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Ballagás
2016. április 30-án két osztály
48 végzős diákja mondott búcsút a Magyar László Gimnáziumnak.
Balogh Emese
„Kisded makkbul idővel termő
tölgyfa lesz, ha jól gondozzák”
– írta a 225 éve született Széchenyi István gróf. Bizony, 1952 óta
termő fává nőtt az a kis makk,
amelyet Dunaföldvár hajdani
polgárai jelképesen elültettek,
amikor gimnáziumot létesítettek
városunkban. A makk gyökeret
eresztett, kihajtott, fává erősödött, s immáron 60. alkalommal
ért be termése: a Magyar László
Gimnázium 60. alkalommal bocsátotta útjára ballagó diákjait.
Ezen a jubileumi ünnepségen
részt vettek az 50 éve, 1966-ban
ballagott diákok – a 4. c és b osztály tagjai – és a „cések” osztályfőnöke: Kiss Árpádné is. Az 50
éve érettségizett gimnazisták hagyományteremtő szándékkal ünnepeltek együtt az iskola közösségével, így fejezve ki a mai
napig meghatározó kötődésüket
alma materükhöz, egykori osztálytársaikhoz, tanáraikhoz, s
bíztatva az utánuk jövőket, hogy
az 50. ballagási évfordulójukon
ők is térjenek vissza egykori középiskolájukba.
A ballagáson Rabóczki Ildikó
tanárnő és Bogár Judit tanárnő
végzős osztálya köszönt el a
gimnáziumtól. A nevelőtestület
döntése alapján a 2016. évi ballagás kiemelt aranykönyvese a
Kőrösi Csoma Sándor Nemzet-

közi Földrajzverseny kétszeres
győztese, a földrajz Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny 11. helyezettje, Farkas
Beáta 12. a osztályos tanuló lett,
aki kiváló tanulmányi munkája,
példamutató kötelességteljesítése valamint országos versenyeredményei elismeréséül írhatta
be nevét az aranykönyvbe.
Az aranykönyvre méltónak találta a nevelőtestület Horog Mariann 12. b osztályos diákot
kiváló tanulmányi munkájáért és
példamutató kötelességteljesítéséért.
A ballagási ünnepségen
könyvjutalomban részesült Hegedűs András 12. a osztályos
tanuló az iskola közösségéért
végzett munkája elismeréséül,
Marosi Katalin 12. a osztályos
tanuló az iskolai diákújság megjelenésében való meghatározó
munkája dicséretéül és Némedi
Konrád 12.a osztályos tanuló,
aki kiemelkedő nemzetközi és
országos sporteredményeivel
nemcsak sportegyesülete, de a
Magyar László Gimnázium és
Dunaföldvár hírnevét is öregbítette az évek során.

A Magyar László Gimnázium ballagási ünnepségén az iskola
diákjai nevében Cseharovszky Máté 11. a osztályos tanuló köszönt el a végzősöktől.
Az alábbiakban az ő beszédét olvashatják, mely műfaját tekintve Slam Poetry. Ez a modern, kötetlen költészeti stílus, kicsit rap,
mert az utca nyelvén szól, kicsit színház, mert előre begyakorolt
és kicsit vers, mert költészeti elemekre épül.
Helló!
Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem
itt állunk a küszöbön mind ketten;
te épp kilépsz, én még maradok,
jómagam a mikrofonnál állok,
te pedig arra gondolsz, mikor is fejezem be,
mert a betonon állni ennyi időt, annyira nem vicces dolog.
Tehát már megint én,
mert még annyi mindent mondanék,
még, még, még, míg itt állsz a bitumen közepén.
Gondolom, mikor idekerültél, eszedbe nem jutott az,
hogy milyen lesz itt állni ballagóként.
Nemrég jöttél rá, hogy vannak dolgok, melyek nem tartanak
örökké.
Talán ezt tudtad régebben, de gyakorlatban más, mint a fejedben.
Mikor bemegyek az osztályba, és meglátom a padot, ahol ültél,
a nap megvilágítja azt a port, melyet felvertél,
és belém nyilall egy érzés:
az üresség.
Te itt voltál végig mellettem,
én is veled leszek az utolsó percekben.
Ne! várj, ne menj még,
Mert hát, még annyi mindent mondanék!
Nap mint nap rajtad forog az összes agykerék,
bevillan pár nosztalgikus kép:
mosoly az arcon, könny a szemben,
rajta vagy az összes képemen.
Remélem, emlékszel arra, mikor mentünk,
mint a jó iparmunkások, és éjféltájékán már dülöngélve jöttünk ki
a gyárból.
Jó fáradtak voltunk, egy bokorban megtaláltuk a legjobb barátot,
és akkor még nem is jött az inger,
hogy a piros ingem ebben az állapotában nem igazán fess a testemen,
mert hiányzik róla egy szakadás.
Ez a szakadás megy végig a szívemen,
mert te elmész innen.
Gondolom, te sem vagy jobb helyzetben.
hisz neked is van kit el kell engedned.
Hogy utadon erős maradsz, kérlek, ígérd meg nekem!
Ágyadban ülsz. Nézel ki a szobád üvegén.
Arra a kapura, melyen minden hét minden napján kimentél.
Volna most egy kérdésem, míg egyedül nézel ki az ablakrésen:
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Hiányozni fogok neked?
Nem válaszolsz, mert mosolyod a válasz,
nézel tovább, mert már órák óta várhatsz,
de még most is csak a beton közepén állhatsz.
Válladon nagy a teher, magadat vigyázba vágjad,
emelt fővel hagyj el, és ne hullajts könnyeket hiába.
Izzadsz, az adrenalin belövell, felkészülsz az ugrásra,
de még mindig nem tudod, mekkorát ugorj, hogy átérj küszöb túloldalára.
hát... elég nagyot!
De kérlek, várj, ne ugorj még,
mert hisz, még annyi mindent mondanék.
Sietsz, most már sietned is kell,
mert a vonat sosem vár senkire.
Elérsz az állomásra – oda, ahol most állsz,
batyuddal szállnál fel, de visszafordulsz egy utolsó ölelésre.
Remegsz, mert nem ér felkészülve a búcsú melyet veszel,
anya, apa, testvér integetnek könnyek közepette.
Már fent ülsz a vonaton, nincs visszaút.
Sírnál, de nem tudsz, mert a fojtó érzés mellkasodban ver.
Hirtelen jobbról, balra megindulnak kint a tárgyak, aztán az
egészből lesz egy hatalmas folyócsík áradat.
Előtörnek az emlékek, a sok nevetés, kezd kiverni a hideg.
Nem lehet ilyen hamar vége még,
Mert hát, még annyi mindent mondanék.
Fotó: Veisz Ágnes

Gondolj arra, hogy mikor baj van, ott ülök melletted én.
Megnyugtatlak, csak kérlek ne félj!
Eltörlöm belőled a kételyt, mert mindig ott leszek a szívedben, ott
bent.

Megnyílt a kormányablak
Az ország 249., Tolna megye
nyolcadik kormányablaka nyílt
meg 2016. április 14-én Dunaföldváron. A mintegy 27,5 millió forintért megvalósult beruházást ünnepélyesen, a nemzeti szalag átvágásával adta át dr.
Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, dr.
Horváth Kálmán kormánymegbízott, Amreinné dr. Gál Klaudia főigazgató, Szántóné dr. Novák Eszter, a Paksi Járási Hivatal
vezetője, valamint Horváth
Zsolt, Dunaföldvár polgármestere.

Ver a szíved, szédülsz, izzad a tenyered,
emelem hangom, a vonat csak megy, megy,
leállítanád, de tudod hogy nem lehet.
Másodpercek alatt a fülhallgató füledben landol,
és magadat nyugtatni próbálod…
Eljött a mindent megváltó pillanat, pupillád tágul – nyelsz egy hatalmasat,
és egyszer csak egy villanás,
kezd tisztulni a kép,
a zajból kijön egy ritmus, az ablakon át suhannak el a fák,
melletted a bőrönd és a hátizsák.
A gépies hang közli:
következő állomás.

Balogh Emese
Dr. Kovács Zoltán államtitkár
elmondta, hogy az integrált ügyfélszolgálatok a kormányzati
szemléletváltást tükrözik. A szolgáltató állam jelenik meg e területen, középpontban az ügyféllel,
akinek érdekeit az állam úgy
szolgálja ki, hogy egy helyre, a
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kormányablakokba sűríti az ügyintézési lehetőségeket.
A kormányablakokban hozzávetőleg 1100, egy–egy irodában
200–300 ügytípust lehet intézni.
Ez a szám növekedni fog, hiszen
az egyes államigazgatási ágazatok informatikai összehangolása
után többek között a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálata is áttelepülhet a kormányablakokba, melyek a horizontális
ügyintézés helyszíneivé válnak,
találkozási pontokká, ami lehetővé teszi, hogy ne az ügyfél,
hanem az irat utazzon.
A közigazgatás-fejlesztési
operatív programra 70 milliárd
Ft európai uniós forrás áll rendelkezésre, mely segítségével
gyorssá, hatékonnyá és versenyképessé válik a magyar ügyintézés – mondta az államtitkár, aki
tájékoztatta a megjelenteket az
elmúlt év tapasztalatairól is.
Eszerint a tavalyi évben több ►

► mint 5 millió ügyet intéztek

a kormányablakokban, Tolna
megyében mintegy 173 ezer
ügyfél fordult meg ezekben a hivatalokban.
Dr. Kovács Zoltán beszélt az
ügyintézők tervezett életpályamodelljéről is. Elmondása szerint az országgyűlés előtt lévő
tervezetben az életpályamodell
lépcsőzetes bevezetése szerepel,
s a bér meghatározásában az
eddigi normatíva szemléletet a
teljesítmény, a felelősség és a
szervezeti egység nagyságrendjének figyelembe vétele váltja
majd fel. Első körben a járási hivatalokban lép majd életbe a

modell, ami azt is jelenti, hogy
30–50%-os béremelésben részesülnek majd a hivatali dolgozók.

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott elmondta, hogy a Dunaföldvári Kormányablak átadá-

Sajtóközlemény

feladata, s egyben felelőssége,
nem pedig a munkavállalóé.
Gyakori jogsértés a munkaviszony késedelmes bejelentése is
– az ellenőrzés során 3 intézkedés történt 7 főt érintően. A szabálytalanság okaként a munkáltatók gyakran jelölték meg a jogviszony bejelentéséhez szükséges adatok munkavállalók részéről történő pontatlan, hiányos
rendelkezésre bocsátását, az adóhatóság informatikai rendszerének leterheltségét.
A jogsértések körében viszonylag kevés esetben tárták fel a felügyelők a munkabérre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések megsértését (5 munkavállaló esetében). Ezek a jogsértések bérpótlék fizetésének elmulasztásában
nyilvánultak meg. Munkaszerződés nélkül 2 főt foglalkoztattak.
A munkaidővel kapcsolatos
jogsértések között előfordult a
napi munkaidő mértékére vonatkozó jogszabályi rendelkezés
megsértése, illetve a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatos
szabálytalanság is.
A szabálytalansággal érintett
munkáltatók 35%-a a kereskedelmi ágazatból került ki, 32%-a
a vendéglátásból, az építőipari
munkáltatók a 12%-át, az ún.
egyéb ágazatban és a feldolgozóiparban tevékenykedők, valamint
a vagyonvédelmi vállalkozások a
6–6%-át tették ki, míg a mezőgazdaság ágazatában 3% volt az
érintett munkáltatók aránya.

A munkabérrel kapcsolatos szabályok
A betartására irányuló célellenőrzés tapasztalatai
Tolna megyében
M�ller Ingrid, kabinetvezet�
A Nemzetgazdasági Minisztérium – a 2016. évi ellenőrzési
irányelveivel összhangban – a
munkabérrel kapcsolatos szabályok betartására irányuló munkaügyi célellenőrzést rendelt el. A
Tolna Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya ennek megfelelően
2016 márciusában és áprilisában
39 munkáltatónál folytatott le
munkaügyi ellenőrzést 73 fő
munkavállalót bevonva a vizsgálatokba.
A célellenőrzés keretében a
vizsgálatok alá vont munkáltatók
kétharmada a kereskedelem és
vendéglátás ágazatokban tevékenykedik, a többiek az építőipar, a vagyonvédelem, a mezőgazdaság és az úgynevezett
egyéb ágazat területén. Tolna
megyében a munkáltatók jellemzően – a vagyonvédelmi ágazatban tevékenykedő munkáltatókat
kivéve – kis-, illetve középvállalkozásnak minősülnek, alacsony
foglalkoztatotti létszámmal.
Az akcióellenőrzés során feltárt
jogsértések közül a leggyakrabban előforduló a munkaidő-be-

osztás készítésére, közlésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés
megsértése volt: a hatóság 11
esetben intézkedett 24 munkavállalót érintően. A feketefoglalkoztatás / bejelentés elmulasztása jellemzően az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony
keretében történő foglalkoztatás
során fordult elő, 16 fő munkavállaló esetében tapasztaltak ilyen
jellegű szabálytalanságot. A jogsértés jellemzően csak a munkaügyi ellenőrzés napjára volt megállapítható, s a munkáltatók gyakran már a munkaügyi ellenőrzés
lefolytatása közben eleget tettek
az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé fennálló bejelentési
kötelezettségüknek. Ezekben az
esetekben a hatóság a felek közötti jogviszonyt munkaviszony keretében történt foglalkoztatássá
minősítette és kötelezte a munkáltatót az eszerinti bejelentésre.
6 fő esetében amiatt volt szükség intézkedésre, mert a munkáltatók hiányosan vezették a munkaidő-nyilvántartást, sőt olyan is
előfordult, hogy a munkáltató
egyáltalán nem vezette a nyilvántartást. A munkáltatók csak kevés
esetben tudják, hogy a nyilvántartási kötelezettség a munkáltató
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sával Tolna megyében a kormányablak program lezárult. A
hat járási székhely mellett városunkban és Bátaszéken működik
még kormányablak, amely minőségében és szellemiségében is a
mai kor elvárásainak megfelelően szolgálja az állampolgárokat.
Horváth Zsolt polgármester
nagy lépésként értékelte, hogy
kormányablak nyílhatott Dunaföldváron. Az, hogy az informatikai rendszer segítségével minden
egy helyen elintézhető, nagy segítség az állampolgárok számára, és
kiemelte, hogy a kormány ezzel a
döntésével nagymértékben támogatta Dunaföldvár városát.

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

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert

Majális palacsintával
Az idei majális két szempontból
is rendhagyó volt: egyrészt a
rendezvény visszakerült a Duna-partra, másrészt ekkor zajlott a szeptemberi Guinness rekordkísérlet főpróbája.
Balogh Emese
Pataki Dezső, a művelődési
központ igazgatója összefoglalójában a rendezvény fő érdeméül
fogalmazta meg azt a hagyományt, miszerint ezen az ünnepen a helyi művészeti csoportok
mutatkozhatnak be a helyi közönség – barátok, családtagok –
előtt. Ennek is köszönhető a
program magas látogatottsága,
amit idén még növelt a kemping
területén megszervezett palacsintasütés, a szeptemberi Guinness rekordkísérlet főpróbája is.
Gurics Annamária, a rekordkísérlet egyik főszervezője elmondta, hogy 2016. szeptember
23-án 24 óra alatt szeretné Dunaföldvár 40.000 palacsintával
megdönteni az érvényben lévő
Guinness rekordot. A nagyszabású vállalkozásba azonban nem
akartak belevágni anélkül, hogy
ne próbálták volna ki, mit is
jelent ilyen nagyságrendben palacsintát sütni. Ezért döntöttek
úgy a szervezők, hogy május
1-jén főpróbát tartanak a Du-

Pedagógus
sztrájk

na-parton, ahol 6 óra alatt 10.000
palacsintát kísérelnek meg elkészíteni. A próba nagyon jól sikerült, hiszen a tervezettet jócskán
túlszárnyalták: 6 óra alatt 12.000
palacsintát sütöttek.
A palacsintasütési rekord megdöntésének ötlete a gyermeknapi
rendezvényeken palacsintát sütő
szülőktől származik – mondta
Gurics Annamária. A szülők csapattá válva közel fél éve szervezik a rekordkísérletet, hiszen az
eszközök, a különböző engedélyek beszerzése, a támogatók felkutatása, az önkéntesek összegyűjtése nem megy egyik napról
a másikra.
Sok–sok munka, együttgondolkodás kellett ahhoz, hogy létrejöhessen a főpróba, ami mindenki
számára nagy kihívást jelentett. Az
eszközöket és az alapanyagot a
szervezők biztosították az önkéntesek számára. A sütéshez szükséges 40 gáztűzhelyet a dunaföldváriak ajánlották fel, a polgármesteri
hivatal vállalta a helyszínre juttatásukat, a Márton Művek pedig az
üzembiztossá tételüket. A nyersanyagot, sütő- és fordítóeszközöket a szervezők a támogatásokból
fedezték, a megadott alapanyagokból pedig Horváth Irén készített jó
minőségű, mindenki számára süthető tésztát.

Sziegl Erika
Bár munkabeosztásom miatt tevőlegesen egyiken sem tudtam
részt venni, azért „dagadt a mellem
a büszkeségtől”, amikor tourinformos kollégáim gratuláló szavait
hallgattam vagy olvastam. Nem
bocsátkoznék ismétlésekbe, hiszen

Május elsején egy hatfős csoport irányította a próbasütés folyamatát, ami azt jelentette, hogy
óránként 65–70, a nap során
négyszáznál is több ember önkéntes munkáját koordinálták
eredményesen.

Az összehangolt, lelkes munkát
és palacsinták fogyasztását látva a
szervezők nagyon bíznak abban,
hogy 2016. szeptember 23-át követően Dunaföldvár tartja majd
24 óra alatt zajló palacsintasütés
Guinness rekordját.

Puskás Ferenc emlékünnep
(április): Szabados Sámuel –
Part-Oldalak Kulturális Egylet.
Szemét Szüret (április) : Ferenczi Zsolt – Aztakeservit és az
Ökologistic civil csoport tagjai.
A Kecskeugrató festése, szépítése (április): L. Mészáros Irma
– Duna-túra Egyesület – Vicsik
Boglárka – Aztakeservit-srácok
(Ferenczi Zsolt, Téger Attila,
Sziegl Erik, Karádi Áron, Molnár
Kristóf).
Palacsintasütés (Guinness-rekord főpróba) (május elseje):
Horváth Irén (Ircsi) – Gurics Annamária – Szülők Szervezete –
Zsóri Gabriella – Kutiné Péter
Ilona – Dobrovicsné Nagy Rita
– Márton József.
►

Fotó: I Y Dunaföldvár

A 2016. április 20-án tartott országos pedagógussztrájkhoz
dunaföldvári pedagógusok is
csatlakoztak.
Balogh Emese

Sikeres civil összefogások
Öröm volt olvasni az utóbbi napok online és közösségi médiumait, hiszen sok elismerő írás jelent meg településünkről. A dicsérő szavak példaértékű civil
összefogásokat méltattak, s kinek ne esne jól, ha lakóhelyét
követendő példaként emlegetik.

A Magyar László Gimnáziumban a pedagógusok a Tanítanék mozgalomhoz kapcsolódva már április 15-én megalakították az iskolai Kockás Kört. A
mozgalom által megfogalmazott
12 ponttal valamennyien egyetértettek, és kiválasztották
azokat, melyeket a leginkább
aktuálisnak tartanak. Ezek: az
érettségi változások visszavonása, a tanulói óraszámok csökkentése, a pedagógusok kötelező tanítási óráinak 22 órában
való meghatározása és a szabad
tankönyvválasztás lehetővé
tétele.
Az április 20-i országos pedagógussztrájkhoz gimnázium tanárai közül 11-en csatlakoztak.

Ezen a napon a középiskolában
tanítási napot tartottak, a sztrájkoló pedagógusok a tanóráik
ideje alatt az iskola ebédlőjében
felügyeletet biztosítottak diákjaik számára, nem sztrájkoló kollégáik pedig tanórát tartottak a
tantermekben.
A Beszédes József Általános
Iskolában a felső tagozat tanári
karának 65 százaléka, 13 pedagógus csatlakozott a sztrájkhoz.
Április 20-a tanítás nélküli adminisztrációs napnak számított,
a diákoknak nem kellett iskolába menniük. A tanárok munkabeszüntetését a szülők megértéssel fogadták, mindössze hét
gyermek érkezett ezen a napon a
felső tagozatra, számukra és az
étkezők számára a pedagógusok
felügyeletet biztosítottak.
Az alsó tagozaton egy pedagógus csatlakozott a sztrájkhoz,
így itt tanítás folyt csakúgy,
mint a mikrotérség két másik településén, Bölcskén és Madocsán, ahol senki nem csatlakozott a pedagógusok munkabeszüntetéséhez.

a helyi és közösségi média nyomon
követte illetve beszámolt a történésekről, akit érdekelt, tudomást
szerezhetett az eseményekről.
Azokról a civil szervezetekről és
magánszemélyekről, akik kitalálták, összefogták és megvalósították a városunk hírnevét vivő programokat fontos szólnunk. (Olyan
eseményekről van szó, amelyek
civil kezdeményezésből indultak
és civilek valósították meg.)
Duna-úszás Schirilla Györg�gyel (március): Viczai János –
Ördögszekér Táncegyesület –
Löfan Mazsorett Csoport –
Gyöngy Fitness.
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►

A civil összefogás sikeresebb tud lenni, ha intézmények is
mellé állnak és a rendelkezésükre álló (személyi, tárgyi, infrastrukturális) eszközökkel támogatják azokat.
Köszönet illeti tehát a polgármesteri hivatal, az általános iskola, a gyógyfürdő és a
művelődési központ segítsé-

gét és nem utolsó sorban a sok
lelkes civil adományát és
munkáját.
Ezt az írást muszáj Lev Tolsztoj
szavaival zárnom: „… az egység
különböző eszközökkel valósul
meg, és nemcsak azokat szolgálja, akik ezért dolgoznak, hanem
még azokét is, akik ellene
vannak.”

Üléstermi
tudósítások

évre vonatkozó könyvvizsgálati
szerződés megkötéséről a Béta-Audit Könyvvizsgáló Kft-vel.
A nyolcadik napirendben a testület módosította 2016. évi Közbeszerzési Tervét, majd elfogadta a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2015. évi beszámolóját, illetve 2016. évi
üzleti tervét.
A képviselők beszámolót fogadtak el a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási
Központ 2015. évi munkájáról,
majd jogszabályi előírás alapján
felülvizsgálták az intézményi térítési díjakat.
Átfogó értékelést hallgattak
meg az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról, majd
elfogadták a „Gyermekeink jövőjéért” közalapítvány 2015. évi
beszámolóját.
A testület döntött a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusainak 2016/2017.
évi beiskolázási tervéről, majd
támogatta az „Antanténusz”

Gyermek Néptánc Fesztivál
megrendezését, illetve a Levendula Művészeti Egyesület támogatási kérelmét.
A következő napirendben a
képviselők arról döntöttek, hogy
az önkormányzat kezdeményezze a járóbeteg szakellátás Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház
ellátási körzethez tartozását.
A testület támogatási szerződés megkötéséről döntött a
Magyar Limes Kulturális Egyesülettel, majd módosította a
paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
A testület a következőkben javaslatot tett a 2016. évi képviselői
tiszteletdíjak civil szervezetek
számára történő felajánlásáról,
majd a Holler Utánpótlás Nevelési Club kérelmét támogatta.
Ezután a képviselők megbízták az Építész Alkotóműhely
Kft-t a művelődési központ felmérési, bővítési, felújítási koncepciójának kidolgozására.
A testület döntött arról, hogy a
Kossuth Lajos utcai, volt rendőrségi épület iskolai célú átalakítá-

si munkálatai közben felmerült
építési problémáinak megoldására a költségvetés fejlesztési tartalékaiból biztosít 8, 7 millió Ft-ot.
A képviselők döntöttek a Jókai
utcai óvoda magastető építéséről,
illetve a tálalókonyha fejlesztéséről, illetve az ezzel kapcsolatosan benyújtandó pályázathoz
biztosították az önerőt.
Döntöttek a „piros túra útvonal” kijelöléséről Dunaföldvár
belterületén, majd a NOXIOUS
Kft-t bízták meg a 2016. évi szúnyoggyérítéssel.
Eladásra jelölték ki a Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 41.
számú ingatlant, ezután lakossági kérelmeket bíráltak el, végül
döntöttek a lakossági inert hulladék elhelyezéséről Dunaföldvár
közigazgatási területén.
A képviselők az egyebekben
tisztázták a labor nyitvatartási
rendjét, valamint kérés hangzott el
a város tisztaságának megőrzésére.
A zárt ülésen az önkormányzat
javaslatot tett a Tolna Megyei
Önkormányzat által adományozható kitüntetésekre.

Eredményes volt a minősítő gyakorlat

erősítette meg a kalocsai parancsnokság is, melynek jelenleg
a felügyelete alá tartoznak.
Bán Attila tűzoltósági főfelügyelő szakmai szempontok
alapján értékelte a bemutatót. A
vizsgabizottság vonulástól a befejezésig elemezett minden tevékenységet, tűzoltás és veszélyes anyag felderítése – jelen
esetben egy gázpalack – volt a
feladat. A bizottság csak kisebb
technikai hibákat jegyzett fel,
melyeket még menet közben
korrigált az egység. A főfelügyelő megfelelőnek minősítette a vizsgát, mivel a feladat si-

keres teljesítése esetén csak ez a
minősítés adható. A hivatalos
értékelés után megdicsérte a
csapat fegyelmezett, szakszerű
munkáját.
Csányi Imre, a helyi egyesület
parancsnoka megkönnyebbülten
nyilatkozott a gyakorlat után.
Bízott a fiúkban, hiszen sokat
gyakoroltak, és örömét fejezte
ki, hogy a rutinos idősebbek mellett a fiatalok is részesei voltak a
próbatételnek és sikerrel helytálltak.
A gyakorlat után nem sokkal,
április 23-án tartotta az egyesület évi ünnepélyes évérté- ►

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete április 19-én tartotta soros ülését, melynek napirendjén 23 nyilvános és egy zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
Baksay Erika
Az első napirendben a képviselők beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd tájékoztatást
kaptak arról, hogy az önkormányzati képviselők 2016. évi
vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek eleget tettek.
A testület ezután elfogadta a
2015. évi zárszámadási rendeletet, illetve a jelentést a 2015. évi
belső ellenőrzési tevékenységről.
A következő napirendekben a
képviselők megjutalmazták a polgármestert és alpolgármestert
2015. évi munkájukért, háromhavi
illetménnyel, illetve tiszteletdíjjal.
Ezután a testület döntött a 2016.

2014 óta önálló beavatkozó egység városunk önkéntes tűzoltó
egyesülete, ami azt jelenti, hogy
riasztás esetén a hivatásos tűzoltóság feladatait is elláthatják. Ennek kapcsán szakmai bizottság
előtt évente minősítő gyakorlaton kell részt venniük. Idén április
9-én zajlott a vizsga, melyen tűzoltóink sikeresen szerepeltek.
Szabados Sámuel
Dr. Balázs Gábor, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelem

Fotó: Horváth Szabó Kata

igazgatója, a vizsgabizottság vezetője elismerően nyilatkozott a
földvári tűzoltók teljesítményéről. A korábbi vizsgákon is részt
vett, és biztos volt abban, hogy
eredményesen szerepel majd az
állomány. Kiképzésüket, felszereltségüket értékelve a földváriak szerinte elérik a hivatásos
egységek színvonalát.
Az év során is sok információ
jutott el hozzá Dunaföldvárról.
Örömmel tapasztalta, hogy színvonalas munkát végeznek. Ezt
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► kelőjét. A parancsnoki be-

számolóban elhangzott, hogy
az év során 34 riasztásra vonultak ki tűzoltásra és műszaki
mentésre. Ebből 22 alkalom
volt az önálló beavatkozás. A
korábbi évekhez viszonyítva ez
a szám alacsonyabb.
Sikeres volt a technikai fejlesztés is, új mikrobuszt kapott
az egyesület. A régi 1971-es évjáratú Mercedes autót sikerült
eladni, és egy újabb, fiatalabb
autóval bővült a géppark. Eredményesek voltak a múlt évi pályázatok is, 2,4 millió forintot
tudtak költeni fejlesztésekre. Az
állomány tagjai rendszeresen
részt vettek továbbképzéseken,
tanfolyamokon.

A 40 fős állományból 19
ember vethető be, folyamatos a
fiatalítás, több a 20 év alatti tag.
Gergelics István, a Tolna
Megyei Tűzoltó Szövetség
elnöke díszvendége volt a közgyűlésnek. Megköszönte az állomány áldozatos munkáját, és kiemelte, hogy a megyében
működő 21 önkéntes tűzoltó
egyesület közül a földvári talán a
legsikeresebb, nem véletlenül
lett önálló beavatkozási egység.
A technikai felszereltsége is az
átlag feletti.
Napjainkban sajnos a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek száma
országosan csökken. Probléma,
hogy kisebb településeken kevés
a munkahely, így nem sok ember

Húsvéti segélyakciót szervezett a
Máltai Szeretetszolgálat
A karácsonyi mellett a húsvéti
segélycsomag osztás a másik jelentősebb adományozó akciója
a Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezetének. Jálki Viktor elnök beszámolt arról, hogy karácsony után sok liszt maradt
meg, ezt egészítették ki tartós
élelmiszerekkel a központi raktárból, de került a csomagokba
kolbász, zsír, alma is.
Szabados Sámuel
220 család részesült az adományból. Került belőle Bölcskére, Soltra is. A lista döntő többségben a karácsonyi névsor alapján állt össze, néhány nevet cse-

réltek ki, elsősorban azokét, akik
rendszeresen nem vették át az
adományokat.
Az idei tavasz sikeres volt a
gyűjtőakciók terén. Jákli Viktor
szerint régen volt arra példa, hogy
a raktáruk megtelt, annyi adomány
érkezett. A dunaföldvári származású, de Németországban élő Gyura
Péter évek óta rendszeres gyűjtő.
Idén áprilisban egy nagy kamion
rakománnyal érkezett, ami sok értékes ruhát, műszaki cikket, háztartási felszerelést, gyógyászati segédeszközt tartalmazott.
Szintén Németországból érkezett egy rakomány Tállai Ferenc
nemzetközi kapcsolatokért fele-

tud néhány perc alatt bevetésre
felkészülni. Az ilyen magas szinten működő egyesületek, mint a

dunaföldvári viszont napjainkban
is öregbítik a magyar önkéntes
tűzoltó mozgalom tekintélyét.

lős vezetőségi tagnak köszönhetően, aki felajánlotta városunknak, hogy szállítsa haza a bőséges és széles választékú készletet, melyet eredetileg valamelyik
szovjet utódállamnak szántak, de
valami oknál fogva Németor-

szágban maradt. Tomolik Sándor
bölcskei szállító segítségével érkezett meg Dunaföldvárra az értékes ajándék, melyet az év során
folyamatosan osztanak majd szét
főleg családok, egyedül élő idős
vagy beteg emberek között.

VIII. Dunamenti Borverseny
Április 16-án tartotta a helyi
borlovagrend szokásos évi borbírálatát. A kialakult hagyományoknak megfelelően a szervezők reggelivel fogadták a vendégeket a Mély úti borházban,
majd 10 órától kezdetét vette a
verseny a várudvar ispánházában.
Sziegl Erika
Ezúttal is hat csoport értékelte a
214 mintát, és ahogy az előző
években, idén is jellemző volt a
vörösborok túlsúlya. Módos
Ernő, a zsűri elnöke „kiegyensúlyozott, jó minőségű” mezőnyről
beszélt, és a lovagrend borversenyét a régió egyik legszínvonalasabb megmérettetéseként jellemezte. Kérdésemre, miszerint:
Nyugat-Európában már nem versenyeztetik a borokat (mondván
nagyon szubjektív műfaj és a minőséget a legtöbb ember felismeri) itthon miért tartjuk fontosnak?
– a szakember így érvelt: „A vilá-
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gon mindenütt megvannak azok a
kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy egy bor minőséget
képvisel vagy nem. Ha ezzel a
gazdák egy-egy verseny során
szembesülnek, ösztönözheti őket
a jobb produktumra.”
Dukai István, a Szent Rókus
Borlovagrend Nagymestere öszszegezte lapunknak az eredményeket: „Az értékelések alapján
megállapítható, hogy összességében a vörösborok szerepeltek
jobban, de a fehér és a rosé kategóriában is akadtak kiemelkedő borok. A 214 mintából 51
arany, 65 ezüst és 59 bronz minősítés született. A legjobbak:
fehér kategóriában – a dunaszentmiklósi Kősziklás Pince
Sauvignon Blanc bora, – rosé
kategóriában ugyanennek a pincészetnek a Pinot Noir bora, –
vörös kategóriában Sűrű János
Cabernet Sauvignonja. Utóbbi
nyerte el a lovagrend zászlós
bora címet is.”

Ingatlanok megvétele licit útján

Kültelki rendőrségi ellenőrzések

Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő
megvételre meghirdeti az alábbi
ingatlanokat:
• 7020 Dunaföldvár, Móra
Ferenc utca 41. szám (2245
hrsz.) alatti családi ház
Kikiáltási ár: 2.800.000 Ft.
• 7020 Dunaföldvár, Felső fok
12. szám (0123/1/A/2 hrsz.)
alatti családi ház
Kikiáltási ár: 3.935.000 Ft
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Műszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541–558).

Áprilisban több alkalommal ellenőrizték a külterületeket a
Dunaföldvári Rendőrőrs munkatársai.

Részletes pályázati kiírás
2016. április 25. és 2016. május
25. között vásárolható meg
11.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén
sem visszafizethető) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Pénztárában (Pénztári órák:
hétfő: 9–12 óráig, szerda: 9–12;
13–15:30-ig és péntek: 9–13
óráig)
Licitálás időpontja: 2016.
május 26. (csütörtök) 10 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda tárgyalóterme.

Balogh Emese
Kulcsár Szabolcs rendőrparancsnok tájékoztatta lapunkat
arról, hogy áprilisban közös ellenőrzéseket tartottak Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa
kültelkein a rendőrök, a települések polgárőrei és mezőőrei.
Évente több alkalommal ellenőrzik ezeket a területeket,
most az illegális szemétlerakás
és a falopások elleni fellépés,

valamint az újabb szabályszegések megelőzésének szándéka
szolgáltatott okot a határvizsgálatokra.
Összesen 25 fő vett részt az
akcióban, melynek során kisebb
szabálysértések felderítése mellett körözött személyt is letartóztattak.
A kültelki bejárások visszhangja pozitív volt. A gazdák, az
ellenőrzöttek nem vették rossz
néven a rendőri jelenlétet a térségben, ami bűnmegelőzésben
elengedhetetlen, a szabályok betartatásában mindenképpen fegyelmező erejű volt.

Üzlethelyiségek
bérbeadása licit útján
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő
bérbevételre meghirdeti az alábbi
üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, (autóbusz-pályaudvar) 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 helyiségre – megosztva is kibérelhető, a szétbontást a pályázati idő alatt az önkormányzattal egyeztetni szükséges!
• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 40 m2 üzlethelyiség licit útján történő bérbeadása (volt illatszer bolt)
• Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2.
szám alatti 12,6 m2 üzlethelyiség licit útján történő bérbeadása (volt gyógyászati bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/év
+ ÁFA 40/2015.(II.24.) KT határozat szerinti kedvezmény igénybe vehető.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Műszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541–558).

Részletes pályázati kiírás
2016. április 25. és 2016. május
25. között vásárolható meg
11.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén
sem visszafizethető) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Pénztárában (Pénztári órák:
hétfő: 9–12 óráig, szerda: 9–12;
13–15:30-ig és péntek: 9–13
óráig)
Licitálás időpontja: 2016.
május 26. (csütörtök) 11 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda tárgyalóterme.

Versenyeredmények a
Magyar László Gimnáziumban
Balogh Emese
Farkas Beáta 12. a osztályos tanuló megvédte tavalyi
I. helyét a Kőrösi Csoma
Sándor Nemzetközi Földrajzverseny döntőjében, így idén
is a dobogó legmagasabb
fokára állhatott fel. A Földrajz
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjét Bea a
XI. helyen zárta, a Kovács
János Országos Középiskolai
Földrajzversenyen pedig III.
helyezést ért el. Felkészítő
tanára: Bognár Zoltán tanár úr
volt.
A Honvédelmi Kötelék Haditorna megyei döntőjének megnyerésével a Magyar László
Gimnázium csapata bejutott az
országos döntőbe. Varró József
tanár úr tanítványai – Hegedűs

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje

2016.05.13. Dr. Móricz Zoltán
2016.05.20. Dr. Hallai Róbert
2016.05.27. Dr. Englert Rolland
2016.06.03. Dr. Palkó Ágnes
2016.06.10. Dr. Móricz Zoltán
2016.06.17. Dr. Hallai Róbert
2016.06.24. Dr. Englert Rolland
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András, Kovács Koppány,
Orova Nándor és Szauter Tamás
– X. helyen zárták az országos
megmérettetést.
Boros Fanni 11.a osztályos
és Sárosdi Odett 7.a osztályos
gimnazista megnyerte korosztálya megyei döntőjét az Országos Szépíró Versenyen, így
mindketten bejutottak az országos döntőbe, ahol Fanni X.
helyen végzett. Felkészítő
tanára: Bazsika Jenőné tanárnő
volt.
Az Ember és Környezete
Környezetvédelmi Vetélkedő
döntőjében a Magyar László
Gimnázium 11. évfolyamos csapata II. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Illési Enikő, Martics
Atina, Ruff Klaudia, felkészítő
tanáruk: Horváth Balázs tanár úr
volt.

Tűzvirág
Április 19-én és 20-án két előadással ünnepelte a Tűzvirág
együttes alapításának harmincöt éves évfordulóját. Az együttes bejárta a világot, fesztiválokon kimagasló díjakat nyert, az
ország szinte minden városában, színházában fellépett. Több
produkcióval szerepelt a Magyar Operaházban a Sztárgálán,
a Nemzeti Színházba, és a Kongresszusi Központba rendszeresen kap meghívást.
Az ünnepi előadáson a közönség hatalmas ovációval fogadta
a műsorukat. A nézők között a
szponzorokon, a város vezetőin
kívül ott voltak a hozzátartozók,
a barátok és a régi táncosok is.
Nagyon sok földvári ismerős ült
a nézőtéren, hiszen alapítása
óta sok földvári táncolt és ma is
dolgozik az együttesben. Az
együttes alapítója és művészeti
igazgatója, koreográfusa is földvári: Mádi Magdolna. Vele beszélgettem az indulásról, munkájáról.
Kiss Éva
„Alsó tagozatos általános iskolásként kezdtem az ismerkedést a
néptánccal. Devecseri Erzsébet
tanított bennünket, munkája eredményeként ahogy felnőttünk, a
művelődési házban táncoltunk
tovább. Támogatóink voltak a
helyi vállalatok, üzemek, tsz-ek.
Az elődöm Péterfi Attila volt
Földváron, ő vezette egy ideig az
együttest. Vele Dunaújvárosban
is dolgoztam. Közben Budapesten tanultam, majd másfél évtizedig képeztem magam, hogy megismerjem, elsajátítsam a magyar
néphagyományokat. Gyűjtőmunkát végeztem, amiről előadásokon számoltam be a Magyar Tudományos Akadémián, dolgozataim jelentek meg a Magyar
Néprajzi Tanulmányokban. Szerencsés voltam, mert a legkitűnőbb mesterekkel dolgozhattam,
megismertem őket, nagyon sokat
tanultam tőlük, mások mellett:
dr. Martin Györgytől, Pesovár
Ernőtől, Tímár Sándortól.
Közben táncoltam, és vezettem a
földvári együttest.

Paks Kistérségi
Szociális
Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Zalaegerszegen egy előadás
után ismertem meg Ferdinand
van Altenát, az amszterdami
HET Nemzetközi Táncszínház
alapítóját, vezetőjét, aki nagyon
sokat segített. Amszterdamban,
nemzetközi hírű koreográfusokkal dolgozhattam táncszínházában. A legjobbkor találkoztam
velük, ismerhettem meg őket.
Kapcsolatunk a mai napig tart,
több közös munkánk van. A
mostani előadáson is szerepelt
Kadir Sonuk, az amszterdami
táncszínház vezető koreográfusa. A magyarok közül Vári Bertalan, a Varidance művészeti
igazgatója is fellépett és Balogh
Kálmán cimbalomművész, aki
játékával gazdagította előadásunkat.
Ferdinandnak nagyon sokat
köszönhetek, például koreográfusokat hozhattam tőle az együtteshez, de ez már Pakson történt.
1980-ban kerültem Paksra, több
táncos követett Földvárról. Közülük a mostani előadásokon is
jó néhányan szerepeltek. A mai
napig az együttes tagja Bozár
László, minden előadásunkon
számíthatunk rá, ő hatévesen
kezdte a néptánccal az ismerkedést a földvári együttesben.
Puskás András művészeti munkatársam, ő is az együttes tagja.
Hiteles, megbízható kollégák
vesznek körül – ilyen például
Ujvári Dávid is –, akik mindent
megtesznek az együttesért.
A megalakulás óta végzünk az
iskolákban néptánc oktatást.
Célunk megismertetni a táncot,
zenét: kultúránkat a gyerekekkel.
Repertoárunkba beemeltük más

kultúrák táncait, melyek ismerete
– reményeim szerint – hozzájárul
ahhoz, hogy elfogadóbbakká váljanak a gyerekek, a nézők más
népek, kultúrák felé. A tánccal
próbálunk közvetíteni olyan dolgokat a közönség felé, ami jobbá
tesz, épít, elgondolkoztat.
Sokat köszönhetünk Paks városának, a városi önkormányzat
a fenntartónk, és kiemelt támogatónk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Az ünnepi műsorban az utóbbi
évek legjobb néptánc koreográfiáival, nemzetközi táncművekkel,
és táncszínházi alkotásaival léptünk fel. ”

Lakossági
tájékoztató
Duna��ldvár Város
Önkormányzata
Értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy LABOR rendelési
ideje az alábbiak szerint változik 2016. május 1. napjától:
Hétfő: 6.40 – 8.30 óra
Kedd: 6.40 – 8.30 óra
Szerda: 6.40 – 8.30 óra
Csütörtök: 6.40 – 8.30 óra
Péntek: Előzetesen, telefonon történt bejelentkezés szerint vérminta levétel lakcímen,
mozgásukban
korlátozott,
fekvő és járóképtelen személyek részére.
A labor telefonszáma:
06/30/ 394–3480
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7030 Paks, Ifjúság útja 1/A.,
tel/fax.: 75/511–480
TELEFONOS KÉSZENLÉTI
SZOLGÁLATA
hívható
munkanapokon
16.00 órától a következő munkanap 8.00 óráig. Telefon:
20/216–46–14
A Készenléti Szolgálat illetékessége kiterjed a járást alkotó
települések, azaz Bikács,
Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa,
Nagydorog, Németkér, Paks,
Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc,Tengelic közigazgatási
területére.
Szolgáltatásunk lényege a telefonálók igénye szerint az
azonnali tanácsadás, feszültségoldás, elérhető segítő szervezetek mozgósítása, a távlati kríziskezelés szakmai elősegítése, illetve tájékoztatás a lelkisegély-telefonvonal(ak) elérhetőségéről.

Érettségi 3 év
alatt!

Esti tagozatú, 3 éves gimnáziumi képzésre várjuk a
jelentkezőket a dunaföldvári
Magyar László Gimnáziumba! 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

Határtalanul!
Sikeres pályázatot valósított
meg a Magyar László Szakiskola
a Határtalanul! program keretei
között.
Balogh Emese
A Határtalanul! program keretében az elmúlt öt évben közel
százezer magyarországi diák járt
határon túli, magyarlakta területeken. A Határtalanul! – a nemzeti
összetartozás operatív programja
– célja a külhoni magyarokkal
való személyes kapcsolatépítés.
Idén a Szekszárdi Szakképzési
Centrum Magyar László Szakiskolája is sikeresen pályázott. A
szakiskola vezetői a dévai Téglás
Gábor Elméleti Líceummal
vették fel a kapcsolatot, s először
egy húszfős földvári csoport töl-

tött 4 napot Erdélyben, majd a
dévai 9. osztályos diákok közül
látogattak el ugyanennyien Dunaföldvárra.
A szállás- és utazás költségeit
mindkét esetben teljesen fedezte a
pályázat – tudtuk meg Csizmadiáné Mihálovics Magdolna igazgatótól –, mindössze az étkezést és a
múzeumi belépőket kellett a
résztvevőknek finanszírozniuk,
azonban a dévaiak viszontlátogatásakor Dunaföldvár Város Önkormányzata, a helyi polgárőrség
és Princz Györgyi jelentős támogatást nyújtott az étkezésekhez.
A helyiek a programokat a vendégek képzési irányának – turizmus és természettudományok –
megfelelve igyekeztek összeállítani. A dévai diákok Dunaföldvár
látnivalói mellett megismerkedtek
Kalocsa és Kiskőrös nevezetessé-

geivel, múzeumaival, és jártak a
Kiskunsági Nemzeti Parkban is. A
gazdag programkínálatban szerepelt még közös kézműves foglalkozás az ispánházban, focirangadó
a tornacsarnokban és városi séta,
mely fagyizással zárult.

Ember a bolygón és az univerzumban

40 éve vár a Vár

Tavaly osztálytalálkozónk
volt, ahol részt vett a tanár úr
is, aki magyart és művészettörténetet tanított nekünk. Itt bemutatta a verseit, és azóta is
többünknek küldi a munkáit.
Érett korára lett költő, mély, érzésekkel teli, mindenkit érintő
verseket ír, melyek egy emberöltő élményeit jelenítik meg.
Megérintik az embert.

Úgy gondoltuk, volt tanítványai, mivel nagyon tiszteljük,
meglepjük a versek kiadásával.
Jussanak el a munkái másokhoz
is. A gimnázium vezetősége, az
igazgatónő, Balogh Emese támogatta tervünket, és lehetőséget
kaptunk rá, hogy a gimnáziumban kerüljön sor a találkozóra.
A tanár úr verseiből válogatás
készül, ami korlátozott példányszámban kerül kiadásra, de ha elfogyna, rendelni lehet belőle. „ Az
ember a bolygón és az univerzumban”, ezt a címet adta a tanár úr a
kötetnek, amit bárki megvásárolhat.
Úgy tervezzük, hogy a versek
bemutatása után egy kötetlen
beszélgetés következne egy kis
vendéglátással
összekötve,
melyre mindenki hozhat enni –
innivalót. Délután 16 órától 20
óráig tartana a program, melyre
minden költészet iránt érdeklődőt szeretettel várunk.

kozás – Hőspróba gyerekeknek
– Jósda – Fénybe öltöztetett vár
– Koncertek
Július 2–22. –Földvári Nyári
Esték
Szeptember – Tolna megyei
Amatőr Alkotók kiállításának
megnyitója az ispánházban

Október – Múzeumok Őszi
Fesztiválja – 40 éve vár a Vár
előadások, tárlatvezetések, szakmai tanácskozás, 4 megye várainak találkozója
Várunk minden érdeklődőt hétfő
kivételével naponta 10.00-től
18.00 óráig!

Csákváry Józsefnek, a Magyar
László Gimnázium volt tanárának verseskötete ezen a címen
jelenik meg. A könyvbemutatót 2016. június 11-én 16 órakor a gimnáziumban tartják. A
részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a
rendező volt tanítványok. Az
eseményről, és arról hogyan
született meg a verseskötet dr.
Hovanyovszky Sarolta mesél.

A fenti szlogennel indult a 2016os szezon a várudvaron.
Sziegl Erika
A műemlékvédő Ybl-díjas építész, Mendele Ferenc tervei alapján az 1970-es évek közepén
tették látogathatóvá városunk
ikonikus épületét a Török- vagy
ahogyan máig emlegetjük
Csonka Tornyot. 1976-ban nyílt
meg a látogatók előtt, eredeti
török fegyverekkel, használati
tárgyakkal, a kor relikviáival. A
kuriózumnak számító gyűjteményt sajnos ellopták. A veszteséget pótolandó azóta számos
állandó és időszaki kiállításnak
adott és ad helyet a vár, megőrizve 16. századi méltóságát.
A várudvar objektumait működtető művelődési központ az
évforduló szellemében alakította
ki a szezon programjait. Április
22-én nyílt meg a Fafaragó Galériában a Tolna megye Értéktára
című gyűjteményes népművészeti kiállítás, melyet Csibi
Krisztina, a Magyarság Háza
igazgatója nyitott meg. Május
7-én szombaton a Láthatatlan
Kapocs című kiállítás csatlakozott a kínálathoz, fiatal rajztaná-

A záró vacsorán – a dunaföldvári halászlét követően – mindkét intézmény képviselője elégedetten fejezte ki köszönetét az
együttműködést illetően és bizakodását a program folytatása tekintetében.

Kiss Éva
Csibi Krisztina

rok képzőművészeti alkotásaival,
Dr. Fabulya Zoltánné főiskolai
tanár ajánló szavaival.
Akik szeretik a várudvart és
érdeklődnek programjaink iránt,
a következő dátumokhoz kapcsolódó eseményeket jegyezzék
fel naptárukba (vagy csak vágják
az újságból)!
Május 18. Múzeumi Világnap
– 40 éve vár a Vár – Előadás a
vár történetéről, régészeti feltárásokról és a felújításokról
Június 3. Negyven éves a
Kertbarát Klub – kiállítás megnyitó a Csonka Toronyban
Június 25. Múzeumok Éjszakája – 40 éve vár a Vár c. kiállítás megnyitója a torony földszinti termében – Kézműves foglal-
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Tisztelgés a tanáregyéniség előtt
A múlt évben először rendezték
meg a Beszédes József Általános
Iskola tanulói számára a Semetkay Ágnes történelmi emlékversenyt. A kezdeményező Viczai
János helyi vállalkozó volt, aki
így szeretné a nagyszerű pedagógus emlékét az utókor számára megőrizni.
Szabados Sámuel
A tanárnő a gimnáziumban és
az általános iskolában generációkat tanított, nevelt, a település

történelem szakos pedagógusok
állították össze. Céljuk volt,
hogy a változatos, sokszínű feladatokkal felkeltsék a gyerekek
érdeklődését a távoli, romantikus, izgalmas korszak iránt.
A vetélkedőn 10 csapat indult
a felső tagozatból. A feladatok
között szerepelt lovagi eskü,
fegyverismeret, lovagi torna szabályzata, lovagi etika, de szóba
kerültek a lovagrendek, a címerek, jelképek is.
A versenyt az 5. b osztály csapata nyerte: Boros Gyula, Bertalan Péter és Linka Zágor. Őket
történelemtanáruk segítette a fel-

köztiszteletben álló egyénisége
volt; Viczai János szerint olyan
pedagógus, aki reggeltől estig a
szakmájának élt. Délelőtt tanított,
délután szakköröket vezetett, esténként családokat látogatott.
Nagy műveltsége, humánuma,
szervezőképessége, következetessége a kollégák és a szülők szemében is tiszteletre méltó volt.
Az idei, második verseny témájául a szervezők a középkori
lovagvilágot, lovagi kultúrát választották; a verseny anyagát a

készülésben, de otthon is sokat
foglalkoztak a témával.
Az emlékverseny ötletgazdája
reméli, hogy hagyomány teremtődik, és a jövőben évenként
megrendezik a versenyt. Örült
annak a ténynek is, hogy az általános iskola könyvtárát Semetkay Ágnesről nevezték el. Azt
sem titkolja, hogy példát akar
teremteni, melyet mások is követhetnek. Mint mondta, városunk múltjában több neves pedagógus, kulturális, közéleti személyiség található, akiknek valamilyen formában érdemes lenne
emléket állítani.

Kiállítások sora a városi könyvtárban
A tavaszi-nyári hónapokban
több érdekes tárlatot nézhettek, nézhetnek meg a folyosógalérián a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár olvasói.
Balogh Emese
Bertalanné Bóka Zsuzsanna, a
városi könyvtár vezetője elégedetten értékelte a márciusi-áprilisi Hermann Ottó Vándor-tanösvény látogatottságát. Elmondása
szerint 15 csoport – többségében
alsó tagozatosok – „járta végig”
a tanösvényt. A kiállításon interaktív módon ismerhették meg a
kisdiákok Hermann Ottó életének, illetve magas szintű, sokrétű
tudományos tevékenységének
elemeit.
Jelenleg a húsvéti népszokások
témakörben kiírt rajzpályázatra
érkezett alkotások tárlata látható a
könyvtárban, melynek eredmé-

Versmondó
gála a Magyar
Költészet
Napján
A városi művelődési ház régi
hagyománya, hogy áprilisban a
költészet napja alkalmából verselni, szavalni hívja a fiatalo-

nyeit április 25-én, ünnepélyes
keretek között hirdették ki.
A szakmai zsűri az 1. osztályos
Kulcsár Dóra, a 2. osztályos
Sörös Andrea, a 3. osztályos
Hengl Mirella és a 4. osztályos
Gogarthen Philippe alkotását találta kategóriájában a legjobbnak. A közönségdíjat – az alsósok rajzait a szakmai zsűri mellett a könyvtár olvasóközönsége
is értékelhette – az 1. osztályosok kivételével a kategóriagyőztesek nyerték, míg az 1. évfolyamon holtversenyben Horváth
Kincső és Vass Boglárka rajza
kapta a legtöbb közönségszavazatot. Két különdíjat is kiosztottak az eredményhirdetésen, amit
a másodikos Sűrű János és a negyedikes Rusznyák Vivien vehetett át.
Május 17-én 18.30 órakor a
Marcipán cukrászda teraszán

Vass Boglárka rajza

tartja következő összejövetelét a Rátkai László Irodalmi
Kávéház – tudtuk meg Bertalanné Bóka Zsuzsannától. A
rendhagyó alkalom vendége
Sovák Anna előadóművész,
énekesnő lesz, gitáron Kereszty Csaba közreműködik
majd.

kat. Az idén egy korábban már
sikeres program várta a gyerekeket, mégpedig versmondó
gála.
Szabados Sámuel
A hagyományos szavalóversenyekkel ellentétben itt nem történt minősítés, bárki kötetlenül,
tét nélkül elmondhatta kedvenc
versét. Egy feltétel szabtak a
szervezők: csak magyar költő
műve hangozhatott el.
►
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Május 19-étől „Így látok én”
címmel helyi és környékbeli alkotók képeiből nyílik fotókiállítás, majd június közepétől a Levendula Alapfokú Művészeti
iskola nyári táborában készült
alkotásokat tekinthetik meg az
érdeklődők a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban.

►

A délután során 13 általános iskolás és gimnazista diák
lépett fel. Tehetséges, érdekes
előadókat hallhatott a közönség.
A hagyományos verselés mellett
kuriózumnak számított a gimnazista Méhes Richárd rapszerű
előadása, melyet osztálytársa,
Tóth Zsófia zongorajátéka kísért.

A fiatalabb előadók érdekes
módon bátrabban válogattak a
kortárs költők műveiből, míg a
gimnazisták inkább a klasszikusok felé fordultak. A gála
második felében Oláh László,
Decsi Kiss András és Tóth
Flóra megzenésített verseket
adott elő.

A győztes földrajzos gimnazista
Második alkalommal is megnyerte a Kőrösi Csoma Sándor
Kárpát-medencei földrajzversenyt a dunaföldvári Magyar
László Gimnázium diákja, Farkas
Beáta.
Lukácsi Pálné
A Szekszárdi Garay János
Gimnázium Centenáriuma Alapítvány által kezdeményezett
egyéni földrajzverseny célja,
hogy a magyarországi és a határon túli magyar diákok jobban
megismerjék közös otthonunkat,
a Kárpát-medence, illetve Európa
földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti értékeit. A verseny idei
témája a három balti állam, azaz
Észtország, Lettország és Litvánia volt. A feladatok az országok
legfontosabb természetföldrajzi
összefüggéseire, társadalomföldrajzára, kultúrájára, turizmusára,
illetve az országgal kapcsolatos
általános műveltségre koncentráltak.
Negyvennyolcan jelentkeztek
a kétfordulós vetélkedőre Gyergyószentmiklóstól Kolozsváron
át Kassáig, illetve Győrtől Budapesten át Debrecenig. Az iskolai
írásbeli dolgozat eredménye
alapján a döntőbe huszonkét diák
került be, a földvári végzős gimnazista a nyolcadik legjobb pontszámmal.
Farkas Beáta tizedik osztályosként indult először ezen a
nemzetközi versenyen. Akkor
harmadik, tavaly pedig első
helyen végzett. Ebben az évben
– a verseny huszonkét éves történetében először – címvédésre
nyílt lehetőség. A zsűri elnöke,
dr. Gyuricza László, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Inté-

Farkas Beáta és tanára Bognár Zoltán

zet Turizmus Tanszékének egyetemi docense a döntő megnyitóján fel is hívta a versenyzők figyelmét, hogy a korábbi első
helyezettet kell legyőzniük az
idei megméretésen.
A kétfordulós döntőt azonban
határozottan végig első helyen
vezette a földvári lány, s végül
tizenhét ponttal előzte meg a második helyezett margithai diákot.
Az eredményhirdetéskor a versenytársaktól és felkészítő tanáraiktól kapott óriási taps ezt a
rajt-cél győzelmet is elismerte, s
azt, hogy Farkas Beáta verhetetlen. Jutalma egy ötnapos szlovákiai-felvidéki utazás. (Tavalyi
győztesként Olaszországban
járt.)
A nemzetközi verseny győztesével és felkészítő tanárával,
Bognár Zoltánnal a versenyről és
a további tervekről is beszélgettünk.
– A lelkiismeretes felkészülés
és a rutin a titka a győzelemnek,
s az, hogy mi tudunk együtt dolgozni. A verseny szerkezete
ugyanis lényegesen nem változott, tehát tudtuk, mire kell felké-
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Szintén az ünnephez kötődő
program volt a művelődési
házban Dr. Reisinger János
irodalomtörténész versekkel
színesített előadása a magyar
líráról, a költészet szépségéről. A gimnázium diákjai
nagy érdeklődéssel hallgatták
az előadó szavait, egyénisége

magával ragadta a tizenéveseket. A rendhagyó irodalomóra végén több kérdésre
kellett választ adnia az
előadónak, aki nem ismeretlen a diákok előtt, hiszen
Reisinger János évek óta
rendszeres vendége a Magyar
László iskolanapnak.

szülnünk – kezdi Beáta, s végig
többes számban beszél, mert úgy
véli, ez közös munka, közös
eredmény a tanár úrral. A pedagógus pedig hozzáteszi, hogy
Bea szellemi nyitottsága, személyisége, igényessége, sokoldalú
érdeklődése és jó versenyalkata
alapján hozta ezt a szép eredményt.
– Ismertem a tudását, bíztam
benne – mondja. Igazi kincs,
minden pedagógus álma az ilyen
csillogó szemű diák, aki nem
ragadt le a tinédzserkori túlzásoknál. Hat éve diákom, három
éve készülünk együtt a versenyekre. Jó látni, hogy az értékek
nála mindig a helyén vannak.
Ritkán tapasztalni ilyen tanulót,
aki ennyire élvezi a megismerés
folyamatát, s a maga sokoldalúságában szeret információt szerezni a világról. Bármi előkerül,
utánanéz, kutat, már virtusból is.
Nem kötelesség számára a tanulás, a versenyre készülés sem. A
magyar válogatottról, vagy a régi
zenéről ugyanúgy tudunk beszélgetni, mint a versenyfeladatokról
– jellemzi mosolyogva tanítványát és a közös munkát Bognár
tanár úr.
Érezhető, hogy nem a kötelező
tanórákat töltötték együtt, s hogy
nem hagyományos tanár-diák viszonyban, hanem jó szakmai-emberi kapcsolatban dolgoztak.
– Nem magányos farkasként
kellett készülnöm, s ehhez
nagyon jól jött a „földrajzi
fekvés” – egészíti ki Farkas
Beáta, jellegzetes humorával
utalva arra is, hogy utcabéliek, s
közel laknak egymáshoz.
A pékségben dolgozó édesanya féltette lányát ettől a versenytől, az esetleges csalódástól.
A győzelem örömében mindketten sírva fakadtak.

Farkas Beáta osztálya legjobb
tanulója, sok tantárgyat szeret.
Képes egyensúlyt teremteni, s
úgy érzi, nem kellett lemondania
semmiről a versenykészülés
miatt. Egyszerűen hajt a versenyszellem, élvezem – mondja. Bár
közvetlenül előtte nagyon izgul,
végigéli a fiktív helyzeteket, azt,
milyen típusú feladat várható.
– Kell is az izgalom, hogy
tudjak teljesíteni, ha valami érdekel, szeretem nagyon odatenni
magam – fogalmazza meg a
győztes, aki geográfus szakra jelentkezett a pécsi egyetemre.
A verseny legnehezebb, de
legizgalmasabb és legértékesebb
része a virtuális autóbuszos idegenvezetés volt. Beáta Litvánia
keleti felén kalauzolta utasait.
Mindehhez a feladathoz az
alapos tárgyi tudáson kívül jó
kommunikációs készség és rátermettség is kell. Farkas Beátában
megvan mindez. Ráadásul szemléletet adott számára ez a versenysorozat.
Nem ez volt Beáta egyetlen
idei rangos eredménye. A szeghalmi Kovács János Földrajzversenyről tért haza egy országos
harmadik helyezéssel. A tavalyi
után ismét bejutott az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny földrajz döntőjébe is. Pályamunkáját akkor az átalakuló terület-hasznosítás témájában A
kukoricaföldből kukorica-feldolgozó címmel a dunaföldvári
bioethanol gyárról írta, most
pedig az M6-os autópálya építésének környezeti és települési
hatását vizsgálta. Az országos
döntőben 11. helyezést ért el,
amely a felvételin ötven többletpontot jelent.
Fáradhatatlanok mindketten, a
diák is, a tanár is, mert élvezik,
amit csinálnak.
►

►

– Úgy neveltek, hogy nyitott
legyek. Szeretnék majd az egyetemen s leendő munkámban is jól teljesíteni. Önmagammal szemben
vannak elvárásaim – magyarázza
életfelfogását Beáta. S nehogy az
újságolvasó koravénnek, komolynak lássa ezt a diáklányt, tanára beszámol sziporkázó, intellektuális
humoráról, s arról is, hogy igazi

múzeum az a lányszoba. A kisiskoláskori oklevelektől kezdve minden
elismerés ott őrződik a falakon. Ott
sorakoznak a polcon a National
Geographic számai, mert – Bea állítása szerint – ebben a folyóiratban
még a reklám is érdekes. Izgalmas
kőzet- és képeslapgyűjteménye
van. Sőt az is lehet, hogy az övé a
legnagyobb Milka csokipapír-kész-

let, hiszen hét éve fogyasztója és
gyűjtője e márkának, s jelenleg
száznégy fajta van a birtokában.
Mintha a József Attila-i „játszani is
engedd szép, komoly fiadat” elvet
követnék mindketten.
S hogy mi lett volna Beátából
Bognár Zoltán tanár úr nélkül?
Nem tudom elképzelni – jön a
válasz. Soha semmit nem erőlte-

Képek és
emlékek

sebbek, akik közül sokan tartják
a latin mondást: „Non numero
horas, nisi serenas”, vagyis csak
a szépre akarnak emlékezni.
A fájdalmas emlékek s a hozzájuk tapadó keserű érzések, kudarcok és a szégyen menekülésre késztetik az emlékezetünket, amnéziássá, feledékennyé tesznek bennünket. Azonban a menekülő ingerli az
üldözőt, mondja Déry Tibor, ezért
jobb szembefordulni, szembesülni
vele. A tízparancsolat sem véletlenül kezdődik egy fájdalmas, mégis
diadalmas emlékkel, mely így
hangzik: „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid énelőttem.” Jahve nem tapintatlanságból emlékezteti népét a szolgaság
keserű kenyerére, hanem azért,
hogy emlékeztesse őket a szabadulás örömére. A zsidó nép számára
máig meghatározó élmény az
Egyiptomból való szabadulás, amelyet szorgosan őriz az emlékezet, s
amely minden más rabságból való
szabadulás előképe lehet. Nekik
már van elképzelésük arról, hogy
Isten a szabadság istene, aki újra
meg újra megszabadítja népét a
rabság kötelékétől. “Ha nem félünk
a farkastól”, a fájó emlékektől, a
néhai nehézségektől, akkor a múltból fölsejlő képek és emlékek képessé tesznek bennünket arra, hogy
elképzelésünk legyen a jövőről. Jelesül arról, hogy velünk az Isten, és
nincs olyan élethelyzet, – nem volt
és nem lesz –, amelyben elhagyna,
magunkra hagyna minket. “Ében
Haezer”, “mindeddig megsegített
minket az Úr” – emlékezik vissza
Sámuel próféta a megtett útra egy
emlékkő felállításával. „Áldjad én
lelkem az Urat, s el ne feledd, hogy
mennyi jót tett veled!” (103. zsoltár).

A szívszorító emlékek mellett
hál’ istennek vannak szívmelengető emlékeink is. Az emlékezés
mindenkor hálaadásra késztet bennünket, a hálaadás pedig jobban
gyarapítja a boldogsághormonokat, mint a csokoládé. Csak a hálás
ember tud igazán boldog lenni, a
hálátlannak nem elég semmi. Képtelennek tűnő helyzetekben is lehet
elképzelésünk a jövőről, és reménységünk, ha az emlékezetünkből előhívott képek képessé tesznek bennünket arra, hogy hig�gyünk a láthatatlanban. Jézus
mondja: „Én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig”.
Jézust a képzelete és az emlékezete egyaránt segítette abban, hogy
végigjárja azt az utat, ami neki
adatott. Az Isten atyai jóságáról
alkotott elképzelése minden addigi
képzeletet felülmúlt, miként a tékozló fiú is meg volt győződve
atyja szeretetéről, amikor megemlékezett róla. Miután elképzelte az
újabb találkozást, már nem tartotta
többé képtelenségnek a hazatérés
gondolatát. Emlékezetünk egyszerre a múlt és a jövő emlékezete,
mert a múlt képei által képzeletünket a jövőbe repíti, hogy megláthassuk a láthatatlant és félelem
nélkül gondoljunk a jövendőre.

Simon István
Édesapám fényképész volt.
Gyermekkoromban sokszor kucorogtam a laborjában, és csodáltam, ahogy nagyítás után előhívta a képeket. Máig emlékszem a csodára, ahogy a fényképek születtek: a semmiből előjöttek, amikor jóapám előhívta
őket. Így hívja elő az emlékezetünk is azokat a képeket, amelyekre éppen emlékezünk.
„Emlékezz vissza az egész
útra, amelyen vezetett téged Istened, az Úr” – biztatja Mózes a
népét, s általa minket is. Mert
emlékezni jó, ugyanis az emlékek alkotta képek gazdagítják a
“képzeletünket”, akár a jövőről
alkotott elképzelésünket is.
Ami már megtörtént velünk –
akár jó, akár rossz –, azt már el
tudjuk képzelni, attól már nem
félünk, az már nem képtelenség
számunkra. Ily módon nemcsak
a múltról, de a jövőről is lehetnek tapasztalataink, “emlékeink”. Ez lehetne – számunkra
bármily furcsán hangzik is –, a
jövő emlékezete vagy az emlékezet jövője.
Az ifjaknak azért könnyebb és
egyben azért nehezebb, mert
nekik nincsenek még ilyen tapasztalataik, így számukra a jövő
még ismeretlen tartomány, emlékek híján nincs róla igazán elképzelésük. Ezért némelyek félénkebbek, mások meg vakmerőbbek a kelleténél, vagy keveset, vagy sokat kockáztatva menetelnek a jövő felé. Pedig már
nekik is vannak emlékeik, csak
nem tudják, vagy nem akarják
előhívni azokat, akárcsak az idő-

tett rám. Tudom, ha ő mond valamit, okkal mondja. Jó vele beszélgetni, jó tanár – hangzik ily
egyszerűen. S a nyugdíj előtti
utolsó tanévét töltő földrajz-történelem szakos gimnáziumi tanárnak ez az elismerés pályája
bearanyozása.
(A Dunaújváros Hírlap 2016.
április 14-i cikke alapján)

Becker Mária

kántor
1930–2016
Szerény ember volt, sokan
ismerték, szerették. Egész életében egyháza szolgálatában állt,
hitét vállalta abban az időben is,
amikor ez inkább hátrányt jelentett számára. Nagyon sok
régi népi egyházi éneket az ő
közvetítésével ismertek meg a
hívek.
A Ferencesek templomának
kántora volt, szép hangja, a régi
énekek különleges hangulatot
teremtettek a miséken.
Ha szerencsésebb korban él,
hangi adottságainak köszönhetően híres előadóművész válhatott
volna belőle.
Régi történeteivel színesítette újságunkat, segítette
szerkesztőségünk munkáját is.
Április végén a külvégi temetőben helyezték örök nyugalomba.
Nyugodjon békében!

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

Indul a bolha és kullancs invázió!

Védje kedvenceit! Üzletünkben élősködők elleni szerek, nyakörvek széles
választékban kaphatók.

Kerti tóhoz vízkezelő és haleledel kapható.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák.
Újra kapható májas karika horgászathoz is!
330 Ft/kg
Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200
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Eseményekben gazdag volt az
ovisok áprilisi programja
Már hat éve, hogy a mikrotérség három településének óvodásai ovis olimpián mérik össze
ügyességüket. Idén városunk
látta vendégül a bölcskei és a
madocsai nagycsoportosokat.
Szabados Sámuel
A mikrotérség testnevelés
munkaközösségének ötlete volt
az olimpia megrendezése,
minden évben ők állítják össze a
programot. Idén hat állomáson
kellett teljesíteniük a gyerekeknek. Földvárról négy, a két másik
településről egy–egy 10 fős
csapat állt rajthoz a nagy megmérettetésen, melyen a szervezők elsősorban az ügyességet, a

gyakoroltak, jelképesen edzéseket tartottak.
Az esemény nagyszerű alkalom arra, hogy a sportszerű versenyzés szabályait is megismerjék a legkisebbek, egészséges
csapatszellemet alakítsanak ki az
egy mindenkiért, mindenki
egyért elv alapján.
A verseny végén minden versenyző érmet, csokit és kis ajándékot kapott, majd egy teás, sütis
fogadás várta a megfáradt ifjú
olimpikonokat.
Szintén áprilisban a Föld napjára emlékeztek több óvodában.
A Jókai utcaiban évek óta tematikus napot tartanak ekkor. Reggel
a gyerekek többsége kerékpárral
érkezett, felhívva a figyelmet a
légszennyezés problémájára,
majd délelőtt a gimnáziumi kézilabdapályáján kerékpároztak is.

technikát helyezték előtérbe, kevésbé a fizikai erőt, vagy a gyorsaságot. Volt célba dobás, akadálypálya bekötött szemmel,
bordásfalmászás feladatokkal
tarkítva, téglából várépítés adott
séma alapján, labdás feladat, illetve mozgáskotta elemsorok,
valamint koronggyűjtés pontozással.
A versenyszámok alapján hirdettek győztest a csapatok közt.
A múlt évi Madocsán szervezett
olimpiai elsőbbségét sikerült
megvédenie a Jókai utcai óvodásoknak, idén is ők lettek a bajnokok. Az óvodapedagógusok szerint a gyerekek nagyon komolyan álltak a versenyhez, előtte

Nem kedvezett az időjárás a
horgászversenyeknek
Az időjárás nem volt igazán kegyes a horgászokhoz, ugyanis az
áprilisban megrendezett versenyeken esős, szeles idő fogadta
a résztvevőket.
Szabados Sámuel
Április 10-én a 24 órás harcsafogó versennyel indult a
szezon. Az idén új versenyfelelős, Dorkó Károly szervezésében zajlott a mozgósítás interneten és plakátokon. Végül 13
versenyző állt rajthoz, ami a
szervezők szerint nem rossz
arány a korábbi évekhez viszonyítva.
Embert próbáló megmérettetés
a 24 órás figyelem, dacolva az
időjárás kedvezőtlenségeivel. A
kiírás az országos horgászrend
szabályai szerint zajlott: csak méretes harcsát fogadott el a mérlegelő bizottság, egy bottal lehetett
horgászni, de kétfős csapattal is
lehetett nevezni. A résztvevők
sportszerűen viselkedtek, a versenyfelelős szerint mindenki betartotta a szabályokat. A nap
végén Kertész Csaba lett a legeredményesebb 7 kilós harcsával.

Májusban több évi kihagyás
után gyerekek részére is szervez
versenyt a horgász egyesület, a
tavaszi versenyszezon június
elején a Dunaegyházán megrendezett versennyel zárul majd.

Második helyen Kókai János 6
kilós fogással, harmadik helyen
Hujber János 2,9 kilóval végzett.
A folytatásban a békés halfogó versenyre került sor április
24-én, melyre 26 fő nevezett.
Az eső mellett a szél volt igazán
kellemetlen e napon. A pozíciókat sorsolással jelölte ki a
szervezőbizottság; a rutinos
versenyzők szerint vannak kedvező, vagy kedvezőtlen pozíciók, de ezek főleg az időjárástól
függően változnak. Most például a híd alatt voltak kedvező
helyek a szemerkélő eső miatt.
Egy bot, egy horog volt ez alkalommal is a feltétel és természetesen a halméret. Végül 10
versenyző mérlegelt, meglepően kevés volt a fogás. Az első
helyezett Nagyfaludi Zoltán
lett 1180 grammal, második
Szili László 1120 gramm fogással, Jagodics István végzett a
harmadik helyen 980 grammal.
A nap legkellemesebb programjának a Nagy Gábor sporttárs
által készített ízletes tokány elfogyasztása bizonyult a horgásztanya fűtött nagytermében.

Nagyfaludi Zoltán

Szili László
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A nap során a gyerekek különböző állomásokon a természettel
ismerkedtek. Szó volt a víz, a
levegő tisztaságának fontosságáról. A homokvíz asztalon egy
imitált kis folyó vizéből a szenynyező anyagokat kellett felismerni és kiszedni, mikroszkóppal apró állatok, rovarok testét
vizsgálhatták, madárfészkeket,
növény magvakat lehetett felismerni, tanulmányozni.
A program nemcsak egy napot
ölelt fel, mivel az egész héten a
környezet tisztasága, az élővilág
volt a téma az óvodában.
A József téri gyerekek a hét
során virágokat ültettek, udvart
takarítottak és futóversenyen
mérhették össze gyorsaságukat,
míg az Iskola utcai óvodások
Székesfehérváron jártak és egy
erdei iskolát látogattak meg.

Ingyenes
vizsgálat!
Ala�ellátási K�z�ont és a
Támogat� Szolgálat
Az Alapszolgáltatási Központ és a Támogató Szolgálat
ingyenes hallásvizsgálatot, valamint ujjbegyből vett vér alapján, prosztata rákszűrést, szakmai tanácsadást szervez!
Mozgásukban akadályozottak számára igény szerint a Támogató Szolgálat a szállítást
biztosítja.
Helyszín: Duna utca 13.
Időpont: 2016. május 24.
9–16 óráig.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Rendőrségi
hírek
Közterület:
Az elmúlt hetekben több rendezvény, hosszú hétvége, ballagás volt városunkban. A forgalom igencsak megnőtt, a parkolás nehézzé vált. Többen szabálytalan parkolásukkal akadályozták a zavartalan közlekedést,
balesetveszélyt okoztak. Kérjük,
a szabályokat tartsák be, legyenek tekintettel a többi közlekedőre!

Több bejelentés érkezett a rendőrségre „emberi butaság, figyelmetlenség” miatt. Bevásárló
kocsiban, babakocsiban, pékségben felejtettek pénztárcát, iratokat, megkönnyítve a tolvajok
dolgát. Szerencsére a legtöbb elhagyott tárgy megkerült, a tolvajokat a rendőrség elfogta.
Egyre többen kerékpároznak.
Kérésünk: szereljék fel a kerékpárjukat lámpával, és a szabályoknak megfelelően közlekedjenek!
A rendszeres közúti ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják,

hogy továbbra is szükséges a
rendőrség jelenléte az utak
mentén. A rendőrök – saját tapasztalataik és az ott lakók panaszai alapján – nemcsak a nagyobb, forgalmasabb utakon,
hanem a bekötőutakon, kisebb
mellékutcákban is mérni fogják a
gépkocsik sebességét. Sajnos a
közlekedési morál nem javult.
Bűncselekmény:
Több, főként idős, egyedülálló
embert megtévesztettek, pénzt
csaltak ki tőlük. Volt olyan eset,
amikor 14 éves, gyermekkorú volt

Művelődési központ

Július 16. szombat, 21 óra
(esőnap július 17. vasárnap)
Lehár Ferenc: VÍG ÖZVEGY
operett
Főbb szerepekben: Sáfár Mónika
– Jászai díjas, Egyházi Géza,
Szeredy Krisztina, Domoszlai
Sándor, Szirtes Gábor, Németh
Gábor, Gyurity István, Teremi
Trixi, Bozsó József
Rendező: Bozsó József
Magyar Zenés Színház
Jegyár: 3.500 Ft

Májusi programok

Május 14. szombat, 15.00
Papagáj kiállítás. Jegyár: 500 Ft
Május 17. kedd, 18.30
Irodalmi kávéház a Marcipán
cukrászda teraszán
Versek latin zenével Sovák Anna
(ének) és Kereszty Csaba (gitár)
előadásában
Kötelező fogyasztás: 600 Ft
Május 18. szerda, 10.00
Múzeumi Világnap
„40 éve vár a Vár”
Előadás a vár történetéről, régészeti feltárásáról, és felújításáról
fiataloknak
Május 19. csütörtök 9.00,
10.30
Tavaszi daloskönyv
Gryllus Vilmos gyereknapi koncertje a várszínpadon
Jegy ár: 800 Ft
Párnát hozzatok!
Május 19. csütörtök 17.00
„Így látok ÉN”
Fotókiállítás megnyitója a
könyvtárban
Május 28. szombat, 19.00
„Csak taps kell semmi más”
A 10 éves Zsigec musical csoport gálaestje. A belépés díjtalan
Június 3. szombat
40 éves a kertbarát klub
Kiállítás megnyitó a várban
Június 4. szombat
Nemzeti Összetartozás Napja
Ünnepi megemlékezés a Duna-parton, az I. világháborús
szobornál
Június 7. kedd
Pedagógusnap

Június 25. szombat, 18.00
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
• „40 éve vár a Vár” – kiállítás
megnyitó a vártorony földszinti kiállítótermében
• Kézműves foglalkozás – a vártorony elkészítése különböző
technikákkal
• Hőspróba,
bátorságpróba,
jósda
• „Színezd újra” ünnepi fénybe
öltöztetjük a várat
• Koncertek

Július 22. péntek 22 óra (esőnap július 25.hétfő)
Richard Bea: EGY FENÉKKEL
KÉT LOVAT
komédia
Szereplők: Nagy Dániel, Lukáts
Andor, Lovas Rozi, Friedenthal
Zoltán, Rujder Vivien, Keresztény Tamás, Dékány Barnabás,
Fodor Annamária, Formán
Bálint, Horváth Szabolcs
Rendezte: Pelsőczy Réka
Orlai Produkció
Jegyár: 3.700 Ft

FÖLDVÁRI NYÁRI
ESTÉK

DUNAFÖLDVÁRI VÁR
2016.
Július 5. kedd 19 óra
MUZSIKÁS EGYÜTTES
családi koncert – népzene kicsiknek, nagyoknak
Jegyár: 2.000 Ft
Gyerekeknek 14 éves korig ingyenes
A koncert a magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálatának segítségével jött létre.

Bérlet ára: 11.500 Ft

MOZGÓ MOZI
Június 4. szombat

Július 9. szombat 21 óra
(esőnap július 10. vasárnap)
Máté Péter – S. Nagy István:
EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL musical
Rendező: Vándorfi László
Pannon Várszínház
Jegyár: 3.500 Ft

10:00 – ANGRY BIRDS –
3D(!)
színes, magyarul beszélő, amerikai-finn családi animációs film
(6)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnőtt

15

az elkövető. Kérjük a rokonokat,
ismerősöket, szomszédokat, figyeljenek az idős emberekre, beszéljenek velük a veszélyekről!
Iskolai lopások miatt kellett
intézkednie a rendőrségnek. Az
eltulajdonított tárgyak, általában
megkerültek. Kérjük a szülőket
– hiszen az ő felelősségük is –,
arról, hogy ilyesmi megtörténhet, beszéljenek gyermekeikkel!
Eljárás indult egy helyi és egy
vidéki személy ellen kábítószer
fogyasztás miatt. Az illetők kihallgatása után megindult a büntetőeljárás.
12:00 – NYAKAS KAKAS –
3D(!)
színes, magyarul beszélő, mexikói családi animációs film (6)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnőtt
14:00 – TISZTA SZÍVVEL
színes, magyar akció-vígjáték
(16)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnőtt
18:00 – X-MEN – APOKALIPSZIS 3D(!)
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm (12)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnőtt
20:00 – WARCRAFT – A
KEZDETEK 3D(!)
színes, magyarul beszélő, amerikai fantasy (12)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnőtt

Fotó: Kõszegi Dániel

