utca, Paksi utca 79-105. és 
64-104., Pince köz, Pipacs utca, 
Püspök utca, Radnóti utca, Rózsa 
utca, Sárgaház, Szent István 
utca, Szent László utca, Szent 
Lőrinc utca, Szondi utca, Tán-
csics Mihály utca, Új vermek 
sor, Váci Mihály utca, Vadász 
utca, Vágóhíd utca, Vasút utca, 
Vermek sora, Völgy utca.

c) Dunaföldvári- Bölcskei- 
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Be-
szédes József Általános Iskolája 
(OM 201167) 7020 Dunaföldvár, 
Kossuth Lajos utca 19.-23/A 

Felvételi körzet:
a) Dunaföldvár teljes közigaz-

gatási területe – felső tagozat
b) A 6-os számú főút Duna 

felőli, keleti oldalán lévő a) pont 
szerinti területek – alsó tagozat

c) Dunaföldvár teljes közigaz-
gatási területe – alsó-felső tagozat 
a tanulásban és értelmileg akadá-
lyozottak tanterve alapján tanuló 
osztályok vonatkozásában.  

d) Dunaföldvári- Bölcskei- 
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola,  
Gimnázium és Szakiskola 
Kegyes József Általános Iskolája 
(OM 201167) 7025 Bölcske, 
Paksi utca 18.

Felvételi körzet: Bölcske köz-
igazgatási területe.

e) Dunaföldvári- Bölcskei- 
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Szakiskola Ma-
docsai Általános Iskolája (OM 
201167) 7026 Madocsa, Kos-
suth Lajos utca 2.

Felvételi körzet: Madocsa köz-
igazgatási területe.

►

Egészségnap a 
Dunaföldvári 
Védőnői 
Szolgálatnál
2016. március 3-án, 4-én,
10-én és 18-án 9-től 15 óráig.

INGYENES VIZSGÁLA-
TOK: rákszűrés

• cytológiai kenetvétel 
méhnyakról

• kétkezes tapintásos vizs-
gálat (méh, petefészkek 
állapota)

• az emlők tapintásos vizs-
gálata

• a szájüreg vizsgálata
• bőrdaganatszűrés
TÉRÍTÉSES VIZSGÁLA-

TOK: szív- és érrendszeri be-
tegségek rizikófaktorainak 
szűrése

• testsúly, testmagasság, 
haskörfogat mérése

• testzsír, testtömegindex 
(BMI) meghatározása

• vércukormérés
• a vér teljes koleszte-

rinszintjének mérése
• vérnyomás- és pulzusmé-

rés
Térítési díj: 1.500 Ft
A vizsgálatokat dr. Tóth 

János nőgyógyász-onkológus 
főorvos és a Cyto-Prev Kft. 
munkatársai végzik.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Lakossági 
elektromos és 
elektronikai 
hulladékgyűjtés
Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

2016. március 19. (szom-
bat) 9 – 12 óráig Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 9. Szerb temp-
lom melletti terület

Ezen a napon várjuk hasz-
nálaton kívüli elektromos 
vagy elektronikai berendezé-
seiket (mosógép, mosogató-
gép, hűtőgép, elektromos tűz-
hely, hajszárító, elektromos 
borotva, vasaló, kisebb bar-
kács gépek (fúró, flex stb.) 
kisebb háztartási gépek (ke-
nyérpirító, mixer, mikró stb.) 
televízió, porszívó, varrógép, 
hősugárzó, fénymásoló, szá-
mítógép, monitor, mobiltele-
fon, DVD lejátszó, multimé-
diás eszközök stb.), melyeket 
térítésmentesen adhatnak le a 
helyszínen.

Kérjük, hogy berendezései-
ket a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársainak sé-
rülésmentesen (nem szétsze-
relve) átadni szíveskedjenek. 

A hulladékok leadásával se-
gítik városunk környezetének 
megóvását és a Szolgálat 
munkáját!

Lakossági 
veszélyes 
hulladékgyűjtés
Dunaföldvár Város 
Önkormányzata

2016. március 12. (szombat) 9 
– 12 óráig Dunaföldvár, Kossuth 
L. u. 9.  Szerb templom melletti 
terület

Az akcióban a lakosok részé-
ről következő hulladékokat lehet 
díjmentesen leadni:

• Festékmaradék (szilárd)
• Festékmaradék (folyékony)
• Irodatechnikai hulladék
• Ragasztó- és gyantamaradék 

(folyékony)
• Ragasztó- és gyantamaradék 

(szilárd)
• Szerves oldószereket, illetve 

más veszélyes anyagokat 
valamint ragasztókat, tömí-
tőanyagokat tartalmazó 
vizes folyékony hulladékok 
(hulladék) (F)

• Ásványolaj alapú klórve-
gyületet tartalmazó motor 
hajtómű és kenőolajok

• Fáradt olaj 
• Szintetikus motor-, hajtómű- 

és kenőolajok
• Egyéb motor-, hajtómű- és 

kenőolajok
• Halogénmentes oldószer (F)
• Hígító maradék
• Festékes fém csomagolási 

hulladék
• Olajos műanyag csomagolá-

si hulladék

• Gyógyszeres műanyag cso-
magolási hulladék

• Növényvédőszeres göngyö-
leg

• Veszélyes anyagokat mara-
dékként tartalmazó, vagy 
azokkal szennyezett csoma-
golási hulladékok (hulladék)

• Sprays flakon
• Olajos abszorbens
• Veszélyes anyaggal szeny-

nyezett védőruha
• Savas ólomakkumulátor
• Szigetelőanyagok, amelyek 

különböznek a 17 06 01 és 
17 06 03-tól

• Egészségügyi hulladék
• Gyógyszer hulladék
• Műanyag és gumi
• Bizalmas iratok ellenőrzött 

megsemmisítése
• Növényvédőszer maradék
• Fénycső
• Étolaj és zsír
• Szárazelem
Kérjük a lakosokat, hogy a 

hulladékfajtákat külön csoma-
golva, a folyékony hulladékokat 
csepegésmentes edényben 
hozzák a helyszínre! A használt 
gumiköpeny és a kiselejtezett 
elektronikai hulladék elszállítá-
sát nem finanszírozza az önkor-
mányzat az akció idején!

Az önkormányzat fenn tartja 
azt a jogát, hogy az akciót a meg-
hirdetett időpont (12 óra) előtt 
lezárja, amennyiben azt a pénz-
ügyi keret úgy kívánja! 
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Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
bérbevételre meghirdeti az alábbi 
üzlethelyiségeket:

• Dunaföldvár, (autóbusz-pá-
lyaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 
4 db üzlethelyiség (I. 71,4m2, 
II. 55,8m2, III. 16,53m2, IV. 
82,7m2) licit útján történő 
bérbeadása Az I. sorszámú 
üzlethelyiség – amennyiben 

nincs pályázó az egész helyi-
ségre – megosztva is kibérel-
hető, a szétbontást a pályáza-
ti idő alatt az önkormányzat-
tal egyeztetni szükséges!

• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
szám alatti 40 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történő bérbe-
adása (volt illatszer bolt)

• Dunaföldvár, Gábor Pál u. 
2. szám alatti 12,6 m2 üzlet-

helyiség licit útján történő 
bérbeadása (volt gyógyászati 
bolt)

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/év 
+ ÁFA 40/2015.(II.24.) KT hatá-
rozat szerinti kedvezmény igény-
be vehető

Az ingatlanról további infor-
mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Műszaki Irodája ad. (Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2., Tel.: 
75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 
2016. február 26. és 2016. már-

cius 30. között vásárolható meg 
11.000 Ft-ért (pályázat benyújtá-
sától való visszalépés esetén sem 
visszafizethető) a Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal Pénztárá-
ban (Pénztári órák: hétfő: 9-12 
óráig, szerda: 9-12; 13-15:30-ig 
és péntek: 9-13 óráig)

Licitálás időpontja: 2016. 
március 31. (csütörtök) 11 óra

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Városfejleszté-
si és Műszaki Iroda tárgyalóter-
me.

Üzlethelyiségek
bérbeadása licit útján

Pályázati
felhívás
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján törté-
nő megvételre meghirdeti az 
alábbi önkormányzati ingat-
lant:

7020 Dunaföldvár, Felső 
fok 12. szám (0123/1/A/2 
hrsz.) alatti családi ház.

Kikiáltási ár: 3.935.000 Ft
Az ingatlanról további in-

formációt a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Műszaki Irodája 
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. 
u. 2., Tel.: 75/541-558).

Részletes pályázati kiírás 
2016. február 26. és 2016. 
március 30. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért (pályá-
zat benyújtásától való vissza-
lépés esetén sem visszafizet-
hető) a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Pénztárában 
(Pénztári órák: hétfő: 9-12 
óráig, szerda: 9-12; 13-15:30-
ig és péntek: 9-13 óráig).

Licitálás időpontja: 2016. 
március 31. (csütörtök) 10 
óra.

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatala Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Vá-
rosfejlesztési és Műszaki 
Iroda tárgyalóterme

Emlékezzünk 
közösen!

Az 1848-1849-es forrada-
lom- és szabadságharcról 
2016. március 15-én 10 
órakor a művelődési házban 
emlékezik meg Dunaföldvár 
közössége.

Program:
• Ünnepi köszöntő
• Ünnepi műsor a Beszédes 

József Általános Iskola 
diákjainak előadásában

• Koszorúzás a Kossuth 
téri emlékműnél

Bárdos Lászl�né dr. sk.
címzetes f�jegyz� 

A kormány döntése alapján a 
települési önkormányzat szüni-
dei gyermekétkeztetés keretében 
a szülő/törvényes képviselő 
írásos kérelmére a déli meleg 
főétkezést ingyenesen biztosítja, 
elsősorban a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű 
és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyer-
mek részére.

Amennyiben a pályázati keret 
nem kerül teljes mértékben fel-
töltésre hátrányos, illetve halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyer-
mekekkel, úgy rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő, de nem hátrányos hely-
zetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek is bevonha-
tók az ingyenes szünidei étkezés-
be.

Tájékoztatom az érintetteket, 
hogy a pályázati keret megtelt 
hátrányos helyzetű/halmozottan 
hátrányos helyzetű és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő gyermekkel, emiatt 
a csak rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő 
gyermekek nem kerültek bevo-
násra a tavaszi szünidei étkezte-
tésbe.

Felhívom azon szülő/törvé-
nyes képviselő figyelmét, 
akinek gyermeke hátrányos 
helyzetű/halmozottan hátrá-

nyos helyzetű és a Dunaföldvár 
és Környéke Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Alap-
szolgáltatási Központnál le-
adott formanyomtatványon igé-
nyelte az ingyenes szünidei ét-
kezést gyermeke részére a 
2015/2016-os tanév tavaszi 
szünet időtartamára, hogy az 
étkeztetés az alábbiak szerint 
kerül biztosításra: 

Időpont: 2016. március 24. 
csütörtök, március 25. péntek, 
március 29. kedd.

Az ételkiosztás helyszíne: Du-
naföldvári-Bölcskei-Madocsai 
Mikrotérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium, Beszédes József Ál-
talános Iskolájának étkezője – 
7020 Dunaföldvár, Kossuth 
Lajos u. 19-23./A. – 12 órától 13 
óráig.

Felhívom továbbá a szülő/tör-
vényes képviselő figyelmét, 
hogy az étel elviteléhez szíves-
kedjen éthordót biztosítani.

Fontos, hogy amennyiben je-
lezte igényét az ingyenes szüni-
dei étkezés igénybevételére, és 
időközben bármilyen ok miatt 
nem tudja, vagy nem kívánja 
azt igénybe venni, úgy problé-
máját azonnal jelezze egy 
másik rászorult gyermek bevo-
nása érdekében a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál 
személyesen, vagy a 06/75-
541-068, valamint 541-067-es 
telefonszámon.

Felhívás az ingyenes szünidei
étkezéssel kapcsolatban

►

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert
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Felhívom a szülő/törvé-
nyes képviselő figyelmét, hogy 
az ingyenes szünidei étkezés 
csak abban az esetben vehető 
igénybe, ha a gyermek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-

ményre, illetve hátrányos hely-
zet/halmozottan hátrányos hely-
zetre való jogosultsága a szü-
nidőben is fennáll, ezért fontos a 
jogosultsági időszak figyelem-
mel kísérése, és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény is-
mételt megállapításának a támo-
gatás lejártát megelőzően történő 
kérelmezése, melyet megtehet a 
kedvezmény lejártát megelőző 
három hónapon belül! 

► Új helyre
költözött
a Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 
Főosztály Család-
támogatási Osztálya 

M�ller Ingrid,
kabinetvezet�

A Tolna Megyei Kormány-
hivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosz-
tályának Családtámogatási 
Osztálya új helyre költözött. 
2016. február 1-jétől a Szek-
szárd, Toldi u. 6. szám alatt, a 
74/ 555-000 telefonszámon, 
változatlan ügyfélfogadási 
rendben áll az ügyfelek ren-
delkezésére.

Az ügyfélfogadás hétfőn 
8-17 óráig, kedden, szerdán 
és csütörtökön 8-13 óráig és 
pénteken 8-12 óráig tart.

Dr. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke a 
2015-ös esztendőt a polgárőr-
ség aranykoraként értékelte. 

Balogh Emese

Az elmúlt esztendőben az 1,4 
milliárd forintos kormányzati tá-
mogatás, a jelentős technika fej-
lesztések olyan hátteret biztosítot-
tak a polgárőrségek működésé-
hez, amilyenre az elmúlt 24 esz-
tendőben nem volt példa. Ennek 
is köszönhető – mondta dr. Túrós 

András -, hogy Magyarország 
közbiztonsága a migrációs hullám 
ellenére nem omlott össze, nem 
romlott, sőt igen jelentősen javult. 
Míg a korábbi években 400-500 
ezer bűncselekményt regisztráltak 
országos szinten, 2015-ben a re-
gisztrált bűnesetek száma 270 
ezer volt.

A Tolna megyei polgárőrök 
kiemelkedően teljesítettek az 
OPSZ elnöke szerint. Megma-
radt az egységük, remekül 
együtt tudtak dolgozni az önkor-

mányzatokkal és a társszervek-
kel, aminek köszönhetően az or-
szágos átlagnál jobb volt az 
elmúlt évben a közbiztonság 
Tolnában. 

A 2016-os esztendő a polgár-
őrség fennállásának 25. éve. 
Fontos, hogy ebben az évben is 
kiemelkedő teljesítményt nyújt-
sanak az Országos Polgárőr Szö-
vetség szervezetei – mondta dr. 
Túrós András. Céljuk a 2015-ös 
esztendő közbiztonsági mutatói-
nak szinten tartása. Ennek érde-
kében folytatódik a vidéki tele-
püléseken a minta bűnmegelőzé-
si program – így megyénk 12 te-
lepülésén is -, illetve elindul a 
fővárost és a megyei városokat 
érintő bűnmegelőzési akció is. 

Évértékelő közgyűlést tartott 
városunkban a Tolna megyei
Polgárőr Szövetség

Érettségi 3 év 
alatt!

Esti tagozatú, 3 éves gim-
náziumi képzésre várjuk a je-
lentkezőket a dunaföldvári 
Magyar László Gimnázium-
ba! A képzés tandíjmentes, a 
tankönyveket kölcsönzéssel 
biztosítjuk.

Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Templom 
u, 5. tel.: 75/ 541-269, 70/ 
380-91-41
e-mail: magyarlaszlogimi1@
gmail.com

Balogh Emese

A Tolna Megyei Honvédelmi 
Kötelék Haditornán I. helyezést 
ért el a gimnázium csapata, így 
Hegedűs András, Kovács Kop-
pány, Orova Nándor és Szauter 
Tamás bejutott az országos 
döntőbe A versenyre Varró 
József tanár úr készítette fel a 
diákokat.

A Curie Környezetvédelmi 
Emlékverseny területi döntőjé-
ben sikeresen szerepeltek a 
gimnazisták. A 7-8. osztályo-
sok csapatversenyében II. he-
lyezést értek el a 8.a osztályo-
sok: Csepregi Angéla, Gauzer 
Szandra, Szécsi Kata. A  9-12. 
osztályosok megmérettetésén 
II. helyezett lett a 11.a osztá-
lyosok csapata: Komiszár 
Karola, Rabóczki Kata, Radnai 
Fanni, a III. helyen pedig a 
11.a és 11.b osztályosok 
vegyes csapata:  László Endre, 
Piros Ferenc, Somogyvári 

Ákos végzett. Felkészítőjük 
Fehérné Keserű Katalin tanár-
nő volt.

Farkas Beáta 12. a osztályos 
tanuló a magyarországi diákok 
közül második helyen vívta ki a 
Kőrösi Csoma Sándor Nemzet-
közi Földrajzverseny döntőjében 
való részvételt. A versenyre 
Bognár Zoltán tanár úr segítsé-
gével készül.

A Curie kémiaverseny terüle-
ti döntőjében a 8. évfolyamo-
sok csoportjában Szécsi Kata 
negyedik, Pataki Bence ötödik, 
Szilasi Laura hatodik, Gauzer 
Szandra hetedik helyen végzett. 
A 10. évfolyamosok kategóriá-
jában Vén Máté második, 
Agócs Kata nyolcadik, a 12. 
évfolyamosok mezőnyében 
Horog Mariann negyedik 
helyen zárta a megmérettetést.  
Felkészítőjük Fehérné Keserű 
Katalin volt.

A fiú kézilabda diákolimpián 
megyei I., az országos elődön-

tőben IV. helyen végzett az 
MLG csapata: Farkas Norbert, 
Kocsis Zoltán, Orova Nándor, 
Somogyvári Ákos, Hegedűs 
András, Kovács Koppány, 
Laczai Péter, Orova Csanád, 
Szauter Tamás, Horváth 
András, Tóth Attila, Varga 
Máté. Edzőjük: Rostási Nándor 
tanár úr.

Illyés Roland asztalitenisz diá-
kolimpia megyei döntőjében I., 
az országos döntőben IX. helye-
zést ért el. Edzője: Takács Zoltán.

A diákolimpia B33-as kosár-
labda megyei döntőjében II. he-
lyezést értek el gimnazistáink: 
Borbély Tamás, Csizmadia Áron, 
Kocsis Zoltán, Orova Nándor. 
Edzőjük: Varró József tanár úr 
volt.

A fiú amatőr röplabda diáko-
limpia megyei döntőjében III. 
helyen zárt a gimnázium csapa-
ta: Orova Nándor, Hegedűs 
András, Kovács Koppány, 
Laczai Péter, Szauter Tamás, 
Veinbach Henrik, Horváth 
András, László Dominik, Varga 
Máté. Edzőjük: Berényi Péter 
tanár úr. 

Versenyeredmények a Magyar 
László Gimnáziumban

Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek,
iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.
Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű
ügy in té zés sel, ügy véd közreműködésé-
vel, in gye nes nyil ván tar tás sal.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Hosszú haját beteg gyermekek-
nek adta egy Ausztriában élő öt 
és féléves magyar kislány.

Lukácsi Pálné

A haj az emberi külső egyik 
fontos eleme, kinézetünk megha-
tározó tényezője. Első látásra 
sokszor a dús haj, a frizura alap-
ján ítélünk szépnek valakit. A 
mesevilágban élő hercegnőknek, 
azaz a kislányoknak különösen 
fontos.

Nem könnyű megválni egy 
éveken át növesztett hajtól. De 
Simon Szabina úgy döntött, rövi-
debb hajat szeretne. – A szívem 
szakadt meg a gondolatra, hogy 
megszabaduljunk a hajától. 
Aztán arra gondoltam, egy ilyen 
akció nem lehet öncélú. Kell, 
hogy legyen valami értelme. 
Ekkor jutott eszembe a hajado-
mányozás lehetősége – meséli 
történetüket az édesanya, a duna-
földvári gyökerű Simonné Hor-
váth Ágnes, aki a Magyar László 
Gimnázium diákja volt, majd az 
egyetem elvégzése után a Duna-
újvárosi Nevelési Tanácsadó 
pszichológusa lett. Férjével és 
két gyermekével 2013 óta egy 
tiroli kisvárosban élnek.

Szabina haja a megszületésétől 
fogva az ékessége volt – folytatja 
Ágnes. – Még csak hathetes lehe-

tett, mikor már kis csatokat tettünk 
a sűrű hajba. Aztán csak nőtt, nőtt. 
Vigyáztak rá, ápolták. A kislány 
élvezte a hosszú hajat, szerette a 
fésülködést. Egy nap közölte, 
rövid hajat szeretne. Megbeszél-
ték, ha mindenképpen azt akarja, 
hogy levágják, akkor beteg gyere-
keknek lehet adni, hogy parókát 
készítsenek belőle. Azonnal bele-
egyezett. – Kétszer álltam neki, 
mire harmadszorra sikerült magam 
rávenni, hogy átvágjam a copfját. 
Nem volt egyszerű. De talán ezzel 
valóban segíteni tudunk egy kicsit. 
A haj majd visszanő – teszi hozzá 
az édesanya a korábbi fotót néze-
getve.

Rákbetegség vagy égési sérü-
lések kezelésekor nemcsak a 
testi fájdalmakkal kell szembe-
nézniük a gyermekeknek és szü-
leiknek, hanem azzal a ténnyel 
is, hogy eltűnt a hajuk. Ezek a 
gyerekek sokszor elveszítik ön-
értékelésüket, hiszen a kopasz-
ság miatt kortársaik esetleg csú-
folják vagy kirekesztik őket. Az 
adományozott copfból a gyer-
mek méretére készítenek paró-
kát. Mivel ez természetes hajból 
van, nem ordít messziről, hogy 
paróka, s nem okoz bőrirritációt, 
mint a műhajból készültek.

Ez a projekt több országban is 
eredményesen működik, 

A várossá avatás évfordulójá-
nak előprogramja minden év-
ben egy várostörténeti vetélke-
dő, melyet a diákok számára a 
művelődési központ szervez.

Sziegl Erika

A műveltségi és ügyességi 
feladatokból álló vetélkedő 
témája idén Sárdy János élete 
és a Dunaföldvári Vár története 
volt. A kilenc csapatot nagy-
részt a 7-8. osztályos korosz-
tály képviselte, s bár nekik már 
történelem Sárdy János, a fel-
adatokat – melyek között dal-
felismerés is volt – örömmel 
oldották meg. 

A felkészülést a vártorony ki-
állítása is segítette, mely az 
énekes életútját dolgozza fel. 

A versenyt Fafkáné Simon Ildikó 
szervezte és vezette le, a zsűri 
elnöke Szászvári Józsefné, tagjai 
Szer Noémi és Pataki Dezső voltak. 

A vetélkedő az alábbi eredmé-
nyekkel zárult: 
1. hely 
Magyar  László Gimnázium 8. a.
Bertalan Domonkos, Gauzer 
Szandra, Nikl Luca, Szécsi Kata
2. hely
Magyar László Gimnázium 8.a 
Bertalan Emese, Hambalkó 
Fanni, Jákli Anna, Medgyesi 
Fanni 

3. hely
Magyar László Gimnázium 7.a

Kelemen Laura, Kiss Zsuzsanna
Tarafás Emese, Zászlósi Evelin.

Sárdy volt a téma

Kutya-baj
Lukácsi Pálné 

A Dunához vezető egyik kis 
utcában lakunk, ahol sokan sé-
tálnak le a partra. Köztük sokan 
a kutyájukkal. Ez természetes, 
hiszen ember és állat igénye a 
friss levegő, a mozgás.

De az nem természetes, nem 
kéne annak lennie, hogy a kutya 
látható és szagolható nyoma a 
járda előtti füves részen, vagy a 
virágtartó szélén éktelenkedjen. 
Mikor érjük meg, hogy a gazda 
egy nejlonzacskóval a kezében 
lehajol, s azt a bizonyos vég-ter-
méket felveszi, majd a legköze-
lebbi kukába teszi? (Az igazság-
hoz tartozik, hogy szeméttároló 

csak a száz méterre lévő Du-
na-parton van.)

Egy évtizeddel ezelőtt Dáni-
ában tapasztaltam először, 
hogy egy kutyások és kutyák 
által kedvelt park szélén speci-
ális szemetes volt, letéphető 
zacskókkal. S használták! 
Azóta már nálunk is több vá-
rosban látni ilyet.

Gondolkodom, hogy tudom 
ezt megvalósítani a házunk 
előtt. Feláldozok minden hó-
napban egy csomag nejlonzacs-
kót. Addig is kiteszek egy 
táblát: Ez nem kutya WC!

Ja, hogy kutyák nem tudnak 
olvasni?
(Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
február 4.)

Hajadományozó tündér

► Simon Szabina hosszú hajjal Simon Szabina a copffal
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A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2016.03.04. Dr. Englert Rolland
2016.03.11. Dr. Palkó Ágnes
2016.03.18. Dr. Móricz Zoltán
2016.03.25. Dr. Hallai Róbert

Március 29. kedd
Jegy árak: Felnőtt: 1.200 Ft,
Gye rek, di ák, nyug dí jas: 1.000 Ft
Cso por tos (25 fő fe lett): 800 Ft
Jegy árak 3D: Felnőtt: 1.400 Ft
Gye rek, di ák, nyug dí jas: 1.300 Ft
Cso por tos (25 fő fe lett): 1.000 Ft 

10:00
Breki, a békakirályfi - 3D
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai családi animációs film

13:00
Alvin és a mókusok 4 - 

mókás menet
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai családi vígjáték (6)

15:00
Gondolj rám

színes, magyar játékfilm (16)
17:00

Deadpool
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai akciófilm (16)

19:00
A nagy dobás

színes, magyarul beszélő, ame-
rikai dráma (16)

Moziműsor
Március 18. péntek 19:00
400 NAP (16)
színes, feliratos, amerikai sci-fi
Jegyár: 500 Ft

Március 25. péntek 18:00
TIMBER, A KINCSKE-
RESŐ CSODAKUTYA
színes, magyarul beszélő, amerikai családi film
Jegyár: 500 Ft

évente kétszáz-négyszáz gyer-
meknek segítenek világszerte.

Magyarországon, ahol minden 
évben közel háromszáz új daga-
natos gyermeket diagnosztizál-
nak, az Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány kínál-
ja ezt a lehetőséget. Évente 500-
550 gyermek több hónapon át 
tartó kezelése során – különösen 
a kislányok gyógyulását akadá-
lyozza az a lelki trauma, amelyet 
a hajuk elvesztése okoz. A 
„Neked egy tincs, neki nagy 
kincs!” elnevezésű program 
célja, hogy a lányok valódi 
hajból készült parókát viselhes-
senek mindaddig, amíg a saját 
hajuk újra kinő.

A Simon családban a hajvá-
gás ötlete Szabinától jött, de 

az adományozásé az édes-
anyától.

– Arra gondoltam – mondja a 
fiatalasszony, – ha nekem olyan 
nehezemre esik ezt a hajzuhata-
got levágni, vajon mit éreznek 
azok a szülők, akik kézhez 
kapják a rák diagnózisát, vagy 
épp végignézik, ahogy a gyer-
mek szenved, s a terápia során 
elveszíti a haját. Nekünk csak 
egy copfnyi haj, mely lassan, de 
visszanő. Másnak viszont segít-
ség. Pénzt adományozni vi-
szonylag könnyű. De ekkora 
hajat adni nem tud bárki. Ha ezt 
meg tudjuk tenni, akkor miért 
ne tennénk.

Az egyik földvári barát a kis-
lány új fotóját nézegetve azt 
üzente Szabinának: – Valaki 

nagyon boldog lesz a te szépsé-
ges hajaddal, egy beteg kislány, 
akinek így lesz szép frizurája! Te 
pedig gyönyörű vagy így, rövi-
debb hajjal is!

Egy rokon meg maga lepődött 
meg a legjobban saját kislánya 
kérdésén: – Én is odaadhatom?

– Hihetetlen a gyerekek érzéke 
és együttérző képessége! Csodá-
lom őket! – tette hozzá a sógor-
nő, Simon Rita.

A cselekvő együttérzés, a jóté-
konykodás tán bele van kódolva 
a gyermekekbe, de leginkább ta-
nulják – szüleiktől, környezetük-
től. Ezért fontos a példa.

Mert az igazi hercegnők, a 
valódi királylányok így születnek!

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
jan.15-i cikke alapján)

►

Álom és ébredés
Simon István

Március van, immár ajtónkon 
kopogtat a tavasz. Téli álmunk-
ból fölébredve, tagjainkat ki-
nyújtóztatva nyithatunk ajtót e 
várva várt vendégnek, ennek az 
örök kamasznak. Miközben 
hunyorgunk a fényben, az arany-
ló napsütésben, mely testünket 
lelkünket átjárja, az ébredező  
Szindbáddal együtt mondjuk: 
„De jó visszatérni beléd, te élet!” 
Velünk együtt ébred a flóra és a 
fauna, fű, fa, virág és a madarak. 
„És megérzik a fényt a gyökerek 
és szél támad. És fölzeng a világ” 
(Pilinszky). 

A szorgos rügyek, az új élet le-
téteményesei nem győzik kap-
kodni a fejüket, fénybe mártani 
törékeny testüket. „Az élet él, és 
élni akar”, legyen az bármilyen 
parányi vagy óriási élőlény. Az 
ébredés messze űzi az álmot, 
lassan megelevenedik a világ, s 
vele együtt mi is. Föltéve, ha haj-
landók vagyunk az álmot vagy 
álmainkat odahagyni, és  az ébre-
dés töredelmes voltát vállalni.

A hétalvók irigylésre méltók a 
szemünkben, pedig könnyen 
bajba kerülhetnek, miként Jónás, 
aki mélyen aludt, miközben vi-
harba került a hajója, s a kapi-
tány imigyen ébresztgette: „Mi 
van veled, hogy ilyen mélyen 

alszol? Kelj föl, kiálts Istened-
hez! Talán gondol ránk az Isten 
és nem veszünk el” (Jónás 
könyve). Végül a hajó is meg 
Jónás is megmenekül, mert ide-
jében felébresztette valaki. 

Minket is ébresztget a tavasz, a 
hóvirágok fehér harangocskáival 
és a bokrok sűrűjéből előmerész-
kedő madarak dalolásával. Aki 
nem hajlandó fölébredni, az ál-
mokat kerget, átalussza az életet. 
„Serkenj fel, aki alszol, támadj 
fel a halálból, s felragyog neked 
a Krisztus”, biztatja Pál apostol a 
szunnyadókat. Aki fölébred, az 
ráébred arra, hogy az élet szünte-
len növekedés, mélység és ma-
gasság váltakozása, fény és 
árnyék találkozása, a szeretet 
önmaga iránti vágyakozása és ki-
áradása. Az ébredés elűzi az 
álmot vagy álmokat, szembesít a 
valósággal, olykor az igazsággal. 

Németh László szerint két 
dolog létezik az életünkben, az 
egyik a zsarnoki „van”, a másik 
pedig a szent „lehet”. Az előbbi 
sokszor szorongással, sőt féle-
lemmel tölt el bennünket, ezért 
szívesebben álmodozunk az 
utóbbiról. Olykor szélmalomhar-
cot vívunk ahelyett, hogy meg-
harcolnánk a hit szép harcát. 
Jónak vagy rossznak „hazudjuk” 
magunkat és egymást, holott a 
jóság és a gonoszság egyaránt 
bennünk lakik. „Miért mondasz 

engem jónak” – kérdezi Jézus, 
majd hozzáteszi: „Csak egy jó 
van, az Isten”. 

Aki ráébred a saját korlátaira 
és lehetőségeire, csak  az tud 
igazán a zsarnoki „van”-tól a 
szent „lehet” felé menetelni. Ha 
nyitott szemmel járunk, előbb-
utóbb rájövünk, hogy nem va-
gyunk egyedül, mert emberek, 
sőt csodák vesznek körül ben-
nünket. Egy arc, egy mosoly, egy 
mozdulat, egy érintés vagy 
ölelés, egy találkozás és néhány 
szó, mind-mind élménnyé lehet 
számunkra, mert létünk egy da-
rabja mindig a másiknál van el-
rejtve. Ezen apró csodák megbe-
csülése, szeretete a szeretet cso-
dáival ajándékoz meg bennün-
ket, melyek nélkül pokolian sivár 
lenne az életünk. 

A tavasz, az élet ébredése 
minket is ébredésre biztat. Miután 
Jónás fölébredt és szembesült a vi-
harral, és eszébe jutott az üzenet, 
amely rábízatott, meglehetősen 
bátran viselkedett. Végül elvitte 
azt Ninivébe, így megmenekült ő 
is meg ama nagy város is. 

Az ébredés elűzi az álmot, s 
ráébreszt bennünket arra, hogy 
nem vagyunk egyedül, szükség 
van ránk és szükségünk van egy-
másra, az üzenetre, amely csak 
ránk bízhatott, s amelyet tovább 
kell adnunk, hogy újabb csodák 
szülessenek általunk. 
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Teltházas 
előadások
Sziegl Erika

A kertbarátok és a művelődési 
ház szervezésében idén télen is 
változatos témákat felölelő előa-
dásokon vehettek részt az érdek-
lődők. Gondolhatnánk, hogy az 
internet korában jelentőségét 
vesztette a tudományos ismeret-
terjesztés, hiszen pár kattintással 

szinte minden információ elérhe-
tő, ami érdekel minket. Ráadásul 
nem kell helyekhez, időpontok-
hoz alkalmazkodni, hanem ké-
nyelmesen, otthoni környeze-
tünkben szerezhetjük be a napi 
ismeretadagunkat. 

Főiskolás koromban még nem 
volt internet, de filozófiai tanul-
mányaim kedvenc témája az ún. 
konvergencia elméletek voltak, 
melyek mindezeket sok évtized-
del ezelőtt megjósolták. Sok szó 

esik arról is, hogy kiknek és 
hogyan kell(ene) végezni az is-
meretek terjesztését úgy, hogy 
azok a tudományos igény mellett 
közérthetőek, könnyen befogad-
hatóak legyenek. Nem mellékes a 
közvetítő nézőpontja sem, hiszen 
bizonyos témák pontosságot, 
szakszerűséget igényelnek, de a 
szabadabban értelmezhető témák 
is megkövetelik az elfogulatlan-
ságot, a torzítások, félinformáci-
ók, szenzációhajhász elemek mel-

lőzését. (Utóbbiakkal gyakran él 
az írott és elektronikus sajtó.)  
Bármennyire sokféle ma már az 
ismeretszerzés palettája, az auto-
didakta tanulási módok lehetősé-
ge, egy jó tanártól, egy felkészült 
előadótól mindig többet kapunk, 
mint a különböző médiumoktól.

A Téli esték és a Népszerű tu-
domány előadássorozat sikere, 
látogatottsága mindenesetre ezt 
látszik alátámasztani. Az érdem 
a szervezőké.

Két éve a bölcskei Isis hastáncs-
csoportból vált ki az a néhány 
gyermek, Nagyné Besenyei Jan-
ka vezetésével, aki városunkban 
megalakította a Gamela orien-
tális tánccsoportot. 

Szabados Sámuel

A csoport gyerekek által kivá-
lasztott elnevezése arab eredetű, 
a szó szépséget jelent. Kezdetben 
egy kisebb és egy nagyobb gye-
rekközösség működött, napja-

inkban már van felnőtt csoport 
is. Így megközelítőleg 25 gyer-
mek és felnőtt látogatja rendsze-
resen a Gyöngy Fitness termében 
tartott próbákat. 

Alapvetően a tradicionális 
egyiptomi hastánc elemeire épül 
a tánckultúrájuk. A hastánc mű-
vészet magába foglalja a test és 
a lélek harmóniáját, fontos, 
hogy a táncos szelleme, lelke a 
gátlásoktól felszabadulva irá-
nyítsa a test mozdulatait. Ez a 

felszabadultság biztosítja a 
szépséget és a harmóniát. Nem 
véletlen, hogy a mozgásgyakor-
latokkal párhuzamosan a szelle-
met is fejleszteni kell a felsza-
badultság irányában.  

Maga a tánc sok testrészt 
mozgat meg, ezáltal az egészsé-
ges életmódhoz is hozzájárul. 
Gyógytornászok például ge-
rincproblémás kezelésére szok-
ták ajánlani is a hastáncot. 

Az elmúlt évben bronz minősí-
tést kapott csoport rendszeres 
fellépési lehetőséget kap helyben 

és a környékbeli településeken. A 
tanult vagy kötelező jellegű ko-
reográfiák mellett magasabb 
szinten már alkalom adódik az 
improvizációra, az önmegvalósí-
tásra is, ami az előadás művészi 
értékét növeli. 

Terveikről elmondták, hogy ta-
vasszal Szolnokon lépnek fel egy 
gálán, nyáron pedig edzőtábort 
szerveznek a kisebbeknek, ami 
egy közönség előtti látványos 
bemutatóval zárul majd. 

Az anyagi költségeket – ruhák, 
útiköltség – a táncosok és a 

Test és lélek harmóniája

►



14

Az „Áldozzunk Gyerme-
keink Tudásáért” alapítvány 
kuratóriuma tisztelettel meg-
köszöni mindazoknak, akik 
az elmúlt évben a személyi 
jövedelemadójuk 1%-át fel-
ajánlották a Magyar László 
Gimnázium oktató-nevelő 
céljait támogató alapítvány 
javára.  

A támogatást az alapítvány 
alapszabályban meghatáro-
zott célokra használta fel. 

Az idei esztendőben is kö-
szönettel fogadjuk segítő tá-
mogatásukat!

Adószám: 19232032-1-17

Kérjük, támogassa befize-
tett adója 1%-ával a Duna-
földvári Polgárőrség Véde-
lem Alapítványát!

Adószám: 18852723-1-17
Köszönjük a támogatást!

Kérjük, ajánlja fel adója 
1%-át a Dunaföldvár tűzvé-
delméért! 

Adószám: 18855403-1-17
Köszönjük a támogatást!

A dunaföldvári Annamatia 
Zenei Egyesület tagjai tiszte-
lettel megköszönik minda-
zoknak, akik az elmúlt évben 
is a személyi jövedelemadó-
juk 1%-át felajánlották ré-
szükre. 

Várjuk ez évben is a kedves 
közönségünk biztatását, 
anyagi támogatását!

Adószám: 18856521-1-17

„Ha a gyerekek elfogadva 
és barátságban élnek,

Megtanulják megtalálni a 
szeretetet a világban.”

Kérjük, ajánlja fel adója 
1%-át a Dunaföldvári 
Bölcsődét Támogató Alapít-
vány javára!

Adószám:18203703-1-17

szülők fedezik. A csoport jó 
közösséget alkot, a fellépések 
utáni taps, a siker közös átélése 
pedig maradandó élményt biztosít 
a táncosoknak. Szívesen látnak 
újabb csatlakozókat. A vezető sze-
rint van is érdeklődés, de néhány 

foglalkozás után sokan feladják, 
tapasztalva, hogy a táncművészet-
ben a siker a testi és lelki adottsá-
gok valamint a kemény kitartó 
munka eredményének együttese. a 
beéréséhez nagy akaraterő és sok 
gyakorlás kell. 

A Rátkay László Irodalmi Kávé-
ház februári vendége Füller Tí-
mea írónő volt, aki Tengelicen a 
helyi iskolában ének-zenét és 
hittant tanít. Több kötete, írása 
jelent meg, egyik művét egy fő-
városi színház színpadra is vitte. 
Írásainak témáit nagyrészt szű-
kebb környezetéből meríti. 

Szabados Sámuel

Szereti a kis falu hangulatát. 
Pedagógusként, lelkész feleség-
ként sok emberrel kapcsolatban 
áll. Nyitott szemmel, füllel élve 
köztük sok történet, közvetett 
vagy közvetlen résztvevőjévé 
vált, melyek írásaiban elevened-
nek meg az olvasó számára. 
Történetei köznapi emberek 
köznapinak tűnő eseményei, de 
sok bölcsességet, tanulságot, 
humort, morális értéket tartal-
maznak, melyek okulásul szol-
gálhatnak mindenki számára. 

Ezeket a kis novellákat tekinti a 
szerző tócsatükröknek, melyek 
együtt, mozaikszerűen biztosít-
ják az ember számára a napi 
örömöt, boldogságot, a szürke 
hétköznapokban az élményt, a 
lelki felemelkedést. 

Füller Tímea nem rég megje-
lent könyvének címe a Tócsatük-
rök. Szerzője fontosnak tartja, 
hogy a napi rohanó, sokszor szo-
rongásokkal terhelt világunkban 
észrevegyük ezeket a tócsatükrö-
ket. Ezért is kell nyitott szemmel 
és lélekkel élnünk embertársaink 
közt. Nem kell feltétlenül nagy 
eseményekre, zseniális egyénisé-
gekre várnunk, hiszen a köznapi 
dolgok és emberek is képesek 
lelki élményt nyújtani számunk-
ra. 

Füller Tímea a Hajdúságban 
született, élt Békéscsabán, Sze-
geden, majd Tolna megyébe 
került. Mindenhol jól érezte 

Kis tócsatükrök a boldogság forrásai

Rendőrségi 
hírek

Közlekedés: Az egyre jobb 
időben többen kerékpároz-
nak, közlekednek segédmo-
toros kerékpárral. Több bal-
eset elszenvedői közülük ke-
rülnek ki, ezért kérjük foko-
zottan ügyeljenek láthatósá-
gukra, tartsák be a szabályo-
kat!

Az ellenőrzések továbbra 
is folytatódnak az utak 
mentén. A rendőrök a kiemelt 
szabálysértések kiszűrésére 
törekednek. Az ittas vezetők, 
a biztonsági eszközöket nem 
használók ellen fellépnek. 
Előtérbe kerül a parkolás is, 
mivel többekkel szemben in-
tézkedniük kellett a ren-
dőröknek. A tiltó tábla, 
kapuk, bejáratok, a kereszte-
ződésekben az öt méter betar-
tása ma is gond. Kérjük, tart-
sák be a vonatkozó szabályo-
kat!

Szabálysértés: Több bolti- 
és falopás történt az utóbbi 
hónapban. A helyi elkövetők 
ellen folyik az eljárás. A la-
kossági bejelentések segítik a 
rendőrség munkáját, kérjük a 
sikeres felderítés érdekében 
hívják a járőröket.

Vagyon elleni bűncselek-
mény: Az internetes csalások 
továbbra is folytatódnak. 
Kérjük, győződjenek meg 
arról, hogy megbízható hely-
ről rendelnek reális áron áru-
cikkeket. Többen az előre 
kifizetett árut a mai napig nem 
kapták meg, vagy silány árut 
kaptak. A nyomozás hossza-
dalmas, ne váljanak csalók ál-
dozatául. 

Bűncselekmény: Egy 77 
éves helyi lakos élet elleni 
bűncselekmény áldozata lett. 
A két helyi elkövetőt négy 
órán belül a rendőrök elfog-
ták.

►

►

Füller Tímea
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So ros hir de té s
Terménydaráló eladó.
Érdeklődni:
+36-70/ 448-82-71

Művelődési 
központ
Márciusi programok 
9. sZerDA 19.00
Szüle Mihály-Walter
László-Harmath Imre
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL 
zenés bolondság
Pannon Várszínház
Jegyár: 3.300 Ft
15. keDD 10.00
Nemzeti ünnep a művelődési 
központban

• ünnepi beszéd
• általános iskolások műsora 
• koszorúzás a Kossuth téren

20. VAsárnAp 15.00
Húsvéti játszóház-tojásfestés 
díszkészítés+meglepetés
A játszóházat Farkas Betti 
vezeti. Kifújt tojást hozzatok 
magatokkal!
Jegyár: 300 Ft
21. HÉTFŐ 18.00
„Csendül a nóta, száll a muzsi-
ka – Dankó Rádió”
a havonta jelentkező Dankó 
Klub című műsor jubileumi, 

25. felvétele
A műsorban közreműködnek:  
Szávolovics Gabriella és Bokor 
János nótaénekesek
Szóka Júlia operett primadonna
Szendy Szilvi szubrett
Kerényi Miklós Máté táncos 
komikus
Szalai Antal és cigányzenekara
A belépés INGYENES, de az 
előzetes REGISZTRÁCIÓ 
KÖTELEZŐ.
Regisztrálni lehet a Művelődési 
Központban (75/541-001) vagy 
Szávolovics Gabinál (70/778-
56-58)

22. keDD 18.00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a 
Marcipán Cukrászdában
Tóth Ildikó: Tamás könyve 
Kötelező fogyasztás: 600 Ft

ápriLis 7. csÜtÖrtÖk 14.00
FILHARMÓNIA – Ifjúsági 
hangversenysorozat
Közreműködik: Budapest Rag-
time Band

ápriLis 8. péntek 19.00
DUMASZÍNHÁZ
Kiss Ádám a nagyvilágban
Jegy ár: 2.700 Ft

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

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

Külső élősködők elleni cseppek
akciós áron kaphatók. 

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os
kutyatáp 1.750 Ft/ zsák.

A Holler UNFC évértékelő beszá-
molói alapján az U 16 –os kor-
osztály szerepelt a legeredmé-
nyesebben Kerekes Béla vezető 
edző szerint. A megyei bajnok-
ságban résztvevő gárda az első 
helyen végzett az őszi szezon-
ban. A jól szervezett védelem és 
a hatékony támadójáték veze-
tett az őszi sikerhez. 

Szabados Sámuel

A keret összeszokott, jó játé-
kosokból áll, az esetleges hiány-
zókat hasonló színvonalú játéko-
sokkal tudják pótolni. 

A téli felkészülés kellő alapo-
kat jelent a tavaszi jó folytatás-
hoz. Egyértelmű céljuk a bajnoki 
cím megszerzése, amihez az ősz 
színvonalán kell teljesíteni a csa-
patnak. Az edző szerint fontos, 
hogy a keretben jelentős változás 
nem történ, tehát tavasszal 
ugyanez a gárda folytatja a pont-
vadászatot. 

Az U 17-es gárda szintén Ke-
rekes Béla irányításával az NB 
II. szintjén vesz részt a bajnoki 
küzdelmekben. A színvonal itt 
már magasabb, mivel volt első 
osztályú csapatok fiataljai is 
tagjai a mezőnynek.  Az őszi tel-
jesítményük tiszteletre méltó, 
hiszen a hetedik helyen végez-
tek. 

A keret létszáma változó, 
voltak távozók, érkezők, de az 
alacsonyabb korosztályokból 
azért biztos az utánpótlás. Ebben 
az életkorban már kevés azok 
száma, akik egyesületi szinten 
szeretnének focizni, tanulmá-
nyok, egyéb indokok miatt 
többen abbahagyják a rendszeres 
sportolást.  

A szakvezetés szerint képessé-
geik alapján a fiatalok akár 
dobogó közeli helyen is végez-
hetnek a bajnokság befejeztével. 

Az U 15-ös korosztály irányí-
tását a nyár folyamán Barics 
Péter vette át. Nagyon szűk ke-
rettel kezdődtek az edzések, 13 
fiatal járt edzésekre. Az ősz során 
a létszám 17 -18 főre emelkedett, 
így már biztosított volt a mérkő-
zéseken a rendszeres csere, a kü-
lönböző taktikai variációk alkal-
mazása. A csapat az őszi szezon-
ban a középmezőnyben végzett, 
az edző szerint a realitásokat fi-
gyelembe véve ez elfogadható 
teljesítmény. A mérkőzéseken a 
hangsúlyt a szakvezető a véde-
lem alapos megszervezésére fek-
teti, hiszen a sikeres védekezés-
ből indulnak ki a támadások, 
melyek gólokat, győzelmeket 
eredményezhetnek. A tavaszi 
szezon során a középmezőnybeli 
pozíció megtartása a cél.

Az U 16–os korosztály volt a
legsikeresebb

magát, barátokat szerzett. 
Külön forrást jelentenek mun-
kásságában a gyerekek, akikkel 
pedagógusmunkájából adódóan 
is sok időt tölt. Tiszta világukat, 
értékrendjüket gyakran beleszövi 
írásaiba. 

Munkásságáról a visszajelzést 
számára nem az eladott példány-
szám jelenti, hanem az ismerő-
sök, ismeretlenek megnyilatko-
zásai. Erre kiválóan alkalmasak 
az irodalmi kávéházhoz hasonló 
fórumok, kötetlen beszélgetések.

►

Köszönet
A februári számunk címolda-

lán megjelent képeket Hankusz 
Kálmán készítette.

Köszönjük a remek fotókat!

So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 nm-es 

tég la építésű szi ge telt 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 18 
nm-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974-27-96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa-
raszt ház el adó!
Tel.: 30/974-27-96



Fotó: Kõszegi Dániel

Miért ennyire 
elégedettek a Redesek?
Mert minden Redes készüléket biztosítás véd.

Látogass el üzletünkbe!
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 8., 
Tel.: 06 70 410 5441

A készülékvásárlással történő új 2 éves Red EU előfizetés kötése esetén a tarifa 
havidíja alap készülékbiztosítást tartalmaz. A termék a valóságban a képtől eltérhet.

A Vodafone Red Medium EU ajánlatok visszavonásig érhetők el egyéni előfizetők részére. A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Red EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a 
magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek 0 Ft-on történő elszámolásán túl a tarifában meghatározott belföldön irányadó adatkeret erejéig és annak terhére forgalmazható adat a személyi és magán utazási célú használat feltételei 
szerint. A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét 
előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. 
pontjában, illetve az Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ASZF-ben 
rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. További feltételek és információk, illetve a tarifa tartalma elérhető az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.3. pontjában és a www.vodafone.
hu/red oldalon, az aktuális hálózati lefedettség a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.

Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.

Samsung Galaxy S7 
vezeték nélküli töltővel

4 990 Ft Red Medium EU X 
előfizetéssel, 2 évre

A Vodafone Red Medium EU ajánlatok visszavonásig érhetők el egyéni előfizetők részére. A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Red EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a 
magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek 0 Ft-on történő elszámolásán túl a tarifában meghatározott belföldön irányadó adatkeret erejéig és annak terhére forgalmazható adat a személyi és magán utazási célú használat feltételei 

Vodafone
Power to you
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Területalapú támogatások előfinanszírozása
Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyújtott szabad-felhasználású kölcsön

Igényelje a tavaszi
munkákhoz!

SAPS+Zöldítés előfinanszírozása 
esetén a kölcsönösszeg

a támogatási összeg 80-90%-a, 
azaz 53.232 Ft/ha - 59.886 Ft/ha.

Egyéb közvetlen agrártámogatás esetén a kölcsönösszeg
a támogatási összeg 80-90%-a. 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, vagy hivatalos tájékoztatónak. A Dunaföldvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes 
tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely Kirendeltségünkhöz, vagy tekintse meg weboldalunkat és a vonat-
kozó hirdetményünket.

www.dunafoldvartksz.hu


