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„Központi kérdés“
címmel Nagy Gáborné
polgármester fordul
a földváriakhoz.
(3. oldal)

220 Ft

Vár, turizmus, városfejlesztés
Nemrégiben nagy értékû beruházással készült el a Vár és környékének rekonstrukciója, ami – amellett, hogy komoly fegyvertény – számtalan új kérdést vet fel. A korszerûsített épületegyüttes puszta megléte önmagában kevés, hasznosításának lehetõségei azonban nagy távlatokat nyithatnak
Dunaföldvár idegenforgalmának fellendítésében, ha okosan élünk azokkal.
Ezekrõl a lehetõségekrõl, hosszú távú elképzelésekrõl, az összefogás
szükségességérõl beszélgettünk Nagy Gábornéval, Dunaföldvár polgármesterével.
A Vár mûködésének beindítása erre a
szezonra talán nem igazán sikerült úgy,
ahogy szerettük volna. Ebben az is közrejátszott, hogy eleve elhúzódott az átadás,
és a rejtett problémák is sorra elõjöttek.
Egyelõre van egy szépen felújított várunk,
állandó és idõszakos kiállításokkal. Van
egy vadonatúj ispánházunk, ahol helyet
kapott a Tourinform iroda, ahol kiállításokat rendezhetünk, az emeleti részét pedig
rendezvények, konferenciák részére adhatjuk ki, de a hasznosítására még számtalan
lehetõség kínálkozik, illetve szívesen
vesszük az erre vonatkozó ötleteket. A pincében elkészült egy bortrezor, maga a helyiség pedig alkalmassá vált borbemutatók, borkóstolások tartására. Van egy fazekasmûhelyünk és egy szabadtéri kemencénk, ahol kézmûves tevékenység folyhat.
Ott a szép Fafaragó Galéria, ami rangos kiállításoknak ad helyet, és maga a várudvar,
ami gyönyörû, új arculatával ideális környezet szabadtéri esküvõk rendezésére. A
színpad, nézõtér pedig sokféle rendezvény
színtere lehet. Egyelõre ennyit tudunk, de
a lehetõségeknek ez csak a töredéke.
Mindennek a fenntartása már önmagában nem kis költség, nekünk tehát ki kell
találnunk azt, hogy ez a komplexum nem
csak, hogy fenntartsa önmagát, de számottevõ bevételeket is hozzon a városnak.
Ehhez legelõször azt kell tisztáznunk,
hogy a Kincstár tulajdonában lévõ Várnak
csak használói vagy kezelõi is leszünk. A
célunk ez utóbbi, hiszen így nyílik
lehetõségünk arra, hogy a mostanában
megélénkülõ pályázati lehetõségek közül
egy–kettõt megcsípjünk, és tovább folytathassuk a városfejlesztést, illetve beindíthassuk Dunaföldvár turizmusának fejlesztését.
Az ország nagy múltú, sokak által látogatott várait javarészt vállalkozók mûködtetik. Nem volna ez ideálisabb
Dunaföldvár számára is?
Valóban, lehetõségeinél fogva talán nem
az önkormányzat a legalkalmasabb egy

ilyen komplexum mûködtetésére, éppen
ezért szívesen látnánk olyan vállalkozókat,
akik egyrészt komoly üzleti lehetõséget
látnak ebben a feladatban – és hiszek benne, hogy van is –, másrészt szívügyük városunk fejlõdése. Ahhoz persze, hogy a
lehetõségek világosan kirajzolódjanak, és
a fejlesztést tudatosan és tervszerûen hajthassuk végre, egy komplex városfejlesztési stratégiát kell kidolgoznunk, amire már
vannak elképzeléseink. Az itt élõ emberek,
az itt dolgozó vállalkozók véleménye, ötletei, tervei, elképzelései pedig helyet kell,
hogy kapjanak ebben a stratégiában. A várost egységesen kell kezelni: az ipari parki,
az iskolafejlesztési, a turisztikai és városfejlesztési területek szorosan összefüggenek. Ha például az iskolaépületeket, vagy
azok nagy részét sikerülne egy új épületbe
integrálni, akkor a felszabadult épületek
hasznosíthatók lennének. A Rákóczi utcai
épület – egy ötletes bõvítéssel, amire már
vannak elképzelések – kiválóan alkalmas
szálloda létesítésére, a gimnáziummal
szemben lévõ Templom utcai iskolaépület
pedig ifjúsági szállás lehetne, hiszen az
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egyik legnagyobb problémánk, hogy az
idelátogató busznyi turistát sehol nem tudjuk egyben elszállásolni. Erre is van pályázati lehetõség, csak a megfelelõ vállalkozó
hiányzik.
Ahhoz persze, hogy egy busznyi turistát
két napra vagy egy hétvégére a városban tartsunk, programot is kell biztosítanunk.
Ezzel kapcsolatban is van már elképzelés: a képviselõ-testület is egyetértett a régióval abban, hogy úgynevezett vár
klasztert kellene felállítani. Mit jelent ez?
Bár a váraink javarészt középkori várak,
azért minden épületnek megvan a maga sajátossága. Így például a dunaföldvárit úgy
is hívják, hogy Török-torony, ami eléggé
kínálja, hogy adjunk az egész komplexumnak egy törökös jelleget. Hogy a kiállítások
témája, tárgya, a dekoráció, az étterem
konyhája, az ízek, illatok, a leendõ ajándékbolt tárgyai mind ezt a hangulatot kövessék. Önmagában, állandóan, de szervezhetünk tematikus napokat, konkrét
programokat is. Volt már egy török témájú
Várjátékunk, és ez ügyben már fel is vettük
a kapcsolatot a megfelelõ szervekkel.
Emellett itt van a szomszédságban SoltRévbérpuszta, ahol agilis emberek nagyon
jó kis lovas programot csinálnak az odalátogatóknak, és szívesen kapcsolódnának a
dunaföldvári programokhoz. A borturizmussal, a bölcskei Kõtárral kiegészülve ez
már egy olyan kirándulás, amiért talán érdemes egy hétvégét Dunaföldváron tölteni.
És nem beszéltünk még a fürdõ, a Duna
nyújtotta lehetõségekrõl, amivel megint
csak kezdeni kéne valamit.
Gyakran esik szó mostanában a Béke
tér teljes rekonstrukciójáról is.
Ez egy másik nagy falat, amivel kapcsolatban megint csak a városfejlesztési stratégiát kell emlegetnem. A Béke tér felújítása
voltaképpen az egész városközpont megújulását jelentené, ami nemcsak külsejében, de funkciójában is megváltoztatná a
belváros arculatát. Ahhoz, hogy az e célra
kiírt pályázatokon nyerhessünk, meg kell
indokolnunk, milyen hasznos, új célja van
az elképzelésünknek. Ehhez pedig szükségünk van az érintettek – Béke téri üzletek,
vállalkozások, cégek – hosszú távú elképzeléseire, új ötleteire is. Ha meg akarunk
állni a saját lábunkon – a város és a benne
élõk, dolgozók egyaránt –, mindenképpen
közösen kell meghatároznunk és véghez
vinnünk ezeket a célokat.
Baksay Erika

Központi kérdés
Dunaföldvár belvárosa közös kincsünk,
melynek megõrzése a városlakók, a városért
tenni akarók közös ügye. Napjainkban a városi élet olyan igényeket támaszt a belvárossal szemben, amelyeknek az jelen formájában nem tud megfelelni.
Önkormányzatunk 2007-ben és 2008-ban
olyan tervek elõkészítésén dolgozik, melyek
megváltoztatják a belváros arculatát. Olyan
komplex rekonstrukciót kívánunk végrehajtani, amelynek célja az épített örökségünk megújítása, az egységes esztétikai megjelenés, új
gazdasági, közösségi és szociális funkciók
megjelenésének elõsegítése és a meglévõk
erõsítése, a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele. Szeretnénk elérni, hogy a
városközpont megújítása a dunaföldváriak
életminõségének javításához is hozzájárul-

jon. Olyan kulturált közösségi terek kialakítását tervezzük, amelyek valóban tartalmas
idõtöltést biztosíthatnak nem csupán az idelátogatók, hanem elsõsorban az itt lakók számára is.
A projekt elõkészületeinek pénzügyi forrásait részben a város saját költségvetésébõl,
részben pedig pályázati forrásokból szeretnénk biztosítani. A megvalósításra a köz- és
magánszereplõk közös teherviselésével, az
önkormányzat és együttmûködõ partnereinek
koordinációjával 2009-tõl kezdõdõen kerülhet sor.
Ezeket a fejlesztéseket csak közös erõvel,
egyetértésben lehet megvalósítani, ezért tisztelettel kérjük a város lakosságát, civil szervezeteit, hogy osszák meg velünk gondolataikat, véleményeiket, hogy a város szívét jelentõ fõtér kialakításában új arculatot, barátságosabb, szebb városképet, új városközpontot te-

remthessünk.
Kérjük, mondja el Ön is, hogy milyennek
szeretné látni a belvárost? Várjuk véleményét
arról is, Ön mit javasol annak érdekében,
hogy a régióban nagyobb szerephez jusson
Dunaföldvár.
Kérjük, ötleteit és javaslatait juttassa el emailben df.belvaros@freemail.hu vagy a polgármesteri hivatal bejáratánál elhelyezett papírdobozba szíveskedjen bedobni legkésõbb
2007. augusztus 30-ig.
A beérkezett észrevételeket összesítjük, és
a legjobb javaslatokat a pályázatokba beépítjük.
Köszönöm szíves közremûködésüket!
Nagy Gáborné polgármester

Önkormányzati szociális támogatások
A szociális gyermekétkeztésrõl szóló kormányrendelet három éve teszi
lehetõvé az önkormányzatok számára, hogy a szociális helyzetüknél fogva rászoruló gyermekek részére élelemcsomagot osszanak.

Tájékoztatás

Dr. Révész Judit

Idén Dunaföldváron 83 gyermek részére
tudott az önkormányzat fejenként 10.500 Ft
értékû tartós élelmiszerekbõl összeállított
csomagot biztosítani. Mint azt dr. Révész Judit aljegyzõ elmondta, a kormányrendelet
elsõsorban a 10 éven aluli, lehetõleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermekek számára biztosította
ezt a támogatási formát. Dunaföldváron a
353 szociálisan rászoruló gyermek közül a
védõnõi szolgálat, a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat valamint a szociális osztály dolgozói választották ki azt a 83 kisgyermeket, aki ebben az egyszeri támogatásban részesült. Szempont volt, hogy ez a támogatás 83 családot érintsen, családonként
tehát egy–egy gyermekre állapították meg a
jogosultságot.
A 2007–2008-as tanév tankönyvtámoga-

tásával kapcsolatosan dr. Révész Judit elmondta, hogy ingyenes tankönyvre jogosultak a tartósan beteg, illetve a sajátos nevelési igényû gyermekek, a három vagy többgyermekes családban élõk, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultak, illetve
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk. Az egyedülálló szülõk gyermekei idén ebben a támogatotti körben nem
szerepelnek, nekik meg kell venniük a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvre jogosult
diákok tartós tankönyv formájában kapják
meg a tankönyveiket az iskolában.
Az ingyenes tankönyvre nem jogosultak
számára a dunaföldvári képviselõ-testület
rendeletében már szabályozta a helyi tankönyvtámogatás rendjét. Ennek értelmében
5.000 Ft támogatást kapnak azok a
dunaföldvári diákok, akik nem jogosultak az
ingyenes tankönyvre. Az önkormányzati támogatásban 830 dunaföldvári diák részesül
majd. Közülük megközelítõleg háromszázan
vidéken tanulnak – középiskolában, illetve
fõiskolán, egyetemen –, míg helyi intézményekbe több mint ötszázan járnak.
Dr. Révész Judit aljegyzõ hangsúlyozta,
hogy aki ingyenes tankönyvre jogosult, az
nem kaphatja meg a helyi önkormányzati támogatást.
Balogh Emese
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Tisztelt Lakosság!
A 2006–2007-es tanévhez hasonlóan a
2007–2008-as tanévben is helyi tankönyvtámogatásban részesülnek azon családok
gyermekei, akik ingyenes tankönyvtámogatásban nem részesülnek.
A helyi tankönyvtámogatás összege
gyermekenként 5.000 Ft.
Az ingyenes tankönyvtámogatásra jogosultak nem tarthatnak igényt a helyi tankönyvtámogatásra.
A helyi tankönyvtámogatás kifizetésének
módja:
A helyben tanuló diákok szülei a tankönyv-vásárlásnál az 5.000 Ft-os támogatási összeggel kevesebbet fizetnek.
A vidéken tanuló nappali tagozatos tanulók (általános- és középiskola, fõiskola,
egyetem) iskolalátogatási igazolás (melyen
szerepel, hogy a gyermek állami ingyenes
tankönyvtámogatásban nem részesül) és
személyi igazolvány egyidejû bemutatásakor készpénzben vehetik fel az 5.000 Ft-os
támogatás összegét 2007. szeptember 10.
napja és október 12. napja között a polgármesteri hivatal pénztárában.
Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK

Dunaföldvár város képviselõ-testülete július 3-án tartotta legutóbbi ülését, melynek
napirendjén 17 nyilvános ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Cziger István
és Petrovics Józsefné képviselõk nem voltak jelen, Széles János késõbb érkezett.
A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné polgármester asszony ünnepélyesen köszöntötte Kovács Pálnét, a polgármesteri hivatal dolgozóját, aki a kollégák
szavazatai alapján elnyerte az Év
Köztisztviselõje címet.
Az elsõ napirendben a testület jelentést
fogadott el a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd 2007. évi költségvetését módosította az év közben változott
elõirányzatoknak megfelelõen.
A harmadik napirendben a képviselõk a
Vár, mint mûemléki épületegyüttes mûköd-

Pályázati
felhívás
három egyetemi-fõiskolai kollégiumi
férõhely elnyerésére a 2007/2008-as
tanévre.
Pályázhatnak azok a dumaföldvári
hallgatók, akik helyhiány miatt nem
nyertek felvételt pécsi egyetemi–
fõiskolai kollégiumokba, és beírt hallgatók a tanévre.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
1. szociális helyzet: családtagok száma, az egy fõre jutó átlagjövedelem igazolás alapján, egyéb minõsítõ körülmény
2. tanulmányi eredmény
A pályázatot a polgármesteri hivatalba kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
A pályázatok benyújtási határideje:
2007. augusztus 22.
A pályázatokat a képviselõ-testület
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága
bírálja el.
Nagy Gáborné polgármester

tetésével kapcsolatos döntéseket hoztak.
Többek között pályázat kiírásáról határoztak várgondnoki állás betöltésére, illetve a
következõ döntésig megtiltották a Vár területén történõ parkolást. Ez idõre az általános iskola Rákóczi utcai épületének udvarán parkolási területet jelölnek ki. Mivel a
Vár udvarán tartott sátras lakodalmak zavarták a környékbeli lakók nyugalmát, így
ilyen rendezvények (az eddig lekötötteken
kívül) ezen a területen nem lesznek,
esküvõi szertartások megtartására azonban
ezután is lesz mód. A testület meghatározta
még az ispánház emeleti részének rendezvények céljára történõ kiadásának árát, a
borbemutatók és a belépõjegyek árait.
A következõ napirendben a képviselõk
rendeletet alkottak a polgármesteri hivatal
által a családi és egyéb események megrendezése során alkalmazott szolgáltatási díjakról, illetve módosították a temetõkrõl és
temetkezésrõl szóló rendelet temetési hely
és újraváltási díjait, a köztemetési feladatokat ellátó temetõrészekre vonatkozóan.
Ezután lakásvásárlási kérelmet, majd az
Alsó-Duna Völgyi Vízügyi Építõ Kft. területvásárlási kérelmét bírálták el. A Tavasz
utcai lakók kérelmére döntöttek az eddigi,
balesetveszélyes fekvõrendõrök átépítésé-

rõl, majd a Rákóczi és Várdomb utcai lakók
forgalomkorlátozási ügyben benyújtott kérelme értelmében visszavonták korábbi határozatukat.
A Szõlõskertek útjáról induló közút részére történõ területbiztosítás kérdését a
testület zárt ülésre tette át, majd a
képviselõk ingatlanvásárlási kérelemrõl,
illetve építési telek kialakításáról döntöttek.
Ismét nemmel szavaztak a lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás
szervezésével kapcsolatos kérelemrõl,
majd a jogalkotók figyelmének felhívása
érdekében
törvényjavaslat-tervezet
elõkészítésérõl döntöttek a közlekedési
szabálysértések megszigorítása érdekében.
Ezután a képviselõk 300 ezer Ft támogatást szavaztak meg a DSTE futballcsapatának, mivel az a 2007. évi bajnoki idényt
elsõ helyen zárta, és így feljuthatott a megye II. osztályba.
A testület ezután jóváhagyta Domokos
Attila rendõr õrnagy kinevezését a
Dunaföldvári Rendõrõrs parancsnokául,
végül az önkormányzat intézményeinek
belsõ világítási- és fûtéskorszerûsítési
munkálataira tett ajánlatot tárgyalta.
Baksay Erika

Felhívás

Panasz

Tájékoztatjuk azon tisztelt ügyfeleinket, akiknek 20 db-ot meghaladó háziorvosi, illetve szakorvosi nem emelt
összegû vizitdíj nyugtájuk van, hogy a
20 db feletti nyugták értékében a vizitdíj
összegének visszafizetésére minden hónap elsõ szerdáján 10–12 óra között kerül sor a polgármesteri hivatal pénztárában.
A vizitdíj visszafizetése iránti kérelmet ügyfélfogadási idõben (hétfõ, szerda, péntek) lehet benyújtani a polgármesteri hivatal 11. számú irodájában.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

Az újjáépített Templom utcán az autósok kihasználják azt, hogy jó
minõségû az új kõburkolat, száguldoznak. Iskolák vannak az utcában, az ott
lakók félnek, hogy ennek elõbb–utóbb
baleset lesz a következménye.
A Rákóczi utca 2. számú ház kapuja
közelében lévõ szennyvízakna fedele
billeg, félõ, hogy idõ elõtt tönkremegy.
Ha ráhajtanak gépkocsival, különösen
az esti- éjszakai órákban, csattogása zavarja az utcában élõk pihenését.
Kiss Éva

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város Önkormányzata
Ráthgéber Lászlóné
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Ha nyár, akkor útépítés
A Beszédes József Duna-hídon hónapok óta forgalomkorlátozás van érvényben, ami gyakran okoz dugót, közlekedési nehézségeket a belvárosban is.
Nagy Gáborné polgármester asszony elmondta, a problémát egy kivitelezési technológia okozta a hídon: az útról a vizet a
dilatációs hézagokon keresztül vezették le
egy szivárgóba, amelybe azonban túl sok
mûanyag került, ami nem engedte át a vizet. Így a csapadék az aszfalt alatt összegyûlhetett, és a nagy forgalom következtében az aszfalt összetört. Tóth István Jánostól, a Betonút Építõ dél-dunántúli és délalföldi régiójának vezetõjétõl városunk
polgármestere azt a megnyugtató információt kapta, hogy augusztus elején befejezõdnek a munkák, ismét helyreáll a rend
a földvári hídon.

Jól haladnak az építõk 6-os fõút
dunaföldvári belterületi szakaszának munkálataival. Idõigényes felújítást jelent ez a
város közlekedési fõútvonala tekintetében,

Újabb útépítési program
Néhány éve fejezõdött be városunkban az útépítési akció. Idén nyáron
mégis lehetõség adódott arra, hogy több utcára szilárd útburkolat kerüljön.
A 6-os számú fõútvonal felújításakor
felmart aszfaltot vásárolta meg a város a
Vegyépszertõl. A polgármesterasszony ötlete alapján így folytatódhat az útépítés,
800 köbméter anyag kerül szétterítésre. A
város peremterületein folynak a munkálatok, körülbelül tíz utcát érint az akció. Július végére már befejezõdött a munka a
Puskás utcán és a Vermek során, a folytatás a Homokerdõt, az Anna-hegyet, a
Györki sort, az Attila és az Erkel utcát
érinti.

A munkálatokat a város közmunkásai
végzik, terítenek, gereblyéznek, tömörítenek az adott lehetõségek igénybevételé-

Szitányi kereszt
Július elsején került sor a Seregélyes felé vezetõ út mellett álló kereszt ünnepélyes felszentelésére.
Barátok, ismerõsök, a kereszt munkálataiban részt vevõk, a környékbeli földtulajdonosok jelenlétében Petkó Tamás plébános
szentelte fel a megújult szoboremléket. Beszélt a kereszt jelenésérõl, üzenetérõl, elmondta, hogy Dunaföldvár különleges hely,
a pécsi püspökség települései közül Pécs
mellett nálunk található a legtöbb út menti
kereszt. Nagyszerû dolog, hogy a hívek szívükön viselik ezeknek az emlékeknek az ál-

lapotát, gondoskodnak megóvásukról,
hiszen legtöbbjük
közel száz éve áll helyén.
A szertartás után a
rögtönzött szabadtéri büfé körül baráti
beszélgetéssel zárult
az ünnep. Szóba ke-
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elsõsorban azokon a részeken, ahol a régen
megépített zárt csapadékcsatorna eltömõdött. Itt lezajlott már a tisztítás, de újra
fel kell tárni a csatornaszemeket, a
víznyelõ rácsokat. Ezt követõen építik meg
az új szegélyeket, amit már az aszfaltozás
követ.
Az M6-os elõkészítése is megfelelõ
ütemben zajlik. Az önkormányzattal már
megtörtént az egyeztetés, Dunaföldváron
két csomópont épül majd, az egyik a
Seregélyesi, a másik az Elõszállási úton.
Mivel 2010-ben Európa kulturális
fõvárosa Pécs lesz, kormányzati oldalról
erõs az akarat, hogy 2010 elejére elkészüljön az M6-os autópálya. Mint azt Nagy
Gáborné elmondta, nagyon sok elõkészítõ
munka elõz meg egy ilyen nagy beruházást, jelenleg az építési engedélyeztetési
eljárás van folyamatban.
Balogh Emese

vel. A Dunavíz Kft. a markolóját adta a
munkákhoz.
A burkolat 6–8 cm vastagságú. Cziger
István építésvezetõ szerint gyakorlatuk
még nincs az ilyen jellegû munkában, a tapasztalatok az építés során gyûlnek. A
nagy meleg mindenesetre jól jött, szépen
összetapadt a törmelék.
Az érintett utcák lakóinak nagy része
örült az új útnak, a Vermek során néhányan még segítettek is lapátolni. Voltak,
akik kritizálták a munkát, szerintük nem
egyenletes az út. A városvezetés természetesen ideiglenesnek tekinti ezt a megoldást, és hosszabb távon az anyagi
lehetõségek tükrében sor kerül majd a
szakszerû burkolásra is.
Szabados Sámuel

rült, melyek lennének a
következõ feladatok; például áll
Dunaföldváron néhány régi, mára
kuriózumszámba
menõ
pléhkereszt. Amíg nem késõ,
ezeket is fel kellene újítani.
Az új kereszt Weiszgáber János mûhelyében készült, költségeit a Jákli, Köntös és Rivnyák
család fizette ki. Rivnyák Sándor
több nap munkájával rendezte a
kereszt körül a terepet, rengeteg
szemetet szállított el. Köré a virágokat a Köntös család ültette.
Kiss Éva

Aszálykárok, fagykárok
A legutóbbi kánikulai napok után talán különös a fagyot emlegetni, országosan és Dunaföldvárt érintve azonban a tavaszi fagykár is jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy a mezõgazdaság egyes ágazatai és sok–sok termelõ
mélyen a tervezett alatti hozamokat ért el ebben az évben. Ezekrõl a súlyos
problémákról Jákli Viktorral és Horváth Zsolttal beszélgettünk, mindketten
képviselõk és gazdálkodók.
Jákli Viktor fõként állattenyésztéssel
foglalkozik, éppen ezért a takarmánytermelés igen közelrõl érinti.
Az idei év idõjárási szempontból egy
igen száraz õsszel és egy csapadékszegény
téllel indult, amikor a szokásos csapadékmennyiségnek legfeljebb egyharmada
esett. Az õszi vetésû növények egy részét
(árpa, búza, tritikálé), így kb. 50%-os kieséssel takarítottuk be. A borsótermés idén
csak egyharmada a szokásosnak. A repcetermés a környéken viszonylag elfogadható, viszont keveset vetettek. A napraforgót
illetõen kb. 50%-os terméskiesésre számítunk. A legnagyobb veszteség azonban a
kukoricát termesztõket érinti. Vannak területek, ahol egyáltalán nem lesz betakarítandó termés, máshol a töredéke várható.
Az idõjárási tényezõkön kívül a talaj
minõsége, az agrotechnika és a talaj feltöltöttsége is meghatározza a várható termés
mennyiségét és minõségét. E tekintetben
azok jártak a legrosszabbul, akik az idén
trágyáztak, mivel a trágyázott kukoricák
kiégtek. Még a viszonylag zölden álló kukoricáknál is megfigyelhetõ, hogy, bár van
cséve, a szem igen kevés. Nem csak a növekedéssel, a termékenyüléssel is komoly
gondok vannak, hiszen a vízhiány mellett
igen nagy mértékû volt a légköri aszály is.
Így a kukorica árbevétel az eredetileg tervezettnek csak a töredéke lesz.
Mi lesz a következménye ennek a komoly terméskiesésnek?
Egy hatalmas árrobbanás. A takarmányhiány átgyûrûzik az állattenyésztési ágazatba, és onnan az élelmiszeriparba, amit
mindannyiunk zsebe meg fog érezni. Ráadásul az amúgy is 40%-ára zsugorodott
állattenyésztési ágazat tovább fog csökkenni.
A tavalyi év többlettermést hozott. Mi a
helyzet az akkor felhalmozott intervenciós készletekkel?
Ez egy 1,8 millió tonnás készlet, amelynek egy részét – 600 ezer tonnát – ugyan
felszabadították, de a kistermelõk számára
szinte hozzáférhetetlen, mert csak nagy tételekben lehet vásárolni, licitálás útján,

ami a nagy cégeknek kedvez.
Azt mondod, hatalmas árrobbanás várható. A multik ezzel kapcsolatban nem
ilyen borúlátóak.
A csatlakozáskor abban bíztunk, hogy
az EU többi országában érvényes 3 hónap
szavatossági idõt nálunk is bevezetik a fagyasztott húsokra, ezzel szemben megmaradt a 6 hónapos szavatosság, ezért a
környezõ országok lejárt készletei mind itt
kerülnek értékesítésre, vagy feldolgozásra.
Amíg külföldrõl ezer tonna szám lehet beszerezni a kétes eredetû fagyasztott árut,
addig a multiknak tényleg nincs mitõl félniük. Azt kéne végre eldönteni, legyen-e
nemzeti állattartás, vagy együk más országok maradékát.
Mivel válaszol az állattartó ezekre a kihívásokra?
Mit tehetne? Csökkenti az állatállományt.
Hogy ez ne következzen be, mi lenne a
valódi segítség?
Elõször is, hogy a magyar gazdák – a kicsik is – megvásárolhassák az EU-s készleteket. A hiteltörlesztéseket vagy fel kellene függeszteni erre az évre, vagy a hiteleket átváltani hosszú lejáratú hitelekre. A
magyarországi mezõgazdasági támogatás
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nagyságrendekkel kisebb, mint más EU
országoké. A csatlakozáskor azt ígérték,
hogy a területalapú támogatás évrõl évre
nõni fog és 2007-re elérjük a régi tagok által kapott összeget. Ehelyett minden évben
csökken a támogatás. Meggyõzõdésem,
hogy a magyar termelõk jó minõségben, jó
áron tudják elõállítani a mezõgazdasági
termékeket, a környezõ országok jobb támogatása viszont hátrányba hoz minket,
ezért a világban levõ piaci viszonyok csak
látszólag érvényesülnek.
Horváth Zsolt a szõlészeti és gyümölcstermesztési ágazatot érintõ károkról számolt be.
Az idei év tavaszi fagykárai eleve megtizedelték a termést, Dunaföldváron
különbözõ területi megoszlásban. Az Anna-hegyen, a Közép- és FelsõHomokerdõn szenvedték el a szõlõk és a
gyümölcsösök a legnagyobb károkat, ott a
terméskiesés 50–100%-os is lehet. A város
déli részén elhelyezkedõ területek szakaszosan fagytak, néhol, így például az Alsó-Öreghegyen 10–20, a János-hegyen
30–40%-osak a veszteségek. A fagy után
különösen fontos volt a növényvédelem,
mivel az enyhe tél miatt nagy számú
kártevõre lehetett számítani. Többszöri lemosó permetezésre volt szükség a bimbós
állapotig.
A növényvédelem szakszerûtlen megválasztása további 30%-os terméskiesést
okozott több helyen, illetve a megtermett
gyümölcs rossz minõségû lett.
Szõlõ tekintetében területi megoszlásban közepes illetve jó termés várható,
minõségi és mennyiségi szempontból egyaránt. Száraz, meleg idõben magas cukortartalomra, ugyanakkor viszonylag alacsony savtartalomra számíthatunk, vagyis
borászati szempontból az idei jó évjáratnak ígérkezik.
És mi a helyzet a gyümölcsökkel?
A fagykár a gyümölcsösökben is nagy
károkat okozott, a kánikula pedig idõ elõtt
megérlelte a termést, így a sárgabarack,
õszibarack, szilva inkább csak jó közepes
termést hozott.
Milyen kárenyhítésre számíthatnak
azok a gazdák, akiket a fagykár vagy
aszálykár érintett?
Kárenyhítésre csak azok számíthatnak
– sajnos csak a gazdák mintegy 5–10%-a
–, akik beléptek a kormányzat által létrehozott Kárenyhítési Alapba. Most mutatkozik meg, hogy lassan elõtérbe kerül az

öngondoskodás és az elõrelátás. A gazdáknak tenniük kell önmagukért, nem várhatják mindig az államtól a segítséget, hiszen
az állam nem mindenható. A másik fontos
tényezõ, a megfelelõ növényvédelem, agrotechnika szükségessége pedig arra fogja
kényszeríteni a mezõgazdaságból élõket,
hogy tanuljanak, és a maguk területén a
legkorszerûbb, legmagasabb színvonalú
technológiát használják.
A mezõgazdaság nagy kihívásokkal
küzd, és nem csak Magyarországon. A
korábbi nagy gabonaexportõrök – az
USA és Kanada – idén már nem exportálnak. A lassan kimerülõ szénhidrogén
készletek helyett elõtérbe kerül a bioüzemanyag-gyártás, ami a gabona korlátlan
felvevõ piacává léphet elõ. Európa tehát

csak önmagára, legfeljebb Dél-Amerikára
számíthat még egy ideig.
Az önmagát hagyományosan mezõgazdasági országnak tartó Magyarország
milyen szerepet kaphat a világ
mezõgazdaságából?
Az Európai Unió el kell, hogy lássa
magát, és ennek mi is részei vagyunk. Az
ország fekvése, éghajlati, hõmérsékleti
viszonyai – véleményem szerint – a gyümölcstermesztésnek kedvez, azon belül is
a magas feldolgozottságú, nagy hozzáadott értékkel megtermelt gyümölcs lehet
a kitörés. A piros bogyós gyümölcsök, a
meggy, a cseresznye, ribizli, málna a mi
viszonyaink között termelhetõ a legideálisabban, bár a betakarítása és feldolgozása idõigényes és kényes feladat.

Szemtõl szemben
Ezzel a címmel indított országos fórumsorozatot az MSZP a tavasz során.
Június végén a dunaföldvári pártszervezet vendége Vadai Ágnes államtitkár volt, aki hatodik alkalommal találkozott személyesen az érdeklõdõkkel,
szimpatizánsokkal.
A fórum célja elsõsorban az, hogy az országos pártvezetés felmérje az egy éve tartó reformok, átalakítások visszhangját. Kíváncsiak a lakosság véleményére, a kritikákra, hiszen ebben a nagy volumenû átalakítási programban bizonyára hibák is
elõfordulhattak, melyeket elsõsorban az
ország lakossága észlel, így a rendezvénysorozat végén az elnökségi ülés fogja értékelni és hasznosítani a tapasztalatokat.
Az államtitkár asszony szerint a
résztvevõk nagy többsége politikailag tájékozott és érdeklõdõ; általános tapasztalata,
hogy az emberek nem elsõsorban helyi
problémákra akartak választ kapni. Szinte

mindenhol, így Dunaföldváron is elhangzott, hogy a reformokat korábban kellett
volna elkezdeni, erre azonban a rövid távon várható hatásai miatt egyik kormány
sem vállalkozott. Téma volt továbbá a népszavazás kérdése, a kormány kommunikációja, annak esetleges hiányosságai. Szóba
került az ellenzéki pártok magatartása, a
reformokhoz való viszonya.
A fórumokon az egészségügy átalakítása
gyakori, visszatérõ kérdés volt. A vizitdíjat
Vadai Ágnes szerint az emberek jelentõs
része elfogadta, mivel a hálapénz esetleges
kiküszöbölésének lehetõségét látja benne.
A kórházi átszervezés már okoz regionális

Idén Pusztaföldváron találkoztak a
földváriak
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Földvár nevet viselõ települések találkozóját, idén Pusztaföldváron június 23–24-én.
Az ötlet városunkból indult, 2000-ben
került sor elõször a rendezvényre, mikor is
a Duna-partján találkozott Tiszaföldvár,
Balatonföldvár, Pusztaföldvár küldöttsége;
ekkor mi voltunk a házigazdák. Három
évvel késõbb a szerbiai, nagyrészt magyarok lakta Bácsföldvár is csatlakozott a

programhoz.
A Békés megyei Pusztaföldváron idén
szerényebb létszámú küldöttség képviselte
városunkat. A nagy távolság és a nyári szabadságolások miatt csak a Levendula
Alapfokú Mûvészeti Iskola táncosai és a
Nagycsaládosok Egyesülete jelent meg
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A kertészeti kultúra nagyon idõjárásfüggõ, ezért ebben az ágazatban nagyon
fontos a fóliázás és az öntözés. A gabonatermesztésben pedig olyan fajták kinemesítése, amelyek fokozottan tûrik a
szárazságot és meleget, és alkalmazkodnak a megváltozott klimatikus viszonyokhoz.
És még egy szót a szürkeállományról:
a mezõgazdaság egy szakma, nem is
könnyû, amit manapság nem lehet úgy
csinálni, mint öregapánk szokta. Korszerû, magas színvonalú, versenyképes
mezõgazdaságot csak jól képzett, a szakmáját magas szinten tudó szakember tud
jól mûvelni, így az iskolázottság ebben
az ágazatban is nélkülözhetetlen lesz.
Baksay Erika

problémákat, de a demokráciák mûködési
elve alapján a többség, az ország érdekeit
kell elõtérbe helyezni a lokális szempontokkal szemben. Vadai Ágnes szerint
jelenleg a fõ feladat, hogy a lakosság felismerje az átalakítások szükségességét. Fontos a türelem, mivel idõ kell az új rendszerek beindításához és mûködtetéséhez. Ez
az átmeneti idõszak problémákat is magában hordoz, de amennyiben sikerül végigvinni a folyamatot, néhány év múltán már
a pozitívumait is érzékelni fogjuk országos
és helyi szinten is. Nagy pénzösszegeket
takarít majd meg az állam, hiszen nem kell
felesleges, vagy elavult intézményeket
fenntartania, s a megtakarított pénzösszeg
más, fontos célokra fordítható.
A földvári találkozóra többen érkeztek a
szomszédos falvakból, városokból is, a
résztvevõk kis füzetet kaptak, mely nagyrészt az elmondottakat tartalmazta.
Szabados Sámuel

Dunaföldvár színeiben Dukai István alpolgármester vezetésével.
A rendezvény immár hagyományosan
kulturális, sport és szórakoztató programokból állt, de nem maradtak el a kiállítások sem, a polgármesterek pedig közös fóromon osztották meg egymással tapasztalataikat.
Az idei találkozó kulturális programjának meghatározója volt a honfoglalás korának felidézése. Harci játék, íjász, solymász bemutató, jurtaállítás idézte fel népünk korai történetének hangulatát. Szombat este a helyi amatõr színjátszó csoport

„A sámán álma“ címmel egyórás
elõadásában szintén a honfoglalás korát
elevenítette fel tánccal, dallal, jelenetekkel, korhû jelmezekben. A mintegy harminc fõt megmozgató elõadás a két nap
leglátványosabb produkciója volt. A kis településen évek óta mûködik amatõr színjátszó kör. Dicséretre méltó, hogy a színvonalas mûsort saját ötleteik alapján állították össze.
A mûvelõdési ház több kiállításnak adott
otthont. Régi földmûvelési eszközöket, vadász kellékeket, fegyvereket láthattak az

érdeklõdõk, s a csipkeverõk eszközeit és
termékeit is megcsodálhatták.
A sportprogramok közül a ferencvárosi
öregfiúk labdarúgóit kísérte nagy figyelem. A 70–80-as évek sztárjai közül többek között pályára lépett Nyilasi, Ebedli és
Dzurják. Ellenfeleik a helyi veterán focisták voltak. Ügyességi versenyek, este táncmulatság egészítette ki a programok széles
skáláját.
Városunk küldöttsége nem tért haza üres
kézzel. A nagycsaládosok korábbi hagyományaikhoz híven a fõzõversenyen indul-

Kánikulai körkép
A több napig tartó szokatlanul nagy hõség életvitelünkre is kihat, valamint
veszélyforrásokat rejt. Írásunkban információk, jó tanácsok olvashatók ezzel kapcsolatban.
A Dunavíz Kft. tájékoztatója szerint vízkorlátozástól nem kell
tartani. A napi vízfogyasztás nyáron ugyan
nõ kb. 30%-kal, de
elegendõ vízmennyiség áll a város rendelkezésére. A legnagyobb melegben is
vannak tartalék kutak,
melyeket eddig még
nem kellett üzembe
helyezni. Az utóbbi
évek tendenciája a vízfogyasztás városi szintû csökkenése. A
vízdíj emelkedése fogyasztást korlátozó
tényezõ, s a vízfogyasztás szokásai is átalakultak. A legnagyobb mennyiséget öntözésre használják az emberek. Ezen a téren is történt változás, mivel egyre kevesebben foglalkoznak otthon kertmûveléssel, növénytermesztéssel.
Vészhelyzet esetére kidolgozott terv áll
rendelkezésre, de Varga Lajos, a Dunavíz
Kft. vezetõje szerint ennek bevezetésétõl
a nyár során nem kell tartani, hacsak nem
történik valamiféle természeti csapás.
Mint mondta, a vízfertõzés lehetõsége
nyáron nagyobb, ezért a fertõtlenítés folyamatos, de a klórtartalom az egészségügyi határt nem lépi át.
Csányi Imre tûzoltó egyesületi parancsnok szerint a város lakossága fegyelmezett, általában betartják az emberek a tûzgyújtási tilalmat. Ennek köszönhetõen júliusban kisebb avartüzeken kívül nem

volt nagyobb kár. A legveszélyesebb a
meleg és szeles idõ, ilyenkor a szél a legapróbb parazsat is távolra repíti. Az esti
kerti sütögetések is veszélyt jelentenek,
mivel a lakóházak, a gyúlékony anyagok
közel vannak egymáshoz. Erre nincs tilalom, de fontos, hogy precízen oltsuk ki a
tüzet, és késõbb is meggyõzõdjünk annak
kihunytáról. A viharkárok eddig szintén
jelentéktelenek voltak, szerencsére a
nagy szelek elkerülték városunkat.
A kánikulának is megvannak a maga
jellegzetes egészségügyi hatásai. Dr. Móricz Zoltán vezetõ háziorvos a nagy
hõségbõl fakadó vérnyomásingadozást
tartja gyakori esetnek, mely sokszor orvosi beavatkozást igényel. Ilyenkor fontos a beteget fektetni, borogatni, itatni,
esetleg orvoshoz fordulni. Különösen az
idõsebb korosztály van kitéve rosszulléteknek. A déli órákban fontos a bõr védelme, mivel az UV sugárzás ezekben az
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tak. Tormalevélben fõtt töltött káposztájuk
nemcsak a zsûri, de a közönség szerint is a
legfinomabb volt. Jutalmuk az elsõ helyezés lett. A fiatalokból álló Levendula tánccsoport lendületes mûsora sokak tetszését
kiváltotta, nem véletlenül kaptak nagy tapsot.
A jövõ évben ismét Dunaföldvár lesz a
találkozó helyszíne, városunk a szüreti napokon látja vendégül a négy földvári település küldötteit.
Szabados Sámuel

órákban gyakran átlépi a kritikus határt.
Rohamosan terjednek a légkondicionáló berendezések a lakásokban, középületekben, autókban. Negatív hatásuk ismert: izom-, izületi gyulladást, légúti
megbetegedést okozhatnak. Egyénenként
más a hatásuk, van, aki érzékenyebb.
Fontos, hogy ismerjük meg a légkondicionáló hatásait, és ennek megfelelõen
használjuk azokat, hiszen napi életünk részeivé váltak.
A hõség nemcsak az embereket, az állatokat is megviseli. A vadásztársaság a
lehetõségeihez mérten igyekszik segíteni
a vadállományon. A 8600 hektáros területen nyolc ihatóhelyet létesítettek, hetente két alkalommal több ezer liter víz
kerül a vályúkba, gödrökbe, melyet a határba fúrt kútból szivattyúznak, és traktorral szállítanak a helyszínre. Süveges
József szerint a vad megszokta a saját
életterét, ezt nemigen lépi túl, ezért fontos, hogy ott jusson vízhez. Az állatok
megszokták az itatók jelenlétét, a traktor
érkezésekor már felbukkannak a környéken. Nyáron a fertõzés veszélye is nagyobb, ezért a gyanús tetemeket állatorvos ellenõrzi.
Szabados Sámuel

Felhívás
A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
meghirdeti 2007. október 15-ig a megbocsátás hónapjait.
A lejárt határidejû könyveket olvasóink
késedelmi díj megfizetése nélkül visszahozhatják. Mindenkit várunk!
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét,
hogy a számítógépes nyilvántartás rendkívül szigorú magatartást követel, ezért kérjük a kölcsönzési idõ pontos betartását!

Fákat pusztítottak a parkban
Megdöbbentõ és érthetetlen cselekedetre derült fény július közepén a vasútállomás menti szabadidõ parkban.

Ismeretlen elkövetõ gázolajjal öntözte
meg több fa tövét, melyek néhány nap

múlva pusztulásnak indultak. A környékbeli lakók napok óta olajszagra panaszkodtak. Végül Nagy Mihály járt utána, és találta meg a kellemetlen szag
származási helyét, nagy meglepetésére a
fák tövében. Ekkor már szándékos tettre
lehetett gyanakodni. A környéken lakók
segítségével próbálták menteni a
nõvényeket, talajt cseréltek a tövükben
kb. fél méter mélységben, de az olajszag
továbbra is érzõdött. Öntöztek, mûtrágyáztak, de ebben az aszályos idõben valószínû, hogy a fák nem élik túl ezt a
barbár cselekedetet.

Jegyzet

„Verseny a javából“
Egy temetés mindig megviseli a gyászoló családokat, hozzátartozókat, pláne, ha a
temetés nem úgy sikerül, mint elképzelték;
rossz szájízzel zárul a számlák rendezése.
Volt ilyenre példa jó néhány az utóbbi
idõben.
Egy idõs hölgy külföldön elhunyt testvére hamvai egy részét kívánta behelyezni
családi kriptájukba. Meggyõzõdésbõl, nem
a pénz miatt, puritán temetést kért, egyhá-

zi közremûködéssel. Megegyezett a temetkezési vállalkozóval. A számla rendezésekor azonban kiderült, a végösszeg duplája
lett az elõzetesen megbeszéltnek. Néhány
ezer forint híján százezer forintjába került,
hogy a hölgy személyesen vitte a kriptához
a hamvakat, melyeket a szertartás alatt behelyeztek oda. Ugyanis az elõzetes megbeszélés ellenére a másik temetkezési vállalat
emberei a temetés reggelén megelõzték a

Eseményekben gazdag a
polgárõrök nyara
Mozgalmas heteket tudhat maga mögött a városi és a megyei polgárõrség.
Június 29-én adták át a Dunaföldvári rendõrõrs udvarában a Tolna Megyei
Polgárõr Szervezetek Szövetségének új irodáját. A helyiséget a DIT Kht.
újította fel, és a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet bútorozta be.
Az ünnepélyes átadáson megjelent Dr.
Túrós András, az országos szövetség elnöke, aki a polgármester asszonnyal együtt
vágta át a nemzeti színû szalagot. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a megye ilyen
jól felszerelt objektummal gazdagodott.
Dicsérte a Tolna megyei polgárõrök tevékenységét, akik az utóbbi idõben technikai
és szervezettségi szinten sokat fejlõdtek.
Széles János, a megyei szövetség parancsnoka megköszönte a várostól és a
más szervezetektõl kapott támogatást, melyekkel nagyban segítették az iroda létre-

hozását. Beszélt az iroda feladatairól, melyek elsõsorban koordináló jellegûek; a települések polgárõrségeit szervezi, instrukciókat ad számukra, kapcsolatot tart az országos központtal, a rendõrséggel és más
társszervezetekkel. Az iroda logisztikai
feladatokat is ellát majd számítógépes
rendszere segítségével.
Július 7-én a komáromi monostori erõdben rendezték meg az Országos Polgárõr
Napot.
Az
évenkénti
eseményre
megközelítõleg nyolcezren érkeztek, megyénket 250 fõs küldöttség képviselte.
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Több éve gondozzák az itt élõk a parkot,
a fákat, szinte sajátjuknak érzik, délutánonként sokan ellátogatnak ide gyerekekkel játszani, focizni, vagy csak levegõzni.
Nagy Mihály például rendszeresen öntözi
a parkot. Mindenki megdöbbent a barbár
cselekedeten, mely nemcsak rongálást, hanem tudatos környezetszennyezést is jelent. A lakók bejelentést tettek a rendõrségen és a polgármesteri hivatalban.
Az eset szinte példa nélküli városunkban. A cselekedet oka nem sejthetõ, egyesek egyéni bosszúra gyanakodnak, mások
egyfajta csínytevést gyanítanak. Többen
reménytelennek látják, hogy fény derüljön
az elkövetõre, ezért félnek az esetleges
folytatástól. Közérdek lenne, hogy
mielõbb leleplezõdjön a tettes.
Szabados Sámuel
megbízott vállalkozó embereit, õk nyitották ki a kriptát. Két helyen kellett fizetnie,
olyan szolgáltatásért is, melyrõl meg sem
tudták mondani, mit takar a megnevezése.
A két temetkezési vállalat „vetélkedése“, furán szabályozott mûködésük nekik
lehet, hogy jól jövedelmez, de hogy a szolgáltatásaikra rászorulók nem járnak jól, az
biztos. Sikerült egy Földvárhoz ragaszkodó, ide mindig szívesen visszatérõ,
szülõhelyére szeretettel gondoló idõs embernek álmatlan éjszakákat szerezni. Gratulálok!
Kiss Éva
Ebbõl a mintegy negyven dunaföldvári külön busszal utazott Komáromba. Az egész
napos rendezvény nagyon sokszínû volt. A
kulturális és sportprogramok mellett a
szakmai egyeztetések, fórumok, technikai
bemutatók a tapasztalat- és információcserét szolgálták. Megyénk szép sikereket is
elért. A húszcsapatos kispályás labdarúgó
tornán elsõ helyen végeztünk, a játékosok
nagy része földvári volt. A gyõztes csapat
értékes kupát és oklevelet kapott. A fõzõ
versenyen ezüstérmes lett a stáb, melyet
szintén oklevéllel díjaztak.
Két terepjáró autót is kapott a megye,
melyet valószínûleg a kisebb települések
kapnak meg. Rangos kitüntetésben részesült Kövics Sándorné, a megyei iroda
vezetõje, aki a Polgárõr Érdemkereszt
arany fokozatát vehette át Dr. Túrós Andrástól, az OPSZ elnökétõl. A kitüntetésre a
megyei szövetség terjesztette fel, mivel
Kövics Sándorné jelentõs munkát végzett

az új iroda felszerelésében, s több mint egy
éve látja el tisztét. Az elismerés lelkiismeretes munkájának szólt.
A polgárõr napnak több magasrangú
vendége volt, köztük Habsburg György
nagykövet, a Magyar Vöröskereszt elnöke.
A szórakoztató programok az esti órákig

tartottak, táncosok, mazsorettcsoportok,
énekesek váltották egymást a színpadon;
nagy sikert aratott Csocsesz és együttese.
A sportolni vágyók kerékpár-, szkandersakk- és lövészversenyen próbálhatták ki
erejüket, ügyességüket. A lövészversenyen
megyénk ötödik helyezést ért el.

Természetvédelem

kihordott szemét eltakarítását nem gyõzik a
vadászok. Az sem elhanyagolandó dolog,
hogy iskolán kívül nincs olyan szervezet,
amely foglalkozna a fiatal generációkkal.
Akadt egy lelkes természetvédõ, Kalauz
Krisztina környezetmérnök (korábban hivatásos természetvédelmi õrként is dolgozott),
aki kezdeményezi egy környezetvédõ csoport létrehozását. Elmondta, hogy Dombóvárról került Földvárra, ott már részt vett egy
természetvédõ csoport létrehozásában, tapasztalatait, tudását tudná helyben is hasznosítani. A leendõ csoport a polgárõrség ernyõ
szervezeteként mûködhetne, hiszen a polgárõrség feladatai közé tartozik a környezetés természetvédelem is.
Kiss Éva

Dunaföldvár egyedülálló fekvése, gyönyörû tájai, határa kitûnõ lehetõséget kínál arra,
hogy a kirándulást kedvelõ utazók, vadakat,
madarakat megfigyelõ természetbúvárok paradicsomává váljon. Városunkban több mint
egy éve nem mûködik természetvédõ szervezet, amely segítené természeti értékeink
megóvását, gazdája lenne különleges védett
növényeinknek, állatvilágunknak, óvná, és
bemutatná azokat.
Ma háborítatlanul lehet hulladékot kiszállítani, akár természetvédelmi területre is.
Évrõl évre szaporodnak az illegális fakivágások, tönkretéve a madarak fészkelõ helyeit; a

Széles János hasznosnak, sikeresnek tartotta a részvételt. Sok új tapasztalattal gazdagodtak, új ismeretségek, kapcsolatok
születtek A sikerek pedig megyénk elismertségét növelték az országban.
Szabados Sámuel

Felhívás!
Kérjük azokat a természetkedvelõket,
tanárokat, horgászokat, kertészeket, vadászokat, vállalkozókat, és más foglalkozásúakat, akik hajlandók lennének
tenni azért, hogy környezetünk
megõrizze eredeti állapotát, jelenjenek
meg 2007. szeptember 6-án 18 órakor a
polgármesteri hivatal épületében megtartandó alakuló gyûlésen, ötleteikkel
segítsék a leendõ szervezet programjának kialakítását.
Kalauz Krisztina

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet segít beiskolázási gondjain!

Igényeljen kedvezményes KOMBI HITELT!
– A hitel összege: minimum 100.000 Ft.
– A hitel futamideje: az összeg nagyságától függõen 1-3 év.
– A hitel kamata: változó, a mindenkori jegybanki alapkamat +6%, jelenleg 13,75%.
– Kezelési költség: egyszeri 1%.
– Hitelbírálati díj: nem kerül felszámításra.
A 2007.07.30-án már átutalási betétszámlával rendelkezõ ügyfelek 2,0%
kamatkedvezményben részesülnek, esetükben a kamat mértéke 11,75%.
THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft-os hitelfelvételnél 1–3 évre 14,71%–13,36%.
Bõvebb felvilágosításért forduljon a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségeihez!
Jelen tájékoztatás nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.
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A házi gyermekorvosok és a háziorvosok rendelési
ideje
Dr. Jancsó Erzsébet
H.: 8–12 h
K.: 14–17 h
Sz.: 8–12 h
Cs.: 14–17 h
P.: 14–17 h (páratlan héten)
P.: 8–11 h (páros héten)
II. sz. rendelõ telefonszáma: 75/ 541–171
Mobil: 20/ 446–33–32
Ilona u. 2.
Csecsemõ-tanácsadás: kedd 9–11 h
Dr. Oláh Szilvia Klára
H.: 14–17 h
K.: 8–12 h
Sz.: 14–17 h
Cs.: 8–12 h
P.: 8–11 h (páratlan héten)
P.: 14–17 h (páros héten)
I. sz. rendelõ telefonszáma: 75/ 341–173
Mobil: 30/ 636–33–45
Gábor P. u. 2.
Csecsemõ-tanácsadás: szerda 9–11 h
Dr. Palkó Ágnes
H.: 8–12 h
K.: 12–17 h
Sz.: 8–12 h
Cs.: 8–12 h
P.: 8–12 h illetve havonta egy alkalommal
12–17 h
III. sz. rendelõ telefonszáma: 75/ 343–594
Gábor P. u.2.
Dr. Major Zoltán
H.: 8–12 h
K.: 8–12 h
Sz.: 8–12 h
Cs.: 12–17 h
P.: 8–12 h illetve havonta egy alkalommal
12–17 h
I. sz. rendelõ telefonszáma: 75/ 342–802
Irinyi J. u. 4.
Dr. Englert Rolland
H.: 12–17 h
K.: 8–12 h
Sz.: 8–12 h
Cs.: 8–12 h
P.: 8–12 h illetve havonta egy alkalommal
12–17 h

II. sz. rendelõ telefonszáma: 75/ 343–581
Gábor P. u.2.
Dr. Móricz Zoltán
H.: 8–12 h
K.: 8–12 h
Sz.: 12–17h
Cs.: 8–12 h
P.: 8–12 h illetve havonta egy alkalommal
12–17 h
IV. sz. rendelõ telefonszáma: 75/ 541–180
Fehérvári u. 30.

A házi gyermekorvosok és a háziorvosok rendelkezésre
állási ideje
Dr. Jancsó Erzsébet
H.: 8–16 h
K.: 9–17 h
Sz.: 8–16 h
Cs.: 9–17 h
P.: 9–17 h (páratlan héten)
P.: 8–16 h (páros héten)
Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás
idejére: 20/ 446–33–32
Dr. Oláh Szilvia Klára
H.: 9–17 h
K.: 8–16 h
Sz.: 9–17 h
Cs.: 8–16 h
P.: 8–16 h (páratlan héten)
P.: 9–17 h (páros héten)
Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás
idejére: 30/ 636–33–45
Dr. Palkó Ágnes
H.: 8–16 h
K.: 9–17 h
Sz.: 8–16 h
Cs.: 8–16 h
P.: 8–16 illetve havonta egy alkalommal a
12–17 h terjedõ rendelés esetében 9–17 h
Telefonelérhetõség a rendelési idõn kívüli
rendelkezésre állás idejére: 30/ 560–70–59
Dr. Major Zoltán
H.: 8–16 h
K.: 8–16 h
Sz.: 8–16 h
Cs.: 9–17 h
P.: 8–16 h illetve havonta egy alkalommal
a 12–17 h terjedõ rendelés esetében 9–17 h
Telefonelérhetõség a rendelési idõn kívüli
rendelkezésre állás idejére: 30/ 292–89-14
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Dr. Englert Rolland
H.: 10–18 h
K.: 7–15 h
Sz.: 7–15 h
Cs.: 7–15 h
P.: 7–15 h illetve havonta egy alkalommal
a 12–17 h terjedõ rendelés esetében 10–18
h
Telefonelérhetõség a rendelési idõn kívüli
rendelkezésre állás idejére: 30/ 924–98–29
Dr. Móricz Zoltán
H.: 8–16 h
K.: 8–16 h
Sz.: 9–17h
Cs.: 8–16 h
P.: 8–16 h illetve havonta egy alkalommal
a 12–17 h terjedõ rendelés esetében 9–17 h
Telefonelérhetõség a rendelési idõn kívüli
rendelkezésre állás idejére:20/ 965–73–15
Központi orvosi ügyelet: hétköznapokon
(hétfõtõl–péntekig) 16 órától másnap 8
óráig, hétvégén (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában.
Címe: Paks, Rákóczi u. 1. (a volt rendelõintézet helyén)
Tel.: 75/ 410–222 és 104 a mentõk.
Helyi hétvégi-ünnepnapi orvosi rendelési idõ: 8–12 h
Címe: Dunaföldvár, Gábor P.u.2.
Helyi labor-mintavételi hely rendelési
ideje: hétfõtõl–péntekig 7.30–8.30 h
Címe: Dunaföldvár, Gábor P.u.2.
Tel.: 75/ 343–591
EL–DENT '96 Kft. fogászati rendelésének ideje: hétfõtõl–péntekig 7–19 h
Címe: Dunaföldvár, Gábor P. u.2. tetõtér
Tel.: 75/441–008

A háziorvosok péntek délutáni
12–17 óráig történõ rendelési
ideje
2007. augusztus 3. Dr. Móricz Zoltán
2007. augusztus 10. Dr. Major Zoltán
2007. augusztus 17. Dr. Englert Rolland
2007. augusztus 24. Dr. Palkó Ágnes
2007. augusztus 31. Dr. Móricz Zoltán
2007. szeptember 7. Dr. Major Zoltán
2007. szeptember 14. Dr. Englert Rolland
2007. szeptember 21. Dr. Palkó Ágnes
2007. szeptember 28. Dr. Móricz Zoltán

AUGUSZTUSI PROGRAMOK

SZENT ISTVÁN NAPI VIGASSÁG
DUNAFÖLDVÁR
Augusztus 19–én a Várudvaron
18 óra
„Vár bora“ választás a Várban bor- és sajtkóstoló
20 óra
freak! koncert Mujahid Zolival
Belépõ: 500 Ft
Augusztus 20-án a Duna-parton
8.30
Koszorúzás a Szent István szobornál
9.00
X. Országos Halászléfõzõ verseny-megnyitó
9.30
Ökumenikus istentisztelet
Ünnepi beszéd, új kenyér megáldása
10.30
Hajók, csónakok felvonulása, megáldása
11.00
Löfan mazsorett együttes és környékbeli csoportok bemutatkozása
12 órától HALÁSZLÉ KÓSTOLTATÁS
Délelõtt:
Délután:

Jet-ski, vízi sí és kajak-kenu bemutatók a Dunán, motorcsónakázás
Habparty és látványos tûzoltó bemutató a kemping bejáratánál
Gyöngy fitness – bemutatók

15–19 óráig MIKKAMAKKA JÁTSZÓHÁZ – JÁTÉKOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
14.00
Halászléfõzõ- verseny eredményhirdetés
14.30
FARKASHÁZI RÉKA - Samunadrág c. élõ gyerekmûsora
15.30
ERÕS EMBER SHOW Nick Árpád Magyarország legerõsebb
embere és Bérczes Attila bemutatója
16.45
Hastánc bemutató – Gyöngy fitness
Sportrepülõ bemutató
17.00
Mazsorett show – a Löfan mazsorett csoport mûsora
17.45
MONA LISA együttes mûsora
klasszikus szoprán operahang-korszerû popzenei hangzásvilág „szépek és jó hangúak…“
19.00
AD STÚDIÓ EGYÜTTES KONCERTJE – egy fantasztikus csapat
nagy visszatérése
20.30
Lampionos csónakfelvonulás
21.00
Tûzijáték
21.30
Generációk zenekar koncertje
Mûsorvezetõ: György Judit

Színes vásár, ételek, italok, vidámpark, óriás csúszda, játszóház
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Felhívás

Tisztelt Dunaföldváriak!
A Tourinform iroda elsõ alkalommal hirdeti meg a Vár
Bora elnevezésû borversenyt vörösbor kategóriában.
A megtisztelõ cím elnyeréséért az a borosgazda indulhat,
aki vörösborát dunaföldvári pincében érlelte, és az adott
borból legalább 150 l mennyiséggel rendelkezik.
A bírálatra szánt borfajtából 2 db 0,75 l-es palackba töltött mintát kell leadni 2007. augusztus 18-án (szombaton)
10–14 óra között a várudvaron a Tourinform irodában.
Nevezési díj (mely egyben az esti program belépõje):
500 Ft fajtánként.
A bírálat helyszíne: Dunaföldvár, Vár-Ispánház
Idõpont: 2007. augusztus 19. vasárnap 13.00 órától
Esti programok:
18.00 óra:
eredményhirdetés, díjátadás
Bor- és sajtkóstolók
Mazsorett bemutató
20.00 óra:
freak! zenekar koncertje Mujahid Zolival
További információ: Tourinform iroda (várudvar), Tel.:
75/341–176,
E-mail: dunafoldvar@tourinform.hu

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2007. augusztus 24., szeptember 10., 17 órakor
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon!
Részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.
Tel./fax: (75) 541–145, 541–144, (30) 237–98–48
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 237–98–48
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Gazdasági iskola
Paks felé utazva látható az az épület – korábban az Alkotmány Tsz. irodái
voltak itt –, melynek helyén álltak a 19. század végétõl a gazdasági
iskolépületei.
Szabó Józseftõl
tudtam meg, hogy
az iskolát Buttyka
Károly mezõgazdasági szaktanító
alapította és vezette
korai haláláig. Sikeresen, mert például
1905-ben a Pancsován megrendezett
országos mezõgazdasági kiállításon
terményeiket, kisállataikat díszoklevéllel jutalmazták. Fiúk
és lányok jártak ide, akik kimaradtak a
hatodik osztályból. Szép számmal tanultak itt azok, akik nem mentekel tanoncnak, ipari tanulónak, vagy felsõbb iskolába, hanem maradtak a mezõgazdaságban.

A képzés három évig tartott. Tangazdaságuk volt, ahol megismerkedtek a földmûveléssel, kerti veteményekkel, gyümölcsfa oltással, szõlõvel kapcsolatos
munkákkal, mikor mit kell ültetni, betakarítani. Tartottak állatokkal is. Az iskola
hozzásegítette a tanulókat ahhoz, hogy

Zenei tábor a Duna-partján
Július közepén elõször adott otthont városunk a regionális ifjúsági vonós
tábornak. A múlt évben már volt hasonló rendezvény Pakson, ahol a
házigazdák mellett a szekszárdi és a földvári zeneiskola növendékei is
részt vettek. Idén a földvári kemping adott otthont az ifjú tehetségeknek.
A kör is tágult, Pécsrõl is érkeztek
résztvevõk.
Cseharovszki
Tatjana
táborvezetõ szerint sikeres volt az együtt
töltött hét. A gyerekek jól érezték magukat,
és szakmailag is fejlõdtek. A tanároknak is
sokat jelentett az együtt töltött idõ, tapasztalatot, véleményt és kottákat cseréltek. A
napi program jelentõs részét a tanulás, zenélés képezte, délelõtt három, délután másfél órán át a hangszeré volt a fõszerep. A
szóló próba mellett nagyobb szerepet kapott a zenekari gyakorlás, hiszen ritka alkalom, hogy a fiatalok ennyi idõt töltenek
együtt. A klasszikus mûvek mellett a nyár
hangulatához illõen könnyed, vidám darabok is a repertoárba kerültek. A 7-tõl 16
éves korig terjedõ fiatalok két csoportot képeztek, a kisebbek a Tücsök zenekart, a
nagyobbak pedig az ifjúságit alkották. A táborlakók közt barátságok is kötõdtek.
A gyakorlások után szabadidõs programok következtek: a strandolás, lovaglás,
dunai kenuzás sok vidám percet jelentett

az ifjú táborozóknak. A pécsi, paksi gyerekek részére szervezett városnézés is izgalmakat hozott, a felújított várat sokan
elõször láthatták.
A táborban rendszeresen ellátogattak
szülõk, akik a mindig fogyóban lévõ gyümölcs-, édesség- és üdítõital készleteket is
feltöltötték.
A tábor végén több alkalommal is felléptek a zenészek a város közönsége elõtt,
amikor is a hét során tanult mûsort adták
elõ. Pénteken a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola táborzáróját tették ünnepélyessé, majd a Marcipán cukrászda elõtt
adtak sikeres szabadtéri koncertet. Szombat este a mûvelõdési házbéli zárófellépés
jelentette egyben a táborzárást is.
A tábor nagyrészt önköltséges volt, de
több helyi vállalkozó is nyújtott ingyenes
szolgáltatást a fiataloknak. A sikerre való
tekintettel mindenki a jövõ évi folytatásról
beszélt, különösen a vidékrõl érkezett gyerekek és pedagógusok térnének vissza szí-
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késõbb saját gazdaságukban könnyebben
boldoguljanak. A mezõgazdasági tárgyakon kívül közismereti tárgyakat is tanítottak a diákoknak.
A KALOT volt az agrárifjúság kulturális
egyesülete. A mai gimnáziummal szemben
volt a székhelyük. A kulturális munkát ferences papok vezették, rendszeresen mutattak be színdarabokat; borkóstolókat, batyubálokat szerveztek, de továbbképzéseket, tanfolyamokat is tartottak, például
ezüstkalászos tanfolyamokat, ahol a
résztvevõk fejlesztették a tudásukat. A
képzés a háború után szûnt meg, amikor
bevezették a nyolc általánost.
Szabó József felhívással fordul a földváriakhoz, különös tekintettel azokhoz, akik
valamikor ebbe az iskolába jártak. Emlékezzenek meg egy szál virággal az iskola
alapítójáról Buttyka Károlyról, aki Erdélyben, Kovásznán született 1877. október 2án, és száz éve, 1907. július 27-én hunyt el.
Sírja a Fölvégi temetõ református parcellájában található.
Kiss Éva

vesen Dunaföldvárra. A kisváros hangulata, a Duna nyújtotta sportolási, pihenési
lehetõségek igen vonzóak voltak számukra. A tábor szervezõi szívesen lennének
házigazdák jövõre is, remélve, hogy ehhez
a város is segítséget nyújt valamilyen formában. A résztvevõk körének bõvülése is
várható, a jó, sikeres programoknak
ugyanis gyorsan híre megy.
Szabados Sámuel

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével,
ingyenes nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Ezerkilencszázhatvannyolc
Memphisben meggyilkolják Martin Luther Kinget, a vietkongok dél-vietnámi városokat támadnak, Párizsban tüntetnek az egyetemisták, a munkások
szolidaritást vállalnak velük, Barnard professzor elvégzi második szívátültetési mûtétét, Los Angelesben Robert Kennedy merénylet áldozata lesz,
az Apolló 8 ûrhajósokat visz Hold körüli pályára, Magyarországon életbe
lép az új gazdasági mechanizmus, megjelenik az elsõ fogamzásgátló tabletta, Kõbányán gyártani kezdik a Coca-Colát, az Illés zenekar tomboló sikert arat a táncdalfesztiválon. Megjelenik a Beatles „Double White“ albuma,
Prágában Dubcek vezetésével reformokat vezetnek be: teljes a véleményés szólásszabadság, lehetõség van új pártok alapítására, a parlament szerepének erõsítésére, kísérlet az emberarcú szocializmus megteremtésére.
Ez volt a prágai tavasz, amit négy szocialista ország a Szovjetunió vezetésével vérbe fojtott.
Egy dunaföldvári lakos visszaemlékezése a Földváron történtekrõl.
A
hídra
vezetõ Sóház,
(akkor
Tollbuchin) utcában
laktunk.
1968 augusztusában kirándulni voltam a családommal
Csehszlovákiában. Fölmentünk Ó-Tátrafüredre, onnan
eljutottunk egy
határ melletti
lengyel kisvárosig. Augusztus 3-án indultunk, gondoltuk, két hétig kirándulunk
Csehszlovákiában és Lengyelországban.
Eredetileg Auschwitzba is el akartunk
menni. Útközben többen próbáltak lebeszélni bennünket a túra folytatásáról. Egy
házaspárral beszélgettünk egy határ menti
városkában, tudtak magyarul, mondták,
nagyon gyorsan menjünk haza, mert probléma lesz. Még a cseh- lengyel határnál
megállított minket egy magyarul tudó
rendõr, vagy határõr, hogy vigyük el egy
darabon, mondtam, nem tehetem, négyszemélyes az autó. Végül elvittük, õ is azt
tanácsolta, forduljunk meg, és menjünk
haza.
Nagyon szerettünk volna átmenni Lengyelországba, ezért egy darabig még folytattuk az utunkat. Mindenhol mozgolódás
volt, katonákat láttunk az utakon. Gyanútlanok voltunk, semmirõl sem tudtunk, de a
helyiek valami rosszra számítottak. Végül
a riasztó jelek miatt 19-én egy nap alatt,
jóformán megállás nélkül hazajöttünk.
Komáromnál, a határnál nem foglalkoztak
velünk. Még este, amikor hazafelé tartot-

tunk, sem láttunk semmi szokatlant. Az
autómat betettem a garázsba, másnap délegy óra körül megjelentek az Alföld felõl
a hídon átrobogó tankok. Ekkor láttuk,
mekkora szerencsénk volt. A szomszédainknál német vendégek voltak, a Mercedesük kint állt a ház elõtt a Sóház utcában. Nekicsúszott egy tank. Nagyon gyorsan jöttek át a hídon, és egy megcsúszott a
macskakövön. Behorpasztotta a karosszériát az elsõ kerék mögött és a két ajtó között. Erélyes hölgy volt a tulajdonosa, lefényképezte a balesetet, mindennek elmondta németül az oroszokat és a magyar
rendõrt is, aki (a rendõrséget a balesethez
vendéglátóik, Szabóék hívták ki) elvette
tõle a fényképezõgépét, és kivette belõle a
filmet.
Váratlan, félelmetes, és szervezetlen
volt az oroszok megjelenése, se rendõr, se
forgalomirányító nem volt kint az utakon.
A katonák sok kárt okoztak, egy másik
szomszédunk kapuját összetörték. Jó néhány tank fölment a járda szélére, leborotválták a szegélyét, több helyen kidöntötték
a híd korlátját. Fölszántották a macskakö-
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veket a Béke téren, ahogy befordultak a
Kossuth Lajos utcába. Ha egy helyen megkezdi – ötvennégy tonna egy tank, van
alatta súly, meg a lánctalp kapar –, akkor
vége a kövezett útnak. Ezek nem azok a
tankok voltak, amelyekkel bejöttek '56ban, korszerûbbek. Vonultak sokáig, heteken keresztül rengeteg páncélozott jármû,
katonai teherautó jött át a hídon.
Hogyan folytatódott a németek ügye,
nem tudom. Annyit hallottam, hogy a baleset után több nappal késõbb tudták csak
elvinni az autójukat a Duna-partról. Nekem szerencsém volt, hogy elvittem a
Templom utcában lévõ garázsomba az autómat, mert ha itt marad, biztos, hogy öszszetörik. Kit lehetett volna felelõsségre
vonni? Senkit.
A laktanyákból vittek Csehszlovákiába
magyarokat is, voltak a megszállók között
földvári gyerekek is. Egyikük mesélte, Pozsonyban, Komáromban leköpködték
õket. Szerencséjükre harcba, lövöldözésbe
nem keveredtek. Nem tehettek róla, menni
kellett a katonáknak, a politikába nem volt
akkor sem beleszólása az egyes embernek.
A mieinket hamar vissza is hozták, csak az
oroszok maradtak bent az országban.
Mázlisták voltunk, hogy idõben hazaértünk a kirándulásról, mert akik kint rekedtek, mesélték, nem lehetett sehol sem
megállni. A kis falvakban jobb volt a helyzet, de a nagy városokban ellenségként kezelték a magyarokat. Szomorú világ lett
utána.
Kiss Éva

„Minek nevezzelek?“
Tavaly májusban kezdtük nyomon követni Varga Vilmos és Ferenczy Zsolt
nagy elhatározását, pontosabban annak tárgyát, és be kell vallanom, a végeredmény engem is meglepett. A „rögös útról“ Zsolttal beszélgettem.
Szinte hihetetlen, hogy már
másfél év eltelt azóta, hogy elkezdtétek építeni álmaitok motorját. Egyedi építésû motort
nem könnyû csinálni, mi motivált benneteket?
Az elégedetlenség.
Mit jelent ez pontosabban?
Esztétikum, teljesítmény, …
minden. Egyszerûen akartunk
egy „személyre szabott“ motort.
Csak nem azt akarod ezzel
mondani, hogy nincs olyan
motor kerek e világon, ami
minden téren bejön nektek.
De, pontosan ezt akarom mondani. A
legtökéletesebbnek tûnõ motoron is van
olyan részlet, ami nem jó, nem szép, nem
mûködik vagy fölösleges.
Ennek egy része azért erõsen szubjektív, például a szépség?
Persze, de hát ezért vannak egyedi építésû motorok a világon mindenhol.
Miért tartott ilyen sokáig az építés?
Amikor a kezdeteket felvettük kamerával, kevesebb idõre számítottatok.
Voltak kihagyások, mert a motorépítésbõl nem lehet megélni, meg hát nem is hajtott minket a tatár. Az effektív munka
egyébként 6–8 hónap volt összesen.
Melyek voltak a fõ munkafázisok?
Elõször is a megtervezése. Lerajzoltuk
papírra, aztán megterveztük számítógépen
is, hogy lássuk milyen lesz. Azután építettük fel a szerkezetét, váz, blokk, kerekek,
végén a dizájn, tank, idomok stb.
Melyik volt a legnehezebb munkafázis?
Ez az elsõ motorunk, eléggé megkínlód-

tunk az egész munkafolyamattal, de talán a
külsõ forma megadása volt a legnehezebb.
Ráadásul szinte minden szakasznak van
olyan eleme, amit nem tudsz egyedül csinálni. A következõnél már lesz rutinunk.
???
Ellentmondásnak tûnik, de eladjuk.
Azt gondoltam, azért öltetek bele egy
csomó melót, hogy megtartsátok. Tehát
van az az ár…?

Földvár EXPÓ-Kiállítás és vásár
2007. szeptember 15–16-án, a Szüreti
Fesztivál ideje alatt Dunaföldváron a tornacsarnokban.
Megnyitó 15-én (szombaton) 10.30-kor!
Nyitvatartás: Szombat: 10.30-19-ig,
Vasárnap: 10–19-ig
Kiállítók jelentkezését várjuk!
Rendezvényen történõ részvétel díjtalan!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az idei évben hetedik alkalommal kerül
megrendezésre a Szüreti Fesztivál ideje alatt a
Földvár EXPO 2007 kiállítás és vásár a
dunaföldvári sportcsarnokban.
Várunk minden olyan vállalkozást, gazdasági társaságot és civil szervezetet, akik szeretnék,
hogy termékeiket, szolgáltatásaikat minél széle-
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Az egyedi építésû motorokat megfizetik,
a megszerzett rutin pedig egy még jobb
motor megépítésére ösztönöz minket.
Volt-e mégis valamilyen minta, amit ha
csak nagyvonalakban is, de követtetek?
Teljesen saját kútfõbõl dolgoztunk, minden részletében egyedi a járgány. A megoldásoknál persze látszik, hogy melyik típusból mi tetszik, de azok a dolgok sem sima másolatok.
No és a puding próbája?
Használatban van, és csak apróbb finomításokat kellett elvégezni, szóval jól sikerült.
Mit tud?
600 köbcentis motor, 50–60 LE teljesítmény, 150 km/óra sebesség, de nem a
nagy számokra mentünk.
Szóval inkább csajozós.
Húúú, nagyon. A chopperekre is
csak nagyon halványan emlékeztet, az én meghatározásomban egy
„futurisztikus szörnyszülött.“
Felfigyelnek rá?
Igen, a hozzáértõk kérdeznek is
rögtön,
hogy
merre–meddig–hogyan, az ismeretségi körünkben is learattuk a babérokat
(úgy érzem õszinte dicséretekkel),
a csajoknak meg tényleg ájulásig
bejön.
Voltatok vele motoros találkozón?
Igen, körbe is járták rendesen, de
most inkább túrázgatunk vele, élvezzük azokat az elõnyeit, amiket mi találtunk ki, amik a mi kezünk munkája.
Mégis megváltok tõle, és semmi szívfájdalom?
Igen eladjuk, és csinálunk egy még sokkal jobbat, ami majd a Harleykre hajaz egy
kicsit, de a mi felfogásunkban.
Akkor ez most pénz vagy szerelem?
Ez sikerorientáltság.
Sziegl Erika

sebb körben ismerjék meg az ide látogatók.
Amennyiben úgy gondolja, hogy szervezete
vagy vállalkozása is szeretne lehetõséget kapni
a bemutatkozásra, akkor a kiállításon térítésmentesen biztosítunk egy kb.: 6–8 m2-es standot.
Részvételi szándékát lehetõleg 2007.
szeptember 10-ig szíveskedjék jelezni.
Részletes információ a (30) 9–579–502-es
telefonszámon kapható.
Kiss Lajos Csaba

Karavánszínház
Kiss Boldizsár gimnáziumi tanuló figyelt fel egy különleges színházra,
melynek társulata egy hatalmas vitorlás hajón látogatott el Magyarországra. Nesztmélyen, Szentendrén és Pakson tartottak elõadást. Élményeirõl
kérdeztem.
Véletlenül láttam õket a
Kultúrház címû TV mûsorban, ahol feltûnt pár másodpercre egy hirdetés,
hogy elõadásuk lesz Pakson. A tájékoztatás hiányos
volt, Paks honlapján semmi sem szerepelt, a paksi
emberek se tudtak róluk.
Lecsurogtak a Dunán,
és nem vette észre õket
senki?
Látták õket, csak azt nem
tudták, kik azok, akik fotelokban ülnek egy hajó fedélzetén.
Milyen volt a hajójuk?
Nagy vitorlás, 30 méter hosszú, 23 méteres vitorlával, amit nem tudtak kinyitni
– egy kinyitás-becsukás majdnem 5 órát
vesz igénybe –, s olyan sûrûn állnak hídjaink, hogy inkább motorral jöttek,
biodízellel, mert azt is szem elõtt tartják,
hogy óvják a környezetet.
Mióta járják a világot?
Az eredeti Karavánszínházat 1970-ben
alapította Paul Kirby és Adriana Kelder.
Kezdetben lovas fogatokkal közlekedtek,
bábszínházszerû elõadásokat tartottak.
Azóta kinõtte magát az együttes, pillanatnyilag huszonnégyen vesznek részt a
túrán. A világban komoly hírük van,
Amerikában is óriási sikereket értek el.
Az elõadók színházi színészek, vannak
közöttük képzett akrobaták, technikusok.
Egymástól tanulnak, sokoldalúak. Nemzetközi a társaság, az alapító tagok kanadaiak, de vannak közöttük angolok, franciák, németek, egy–egy lány Törökországból és Horvátországból, még Venezuelából is akad szereplõ. Vezetõjük
Paul Kirby (kaptány, rendezõ, író) tele
van energiával, sose fogy el a lelkesedése, ha társai mélyponton vannak, kihúzza
õket belõle.
Szponzorokra támaszkodnak, elõre
megszervezik, hogy az elõadásaiknak legyenek támogatóik. Csak annyi pénz kell
nekik, amennyibõl fenn tudják tartani
magukat, így történt Pakson is. Arra törekednek, hogy ne kelljen belépõt szed-

ni, bárki megtekinthesse az elõadásukat.
Megmutatják a közönségnek a hajójukat,
meg lehet nézni a belsejét is. Roppantul
tetszett, hogy a hajó kis szobái azoknak a
lovaknak a neveit viselik, amik a hõskorszakban szállították a társulatot.
Hol tartották az elõadást?
Az állóhajónál kötöttek ki, a közönség
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a rakpartról nézhette a mûsorukat. A
gyér tájékoztatás ellenére sok, legalább
négyszáz ember jött össze. Maga a hajó
volt a színpad. Azért találták így ki, hogy
több helyre juthassanak el az elõadásaikkal. Amara Zee nevû vitorlásuk
1996-ban készült, nemcsak építtették,
hanem maguk is építették, saját kezük
munkájával. A díszletet az egyik színész
tervezte, és közösen készítették el. Nagyon színes volt, érdekes, jó ötletekkel,
szerepelt például egy csodálatos hal, alumínium autó, sõt, mivel a jövõben játszódott a történet, szerepelt benne valamilyen jármû, amirõl nem tudtam eldönteni
mi.
Milyen volt az elõadás, milyen darabot adtak elõ?
Magyarul írt lapokat osztottak ki a közönségnek, ami nagyjából leírta a történetet, mert az elõadás
angolul, és idõnként németül, franciául folyt,
sõt egy picit magyarul is
próbáltak beszélni benne. Mondták, angol
nyelvterületen is gondot
okoz a szöveg megértése, mert nem a hétköznapi angol nyelvet beszélik, hanem az irodalmi
angolt. Így nem egyszerû megérteni. A darab
címe: Seholi Jégtáblák a
Tengeren volt, de az eredeti angol cím, az Úszó
Utópiák, nekem szimpatikusabb. Emberek ezer
esztendeje keringenek egy ûrbárkán,
mert 2022-ben a globális klímaváltozás
az életet elsöpörte a Földön. Csak néhányan maradtak életben. Érdekesség,
hogy a szereplõk nem egykorúak, megjelenik Ferenc Ferdinánd és felesége, egy
férfi, aki 1954-ben született, egy felkelõ
a 17–18. századból. Szerencsétlenek keringenek a világegyetemben, s próbálják
a reményt õrizni. A végsõ kérdés, hogy
ki irányítja a természet erõit, illetve kinek a hibája, hogy tönkretették a Földet.
Sok mozgással, különleges látvánnyal
dolgoztak, aki alig értett valamit a
szövegbõl, annak is mondott valamit.
Legközelebb hol köt ki a társulat?
Vukovárban (Horvátország) lépnek fel
legközelebb. Sajnálom, hogy Földváron
nem álltak meg.
Kiss Éva

Mazsorettek Franciaországban
Július elsõ felében Mazamet város meghívására érkezett Franciaországba
a Löfan mazsorettcsoport. A spanyol határhoz közeli település egy nagyszabású karneválra hívta meg a dunaföldvári együttest, több más, a világ
sok tájáról származó zenésszel, táncossal együtt. Az utazásról és fellépésekrõl Béres Barbara és Hegedûs Éva, a nagycsoport tagjai meséltek.
Július 8-án éjjel egy
emeletes busszal 63-an
indultunk el Franciaország felé. Ebbõl harmincan mi, a nagycsoport és
a junior csoport voltunk,
néhány kísérõ, és a nagy
létszámú Ceglédi Fúvószenekar. A zenekart nagyon megszerettük a
hosszú út alatt, gyorsan
barátságot kötöttünk velük, akik között volt 13,
de 70 éves zenész is.
Odafelé Jesoloban töltöttünk el fél napot, fürödtünk, próbáltunk egy kicsit, és este indultunk tovább.
Hogy bírtátok a hosszú utat?
Voltunk mi már messzebb is, Portugáliába például 3 napig tartott az út, de amúgy
is nagy gyakorlatunk van az utazásban, hiszen többek között jártunk már Németországban, Csehországban, Lengyelországban, Horvátországban és Olaszországban
is, utóbbiban többször is.
Milyen település ez a Mazamet?
Dunaföldvár nagyságú, ami a megérkezésünkkor nagyon kihaltnak tûnt, ember
nem mozgott az utcákon. Nehéz volt elképzelni, hogy itt hamarosan egy ötnapos
karnevál lesz. Aztán megkezdõdtek az
elõkészületek, és megpezsdült a város.
Rengeteg fellépõ volt, táncosok, zenészek
a világ minden részérõl. Egy magyar néptánccsoporttal is találkoztunk, de a közelebbi ismerkedésre nem nagyon volt módunk, mert rengeteg volt a fellépésünk, és
csak néha futottunk össze. A sok francián
kívül többféle náció képviseltette magát,
néha egész fura számokkal, így például
egy belga zenekar, akik biciklizés közben
fújták. A kedvenceink egy közép-amerikai
kis szigetországból, Guadeloupéból jöttek,
szambatáncosok és dobosok voltak, nagyon felszabadultak, rengeteget táncoltunk
velük.
Hogyan zajlott maga az esemény?
A megnyitót a Városházán tartották, ide

a csoportok közül csak mi voltunk hivatalosak. Az ünnepélyes megnyitó után elindult a felvonulás az utcákon. Ezt érdekesen
szervezték meg: a csoportok lazán követték egymást, hogy a zenék ne olvadjanak
össze, és különbözõ útvonalakon jártak.
Délelõtt és délután, mindig más útvonalon
minden nap felléptünk, emellett pedig a
környezõ településeken táncoltunk különféle intézményekben, óvodában, öregek
otthonában. Mivel a karneváli hangulat
megkívánta, mindig nagyon csinosan, csillogó sminkben, bõrrel, hajjal táncoltunk,
nagy gondot fordítottunk a megjelenésre.
Mennyire voltatok népszerûek a rendezvényen?
Nagyon szerettek minket, sokat mókáztunk a helyi lakókkal is, bevontuk õket a
táncba. Sokan zárkózottnak tartják a franciákat, de a mazameti emberek nagyon
nyitottak és barátságosak voltak, nem csak
nézõként, vendéglátóként is. Az, hogy nagyon jó ellátásban volt részünk, a legkevesebb: bárhol léptünk fel, utána agyontraktáltak minket, és sokan mondták, hogy
jövõre is szeretnének látni bennünket.
Mit kezdtetek a szabadidõvel?
Szabadidõ az nem nagyon volt, ha mégis, megnéztük a többi fellépõt, és tán’ egyszer volt lehetõségünk, hogy vásároljunk
valami ajándékot az otthoniaknak.
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Aztán, mikor a mazameti karneválnak
vége lett, összecsomagoltunk, és a hétvégére átcuccoltunk a Párizshoz közeli
Bessinesbe, egy másik fesztiválra. Itt a
hõségben két napig majdnem folyamatosan táncoltunk különbözõ helyszíneken, de
a legjobb talán az volt, mikor a hatalmas
központi sátorban (ami akkora, mint Weikersheimben a Kärwe nagy sörsátora)
szambát táncoltunk az asztalok között, és a
sötétben elõadtuk a világító botos számunkat.
Innen már hazafelé indultunk, Svájcon
át. Útközben megnéztünk egy sajtmúzeumot, és Zürichben megszálltunk egy éjszakára. Másnap már csak egy 900 km-es út
várt ránk Magyarországig.
Ennek a kapcsolatnak vajon lesz folytatása?
Ki tudja? Sokan mondták, hogy visszavárnak minket, és talán más helyekrõl is
érdeklõdnek irántunk. Ha meghívnak, és
módunkban áll, mi szívesen elmennénk
akár már most.
Baksay Erika

Póker klub alakult Földváron
Városunk közélete újabb színfolttal gazdagodott. Június végén megalakult
a Dunaföldvári Póker Klub.
Az ötlet Dávid Istvántól származik, aki
néhány társával évek óta ûzi ezt a kártyajátékot. Budapesten a Magyar Szerencsejáték
Szövetség
tagjaként
szerencsejáték
menedzserképzõ tanfolyamon vett részt, itt
ismerkedett meg a Magyar Póker Szövetség
elnökével, aki elõadásokat tartott számukra.
Megismerte a szövetség játékszabályait,
programját, céljait.
Hazatérve vetette fel a klubalapítás ötletét, mely támogatókra lelt. Június végén hivatalosan is bejegyzésre került az új egyesület. A klubélet igazán szeptembertõl indul.
Ekkor rögzítik az alapszabályt, állapítják

meg a tagdíjakat, s kérik felvételüket az országos szövetségbe, aminek valószínû, nem
lesz akadálya. Jelenleg a tagtoborzás zajlik.
A póker egyre népszerûbb hazánkban,
köszönhetõen a televíziós közvetítéseknek.
Bárkit szívesen látnak, akár más településrõl is. A tagságnak nincsenek különösebb
kritériumai, az abszolút kezdõk is jelentkezhetnek. Mindenki kap egy szabályzatfüzetet, melybõl tanulhat, a rutint pedig a foglalkozásokon lehet elsajátítani. A nyár során
csütörtök esténként a Vár étteremben találkoznak, az érdeklõdõk itt, illetve Dávid István elnöknél jelentkezhetnek. Az ideális lét-

Ismét új helyszíne volt a vadász
juliálisnak
A múlt évben a vásártéren, idén a Zöld-zátony melletti Duna-parton rendezték meg a vadásztársaság hagyományos nyári ünnepét.
A változást a szervezõk azzal indokolták,
hogy a Duna- parti terület közel van a városhoz, az autók esõs idõben is jól megközelíthetik, hiszen mûút vezet ide. A hagyományos rendezvények mellett idén új programok is várták a vendégeket. A sétakocsikázást sokan igénybe vették, részben a
gyermekekkel érkezõ szülõk, vagy a más
településekrõl érkezõ vendégek, akiket a fogat a folyóparton és az Öreg-hegyen vitt végig. A vadászpuskás koronglövészet a hely
adottságai miatt elmaradt, helyette légpuskás céllövészet várta a gyerekeket és a felnõtteket.
A gyerekek számára délelõtt játékos

vetélkedõket szerveztek, a hagyományos
légvár egész nap üzemelt, az arcfestés pedig
a szülõk számára tette szinte felismerhetetlenné a kicsiket. Délután a felnõttek próbálhatták ki ügyességüket, erejüket a kötélhúzó versenyen, illetve az ugródeszkás akadálypályán. Természetesen a sörivó verseny
sem maradt el. A nap kiemelkedõ programja a vadételfõzõ verseny volt, melyre 19
résztvevõ nevezett. Volt, aki maga készítette az ételkülönlegességet, volt, akit „szakértõ“ stáb segített. A zsûri nehéz döntéshozatal elé nézett, a déli órákra minden bográcsból kellemes illatok terjengtek. Az eredményhirdetés után a kóstolgatások követ-

X. ORSZÁGOS HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY
2007. augusztus 20., Dunaföldvár Duna-part
Szánjuk ezt a napot a közös ünneplésre,
tegyük félre a gondokat, problémákat!
Ültessünk barátokat és ismerõsöket az asztalunkhoz, és örüljünk együtt a szinte mindenki által gyakorolt gasztronómiai különlegességnek, a halászlé fõzésnek!
Várunk minden halszeretõ baráti társaságot civil és társadalmi szervezetet illetve
magánszemélyeket.
A verseny két kategóriában kerül

meghirdetésre:
– Pontyhalászlé
– Vegyeshalászlé
Értékes díjak, egész napos programok
várják a versenyzõket és vendégeiket.
A verseny a szokott helyen a Duna-parti
nagy fák alatt a parkban lesz lebonyolítva.
8:30 helyek elfoglalása
9:00 verseny kezdete
11:00 zsûrizés megkezdése
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szám kb. 15–20 fõ, ezzel már versenyeket
lehet rendezni.
Õsszel alakul ki a távlati program, melyben házi versenyek rendezése is szerepel.
Szeretnének részt venni az országos szövetség versenyein is. Egy év múlva elképzelhetõ, hogy városunk rangos versenynek adhat otthont.
A szabályok természetesen nem zárják ki,
hogy más kártyajátékot lehessen játszani, de
a hangsúly a pókerre helyezõdik. Dávid István szerint a póker nem tekinthetõ szerencsejátéknak klub és szövetségi szervezés keretei között, a szigorú szabályok elsõsorban
a szellemi sportok felé orientálják a játékot,
mely szellemi tornát, hasznos szabadidõ eltöltést jelenthet a tagságnak, a klubélet pedig közösségformáló erõ is.
Szabados Sámuel

keztek, ahol minden szakács a maga fõztjét
dicsérte.
A nagydorogi vadászok elõször vettek
részt a juliálison. Régóta van kapcsolat a két
társaság között, idén végre sikerült ellátogatniuk az ünnepségre. Gombás vaddisznó
szelettel vettek részt a fõzõversenyen. Jól
érezték magukat, tetszett nekik a Duna-part,
a változatos programok; sok új ismeretségre tettek szert a nap során.
A legidõsebb résztvevõ, Nagy Sanyi bácsi nem tudott úgy megtenni pár métert,
hogy barátokra, ismerõsökre ne akadt volna. 88 évesen is éles memóriával emlékezett a régi vadászkalandokra. Sajnálta, hogy
sok régi barát, vadásztárs, kik fiatalabbak
voltak nála, már nem lehetett itt.
Az esti órákban Anita lépett a színpadra,
népszerû dalokkal szórakoztatva a közönséget, majd a Gerõczi Band húzta a talp alá
valót a táncolni vágyóknak.
Szabados Sámuel

12:00 halászlevek zsûrizése
13:30 eredményhirdetés
Részvételi díj 4000 Ft, melyért a rendezõk 4 kg pontyot, asztalt, padot, sátrat,
ajándékokat biztosítanak.
„Szálljon a halászlé illata, vigye hírül
városunkon túl, hogy itt halszeretõ nép él!“
Jelentkezés és részletes információ
Dunaföldváron az Elõszállási úti halboltban. 7020 Dunaföldvár Elõszállási u. 26.
e-mail: lajos.kiss@dunafoldvar.hu
Tel: (30) 276 61 68, (30) 293 79 04

Népmûvészeti kiállítás
Július 13-án nyílott meg a Fafaragó Galériában a nyári szezon második kiállítása a Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezésében.
Az egyesület 1996-ban alakult újjá. Tagjai azt a célt tûzték maguk elé, hogy a kézmûipari hagyományokban, népmûvészeti
értékekben gazdag Tolna megye paraszti
tárgykultúráját megõrizzék, továbbvigyék.
A tagok állandó résztvevõi országos pályázatoknak és kiállításoknak, részt vesznek
mesterség- bemutatókon, kézmûves foglalkozásokat tartanak gyerekeknek és felnõtteknek azzal a céllal, hogy mesterségbeli tudásukat átadják, hagyományainkat
ápolják.
Egyik legsikeresebb rendezvényük az
Országos Népi Ékszer Tábor, melyet minden év július végén megrendeznek. Az

egyesület vezetõ mûfaja a gyöngyfûzés,
vászonszövés, fazekasság, hímzés, kosárfonás. A paletta azért ennél szélesebb,

Dorottya
Ha a Teleki vezetéknevet és a siker szót kapcsoljuk össze, mindenki a zenére gondol. Írásunk szereplõje azonban az az „alma“, aki más terület felé
vette az irányt. Akik szeretik a klasszikus és latin-amerikai táncok mûfaját,
vélhetõen a nem túl távoli jövõben gyakran ismerõs helyi névvel fognak találkozni.
Teleki Dorottya 13 évesen ismerkedett meg a Lev e n d u l a
Alapfokú Mûvészeti Iskola
társastánc tanfolyamán a latin-amerikai
táncokkal. Az
általános iskola befejezése
óta a Budapesti Táncmûvészeti Stúdióban tanul, ahol a
klasszikus balett mellett néptáncot, jazz
balettet, formációs táncokat, modern táncokat és a kedvenc latin-amerikai táncokat
sajátítja el.
Ez év májusában 22 éves partnerével,
Markovics Péterrel egybõl a felnõtt kategóriában kezdett versenyezni. Itt már szigorú elõírások vannak. Ahhoz, hogy magasabb kategóriába kerüljenek, tíz versenyen kell részt venni és jó helyezéseket elérni. A versenyek három fordulósak, és
négyféle táncot kell bemutatni. Elsõ versenyükön a 27 indulóból a 11. helyen végez-

tek, ami nagyon jó kezdésnek bizonyult. Néhány órai alvás után már
indultak is a következõ
verseny helyszínére, Békésszentandrásra.
A második megmérettetés aztán hozta azt
a fajta rutinszerzést is, ami a táncosok réme. Dóri cipõje mindjárt az elsõ fordulóban összeakadt, és hatalmasat esett a parketten. A nézõtér morajlott, õ fölpattant,
folytatták a versenyt, és a döntõk után a
dobogó harmadik fokára állhattak föl.
Következett Szombathely, rossz ómen,
hogy a versenykönyv Budapesten maradt.
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ahogy azt a helyi kiállítás is bizonyítja. A
kerámiák, textíliák mellett csuhéból, bõrbõl, fából, szalmából, vesszõbõl készült
tárgyak, festett tojások, kézzel vert csipkék
és földvári büszkeségünk, Vadász Istvánné
kékfestõ és Gál Gyula kékfestõ népi iparmûvész textíliái is megtalálhatóak.
A kiállítás készítõi leginkább a sokszínûség bemutatására törekedtek, akad is jó
néhány ritkaságszámba menõ alkotás. Nekem Csúcs Endre fekete kerámiái és Dr.
Apáti Imréné hímzései közül kerültek ki a
kedvenceim, de a szívem csücske (nem
minden elfogultság nélkül) a Vadász-Gál
család mûhelyében készült kék alapon fehér-sárga mintás pliszírozott szoknya és a
hozzá tartozó fekete alapon sárga-zöld
mintás kötény.
A kiállítás október 26-ig látogatható.
Sziegl Erika

Kitérõ, idegeskedés, frizurakészítés, öltözködés az autóban, telefon a rendezõknek a
késés miatt. Érkezés rossz címre. Mire sikerült megtalálni a sportcsarnokot, éppen
befejezõdtek az elõdöntõk. A teljes elkeseredés után megpróbáltak a versenybíró lelkére beszélni. Bejött. Igen ám, de nem „ingyen“. A verseny menetében a felnõtt „C“ kategória
következett, ahol már öt
tánc
bemutatása
a
kötelezõ. Mi legyen? Beneveztek. Az ötödik táncot, a Pasodoblet mosolygós arccal végigálldogálták a nézõközönség nem
kis megrökönyödésére.
Bár ezzel sok pontot veszítettek, a többi tánc mindegyikét a zsûri az elsõ, második vagy harmadik helyre pontozta. Nem is nagyon hittek a fülüknek,
amikor a végén az elõkelõ
negyedik helyre szólították õket.
A negyedik versenyen, a nemzetközi
Dráva Kupán aztán megtört a pechsorozat.
Barcson átvehették a jól megérdemelt
aranyérmet és az ezzel járó kupát. A
kupagyõzelem után Dorottya elnyerte iskolájának rangos kitüntetését, az Év táncosa címet, ami egyben a 2007–2008-as tanév ösztöndíját is jelenti. Biztosan hallunk
még róla.
Sziegl Erika

Sport és gasztronómiai siker
Balatonbogláron
Dávid István évek óta résztvevõje a
Balaton átúszásnak és a vele párosuló halászléfõzõ versenynek. Számára
a hobbit és a szakmát egyesíti ez a
kellemes hétvége. Idén az egyik
program csúszott, a viharos szél miatt a fõzõverseny után egy héttel, július 28-án került sor az úszásra. Számára ez kedvezett, hiszen mindkét
versenyre külön–külön tudott koncentrálni.
A múlt évben a harmadik helyet szerezte
meg Dávid István vendéglõje, az Aranyfácán étterem csapata. Õ akkor az úszással
volt elfoglalva. A múlt évi teljesítményen
felbuzdulva idén két csapattal neveztek. Az
érem most sem maradt el, sõt szebben csillog: második helyen végzett a Dávid István
által irányított gárda. A siker részesei voltak
a segítõtársak: Fehér István, Joó Gyula és
Müller Gábor. A balatoni halból dunai
módra elkészített halételt nem csak a zsûri
értékelte jónak, Müller Gábor menedzsermunkájaként sikerült az egészet az utolsó
szálkáig eladni.
A másik alakulatot az étterem szakácsai
alkották: Tóth Zoltán és Virág Miklós. Õk
az elõkelõ negyedik helyen végeztek a 32
csapatot számláló mezõnyben. Az ízek kiválóak voltak, a zsûri azonban kissé halványnak találta a lé színét; ilyen apró esztétikai szempontokat is értékeltek. Tóth Zoltán számára öröm a negyedik hely, neki
szakmai képzésnek is megfelelt ez a nap,
sok mindent el lehetett lesni a résztvevõktõl, például különleges ízesítõ szereket,
egyéni fõzési technikákat. Másként készítik
a tiszaiak, a Duna- mentiek és a balatoniak
a saját ételeiket.
A dunaföldváriak helyezésének rangját
növeli, hogy a boglári esemény az országos
halászléfõzõ versenyek egyik legrangosabbja.
Dávid István számára a következõ hétvége hozta a sportteljesítményt. 7200
versenyzõ vágott neki a tó átúszásának. A
múlt évi tízezer indulóhoz viszonyítva ez
szerény létszám, sajnos sokak számára az új
idõpont nem felelt meg. Kellemes 25 fokos
víz, enyhe hullámzás várta a versenyzõket.
István szerint elsõsorban fejben és lélekben
kell felkészülni és koncentrálni az úszás so-

Dávid István

rán. Tudta, hogy fizikailag képes rá, de
hogy miképpen és mennyi idõ alatt teszi
meg a távot, az részben a koncentrálástól
függött. Sikerült pihenés nélkül letudnia az
5,2 kilométeres távot, ez már önmagában
szép teljesítmény. A középmezõnyben ért
partot, ideje két perccel volt kevesebb a
múlt évinél. Ez annak is köszönhetõ, hogy
késõn szánta rá magát az indulásra, és keveset edzett. Mint mondta, a célba érés csodálatos pillanat, felejthetetlen érzés, egyszerre
a test kellemes fáradtsága és a lélek
felemelõ boldogsága. Sokak számára ez adja a verseny igazi értelmét és örömét. A helyezés csak a profi úszók számára fontos, a
jó szereplés ösztönöz a folytatásra mindenkit.
István és csapata jövõre már az aranyérmet szeretné megszerezni a fõzõversenyen,
a fõnök pedig önmagát próbálja legyõzni
néhány perccel a vízben.
Szabados Sámuel

Duna-parti
programok
Javában zajlanak a nyári programok a Beszédes József Vízitúra Sportklubnál. A június végi szezonnyitó rendezvényen egy hússütés keretei között találkoztak idén elõször
nagyobb létszámban a túrasport helyi szerelmesei. Mint azt Linka Jánosné, a sportklub vezetõje elmondta, idén is lehetõséget
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biztosítanak a hétvégi evezésekre; a klub
tagjai illetve a dunaföldvári érdeklõdõk számára több két–három napos túrát is szerveznek. Ezeken az alkalmakon mindazok megízlelhetik az evezés, sátorozás ízét, akik
hosszabb idõre nem tudnak elszakadni a
munkahelyükrõl.
A rendezvények közül évek óta népszerû
a Vízicsibe tábor, melyet idén július közepén, közel harminc kisgyermek részvételével tartottak meg a vízitelepen. A sportklub
tagjai feladatuknak tekintik az utánpótlás
nevelését, a gyermekek természethez való
szoktatását. Ezt a célt szolgálja a legkisebbek számára megszervezett tábor is, melynek résztvevõi között szép számmal voltak
egykori vízitúrázók gyermekei.
Hagyományososan idén is nagytúrával
zárják a túraevezõsök a nyarat. Augusztus
elsõ hetében közel 140 folyamkilométeren
át egészen Bajáig hajóznak majd,
Dunaszentbenedek, Fadd-Dombori és Kutyatanya megállókkal. Utóbbi a Sió partján
található, hiszen idén elõször ezt a csatornát
is felderítik egy 14 km-es szakaszon a földvári vízitúrázók.
A Beszédes József Vízitúra Sportklub
tagjai nem versenysportot ûznek. Céljuk a
szabadidõ természetben való eltöltése, télen
természetjárással, túrázással, nyáron táborozással, evezéssel. A Duna-parti
vízitelepük nyitott a dunaföldváriak számára csakúgy, mint maga a sportklub.
Balogh Emese

Szép sikerek a
kajak-kenu
szakosztályban
Alig másfél éves mûködés után
meglepõen jól szerepeltek a
dunaföldvári gyerekek több országos bajnokságon is.
Július 13-tól 15-ig rendezték meg Szegeden a Matyéri Versenypályán az Országos
Vidékbajnokságot. Itt már az MKKSZ (Magyar Kajak-Kenu Szövetség) leigazolt
versenyzõivel mérték össze tudásukat a mieink.
Eredmények:
IV. helyezett: C–2 (kenu kettes) 500 m-en
Serdülõ V. kcs.
Gyarmati Sándor-Szabó Lóránt
IX. helyezett: TC–4 ( Kenu 4-es) 2000 m.
Gyermek I-II kcs.

Csányi Gergõ - Németh László Hegedûs András - Dohárszki Robin
XI. helyezett: MC–1 (mini kenu) 2000 m.
gyermek I-II kcs.
Süveges Árpád
Július 27-tõl 29-ig a Velencei- tó Sukorói
Versenypályán rendezték meg az Országos
Kajak-Kenu Bajnokságot. A dunaföldvári
gyerekek a Vidék Bajnokságon kiharcolt jó
szereplésükkel szereztek jogot arra, hogy az
ország legrangosabb versenyén, az országos
bajnokságon indulhassanak. A versenyen
53 szakosztály indult 2583(!) versenyzõvel.
A dunaföldváriak 6 fõvel képviselték szakosztályukat, helyezéseik mutatják, hogy itt
is megállták helyüket. Eredmények:
IV helyezett: C–2 (kenu kettes) 4000 m.
Serdülõ V. évf.
Gyarmati Sándor-Szabó Lóránt
VIII hely.: C–2 (kenu kettes) 500 m. Serdülõ
V. évf
Gyarmati Sándor-Szabó Lóránt
XIV hely.: TC–4 (kenu négyes) 2000 m
Gyermek I-II évf.
Csányi Gergõ-Sziegl ErikNémeth László-Györkõ Bence
Sziklenka László mesteredzõ azért is

Gyarmati Sándor - Szabó Lóránt versenyzõk
edzõjükkel Sziklenka László mesteredzõvel.

büszke csapatára, mert a szakmát is meglepte, hogy alig másfél év után ilyen eredményeket értek el a gyerekek. A szakosztály jelenleg önfenntartó, költségeiket (utazás, edzõtáborozás, téli uszodai edzések, ruhák) saját maguk fedezik. A szülõi segítõk
közül ki kell emelni Szabó Sándor munkáját, akire Sziklenka edzõ mindenben számíthat.
Amikor a helyi adottságok kihasználásáról beszélünk, mindig szóba kerülnek a vízi
sportok. Az egyre eredményesebben dolgozó kajak-kenu szakosztály legalább annyira
öregbíti városunk hírnevét, mint focistáink
jó szereplése.
Sziegl Erika

Újabb mazsorett
sikerek
A Löfan Mazsorett Csoport július elején
részt vett a III. Amatõr Majorettek Országos Vándorkupa versenyén Siófokon. Az
egyesület 23 versenyszámban nevezett, s
ebbõl 20 megmérettetés dobogós eredménnyel végzõdött:

Az idén is hoztunk el különdíjakat:
Összesítésben a legtöbb pontot összegyûjtõ csapatnak járó I. helyet (30 000 Ft
pénzjutalommal) a Löfan Mazsorett Csoport kapta, valamint a legjobb koreográfus
címet s a vele járó serleget Kiszliné
Kristofics Szilvia a csoport vezetõje érdemelte ki. A legtöbb pontszámot elért szólisták korcsoportonként a Miss Majorette
szalagot vehették át. Ilyen szalaggal jutalmazták Bartalos Hajnalkát, Rivnyák Viktóriát és Kövics Tímeát. A legtöbb pontszámot elért páros, Czere Imola és
Huszárik Tamara ajándékcsomagot kapott.
Bartalos Hajnalka

Czintula Mihály
idén három érmet
szerzett
Senior korcsoport (18 év felett)
Miss Majorette 1 bot: I. hely Farnek
Andrea
Miss Majorette 2 bot: I. hely Kövics Tímea
Páros 1 bot: II. hely Fekete VivienBognár Angéla
Show tánc 2 bot: I. hely Brill csoport
Show tánc 1 bot: II. hely Brill csoport
Junior korcsoport (középiskolások)
Miss Majorette 1 bot: I. hely Kovács
Petra
Miss Majorette 2 bot: I. hely Rivnyák
Viktória
Páros 1 bot: II. hely Kovács EdinaGarbacz Gréta
Show tánc 1 bot: I. hely Delfin csoport
Pom-pon: I. hely Delfin csoport, III.
hely Bencze Tünde-Kovács Petra
Ifjúsági korcsoport (általános iskola
felsõ tagozata)
Miss Majorette 1 bot: I. hely Bartalos
Hajnalka
Páros 1 bot: I. hely Czere ImolaHuszárik Tamara, II. hely Csányi PetraSzakács Bernadett
Show tánc 1 bot: II. hely Csillag csoport,
Pom-pon: I. hely Csillag csoport, II. hely
Süveges Kincsõ
Gyermek korcsoportban (általános iskola alsó tagozata)
Miss Majorett 1 bot: II. hely Csizmadia
Réka
Páros 1 bot: II. hely Törteli NadinCsizmadia Réka
Pom-pon: II. hely Pom-pon csoport
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Ifju Czintula Mihály sportpályafutásának legsikeresebb szezonját tudhatja maga
mögött. A Dunaújvárosból nemrég a Kaposvári Kométához igazolt röplabdás több
éve játszik már az elsõ osztályban, a kaposvári gárdában egyre több szerephez jut.
Csapatával idén három érmet szerzett, a
legértékesebb szerinte az interligában elért

Ifj. Czintula Mihály

bronzérem. A közép-európai elit klubok
bajnokságának is tekinthetõ ez a versenysorozat, a színvonal pedig nemzetközi
szintû. Két magyar csapat vett részt ebben
a versengésben, a Kaposvár a harmadik
helyért folytatott küzdelemben az osztrák
Innsbruckot gyõzte le.

A hazai bajnokságban is a Kométa bizonyult a legjobbnak, nemzetközi rutint szerezve nyerték az aranyérmet. A harmadik
érem is aranyat jelentett Misi számára, Ajkán a Magyar Kupa döntõjében szintén a
kaposváriak jeleskedtek.
Nem véletlen, hogy az ifjú sportoló
csúcspontnak tekinti a 2007-es esztendõt,
mindezekhez járul még a válogatottbeli
szereplés. Misi a B válogatottnak
tekinthetõ U 23-as keret tagja, s többször
lépett pályára már válogatott mezben. Legutóbb Szlovéniában vettek részt a tavaszi
kupán. A 8 csapatos tornán a hetedikek lettek, de itt nem elsõsorban az eredmény
volt a fontos, hanem a játéklehetõség s a
tapasztalatszerzés.
A hazai röplabdasport bizony még távol
van az európai élmezõnytõl. Kivételt talán
a kaposvári egyesület jelenti, mely nemzetközi sikereket ért el. Az általuk járt út
viszont jelzi, hogy kellõ szervezettséggel,
felkészültséggel no, és pénzzel elõre lehet
lépni. Czintula Mihály szakmai fejlõdése
ebben a közegben biztosított, õ is érzi ennek a lehetõségét, de a fokozatosság elvét
alkalmazza. Elõször is szeretne stabil
kezdõ ember lenni a Kométában, ez lehet
az alapja a válogatottbéli rendszeres szereplésnek is. A sportolás mellett más területeken is helyt kell állnia. Misi a Pécsi
Tudományegyetem testnevelõ tanári szakán tanul, sikerrel fejezte be a második
évet. A sportolás mellett fõ célja az iskola
befejezése, amit klubja is támogat. Rövid
nyári szünet után õsztõl ismét két fronton
kell helytállnia.
Szabados Sámuel

Labdarúgó csapataink a bajnoki
nyitányra készülnek
Városunk mindkét egyesülete gõzerõvel
készül az augusztus 19-ei bajnoki rajtra.
Az alapozó edzéseken túljutva július
végétõl elõkészületi meccseken igyekeznek az edzõk ütõképes csapatot kialakítani.
Megyei elsõ osztályú gárdánk, a DFC
ötödik helyen végzett az elmúlt szezonban,
múlt évi bajnokcsapatunk az év során hullámzó teljesítményt nyújtott. Látványos
gyõzelmek, majd vereségsorozatok válta-

koztak. Voltunk dobogóközeli helyen,
majd visszaestünk a középmezõnybe, de jó
hajrával sikerült az ötödik helyre kerülni.
Erõnlétileg stabilitás jellemezte a fiúkat,
de az igazán gólerõs csatárok hiányát megérezte a gárda. Helyzeteink kihasználtsági
aránya szerény volt, a motiváltság hiányát
is érezni lehetett. Két megnyert bajnokság
sem biztosította az NB III-ba kerülést.
Az edzõmérkõzések során Pálhalmával,
Dunavecsével, Sárszentmiklóssal, a Paksi
SE tartalék csapatával játszott a klub. Sok
játékos pályára lépett a mérkõzések során,
Kindl edzõ az ifisták legjobbjait is játéklehetõséghez juttatta. Sikernek könyvelhetõ
el a paksiak elleni 2:2-es döntetlen, az
utánpótlásuk ugyanis az NB III-ban játszik.
Az átigazolási idõszakban nem változott
jelentõsen a keret. Érdekesség, hogy korábbi DFC-s játékosok tértek vissza. Farsang János másfél évet töltött Dunakömlõdön játékosedzõként, most visszatért korábbi sikerei helyszínére. Fröhlich Rajmund egy éves solti kitérõ után került vissza nevelõ egyesületéhez. A két játékos
visszatérése a támadó sorunkat fogja
erõsíteni. Az egyetlen távozó Bakos Bence
kölcsönbõl visszatért az NB II- es Dunaújvároshoz. Az új igazolásokkal megerõsített csapat éremre számít az
elkövetkezendõ bajnokságban. Az utánpótlással továbbra is Berényi Péter és Szilasi Péter foglalkozik.
* * *
A harmadosztályban bajnokságot nyert
DSTE augusztustól a megyei másodosztályban folytatja szereplését. A fennállása
óta legjelentõsebb sikerét elért egyesület
intenzív edzésekkel készül a magasabb
osztályba. Edzõpartnerei a felkészülés
idõszakában a kisapostagi, nagydorogi és
az apostagi focisták. Mindenképpen szükséges az erõsítés, a vezetõség ennek szellemében dolgozott a nyáron. Senki nem távozott, viszont az érkezõkkel bõvül a keret, és valószínûleg eredményes lesz a gárda. Hegedûs Géza Kunszentmiklósról,
Szuromi Károly Vértestolnáról, Buzás Tamás Györkönyrõl érkezett. Bölcskérõl
Tóth Zoltán és Tóth László igazolt Földvárra. A magasabb osztály újabb kihívásokat jelent szakmai és anyagi téren egyaránt. A klub igyekszik megfelelni
mindennek, az új bajnokságban remélik,
hogy tisztességes helytállással jó középcsapatként teljesít majd a DSTE.
Szabados Sámuel
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Autocross
Idén alaposan átrendezõdött az
autocrossosok versenynaptára. A DTSE
versenyei az elsõ osztályba kerültek, melyet az MNASZ szervez. Nyáron azért a
földvári közönség nem maradt verseny nélkül.
Június 23-án rendezték Dunaföldváron a
Polgárõr Kupát, mely a versenysorozat része volt. Kedvezõ idõjárási viszonyok közt,
jó talajú pályán került megrendezésre a verseny. A pálya minõségét locsolással biztosították a szervezõk, de arra is ügyelniük
kellett, hogy el ne sárosodjon. Az érdeklõdés jelentõs volt, hiszen idén ez volt az
elsõ hazai futam. Nemcsak a földváriak, hanem a környékbeli települések sportrajongói is szép számmal megjelentek a versenyen, s a versenyzõket a korábbi hagyományokhoz híven családtagok, barátok is elkísérték.
Az eseményen újdonságként hatott, hogy
elõször indult keleti gyártmányú autók öszszevont kategóriája. A Ladák helyett került
a versenyprogramba a Ladák és Skodák
együttes futama. A quadosok és a motorosok bemutatkozására ezúttal nem került sor.
Három versenyszámban hirdettek eredményt. A Trabantok küzdelmébõl ezúttal
Vámi Attila földvári versenyzõ került ki
gyõztesként. A dobogón a nagyvenyimi
testvérpárt, Gászler Krisztiánt és Gászler
Ferencet elõzte meg. Magabiztos vezetési
stílusával bizonyította, hogy ezen a napon õ
volt a legjobb. Látványos elõzések, illetve
kockázatos kísérletek színezték a köröket.
A kuriózumnak tekinthetõ keleti márkák
közül Kaszás Tamás Ladája volt a leggyorsabb, a Skodával induló dunaújvárosi
Kulics Tamás lett a második. Kaszásnak
meg kellett küzdenie az elsõségért, hiszen
riválisa végig szorosan a nyomában volt. A
nagy kategóriájú gépek versenyét a székesfehérvári Szegfû István nyerte, az Opel ezúttal jobbnak bizonyult a BMW-nél. A dobogó második fokára Králik Márton állhatott, a bronzérmet a fehérvári Kõ István vihette haza, ki szintén Opellel állt rajthoz. A
nagy esélyes Kövics Sándor mûszaki hiba
miatt sajnos idõ elõtt abbahagyta a versenyt, Opelje felmondta a szolgálatot. A sorozat október 22-én zárul majd Dunaföldváron. Idõhiány miatt valószínû, hogy a
kiegészítõ versenyek elmaradnak, de a
szervezõk ígérik, hogy a mindig látványos
egyórás verseny megrendezésre kerül.
Szabados Sámuel

Az utóbbi két hónapban a rendõrségnek
az átlagosnál kevesebb dolga volt,
kiemelkedõ, súlyos eset nem fordult elõ a
földvári õrs területén.
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Július 28-án Dunaföldvár központjában
baleset ért egy, idõs hölgyet. Az elsõdleges
vizsgálatok alapján az idõs hölgy a piros
lámpa ellenére behajtott kerékpárjával a
keresztezõdésbe, ahol nekiütközött egy
szabályosan közlekedõ, a zöld jelzésre induló gépkocsinak. Súlyos, töréses sérülésekkel kórházban ápolják. A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Dr. Rappay Dénes kutató állatorvos 86
éves korában Ottawában elhunyt.
Hamvai egy részét szülõföldjén, Dunaföldváron helyezték örök nyugalomba.

Július 19-én tragikus hirtelenséggel 51
éves korában elhunyt Pere János. Búcsúztatása a Fehérvári utcai temetõben augusztus 6-án volt. Nyugodjon békében!

Harry Potter és
a Fõnix rendje
18. szombat Transformers
17. péntek

24. péntek

Felhívás!
A melegben sokan felkeresik a vízpartokat. Fürdés közben a parton hagyott személyes tárgyaikra ügyeljenek, értéket ne
vigyenek magukkal!
Figyeljenek arra, hogy parkoláskor a
gépkocsik ablakai, ajtói ne maradjanak
nyitva, látható helyen értéket ne hagyjanak
bennük! A rendõrség rendszeres felhívásai
ellenére elõfordulnak lopások, a könnyelmû autósokat megkárosítják.
A vásárban ne vegyenek részt tiltott szerencsejátékban!
Augusztus 20-án tömeg lesz a Duna-parton. Nem jellemzõ, hogy az ünnepen bûncselekményt követnek el, de nem árt vigyázni, megelõzni, hogy károsulttá váljanak! Figyeljenek pénztárcájukra, irataikra!

augusztus

Legdrágább az
életed

25. szombat Miss Potter

MOZIÜNNEP 2007
Augusztus 30–szeptember 2.
Jegyár: 320 Ft
30. csütörtök Vaskabátok
31. péntek

A Karib-tenger
kalózai - A világ
végén

szeptember 1. szombat

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!
Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17

Alatriste
kapitány
szeptember 2. vasárnap

Holiday
Az elõadások 19 órakor
kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások
kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

Bolha cseppek: 380 Ft-tól
Nyakörvek: 445 Ft-tól
Pulykafej: 90Ft/kg-tól
Csirkeláb: 95 Ft/kg-tól
EUKANUBA tápok tenyésztõi áron, Royal Canin
tápok a listaárnál 10%-kal olcsóbban kaphatók.
TRIXI és Ferplast felszerelési tárgyak teljes
készlete katalógusból megrendelhetõ.
Válasszon kedvencet üzletünk hirdetõ
táblájáról!
VÁRJUK SZERETETTEL:
Karádi Ágnes és Karádi Péter

