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Közéleti lap

A Magyar Kultúra Napján
A Himnusz megírására emlékezve 1989tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször
2004-ben a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola közössége szervezett ünnepi
gálamûsort ez alkalomból. A kezdeményezés mára hagyománnyá vált, s idén a
programok már két helyszínen, a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárban, illetve
a mûvelõdési központban zajlottak.


BALOGH EMESE

A Magyar Kultúra Napján Csepeli István fafaragó népi iparmûvész Sámán címû
szobrával gazdagodott a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár. Az alkotást dr. Füzesi Endre, néprajzkutató méltató szavait
követõen leplezték le. Mint azt Csepeli
István elmondta, egy pályázatra készült a
„Sámán“, melynek feltétele volt, hogy a

szobor közösségi térben legyen elhelyezve. Erre méltóbb hely a számára szent
helyként tisztelt könyvtárnál nem létezett.
A szoboravatás mellett egy kiállítás
megnyitására is sor került. Karáth Imre,
operatõr mutatta be Purevjav Batmyagmar, Kecskeméten élõ mongol festõmûvészt, akinek képei február közepéig
láthatóak a könyvtárban. A programokon
versmondásával közremûködött Tóth Ildikó, illetve Szabó Szabolcs, dobjátékával
pedig Kovács Attila.
A dunaföldvári rendezvények egyúttal a
„Reneszánsz Magyarországi Éve 2008.“
megyei megnyitását is reprezentálták; a
mûvelõdési központban ez alkalomból is
köszöntötte a megjelenteket dr. Say István, a TMÁMK igazgatója.
Az est során a fiatal tehetségek koncertjén a két dunaföldvári talentum, a verse-

Dunaföldvár kultúrájáért
A Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány
2007-ben hozta létre a Dunaföldvár
Kultúrájáért díjat, amelyet szándékai
szerint minden évben két olyan személynek ítél oda, aki sokéves munkájával,
önzetlen közéleti tevékenységével hozzájárul a város kulturális életének alakulásához. Ahogy tavaly, úgy az idén is a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
megrendezett gálaesten került sor a díjak átadására.
BAKSAY ERIKA

Raffainé Kókány Judit

A 2008-as év
egyik
díjazottja
Raffainé Kókány
Judit. Elég csak
címszavakban
megvillantani néhányat szerteágazó
kulturális
tevékenységébõl:
könyvtáros,
a

Dunaföldvár Újság írója, szerkesztõje, a
Kulturális Egyesület tagja, az Együtt Jó
gyerekklub kitalálója, vezetõje, a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány tagja.
1973-ban kezdett dolgozni a könyvtárban, és néhány rendszer, igazgató és épületváltás után a mai napig is hûségesen kitart. Az olvasók e hosszú idõ alatt mindig
számíthattak mosolygós jókedvére, értõ
segíteni akarására, és a könyvek mellé
mindig jutott, jut egy-két baráti jó szó is.
Õ azonban soha nem elégedett meg azzal, hogy munkáját jól elvégezze, hanem
mindig talált valami plusz tevékenységet,
amellyel hozzátehetett valamit a város kulturális életéhez.
A hajdani Dunaföldvár újságnak indulása óta szerkesztõje, motorja volt, majd a
fõszerkesztõ, Bankó András sajnálatos halála után õ vitte tovább a lapot néhány
segítõvel annak megszûnéséig.
Alapító tagja a Dunaföldvári Kulturális
Egyesületnek, mely hol kisebb, hol na-

ket mondó és népdalokat énekelõ Regényi Júlia, illetve a fuvolista Lipták Ildikó
mellett Németh Zsombor hegedûjátékával, Tóth Emese pedig érett zongorajátékával tette emlékezetessé a megjelentek
számára a magyar kultúráról való megemlékezést.
A gálamûsoron Pataki Dezsõ, a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány elnöke
nyújtotta át „Dunaföldvár Kultúrájáért“
díjat két, városunk kultúrájáért sokat tevõ,
közismert személyiségnek: Kiss Évának
és Raffainé Kókány Juditnak.
A Magyar Kultúra Napján a Dunaföldváron élõ szobrászmûvészt, Cyranski Máriát Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Pro Cultura Intercisae“ díjjal,
három Tolna megyei civil szervezet - a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a
„Kézjegy“ Tolnai Tollforgatók Klubja és
a Bárka Mûvészeti Szalon - a „A Tolna
megyei mûvészetért“ elismerõ plakettel
tüntette ki. 

gyobb mértékben résztvevõje, szereplõje a
város kulturális életének.
Hosszú-hosszú éveken keresztül vezette
péntek délutánonként az általa kitalált
Együtt jó gyerekklubot, ahol a versek, mesék, könyvtárhasználat megismerésén túl
volt lehetõség játékra, kirándulásokra és
sok minden másra is. Sok hajdani klubos
bizonyára szívesen emlékszik vissza az
együtt töltött délutánokra.
Az eddig említetteken kívül is sok társadalmi munkát vállalt a városi rendezvényeken. Nem múlt úgy el majális, szüreti
nap, juniális, hogy ne õ vezette volna a
gyerekprogramokat, tréfás vetélkedõket
lankadatlan jókedvvel.
A kezdetek óta õ bonyolítja a Máltai
Szeretetszolgálat jótékonysági báljain a
mûtárgy árverést, és nincs olyan, hogy egy
darab ne keljen el, ezzel is gyarapítva a jótékonyságra fordítható összeget.
Annak is sok éve már, hogy létrehozta és
életben tartja az Irodalmi Kávéházi estéket
a Marcipán cukrászdában. Legújabban
könyvtáros kollégáival helytörténeti szakkört is indított.
Â

Â Amellett, hogy lankadatlan munkájával sok gyermeknek és felnõttnek szerez
örömet, biztosít színvonalas és értékes
programokat, igen sokat tesz közösségek
kialakításáért és megõrzéséért, ami a 21.
század világában szinte kulcsfontosságú
feladat.
Az idei év másik
díjazottja Kiss Éva.
Kiss Éva 1952ben született Pakson. Az általános iskolát Dunaföldváron végezte, majd
Pécsre került a Mûvészeti SzakközépKiss Éva
iskolába.
Innen
egyenes út vezetett
az Iparmûvészeti Egyetemre, ahol kerámia szakon végzett. Önálló keramikus
mûvész lett, Budapesten, Salzburgban és
természetesen Dunaföldváron is kiállított
iparmûvészeti tárgyaiból.

Népszavazás
A helyi választási iroda (HVI) a polgármesteri hivatalban (7020 Dunaföldvár
Kossuth L. u. 2.) mûködik. Telefon: (75)
541-550/65. illetve 63. mellék. A helyi
választási iroda vezetõje: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA,
DUNAFÖLDVÁR
Sólyom László, köztársasági elnök 2008.
március 9-ére (vasárnap) tûzte ki a 2008.
évi országos népszavazás idõpontját.
1. 2008. február 22-ig küldi meg a HVI
posta útján a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt.
2. 2008. február 20-tól február 27-én
16.00. óráig a névjegyzéket közszemlére
kell tenni.
3. A közszemlére tett választói névjegyzék 2008. február 20-tól február 27-én 16
óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban a népesség-nyilvántartási ügyintézõnél, és ezen idõtartam alatt lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl történõ kihagyás illetve felvétel miatt.
4. A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt személyesen vagy meghatalmazott
útján 2008. február 22-én 16 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
2008. február 22-ig megérkezzen a HVIhez.


1993-ban költözött vissza Dunaföldvárra, ahol keramikus mûhelyt szervezett. Alkotó tevékenysége mellett 2 évig Elõszálláson tanított az Általános Iskolában, majd
a Magyar László Gimnáziumban kezdett
rajzot tanítani, ahol napjainkig is dolgozik.
Kiss Éva szakmájával, hivatásával már
önmagában a kultúra világában él, közéleti tevékenysége azonban messze túlmutat
ezen a területen.
Csillapíthatatlan kíváncsisága a múlt
iránt folyamatosan arra ösztönzi, hogy felkutassa és bemutassa Dunaföldvár történetét. Szenvedéllyel keresi a régit: tárgyakat,
képeket, a közel- és régmúlt emlékeit. A
Dunaföldvári Part-Oldalak és a Dunaföldvár Televízió munkatársaként a helyi médiában örökíti meg a város történetét, régmúlt életét. Idõs embereket keres fel, riportokat, interjúkat készít velük, fáradságos munkával kutatja fel az elmúlt század
még élõ tanúit, mielõtt pótolhatatlan értékeink vesznének el. Értékmegõrzõ munká-

jának bizonyítékait megõrzik az újságok,
kiadványok, így például Dunaföldvár Monográfiája. De az õ keze munkáját dicséri a
Polgármesteri Hivatal épületén látható címer, vagy a Kálvária felújított stációi is.
Munkahelyén, a Magyar László Gimnáziumban rendszeresen részt vesz kulturális
programok szervezésében: így például a
Várjátékok, vagy más városi rendezvény
diákelõadásainak rendezésében, a díszletek, jelmezek készítésében, a mûsorok lebonyolításában. Sokak számára emlékezetes marad az Európai Uniós csatlakozás alkalmából rendezett Európa-nap ötletes élõ
panoptikuma, amellyel a gimnázium diákjai egy napra élõvé varázsolták a Várat,
vagy a jobbnál-jobb színházi produkciók,
amelyekben az ifjúság lelkesen vett részt.
Kiss Éva lelkes alkotó munkájában itt találkozik a múlt és a jelen: régi értékeink
megõrzése és újak létrehozása.
(a díjátadó ünnepségen elhangzottak
alapján) 

5. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2008. március
7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2008.
március 4-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolás alapján a választópolgár
azon a magyarországi településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik.
6. A HVI vezetõje 2008. március 6-án
16 óráig -a kiadott igazolás bevonásával
egyidejûleg- kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt
onnan törölt.
7. A módosított névjegyzék 2008. március 7-én 16 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban a népesség-nyilvántartási ügyintézõnél.
8. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a népszavazási kezdeményezést benyújtók és a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevõ, de országgyûlési képviselõ csoporttal rendelkezõ
pártok legkésõbb 2008. február 29-én
16.00 óráig jelenthetik be a HVI
vezetõjénél.
9. A választási kampány 2008. március
7- én 24.00 óráig tart. Választási kampányt folytatni 2008. március 8-án 0.00
órától március 9-én 19.00. óráig tilos.
10. A szavazóköri jegyzõkönyvek egy
példánya az illetékes választási irodában
2008. március 12-én 16.00 óráig
megtekinthetõ.

11. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2008. április 8-ig köteles eltávolítani.
12. A szavazólapokat a polgármesteri
hivatalban 2008. június 7-ig kell
megõrizni. 2008. június 7-e után a szavazólapokat és a választási iratokat a
jegyzõkönyvek kivételével meg kell semmisíteni.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

2.

Felhívás
A 2008. évi országos népszavazáson az
igazolással szavazók részére a Kossuth L.
u. 19. (általános iskola) szám alatt
mûködõ 002. számú szavazókör került kijelölésre.
Igazolással szavazni kizárólag ebben a
kijelölt szavazókörben lehet!
A mozgásukban gátolt személyek a népszavazás napjára kizárólag írásban mozgóurnát igényelhetnek a népszavazás elõtti munkanapig a helyi választási irodában,
a népszavazás napján a lakóhelyük szerinti szavazatszámláló bizottságnál.
Az a mozgáskorlátozott személy, aki
igazolással rendelkezik a helyi választási
irodától elõre vagy a népszavazás napján a
002. számú szavazatszámláló bizottságtól
kérheti a mozgóunás szavazás lehetõségét
szintén kizárólag csak írásban! 

Alakulóban a Leader program
Még 2007 õszén alakult meg a Paks-Kalocsa kistérségi csoport, mely 21 Tolna és
Bács-Kiskun megyei települést foglal magába, több mint 40 ezer lakossal, 55 fõs
alapító tagsággal. Az EU programjaként
a csoport egy vidékfejlesztési akcióban
fog részt venni, ehhez viszont akció tervet
kell készíteni, amely megfogalmazza a
térség fejlesztési lehetõségeit, irányait.


SZABADOS SÁMUEL

E munka keretei közt januártól „A Duna
összeköt“ elnevezésû Leader akciócsoport
végigjárja az összes érintett települést, s
igyekszik felmérni a lehetõségeket, az igényeket, melyek be lesznek építve a készülõ
munkába. Január 28-án Dunaföldváron a
városháza nagytermében Kuti Imréné, csoportvezetõ tartott tájékoztatót, illetve a
résztvevõk elképzeléseit gyûjtötte össze a
fejlesztés szándékaira vonatkozóan. Mint az
elõadásból kiderült, a szervezet célja a vidéken élõk életminõségének javítása, a helyi
közösségek fejlesztése, s innovatív, a helyi
sajátosságokra épülõ tervek megvalósítása.

Mozgalmas
tavasz elé néz a
helyi Fidesz
Mintegy nyolcvan résztvevõ hallgatta végig Takács Zoltán, elnök múlt évrõl szóló
beszámolóját február elsején este a Duna
étteremben, ahol a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség évzáró illetve évnyitó bankettjét tartotta. Zárásnak értelmezendõ
az elnök évet értékelõ beszéde, ahol Takács Zoltán egyfajta uborkaszezonként
jellemezte az elmúlt esztendõt.


SZABADOS SÁMUEL

A jellemzés a két választást is magába
foglaló és jóval mozgalmasabb 2006-os esztendõhöz viszonyítva. Természetesen a múlt
év is adott munkákat, feladatokat, amelyek
ugyan nem voltak igazán látványosak, de a
párt életében jelentõséggel bírtak. A városi
közéleti tevékenység, a rendezvényeken,
ünnepségeken való megjelenés, a taggyûlések, a felsõbb szervekkel való kapcsolattar-

A pályázat útján nyerhetõ pénzbõl sokféle
tevékenységet lehet támogatni, például mikrovállalkozásokat, turisztikai tevékenységet, szolgáltatásokat, örökség megõrzést, falumegújítást, valamint helyi termékek elõállítását, a természet és táj megõrzését, gazdálkodást. Támogatást igényelhetnek vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok.
A térség stratégiai vázlata már elkészült.
A csoport a kidolgozott vidékfejlesztési
programját pályázatként májusban nyújtja
be a minisztériumnak. Amennyiben a pályázat kedvezõ elbírálásban részesül, kiváló
lehetõségek elé néz a térség: 1,2 milliárd forint jut majd a 21 településre, amelyet hét év
alatt kell felhasználni.
Ezután következhetnek a térségen belüli
civil, vállalkozói, vagy önkormányzati pályázatok, melyeket a programban megjelölt
szempontokhoz kötõdõen lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálása helyben történik, az
akciócsoport tagjai hozzák a döntéseket. Az
érintettek már a jövõ évben, 2009-ben részesülhetnek a pénzösszegbõl. Hosszú még
az út odáig, de a csoportvezetõ szerint eddig

minden rendben halad, a határidõk betartása
és a precíz munka lehet a siker alapja.
Városunk a harmadik legnagyobb település a térségben, a pályázati lehetõségek
ezért sokoldalúak. Adottságainknak megfelelõen az idegenforgalom, a mezõgazdaság, a szolgáltatások és az örökségmegõrzés területén lehet kihasználni a lehetõséget.
Hazánk a pályázati pénzek lehívása és
hasznosítása terén igen jó mutatókkal rendelkezik az unión belül. Dunaföldvár is részese
volt az utóbbi években e sikernek, több forrásból érkezett pénz hozzánk. Szûkebb környezetünk és városunk további dinamikus
fejlõdését segítené elõ a pályázati siker.
A Leader program elõnye, hogy a fejlesztés egy idõben több települést érint.
Ennek az elvnek kiemelt fontossága van a
programban. A helyi adottságok, tradíciók
figyelembe vétele, esetleges kiemelése az
identitásunk továbbvitelét, megõrzését jelentheti napi életünkben, munkánkban,
kapcsolatainkban, mely egyre erõteljesebben
globalizálódó
világunkban
növekvõ értéket jelent. Sajnálatos, hogy
viszonylag kevés érdeklõdõ volt jelen a
városházbéli tájékoztatón. 

tás a szokásos feladatok közé tartoztak. Az
õsz jelentett komolyabb munkát, mikor is
megkezdõdött a népszavazással kapcsolatos
aláírásgyûjtés. Orbán Viktor, országos pártelnök utasítása alapján erre 48 óra állt rendelkezésre. A kétnapi munkát alaposan meg
kellett szervezni, s a 39 fõs tagság egészét
mozgósítani kellett. Az aláírásgyûjtést sikeresnek ítélte a helyi csoport elnöke.
A párt a városvezetésben négy taggal képviselteti magát. Takács Zoltán kiemelt jelentõséget tulajdonít a mezõõri szolgálat újra
indításának, mely a Fidesz kezdeményezése
volt; érthetetlennek tartja, hogy a gazdák
közül többen nem értékelik kellõképpen a
szervezet jelentõségét. Szerinte a lopások
ugyan nem szûntek meg, de érezhetõen nõtt
a vagyonbiztonság.
Márciustól ismét mûködik a hétvégi orvosi ügyelet, a párt és a helyi képviselõk mindent megtettek azért, hogy ez visszaálljon.
Néhány év múlva megvalósulhat egy régi
álom, pályázati segítséggel új iskolaközpont
épülhet, végre egy épülettömbben lennének
elhelyezve a gyerekek.
Az idei év Fidesz feladatai közt legjelentõsebb a márciusi népszavazásra való felkészülés lesz. A mozgósítás már az

elkövetkezendõ hetekben elkezdõdik. Az a
cél, hogy minél nagyobb legyen a részvételi
arány. Ki kell jelölni a szavazó körzetekbe
delegált tagokat, akik a szavazás technikai
lebonyolításában vesznek részt. A közhangulat a szavazás sikerét jósolja, állapította
meg az elnök.
Az összejövetel vendége volt Potápi Árpád a Fidesz-MPSZ megyei elnöke. Nyár
óta tölti be tisztét, ezalatt sok információt
gyûjtött megyei csoportok munkájáról, így a
földváriéról is, amely szerinte igen dinamikusan mûködik, tevékenysége megyeszerte
elismert. Elnöki tisztében elõször jár városunkban pártrendezvényen. Jó dolog, hogy a
párt több fõvel képviselteti magát a városvezetésben - állapította meg Potápi Árpád -, s
örvendetes, hogy a helyi elnök, Takács Zoltán a megyei önkormányzatnak is a tagja. Itteni tevékenysége hasznára válhat a városnak.
Tóth Ferenc, választókerületünk országgyûlési képviselõje szintén dicsérte a városi
szervezet munkáját. Gyakran megfordul
Dunaföldváron, így a helyiek munkája szinte a szeme elõtt zajlik. Örömmel jön Földvárra, s meglátása szerint ez a rendezvény is
kellemes hangulatban telt. 

3.

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Rendkívüli testületi ülés
Dunaföldvár város képviselõ-testülete január 29-ei munkaértekezletén rendkívüli
ülést tartott, melynek napirendjén 4 nyilvános ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
Az ülésen Cziger István, Jákli János és
Széles János képviselõk nem voltak jelen.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk Dr.
Major Zoltán háziorvos bejelentését tárgyalták az I. számú háziorvosi körzetben
végzett háziorvosi tevékenységének befejezésérõl, illetve praxisa átadásáról. Dr. Major Zoltán elmondta, hogy egészségi állapota indokolja háziorvosi tevékenységének
befejezését. Üzemorvosi feladatait, a közhasznú munkások egészségügyi alkalmasságának elbírálását, a Paksi Kistérségi orvosi ügyeletet illetve a háziorvosok helyettesítési feladatait azonban ezután is ellátja
majd. A testület elfogadta szándékát, majd
döntött arról, hogy a praxist - a két orvos által megkötött elõszerzõdés alapján - várhatóan április 1-tõl- Dr. Hallai Róbert sebész
szakorvos vegye át.
A következõ két napirend az „Integrált
kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központok fejlesztése“ megnevezésû pályázaton való részvétel dokumentumainak öszszeállításához szükséges döntések meghozataláról szólt. A képviselõk elsõként döntöttek a Dunaföldvár, Kossuth L. utca 21.
szám alatti ingatlan cseréjérõl, majd egy
elõzetes Társulási Megállapodás kötésérõl,
illetve a szükséges pályázati önerõ biztosításáról.
Ezután - képviselõi kérésre - Nagy
Gáborné polgármester, röviden elmondta,
hogy a testület önkormányzati kötvény kibocsátását fontolgatja, éppen ezért az aznapi munkaértekezleten banki szakembereket
hallgat meg a pontosabb tájékoztatás és a
felelõs döntés érdekében. Errõl a témáról
korábban már tárgyalt a testület, elsõ körön
azonban a képviselõk elvetették ezt a
lehetõséget. Nagy Gáborné elmondta, hogy

sok település bocsátott ki kötvényeket, különféle célokkal, így pl. Dunaföldvár benyújtandó pályázatainak önerejét biztosíthatná ebbõl a forrásból. Egy település hitelerõ képességét a mögötte álló fedezet biztosítja, Dunaföldvár esetében ez csak kb. 130
millió Ft, hiszen a város már 380 millió Ft
hitelt törleszt jelen pillanatban is (ez kb. 40
millió Ft-tal terheli meg az évenkénti költségvetést).
Sokak szerint megoldást jelenthet az önkormányzati kötvények kibocsátása, amire
nem kell ingatlanfedezet és alacsony kamatozású (kb. 3.8 %). A tervek 600 millió Ft
értékû kötvény kibocsátásáról szólnak,
amibõl az önkormányzat pályázati célokra
csak maximum 200 millió Ft-ot használna
fel, a többit bankban tartaná, amelynek kamatai legrosszabb esetben is 7-8 %-osak. A
3%-os kamatnyereség fedezné a kibocsátás
költségeit. Az önkormányzati kötvény tehát
egy letétben levõ pénzeszköz, amelyet csak
meghatározott célokra használhat fel az önkormányzat. A tranzakció kockázata a forint gyengülése esetén elõadódó árfolyamkockázat.
Ezzel kapcsolatban több képviselõ is aggályát fejezte ki, mert véleményük szerint a
város ezzel a kockázatos döntéssel végzetesen eladósodhat.
A rendkívüli testületi ülés végén a testület
pályázat kiírásáról döntött közköltségen
történõ temetés végzésére.
* * *

Soros képviselõ-testületi ülés
Dunaföldvár város önkormányzata február 5-én tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 17 nyilvános és 5 zárt ülésen
tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen
minden képviselõ jelen volt.
Elsõként a testület jelentést fogadott el a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd elsõ fordulóban megtárgyalta és
elfogadta Dunaföldvár 2008. évi költségvetési rendelettervezetét. A költségvetés jelen
állapotában 1.473 milliárd Ft bevétellel és
kiadással számol, ezen belül 63 millió Ft finanszírozási hiánnyal. A személyi juttatások terén idén a közszférában 5%-os béremelést fogadott el a kormány, amelyet
központi forrásból finanszíroznak. A dologi
kiadásokat a testület a tavalyihoz képest
kissé megnövelte, hogy részben kompenzálja az energiahordozók áremelkedését.
Kiemelt dologi kiadásra (út-híd keret, társadalmi munka keret stb.) 32.5 millió Ft-ot
különít el a költségvetés, és kötelezõen tar-
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talmaz 41 millió Ft általános tartalékot. A
napirendi ponttal összefüggésben a testület
a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi
és Üzleti Tanácsadó Kft-t bízta meg az önkormányzat könyvvizsgálatával.
A következõ napirendben a képviselõk
meghatározták a polgármester és az alpolgármester illetményét, tiszteletdíját illetve
költségátalányát. Eszerint a polgármester illetménye havi 430 ezer Ft, költségátalánya
havi 129 ezer Ft, az alpolgármester tiszteletdíja havi 134.400 Ft, költségátalánya havi
26.880 Ft. A képviselõk tiszteletdíjai az
idén nem változnak, a felajánlásokról ezután döntenek.
A testület ezután az SZMSZ módosításáról tárgyalt. Keresztes Lajos képviselõ indítványa a rendkívüli ülések és a munkaértekezlet rendjét, illetve a képviselõknek kiküldött anyagok kézbesítésének határidejét
szerette volna módosítani, a testület azonban többségében nem szavazta meg a változtatást.
A következõ napirendben meghatározták
a köztisztviselõi teljesítmény-követelmények alapját képezõ kiemelt célokat, majd
szintén maghatározták az óvoda és iskola
2008/2009.évi nevelési/tanévi beíratási
rendjét, illetve az óvodák nyári nyitva tartását. Eszerint az óvodai beiratkozás ideje
2008. március 25-26-27-én 8-12 óráig és
13-17 óráig, a tanköteles tanulók beíratásának idõpontja az elsõ évfolyamra 2008. április 1-2-3-án 8-12 óráig és 13-17 óráig történhet.
Az óvodák nyári nyitva tarása:
Júniusban minden óvoda nyitva tart.
Június 30-tól július 11-ig ügyeletes a IV. sz.
óvoda (Hunyadi Park).
Június 30-tól augusztus 1-ig ügyeletes a IV.
sz. óvoda (Kossuth L. utca).
Augusztus 4-29-ig ügyeletes a III. sz. óvoda
(Iskola utca).
A következõkben a képviselõk pályázat
benyújtásáról döntöttek a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztésére, pályázatot írtak
ki belterületi gyommal és parlagfûvel
erõsen szennyezett területeken közérdekû
munka elvégzésére, döntöttek „A Duna öszszeköt“ Leader Akciócsoport által alapítandó egyesület megalakulásához fizetendõ
hozzájárulásról, majd lakossági kérelmeket
bíráltak el.
A nyilvános ülés végén pályázat beadásáról határoztak a Ságvári utca csapadékvíz
elvezetésének kialakítására, vis major pályázat benyújtásáról a Kálvária helyreál- Â

Â lítására, illetve döntöttek a szavazatszámláló bizottságok kiegészítésérõl.
A zárt ülésen a testület városi kitüntetések adományozásáról tárgyalt, megvitatta
az önkormányzati kötvények kibocsátásának lehetõségeit, a mezõõri járulék fizetésével kapcsolatos kérelmeket bírált el, tájékoztatót hallgatott meg a DDIF Zrt. fejlesztési projektjével kapcsolatban, illetve a
gimnáziumban tanuló diákok szüleinek beadványát tárgyalta. 

Közmeghallgatás
NAGY GÁBORNÉ, POLGÁRMESTER
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008. február
28-án (csütörtökön) 18 órakor a
mûvelõdési házban közmeghallgatást
tart, melyre ezúton meghívom Dunaföldvár város polgárait és a civilszervezetek képviselõit.
Tervezett napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2007. évrõl (rövid videofilm)
Elõadó: Nagy Gáborné, polgármester
2. A 2008. év új feladatai: költségvetés, pályázatok, integrált városfejlesztési
stratégia
Elõadó: Nagy Gáborné, polgármester
3. A lakosság közérdekû kérdéseire
válaszolnak: a képviselõk, a jegyzõ, a
hivatal irodavezetõi és a polgármester.
A kábeltévé a közmeghallgatást
felvételrõl közvetíti! 


Felhívás
Utazás 2008


Megváltozott!
Tájékoztató a lakáscélú állami támogatások megváltozott szabályairól


POLGÁRMESTERI HIVATAL,

DUNAFÖLDVÁR
2008. január 1-jétõl a lakáscélú állami
támogatásokkal kapcsolatos szabályok
megváltoztak.
1. Aki lakáscélú állami támogatást szeretne igényelni, az a pénzintézeteknél
érdeklõdjön mielõtt építkezésbe vagy lakásvásárlásba kezd!
2. A jegyzõi hatáskörbe tartozó ügyek
vonatkozásában az alábbi változásra hívjuk fel a figyelmet a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján:
2008. január 1-je után, aki lakáscélú támogatással (otthonteremtési támogatás,
szoc.pol., illetve adókedvezmény) 5-10
éven belül szerzett ingatlant értékesít, annak az elidegenítésrõl szóló szerzõdés
megkötését követõ 15 napon belül (a korábbi 30 nap helyett) a jegyzõnél kezdeményeznie kell a jelzálog visszafizetésé-

nek felfüggesztését vagy átjegyzését az
újonnan vásárolt ingatlanra. A határidõ lejártát követõen a jegyzõ már nem intézkedhet a felfüggesztésrõl, illetve átjegyzésrõl, és a korábban nyújtott támogatás
visszafizetendõ támogatásnak minõsül,
amely adók módjára történõ behajtásáról a
Magyar Államkincstár intézkedik az
APEH útján.
Felfüggesztés kérelmezése esetén a támogatás összegét a Magyar Államkincstárnál letétbe kell helyezni, és a letétbe
helyezésrõl szóló igazolást a kérelemhez
csatolni kell!
3. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság helyett 2008. január 1-je után a Magyar Államkincstár jár el a magyar állam képviseletében.
Szerzõdéskötés elõtt kérjük, hogy a polgármesteri hivatalban dr. Révész Judit,
aljegyzõt (75/541-550/65.mellék) keressék
egyeztetés végett. 

Az év civil szervezete és mecénása


RÉGER BALÁZS, KABINETVEZETÕ

Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke idén
is meghirdette „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete“ és a „Bazsonyi Arany
Mecénás díj“ pályázatát. A pályázat célja annak részletes megismerése, hogy a
civil szervezetek milyen - a településen
lakók érdekeit szolgáló - tevékenységet

végeztek 2007-ben, illetve mûködésükkel hogyan gazdagították Tolna megye
értékeit. A pályázatot pályázati adatlapon, a szükséges mellékletek csatolásával postán lehet benyújtani a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinetjéhez
2008. február 29-ig. A pályázatról
bõvebb információ és az adatlapok letölthetõk az internetrõl: www.tolnamegye.hu címen. 

Köszönet

SZIEGL ERIKA, IRODAVEZETÕ

Tisztelt Partnereink!
Az idén február 28-a és március 2-a
között rendezik meg az ország legnagyobb idegenforgalmi vásárát, az Utazás 2008-at. A Tourinform iroda Tolna
megye standján állít ki. Kérem azokat az
idegenforgalmi szolgáltatókat, akik információs vagy bármilyen reklámcélt
szolgáló anyaggal rendelkeznek, hogy
legkésõbb február 25-ig juttassák el azokat a Tourinform irodába (Várudvar). 

Ezúton

szeretnénk

megköszönni

mindazoknak a segítségét és támogatását, akik jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. A befizetett
149.591 Ft-ot jelmezek vásárlására
használtuk fel.
Adószámunk: 18864803-1-17
KÖSZÖNETTEL: A DUNAFÖLDVÁRI
ÖRDÖGSZEKÉR TÁNCEGYESÜLET
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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

Gyommal fertõzött területeken közérdekû védekezés végrehajtására
Dunaföldvár Város Önkormányzatának ajánlati felhívása


BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.,

CÍMZETES FÕJEGYZÕ

1. Az ajánlatkérõ: Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. tel.: 75/541550, fax: 75/541-555
2. A választott eljárás:
a) egyszerû, nyílt.
b) A szerzõdés meghatározása, amire
ajánlatot kérnek: üzemeltetés vállalkozási
formában.
3. A beszerzés tárgya, a teljesítés helye:
a) Dunaföldvár belterületén a gyomokkal
és parlagfûvel erõsen fertõzött területeken a
közérdekû védekezés végrehajtása. A pályázati dokumentáció tartalmazza a szolgáltatásra vonatkozó szerzõdéstervezetet is.
b) A 3.a) pontban meghatározott feladatra négyzetméterre kivetített árajánlat
tehetõ.
4. A teljesítés határideje vagy a
szerzõdés idõtartama: a szerzõdéskötés
évének október 30. napja.
5. A pályázat benyújtásának címe, határideje, módja:

Köztemetés
Pályázati kiírás


NAGY GÁBORNÉ,

POLGÁRMESTER

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
képviselõ testülete az 190/2006. (XI.28)
KT. Sz. határozat 5. pontjában foglaltak
megvalósítása érdekében nyilvános pályázatot ír ki a közköltségen történõ temetések kegyeleti és önkormányzati
szempontból minimum feltételeknek
megfelelõ és költséghatékony biztosítása
érdekében.
1. A pályázat nyertesének feladata az
elhunyt közköltségen történõ eltemettetésének szükségszerûségérõl való értesítés
(határozat) átvételétõl kezdõdõen az összes szükséges egyeztetések, temetõüzemeltetõ hivatal, ismert hozzátartozómegtétele, a temetés megszervezése és a
temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése a 2008. évben.
2. A közköltségen történõ temetés
nyertese vállalja, hogy a temetési szol-

a) Az ajánlatokat kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként 2008. március 26.
(szerda) 12.00 óráig kell az alábbi címre
benyújtani: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ. 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A benyújtás módja: a borítékon a „Közérdekû védekezés“ jelige szerepeljen.
b) A pályázatok felbontásának idõpontja: 2008. március 26. (szerda) 14 óra a
Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésén.
6. a) Az ajánlati felhívás egyben meghívó is. Az ajánlatok felbontására az ajánlatkérõ
meghívja
az
ajánlatkérõ
képviselõjét, az ajánlattevõket, illetve
képviselõket.
b) Az ajánlatok felbontásának helye:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. I. em. 6. sz. tanácskozóterem.
7. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó elõírásokra: a dunaföldvári önkor-

mányzat polgármesteri hivatala a vállalkozási díjat havonta, számla ellenében utalja
a szolgáltatást végzõ részére.
8. Az ajánlattevõk mûszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: A
szolgáltatás végzésére szolgáló saját tulajdonú géppark fenntartása, megkötött bérleti szerzõdés, vagy az eszközök biztosítására vonatkozó ás elképzelés.
9. Az ajánlati kötöttség lejártának
idõpontja: Az ajánlattételi határidõ lejártakor kezdõdik és az elbírálástól számított
30 napig tart.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Elõnybe részesül az a pályázó, aki
alacsonyabb vállalkozási árajánlatot tesz,
aki a pályázatban nem kért, de a tárgyhoz
tartozó plusz szolgáltatásra tesz ajánlatot.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e
több változatú ajánlatot tenni: A kiírási dokumentációnak megfelelõen az árakat kizárólag m2 árban lehet megadni.
12. Az eredményhirdetés idõpontja: Az
ajánlatok elbírálása és az eredmény hirdetése az önkormányzat 2008. április havi
képviselõ-testületi ülésén történik. 

gáltatást az önkormányzat által megnevezett, köztemetõi feladatokat ellátó
temetõben végzi. Kivételt képezhet, amikor az elhunyt õ maga életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, urnahelyet
vagy kriptát épített és a megváltás érvényes, részére halála után bárki igazolhatóan bármely dunaföldvári temetõben sírhelyet, urnahelyet vagy kriptát vásárolt.
3. A nyertes szolgáltató vállalja, hogy
a díjaiban az önkormányzatnak a temetkezéssel kapcsolatos feladatok és a
temetkezésekrõl
szóló
módosított
9/2001. (IV.01.) KT. sz. rendelete és annak mellékletei alapján alakítja ki a szolgáltatási díjakat. Ez alól kivételt képez a
2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt
már rendelkezik sír (kripta-), vagy urnahellyel, és az eltemettetés nem a
köztemetõben történik. Ez esetben a hivatkozott önkormányzati rendelet 1., 2.,
3., sz. mellékletei helyett a temetõüzemeltetõ „temetõszabályzata“ szerinti
díjak alkalmazandók.
4. A pályázat nyertese vállalja, hogy
csak a legszükségesebb és legalacso-

nyabb árfekvésû kellékeket vásárolja
meg, és a legegyszerûbb szolgáltatást
nyújtja. A kellékeket és a szolgáltatást a
pályázatban tételesen fel kell sorolni, a
2008. január 2-ai áron be kell árazni,
mind a koporsós, a hamvasztásos és az
urnafülkés temetés esetében is. A temetõüzemeltetõ részére fizetendõ díjakat is
részletesen be kell mutatni a köztemetõre
(református) és az egyéb (katolikus,
evangélikus) temetõkre vonatkozóan is.
5. A pályázat nyertese vállalja, hogy év
közben a díjait csak abban az esetben
módosítja, ha igazolni tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a
megjelölt termék már nem szerezhetõ be,
a temetõ-üzemeltetõ temetõszabályzatát,
az önkormányzat a már hivatkozott rendeletét módosította, és ezért a pályázati
díjak nem tarthatók. A díjak a hivatkozott
dokumentumokban foglalt mértékig
emelhetõk.
6. A pályázat nyertese tudomással bír
arról, hogy a sírba történõ vagy hamvasztásos temetés közül azt a szolgáltatást
végzi, amelyre az önkormányzat egye- Â
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Â di határozata szól (elsõdleges a hamvasztásos temetés).
7. A pályázatokat 2008. február 25-ig lehet postai úton vagy személyesen benyújtani zárt, jeligés borítékban. A borítékot
„Pályázat közköltségen történõ temetési
szolgáltatás végzésére“ felirattal kell ellátni. Cím: Nagy Gáborné, polgármester
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u.2.

Személyes átvétel ugyanitt, polgármesteri és jegyzõi iroda.
Részletes információ kérhetõ: Bárdos
Lászlóné dr., címzetes fõjegyzõtõl a
06/75/541-550-es vagy a 06/75/541-551es televonon, illetve személyesen szerda
délelõtt 8-12 óráig.
8. A pályázatok bontására a Pénzügyi
Bizottság 2008. február 26-ai ülésén ke-

rül sor. A pályázatokról a képviselõtestület a 2008. március 4-ei ülésén
dönt.
9. A képviselõ-testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja, az 1 éves
határozott idejû szolgáltatási idõtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan idejûvé alakítja. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2008. évi pályázatai
Az alapítvány ebben az évben a következõ
felhasználói körök részére írt ki pályázatot: Ezüst nyár - nyugdíjasok részére,
Esély a pihenésre - fogyatékkal élõ személyek részére, Szolidaritás - több gyermeket
nevelõ munkavállalók részére, Vakációs
program - szakiskolai tanulók részére.


SZIEGL ERIKA

Általános pályázati feltételek
A pályázatok kizárólag az elõírt
„Pályázati adatlap 2008“ formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges
adatlap a www.udulesicsekk.hu honlapról
letölthetõ, vagy ezen kiadványunkban
megtalálható. A pályázatot a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai
úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55.
A pályázat benyújtási határideje: 2008.
február 1 - 2008. április 15.
Az elbírálás határideje: A csoportosan
(minimum 20 fõ) beküldött pályázatok
esetén folyamatos.

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követõen,
2008. május 15-ig kerül sor.
A támogatás elnyerésére vonatkozó
feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.
Egyéb feltételek és rendelkezések:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak névre szóló üdülési csekk
formájában biztosítja.
A 2008. évi pályázatok keretében csak
azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a Vakációs program),
akik 2007-ben nem vették igénybe az
Alapítvány üdülési támogatását.
A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy
kötelezõ mellékletek nélküli, illetve
határidõ után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
A csoportosan (minimum 20 fõ) beküldött pályázatok esetén a szervezõ szervezet nem lehet gazdasági társaság vagy
közintézmény. Az érvénytelenül beadott
pályázatok hiánypótlására, javítására

Vízben jók vagyunk
A Magyar Turizmus Zrt. 2008-ban is
folytatja a tematikus évekhez kapcsolódó
kampányát. 2008 a belföldi kommunikációban és a marketing tevékenység területén a Vizek éve. Tavasszal és õsszel az
egészségturizmus, nyáron pedig az
élõvizek kínálta lehetõségek állnak a középpontban.


SZIEGL ERIKA

A kampány során minden hónapban bemutatkozik egy-egy turisztikai régió. A júliust és augusztust kivéve az adott régióban

nincs lehetõség. Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenõrizheti.
A pályázók az elbírálás határidejét
követõen a 06/1-248-2150 telefonszámon - adóazonosító jelük bebillentyûzésével - automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban
vagy sem. A pályázat eredményérõl írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
Az üdülési csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel
a csekken feltüntetett érvényességi idõn
belül. Az üdülési csekk átruházását a törvény bünteti.
Az önrészt a pályázó saját költségén,
vagy a pályázót támogató szervezet által
befizetett alapítványi támogatásként
közcélú adomány formájában fizetheti
meg.
Ugyanazon személy csak egy pályázat
keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.
Bõvebb felvilágosítás az egyes pályázatokról illetve formanyomtatványok a
Tourinform irodában kérhetõk. 

ós ajánlatokat és további információkat a
www.vizekeve.hu weboldalon ill. a Tourinform irodákban találnak. 

3=4 akciókat hirdetnek, vagyis három éjszaka áráért négy éjszakát tölthetnek el a vendégek azokban a gyógyszállókban, amelyek
csatlakoztak a kampányhoz. Ebben a hónapban Észak-Alföld, márciusban Dél-Alföld,
áprilisban Közép-Dunántúl, szeptemberben
Észak-Magyarország, októberben Dél-Dunántúl, novemberben a Balaton, decemberben pedig Budapest-Közép-Dunavidék kínálataiból válogathatunk kedvezményesen.
Májustól augusztus végéig az élõvizeké lesz
a fõszerep, sok olyan programmal, amelyek
tavainkhoz és folyóinkhoz kötõdnek. Akci-
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„Fõtér“
Dunaföldvárról
Február közepén városunkban forgatott a Magyar Televízió „Fõtér“ címû
mûsorának stábja. A Dunaföldvárt, Soltot és környéküket bemutató ötven perces mûsort március 2-án, vasárnap
délelõtt sugározza az MTV 1-es csatornája. 

Jubiláló véradók Szalagavató ünnepségek
Szakítva a hagyományokkal, február
9-én gálamûsor keretében adta át a
kitüntetéseket a jubiláló véradóknak
Kuti Valéria, a helyi Vöröskereszt titkára.
SZIEGL ERIKA
Több, mint ötvenen vehették át a 10-,
20-,30-, 40-, 50-, 60- és a 75-szörös véradásért járó díjakat. Sok fiatal már 10szeres véradó, ami azt jelenti, rendszeresen járnak vért adni, és van egy törzsgárda is, akik már évtizedek óta véradók.
Hegedûs István, Kovács István, Gazsó
József, Papp Károly és Szuszits
Károlyné már 75-szörös véradók. Az õ
kitartásuk példát adhat a fiatalabbaknak
is.




BALOGH EMESE

A Beszédes József Szakiskola 2008. február 1-jén a mûvelõdési házban tartotta
meg szalagavató ünnepségét, melyen 65
tanuló ruhájára tûzték fel az utolsó éveseknek szóló kis szalagot.
Február 8-án a Magyar László Gimnázium közössége rendezte meg szalagavató

ünnepségét, melyen 62 végzõs diákot köszöntöttek ünnepi és vidám mûsorral 11.
osztályos társaik.
A tizenkettedik osztályosok 2008. május
3-án búcsúznak el végleg a gimnáziumtól;
az érettségi vizsgák írásbeli fordulói országosan május 5-én kezdõdnek majd. 

Torkos Csütörtök, Mozgós Péntek

A civil szervezet tavasszal tisztújításra készül. A helyi vezetõség reméli,
hogy több fiatalt tudnak bevonni a munkába, mert a karitatív tevékenység és a
felvilágosító munka legalább annyira
fontos, mint a véradások megszervezése. 

Irodalmi Kávéház


BALOGH EMESE

Simon Márton volt a vendége 2008.
február 5-én a Marcipán cukrászdában
megtartott Rátkay László Irodalmi Kávéház soron következõ összejövetelének.
A „Nehézkedés“ címû költõi esten a
fiatal alkotóval édesapja, Simon István
beszélgetett, az est során közremûködött
Simon Nóra.
A kávéház legközelebbi összejövetelét 2008. február 26-án tartja, ekkor
Berecz András mesemondó lesz a közösség vendége. 

A Magyar Turizmus Zrt. idén harmadik alkalommal hirdette meg kampányát, amely 2006-ban, a Nagy Ízutazás
évében indult. A népi hagyomány szerint a húshagyó kedd (farsangi idõszak
vége) és a hamvazószerda (nagyböjt
kezdete) utáni csütörtökön még egyszer
jól lehetett lakni a farsangi lakomák
maradékával.


SZIEGL ERIKA

A régi hagyományra épülõ akció keretében a kampányhoz csatlakozó éttermek
vállalták, hogy egész nap féláron kínálják
ételeiket és italaikat. Az idei évben több,
mint ezer vendéglátóhely adott 50%-os
kedvezményt a számla végösszegébõl.
Újdonság, hogy a korábbi évekhez képest
étkezõkocsik és cukrászdák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
A Paksi Kistérség, így városunk statisztikája elszomorító. Míg például Dunaújvárosban tíz vendéglátóegység csatlakozott az akcióhoz, addig nálunk az egész
kistérségben mindössze kettõ. A jó hír,
hogy az egyik a helyi Marcipán cukrászda. Nagy László, tulajdonos tapasztalatai
kedvezõek, hiszen üzleteiben már zárás
elõtt elfogyott minden, pedig két napig
készültek a csütörtöki napra. Véleménye
szerint, az ilyen és hasonló kezdeménye-
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zések értéke nem elsõsorban az anyagiak,
hanem a reklám, az ismertség növelésében rejlik.
A Torkos Csütörtök sikerén felbuzdulva a Gilda Max Fitness hálózat szintén
hagyományteremtõ szándékkal elindította
Mozgós Péntek nevû kampányát, melynek lényege, hogy a csatlakozó hazai fitness-, kondi- és wellnesstermek, mozgásközpontok, uszodák, sportlétesítmények
50% kedvezményt adnak a belépõ árából.
A „torkosok“ tehát másnap, ugyanolyan
kedvezményekkel lemozoghatják felszedett kilóikat. Az országos akció háziaszszonya Béres Alexandra, a kezdeményezést a Magyar Turizmus Zrt. is örömmel
fogadta. Reméljük, hogy egyre többen
csatlakoznak és hasonlóan sikeres lesz,
mint a Torkos Csütörtök. 

Annamatia hangverseny

Meghívó

A városháza nagytermében 2008. február 2-án tartott hanversenyt az Annamatia Nõi Kar Perémi Erzsébet és Dr.
Bodolay György közremûködésével.

Szeretettel meghívjuk Önt és családját
Kolonics Ferenc gobelin mûvész kiállításának megnyitójára 2008. február 18.
17 órakor a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárba.
A kiállítást megnyitja: Soós Margit
Közremûködik: Tóth Ildikó
A kiállítás megtekinthetõ 2008. március 8-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 



A kórusfesztivál kapcsán az Annamatia
Nõi Kar olasz testvérvárosunkba, Ossonába is ellátogat majd, ahonnan már megérkezett a felkérés egy ottani fellépésre is. 

BALOGH EMESE

Mint azt Kun Erika, a kórus vezetõje elmondta, a 27 éve mûködõ kórus idén tavasszal nagy megmérettetésre készül. Tavalyi elhatározásukat valósítják meg, miszerint egy Olaszországban megrendezett
nemzetközi kórusversenyen indulnak idén
márciusban. Az erre való felkészülés egyik
állomása volt ez a hangverseny is, hiszen a
nõi kar számára fontos, hogy a nagy megmérettetés elõtt többször is színpadra lépjen.

Mûvelõdési
Ház
FEBRUÁRI PROGRAMOK

Bõvülõ közös kincseink
A Berze - Nagy Ilona Városi Könyvtárban egy éve mûködik a Helytörténeti
Klub. Az összegyûjtött emlékekbõl,
fényképekbõl Egy kisváros múltja és jelene címmel 2007 novemberében kiállítás született.


A

LUKÁCSI PÁL,
HELYTÖRTÉNETI KLUB TAGJA

Még decemberben határozták el a klubtagok, hogy egy helyi plakát- és apró nyomtatványtárt hoznak létre. Ezek a dokumentumok (meghívók, kisplakátok)
ugyanis fontos adatokat õriznek a mindenkori (köznapi) életrõl, de értékes forrásai a

Február 18., 25. hétfõnként, 18 óra
Téli Esték elõadássorozat a Kertbarát
Klub szervezésében

helytörténeti kutatásoknak is. December
óta több száz helyismereti aprónyomtatvány gyûlt össze a klub adatbázisában. Regisztrációjuk és számítástechnikai feldolgozásuk folyamatban van.
Tisztelettel kérjük a helyi lokálpatriótákat, segítsék gyûjtõmunkánkat!
A meghívókat (civil szervezetek, együttesek, pártok, iskolák meghívói stb.) a
könyvtárban adhatják le. A féltettebb - régi, esetleg dedikált - ereklyéket digitalizálás után azonnal visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak.
Az aprónyomtatvány-gyûjtemény anyagából kiállítást szervezünk. 

Baumgarten Sándor



KISS ÉVA

Baumbarten Sándor, Dunaföldváron született 1864. január 21 -én. 1888-ban szerzett
oklevelet a budapesti Mûegyetemen. Tanulmányai befejezése után a kor elismert építészei: Steindl Imre és Hauszman Alajos irodájában dolgott. Saját mûtermét 1899-ben

Február 21., csütörtök
Égi utak csillagüzenetei - õsi magyar
csillagbölcselet
Elõadó: Paksi Zoltán, asztrológus
A belépés díjtalan
Február 26., kedd,
A kis hagymafiú története
Zenés bábjáték a maszk Bábszínpad
elõadásában
Jegyár: 500 Ft
Február 27., szerda, 13 óra
Filharmónia - Ifjúsági Bérletsorozat 3.
elõadás
Pécsi Szimfonietta

Dunaföldvár szülötte

Az interneten böngésztem, és nagy meglepetésemre itt fedeztem fel egy földvári
származású építészt, aki korának egyik
jelentõs alkotója volt.

Február 16., szombat
Mazsorett minõsítõ a Sportcsarnokban

nyitotta, ahol együtt dolgozott Lehner
Ödönnel, aki mûtermében készítette el a
Postatakarékpénztár épületének pályázati
terveit, Baumgarten a tervezésben munkatársként közremûködött.
Lehner Ödön (1845-1914) a századforduló magyar építészetének meghatározó alakja
volt. Tudatos elkötelezettséggel kereste a
magyar szellemiségû építészeti nyelv kialakításának lehetõségét, nemcsak a díszítõmûvészet szintjén, hanem az egyedi
épülettömeg tagolása, a homlokzat kiala- Â
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Ráthgéber Lászlóné

kítása, a különféle anyagok párosítása, használata terén is. Munkáin a Zsolnay gyár által
készített különleges fagyálló kerámiát használta homlokzati és tetõelemként, festett,
vagy kerámiából készült népi ornamentika
jelent meg az épületei falán. Megteremtette
a magyar szecessziós építészetet. Néhány
munkája: az Iparmûvészeti Múzeum épülete, a Földtani Intézet, a Központi Postatakarékpénztár. Rendszeresen, vagy alkalmanként fiatal építészekkel dolgozott, forradalmi munkássága kortársai, és a következõ
építésznemzedék körében iskolateremtõ hatású volt, munkásságukban mindenütt nyomot hagyott. Így volt ez Baumgarten Sándor
esetében is, aki az õ stílusában dolgozott. A
Magyar Királyi Vallás és Közoktatási Minisztérium építési osztályát vezette, 1911-ig
közalapítványi igazgatója volt. A minisztérium megbízásából Herczeg Zsigmonddal nevelési és oktatási intézmények országos hálózatát alakították ki, tervezték és vezették
az építkezéseket. Az általuk tervezett számtalan, több mint száz iskola és szociális intézmény közül néhány: Országos Vakok Intézete (Bp. 1899-1904), Erzsébet Nõiskola

Berky-Major
Ezt a történetet Berky doktorról (18791946) már gyermekkoromban hallottam, állítólag az ügy bíróságon folytatódott. Egy fültanú így emlékezik:


KISS ÉVA

„Amikor Berky Jóska bácsi építtette a
gyönyörû szõlõjét ez abban az idõben világcsoda volt, különleges csemegeszõlõi
voltak-, abban az idõben építtették a nagyszüleim a házukat. A régi ócska, kis, picurka ház volt, amikor a nagyszüleim megvet-

Felhívás
mozgáskorlátozottak számára


SZOCIÁLIS IRODA, DUNAFÖLDVÁR

Mozgáskorlátozott ügyfeleinket tájékoztatjuk, hogy a közlekedési támogatási és
gépjármûszerzési kérelmek 2008. február
15-tõl április 30-ig nyújthatók be a polgármesteri hivatal 11. számú irodájában ügyfélfogadási idõben: hétfõ - szerda 8-12 és
13-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.
A támogatás feltételei 2008-ban nem
változtak.

(Bp. 1902), Református Fõgimnázium és Internátus Marosvásárhely (1908), Felsõrönök
Szent Imre templom (1902). Tervei szerint
épül fel Szegeden a Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar központi épülete
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
központi fõépülete, ma az Állam és Jogtudományi Kar található itt. Õ tervezi Bonyhádon az Evangélikus Gimnázium épületét
1908-ban, 1901-ben Csongrádon az Énekzenei Általános Iskolát, és egy minden
igényt kielégítõ iskolaépület Kassán 1905ben. A Kassai Fõgimnázium kétemeletes
épületében 12 tantermet, egy kisebb és egy
nagyobb rajztermet, egy díszteremként is
használható tornatermet, fizikaszertárt és

ték, irdatlan nagy telekkel. Teraszt, ciszternát építettek, borzasztó nagy munka volt.
Nálunk a Major kõmûves dolgozott, a
nagypapám tervezte és vezette az építkezést. Állítólag, amikor már állt a ház, valami támfalat kellett építenie a mesternek
Jóska bácsi számára. Valahogy megsérült
a fal, tán vihar volt, nem tudom, és kidõlt.
Dühös lett a Jóska bácsi, nem esküszöm
meg, hogy igaz volt, de állítólag kiírta a
falra, hogy ezt a falat Major kõmûves építette. A Major kõmûves meg kiment a
temetõbe Halottak napján, amikor tele volt
a temetõ, és ráírta az egyik kriptára, hogy
ezt a beteget Berky doktor kezelte.“

A jövedelemhatár az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kettõ és félszeresét
(71.250 Ft) nem haladhatja meg.
A közlekedési támogatásra nem jogosult az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
Az április 30-i határidõ jogvesztõ!
Kérelem-nyomtatványok a fentiekben
megjelölt ügyfélfogadási idõben és irodában igényelhetõk, illetve a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél ( Duna u. 13. )
is beszerezhetõk. 
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elõadót, természetrajzi, kémiai laboratóriumot és elõadót, irodát, tanárit, tanári- és diákkönyvtárat, valamint gyûjtemények elhelyezésére alkalmas helyiségeket helyezett el.
Csak érdekességként: ide, a Felvidék legjobb oktatási intézményébe járt Márai Sándor író, aki elismerõen írt az iskola
szellemérõl.
Baumgarten Sándor Budapesten hunyt el
1928. május 31-én. Jelentõs munkássága
még feldolgozásra vár.
Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon; www.
keresõ.hu 

Tisztelt Dunaföldváriak!
Kérjük azokat a helyi lakosokat, akik
egyetértenek a megújult Dunaföldvári
Idegenforgalmi és Természetvédelmi
Egyesület céljaival, hogy befizetett adójuk 1%-ával segítsék a szervezet mûködését. Adószámunk: 18855018-1-17 

Lakótársai, barátai, ismerõsei
gratuláltak január 20-án Révész Imréné, Mariska néninek,
aki ezen a napon ünnepelte századik születésnapját.

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési
intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:

2008. február 22., 17 órakor és
március 7., 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

2008-ban is
angol, német nyelvoktatás, magyar
nyelv- és irodalom korrepetálás.
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
www.hambalkoautosiskola.hu

Van anyagi gondja?
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
megoldja.
Szabad felhasználású „KOMBI“
hitelkonstrukciónkat ajánljuk kedves
ügyfeleinknek, akár 11,5% kamattal.
Futamidõ 1-15 év.
THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft
hitelfelvételnél 1-3 éves futamidõvel
16,99-15,43%.
Bõvebb felvilágosításért
forduljon kirendeltségeinkhez.
Jelen tájékoztatás nem minõsül
nyilvános ajánlattételnek!
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Sárkányhajó
Tisztelt Csapatvezetõk, Kapitányok, Kedves Sportbarátaink!
JÁROSI PÉTER & SZIKLENKA LÁSZLÓ,
(30) 933-60-94,
(20) 956-97-16
Hatodik éve szervezünk sárkányhajó versenyeket és fesztiválokat Magyarországon
és külföldön. Hazánk eddigi legnagyobb
sárkányhajó eseménye a IV. Gyõri és III.
Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál
volt, amelyeken több mint 80 csapat vett
részt (70 x 21 fõ), köztük nemzetközi csapatok is. A fesztiválrendszer egyedi és védett rendszer, amely a magyar sárkányhajó
sport versenyrendszerét is magába foglalja,
a nemzetközi szabályoknak megfelel, illetve bírja az Európai Sárkányhajó Szövetség
és a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség támogatását is. Külön öröm számunkra, hogy
most már hivatalosan is 2009 -ben Magyarország rendezi Budapesten, a 13.
Klubcsapat Európa Bajnokságot.


FÕSZERVEZÕK,

Fesztiváljainkon külön biztosítunk sportolási és versenyzési lehetõséget a teljesen
kezdõ, és gyakorlott csapatoknak, nyílt (általában férfi), nõi és vegyes osztályokban.
Ha Önök részt vettek már valahol vállalati
kollektívájukkal illetve baráti társaságukkal sárkányhajó rendezvényen, akkor feltétlenül versenyeinken a helyük! Ha csak
most hallottak versenyeinkrõl elsõ alkalommal, ne gondolkodjanak, feltétlenül
próbálják ki!
Minden nevezõ csapatnak két edzéslehetõséget biztosítunk, amely elég a sportág
elsajátításához. Ezeket több világversenyt
is megjárt, tapasztalt kormányos edzõink
tartják. A sárkányhajózás sportmozgása
rendkívül egyszerû, rövid gyakorlás után a
résztvevõk felejthetetlen élményekben részesülnek. Igaz, még a naptár állása szerint
tél van, de nagyon hamar megérkezik a tavasz és a nyár is. Készülnünk kell, közösen! Tudják, ez egy igazi csapatsport!
Nagyon sok sárkányhajós eseményt szer-

vezünk Önöknek az idei évben is: Voga
Longa - Olaszország, Sárkányhajó Fesztiválok 2008 (Gyõr, Fadd - Dombori (Tolna), Budapest, Szeged, Székesfehérvár,...),
Balatonátevezés, Európa Bajnokság Olaszország - Sabaudia.
Legidõszerûbb a Voga Longa - Olaszország - VÍZIFELVONULÁS - VÍZIKARNEVÁL VELENCÉBEN!
Idén lesz harmadik éve, hogy részt veszünk, ezen a nagyon hangulatos eseményen. A versenyrõl képek megtekinthetõk
honlapjainkon. Kérjük, amennyiben érdekli Önöket a részvétel lehetõsége, minél
elõbb jelentkezzenek.
Idei adóbevallásuk elkészítésekor, ha
lehetõségük van, támogassák a Magyar
Sárkányhajó Szövetséget! 2007. évi személyi jövedelemadójának 1%-ával támogathatja szövetségünket, illetve segítheti tevékenységünket, amennyiben adóbevalláskor
- adószámunk feltüntetésével - az egyik
rendelkezõ nyilatkozaton szövetségünket
tünteti fel kedvezményezettként. Adószámunk: 18536261-1-08.
Fesztiváljainkról február végétõl, a
www.sarkanyhajofesztivalok.hu honlapon
tájékozódhatnak. Várjuk a jelentkezéseiket
és nevezéseiket idei versenyeinkre! 

Télen sem
pihennek a
lányok
Városunk legsikeresebb sportágává
nõtte ki magát az utóbbi években a
twirling és a mazsorett, köszönhetõen a
Löfan csoportnak, amely keretei között
a múlt évben Európa bajnoki arany és
ezüstéremmel tértek haza a lányok a lengyelországi kontinentális viadalról. Az
õsz újabb sikereket hozott. A zágrábi
nemzetközi versenyen a Bartalos
Hajnalka-Tumpek Nikolett twirling páros negyedik helyezést ért el, hajszálnyira lemaradva az érmet jelentõ harmadik
helyrõl.


SZABADOS SÁMUEL

A rövid téli szünet után januártól már új
feladatokra készül a csoport. A heti két
edzés bizony idõigényes, de jó
idõbeosztással össze lehet egyeztetni a tanulást a sporttal. Február elején a mazsorett
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csoport egy szicíliai bemutatón vesz részt,
erre január során alaposan fel kellett készülni. A hazai közönség elõtt idén elõször
február 16-án mutatkozik be az egyesület
egy látványos gálamûsor keretei között a
városi sportcsarnokban. A program érdekessége, hogy élõ zene kíséri a lányok produkcióját, a Ceglédi Fúvószenekar lesz a
meghívott vendég, akikkel már évek óta
tart a kapcsolat.
Márciusban kezdõdnek a megyei illetve
a területi versenyek, ahol már nagy a tét, a
legjobbak az országos döntõbe jutnak. A
2008-as esztendõ további eseményei a versenyeredmények és a várható meghívások
alapján alakulnak.
A csoport két egyesület keretei közt mûködik. A twirling a Beszédes József Általános Iskola Diáksport Egyesületében
szervezõdik, a mazsorettesek pedig a
DSTE szakosztályaként tevékenykedik. A
fenntartásuk jelentõs pénzösszeget igényel,
de a városvezetés, a szponzorok és a szülõk
szívesen a zsebükbe nyúlnak, mivel nemzetközileg is értékelhetõ sikereik Dunaföldvár fontos reklámhordozói.
Az utánpótlás toborzás sem jelent gondot, a siker vonzó a fiatalok számára. A
már középiskolás Süveges Gréta kétszeres
Európa bajnoki címe követendõ példává
vált sok kislány számára. Kiszliné
Kristofics Szilvia edzõ, csoportvezetõ
szakmai felkészültsége pedig garancia arra,
hogy a tehetséges és kitartó fiatalok elõbbutóbb képességeikhez mért sikereket érhetnek el itthon és külföldön egyaránt. 

A tapasztalatszerzés volt a cél
A fél éve alakult Holler UFC ifjú focistái
számára fõleg a rutin, a tapasztalatszerzés volt a cél a január 26-án Bölcskén
rendezett Épker Kupán. Ifj. Szászvári
Lajos ötlete alapján elõször került sor az
ifjúsági teremfoci torna megszervezésére
a bölcskei Unikor-Épker Kft. és a dunaújvárosi Épker Kft. rendezésében. A
szervezõk célja, hogy a legfiatalabb korosztály is játék és bemutatkozási
lehetõséget kapjon közönség elõtt.


SZABADOS SÁMUEL

Nemzetközi tapasztalat, hogy a fejlett
labdarúgó kultúrával rendelkezõ országok-

ban már 6-7 éves korban elkezdõdik az
utánpótlás nevelés. A szervezõk is ezt a
példát követték, mikor megszületett a kupa
ötlete. A meghívott csapatok vezetõi szívesen hozták el tanítványaikat ez alkalomra,
hiszen egy-egy ilyen verseny, az itt elért
esetleges siker nagyban meghatározhatja a
gyerekek további pályafutását. Önbizalmat
adhat a jövõre vonatkozóan, s tapasztalatokat jelent a sorozatmérkõzések rendszerében. A tétmérkõzések hangulata, a koncentráció, a sikerért való küzdés a legjobb
motiváció.
Hat gárda indult a versenyen. A paksi
Atomerõmû SE, a Dunaújváros FC, a
Bölcske SE, Harta, és a földvári két alakulat, a Holler UFC és a Holler Épker. Holler
Ferenc, edzõ két csapat indítására kapott
lehetõséget, mivel szerette volna, hogy iskolájának mind a 17 játékosa pályára lépjen. A szervezõk ezt lehetõvé tették. Az
érdeklõdés akkora volt, hogy a kupán kívül
még két óvodás korú csapat is részt vett a
napi programban. Õk kezdetként bemutató
meccset vívtak egymással.

A kétszer 15 perces mérkõzéseket az
MLSZ által kiírt korosztályra vonatkozó
versenyszabályok alapján vezették a
játékvezetõk. A gyõzelemért 3 pont járt,
pontegyenlõség esetén az egymás elleni
eredményt vették figyelembe. Sok gyereket
szüleik kísértek, de barátok, s a teremfoci
után érdeklõdõk is szép számban támasztották a tornacsarnok korlátját. Néhány felnõttekkel foglalkozó szakember is megnézett pár összecsapást, egy ilyen torna kiváló alkalom a tehetségek felkutatására. A
közönség színvonalas meccseket láthatott,
több gyerek nevét a nap végén úgy emlegették, mint a jövõ reménységeit. A színvonalkülönbség azért észrevehetõ volt. Ilyen
korban egy-két év korkülönbség is sokat
számít. A fizikai erõ egyes csapatoknál
jelentõs elõnyt biztosított a kisebbekkel
szemben. Voltak gárdák, melyek játékstílusán látszott, hogy hosszabb ideje együttjátszanak
A torna gyõztese a stílusosan játszó hartai csapat lett, megelõzve a dunaújvárosi és

a paksi fiatalokat. Az elsõ három helyezett
érmeket vehetett át, s a torna minden
résztvevõje oklevelet kapott. Különdíjban
részesült a gólkirály és a csapatvezetõk által megszavazott legjobb játékos és kapus.
Holler Ferenc csapatai az 5-6. helyen végeztek, de az edzõ szerint elkeseredésre
nincs ok, hiszen elsõsorban tapasztalatszerzés volt a cél. A fiúk sem bánkódtak, tudják, hogy hosszú idõ kell a csapat beéréséhez. Az edzõ szerint türelmes munkával
készülnek majd a további feladatokra. Voltak biztató jelek is a játékban, dicsérhetõ a
küzdõszándék, mely végig megvolt a fiúkban az erõsebb ellenfelekkel szemben is.
Az itt szerzett tapasztalatokat pedig fel kell
használni a továbblépéshez. A földvári ifjak nem sokat pihenhetnek, mert tavasztól
a Nemzeti Utánpótlás Bajnokság
mérkõzéssorozata vár rájuk, s áprilisban a
Kerék csárda által szervezett kupán Dunaföldváron a füves pályán bizonyíthatják tudásukat.
A házigazdák szervezõmunkája dicséretre méltó volt. Az elsõ alkalommal kiírt kupa folytatásán gondolkodnak az ötlet gazdái, még meg nem nevezett idõpontban és
helyszínen. 

Ismét Földváron
dolgozik a
sikeredzõ
Egy év kihagyás után ismét Földváron
vezet edzéseket Feja Tibor karate-kick
boksz edzõ, ki korábban nemzetközileg
is jegyzett sikereket ért el tanítványaival.
Az egy éves kihagyást szakmai okokkal
indokolta, lehetõsége adódott, hogy Budapesten és külföldön profi versenyzõket
menedzseljen, mely szakmai és anyagi
téren is sokat jelentett számára.


SZABADOS SÁMUEL

A szóbeszéddel ellentétben nem
sértõdésbõl távozott, jól érezte magát itt
Dunaföldváron, de az adódó lehetõséget
nem akarta kihagyni. Távolléte alatt is figyelemmel kísérte a helyi sportolók tevékenységét, általa megbízott edzõ vezette
helyette a foglalkozásokat, de ez idõ alatt
sajnos sokan hátat fordítottak a kick boxnak. Decemberben érkezett számára az
üzenet, hogy ha lehetõség van rá, térjen
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vissza régi sikereinek helyszínére. A kérésnek eleget téve januártól átvette az edzések
irányítását. A csoport létszáma azóta 15-20
fõre duzzadt, a tagok nagy része új, vagy
kezdõ, de Tibor örömmel tapasztalta, hogy
régi sportolói közül maradtak néhányan,
akiknek segítségére is számíthat a foglalkozások során.
A kezdõk miatt szinte az alapoktól kell
indulni, az elkövetkezõ hónapok fõleg
erõnléti edzésekkel telnek majd, késõbb
következnek a technikai, taktikai elemek.
Versenyekre idén még nem neveznek, de
reméli, hogy 2009-ben már hazai, vagy
akár nemzetközi sikereket tudhatnak maguk mögött a klub tagjai. A példa a közelmúltból adott, hiszen Farkas Balázs vagy
Görög Ákos éremmel tért haza az Európa
bajnokságról.

Feja Tibor

Feja Tibor szeretné folytatni a közönségsikert arató sportcsarnokbeli bemutatókat,
amelyek népes közönséget is vonzottak.
Reméli, a város vezetés a továbbiakban is
támogatni fogja ilyen jellegû kezdeményezéseit. Neves versenyzõket láthatott a földvári közönség, két éve szemtanúi lehettek
egy Európa bajnoki címvédésnek is. Ezek
az eredmények valóban városunk sportéletének jeles eseményei és sikerei voltak,
példát, önbizalmat adhatnak a sportág
alapjaival ismerkedõ fiataloknak.
A klub létszáma még növelhetõ, szívesen látnak érdeklõdõket. Csütörtökön este
hat órától a felnõttek csatlakozhatnak a
mûvelõdési házban tartott edzésekhez, az
iskoláskorú fiatalok kedden és csütörtökön
16 órától a Templom utcai iskola tornatermében jelentkezhetnek. A múlt években
paksi, dunaújvárosi edzõk is indítottak
foglalkozásokat városunkban, a kezdeti
érdeklõdés után azonban ezek a kezdeményezések néhány hónap után elhaltak. Feja
Tibor visszatérése remélhetõleg a küzdõsportok fellendülését jelentheti Dunaföldváron. 

Negyedszer írták
ki a polgárõr
teremfoci kupát
Négy évvel ezelõtt januárban született
meg az ötlet Széles János fejében, hogy a
polgárõrség, az amúgy mozgáshiányos
téli hónapban, januárban kispályás teremfoci tornát rendezzen. A résztvevõk
elsõsorban a polgárõrséggel együttmûködõ intézmények, civil szervezetek csapatai voltak. Idén január 26-án már negyedszer rendezték meg a tornát a városi sportcsarnokban, négy gárda részvételével.
SZABADOS SÁMUEL
A házigazda polgárõrség mellett az önkéntes tûzoltó egyesület, az önkormányzat
és a vendéglátósok legénysége küzdött az
értékes trófeáért. Mivel vándorserlegrõl
van szó, minden évben a gyõztes õrizheti a
kupát a következõ alkalomig, de ha valamelyik egylet háromszor nyeri el, végleg a
tulajdonában marad, s új kupát kell kiírni.
Az idei összecsapáson a tét az volt, hogy
gazdára talál-e a serleg. A vendéglátósok
ugyanis az utóbbi két évben gyõztesek voltak, s ha most is elsõk, övék marad a díj.
Számukra tehát az újabb gyõzelem a végsõ
sikert jelentette volna.
A keretek igen vegyes összetételûek voltak. Az igazolt labdarúgók mellett pályára
léptek teljesen amatõrök is, akik elmondhatták magukról, hogy évente egyszerkétszer rúgnak labdába. A játék képén
mindez meg is látszott, minden csapatnak
voltak húzó emberei és asszisztensei, akik
gyakori cserékkel biztosítottak maguknak
pár perc pihenõt, a különben nagy iramú
meccseken. Az eredmény mellett fontos


volt, hogy mindenki jól érezze magát, az
ellenfelek barátként tekintsenek egymásra,
óvják testi épségüket. Erre a nap nyitó beszédében Széles János fel is hívta a figyel-

met: „Úgy focizzatok, hogy hétfõn mindannyiunknak dolgoznia kell.“ Az intelmet
általában figyelembe vették a játékosok, de
a játék hevében elõfordult néhány kemény
összecsapás, amely szerencsére csak könynyebb sérülésekkel végzõdött. A végig
sportszerû mérkõzések során tapsolhattak
a nézõk látványos cseleknek, góloknak, s
derülhettek az ügyetlen, suta megoldásokon.
A torna gyõztese ismét a vendéglátósok
gárdája lett, így harmadik gyõzelmük után
végleg birtokukba került a kupa. Második
helyen a tûzoltók, harmadikként az önkormányzat végzett, megelõzve a polgárõröket.
Az ünnepélyes eredményhirdetés során
különdíjakat is átadtak a szervezõk. A gólkirályi címmel Tóth Zoltán büszkélkedhetett, aki a vendéglátósokat erõsítette. A
mezõny legjobb kapusává a tûzoltók
hálóõrét, Barát Józsefet választották. A díjazottak kis kupát és egy üveg pezsgõt
kaptak teljesítményük elismeréseként.
Zárszavaiban Széles János, szervezõ a
kitûnõ hangulatot méltatta, s reményét fejezte ki, hogy példájukat más civil szervezetek is követik, színesebbé, érdekesebbé
téve ezzel városunk közéletét.
A negyedik Polgárõr Kupa zárása a közösen elfogyasztott ebéd volt. A folytatásra nem sokat kell várni, tavasszal rendezik
a szintén hagyományosnak számító füves
pályás kupát, ahol a polgárõrség a helyi, a
paksi és a szekszárdi rendõrökkel vív
meccseket az elsõségért. 

Bajnoki
nyitányra várva
A focirajongók számára hosszúnak tûnik a meccseket nélkülözni kényszerülõ
vasárnap délutánok sorozata, de az idõ
„nekik dolgozik“, és néhány hét múlva
ismét izgatottan követhetik a zöld füvön
pattogó labda útját. Az élet visszatér a
„régi kerékvágásba“. Vasárnap ebéd
után irány a focipálya, újra együtt a régen látott haverokkal, lehet izgulni,
bosszankodni, örülni. Ki lehet engedni a
hét közben otthon, vagy a munkahelyen
felgyülemlett gõzt. Hétfõtõl pedig újra
várni azt a hétvégi lélekemelõ, a köznapok után végre izgalmat hozó vasárnapi két-három órát. A foci, ez a csodás
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világjáték ezeket a globális érzelmeket
kelti milliók számára kortól, nyelvtõl,
földrajzi tértõl függetlenül Barcelónától
Dunaföldvárig. Ezek az érzések lappangnak és erõsödnek fel a hétvége közeledtével John lelkében Liverpoolban
és János bácsiéban Bölcskén.
Sportrajongók, nem kell sokat várni, hiszen idén a múlt évi õszi meccs-halasztás
miatt korábban, már március másodikán elkezdõdnek a megyei labdarúgó
bajnokság küzdelmei. Mindkét városi
csapatunk kemény munkával készül a
tavaszi rajtra.


SZABADOS SÁMUEL

DFC
Heti több edzés és élõkészületi meccsek
töltik ki megyei elsõ osztályú egyletünk
februári programját. Az edzõpartnerek
különbözõ szintû csapatok. A megyei másodosztályban szereplõ Dunavecsét otthonában gyõztük le 5:2-re, majd az elsõ osztályú Solttal mérkõztünk meg Dunaegyházán. A találkozón a Bács megyeiek

Kindl István

nyertek 2:0-ra. Kindl István, edzõ a keret
szinte mindegyik tagjának játék lehetõséget adott, a második félidõben a fiatalokat küldte pályára. Ezeken a mérkõzéseken nem elsõsorban az eredmény a
fontos, hanem a játékelemek, a taktika
gyakorlása. Sajnos, a földvári edzõpálya
még mindig nem készült el, így a szurkolók továbbra sem láthatják a felkészülési
meccseken kedvenceiket. Budapesten, mûfüves pályán folytatódik a felkészülés egy
fõvárosi alacsonyabb osztályú csapattal,
Harta és Sárszentmiklós elleni meccs is a
tervek közt szerepel, majd a Paksi SE korosztályos utánpótlás gárdája lesz az edzõ
partner.
A keretben jelentõs változás nem várható, az átigazolási idõszak még javában tart,
de távozási szándékát eddig senki nem je-

lezte. Egy fõvel ugyanakkor bõvülhet a keret, a korábbi DFC játékos Schultheisz Attila Bölcskérõl igazolna vissza, a
vezetõség errõl folyamatosan tárgyal a
szomszédos klubbal. A bajnoki nyitányig
bizonyára minden rendezõdik, március 9én éppen Bölcskével kezd a DFC. Kíváncsian várjuk, Attila milyen mezben fut ki a
pályára. A játékosok közül mindenki
egészséges, eltiltás nem sújt senkit, tehát
optimális feltételekkel várhatjuk a folytatást az elõkelõ második helyrõl. Mindenki
dobogós helyre várja a fiúkat, titkon néhányan bajnoki címben reménykednek,
melynek az esélye megvan.

DSTE
Másodosztályú egyesületünk már március másodikán megkezdi a pontvadászatot,
az õsszel elhalasztott sióagárdi találkozóval. Csarnokban és a füves pályán készül a
legénység heti négy alkalommal, Varga Lajos, edzõ irányításával. Két edzõmeccs van
tervbe véve Cece ellen, mindkettõ idegenben.
A keret jelentõsen bõvült és erõsödött.
Bölcskérõl két korábbi DFC-s Princz Zoltán és Szauer Zsolt érkezik, a DFC-bõl az
ott kevés játéklehetõséget kapó Pasker Róbert igazol vissza korábbi klubjába. Távozó,

Varga Lajos

sérült egyelõre nincs, tehát minden esély
megvan arra, hogy a klub megerõsödve
kezdi a tavaszi szezont a 10. helyrõl. Újoncként ez a pozíció a másodosztályban nem
rossz. Most már tapasztalatokkal felvértezve folytatódik a küzdelem. A vezetõség és a
játékosok nem kergetnek hiú ábrándokat, az
elsõ évben a bentmaradás volt a cél, de az
õszi teljesítményt látva akár a 6-8. hely környékén is zárhat az egylet.
Városunk sportéletéhez kapcsolódó hír
még, hogy a pályagondnoki munkakört tavasztól Nagy Zoltán helyett Farkas László
tölti be. 

A kézilabdás
lányok esélyesek
az éremre
Javában tartanak a diákolimpiai küzdelmek megyei szinten, tét a tavaszi területi, vagy országos döntõkbe való bejutás.
A Magyar László Gimnázium diákjai
labdajátékban
is
érintettek
az
elkövetkezendõ hetekben. Országos döntõbe jutásra a leány kézilabda csapatnak
van esélye, amennyiben megismétli múlt
évi teljesítményét.
SZABADOS SÁMUEL
Akkoriban az amatõr kategória megyebajnokaként jutottak Rostási Nándor testnevelõ tanár tanítványai a veszprémi országos döntõbe, ahol tisztességesen helytálltak. Erre az idén is lehetõségük lesz. Februárban kezdõdnek a selejtezõk, Palánkon
négy csapat alkotja a mezõnyt, s az elsõ
kettõ jut a márciusi megyei döntõbe. Matematikai számítások szerint két mérkõzést
kell nyerni, s megvan a döntõt eredményezõ helyezés. A helyzetet kissé nehezíti, hogy néhány csapattag ugyanebben az
idõben a mazsorett csoporttal Szicíliába
utazik, hiányuk remélhetõen nem jelent
nagy hátrányt.
A keret heti két edzéssel készül az
erõpróbára, a múlt évi siker önbizalmat jelenthet számukra. A diáksport sajátossága,
hogy a távozó végzõsök miatt évrõl-évre
változik az állomány, de az elsõsök közül
sikerül a hiányt pótolni. Az õsz azt a célt
szolgálta, hogy a versenyek kezdetére öszszeszokott, ütõképes csapat álljon össze.
A lányok korábban már a profi kategóriában is indultak. Ebben a sorozatban klubokban igazolt sportolók indulhattak, természetesen a színvonal is magasabb. Lányaink mindegyike amatõr státuszú, de itt
is remekül helytálltak. A selejtezõ négyes
mezõnyébõl, melyet rajtunk kívül Tamási,
Gyönk és Bonyhád gárdái alkottak, másodikként a megyei döntõbe kerültek, ahol a
negyedik helyen zártak.
Idén a fiúcsapat is részt vesz a diáksport
legrangosabb tornáján. Régi hagyományai
vannak a gimnáziumban a férfi kézilabda
sportnak, a hatvanas években éppen a
gimisek tették népszerûvé Földváron a kézilabdát, többszörös megyebajnoki címmel
büszkélkedhet az iskola. Utoljára a 80-as
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évek közepén volt a gimnáziumnak bajnokcsapata. A mostani gárdának kicsi az esélye
az ilyen kaliberû sikerre, de tapasztalatok
birtokában idõvel kinevelõdhet egy
ütõképes társaság.
Röplabdásaink szinté többször elhódították a bajnoki címet, de ez a dicsõség is már
a múlté. A jelenlegi játékosok számára az
idei verseny inkább a felkészülést, a tapasztalatszerzést szolgálja a jövõbeni sikerekhez. 

Úszótanfolyam


SZIKLENKA LÁSZLÓ, EDZÕ

A Dunaföldvári Kajak-Kenu Szakosztály
úszótanfolyamot hirdet 9 és 13 év közötti
tanulók részére. Az úszásoktatás 5 hetes, és
díjmentes. Kezdés: március 13-án, csütörtökön.
Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámokon: 06-30-9799-424 , vagy 75-316850
Jelentkezés adatlap a Tourinform irodában (Várudvar) is átvehetõ. 

Pályázat
üzlethelyiség bérbevételére


POLGÁRMESTERI HIVATAL,

DUNAFÖLDVÁR
A Dunaföldvári Önkormányzat licitálás
útján történõ bérbevételre meghirdeti az
alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti
45 m2 alapterületû ingatlan.
Kikiáltási ár: 13.400,-Ff/m2/év+ Áfa
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. tel.: 75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2008. február
1. és 2008. március 3. 12 óra között vásárolható meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal pénztárában (hétfõcsütörtök 10-12 óráig).
Licitálás idõpontja: 2008. március 3.
(Hétfõ) 15.00 óra, helye: Polgármesteri
Hivatal, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
nagyterem (I. emelet) 

Felhívás!
A város külterületein lévõ erdõkbõl
lopják a fát. A rendõrség kérése: az erdõtulajdonosok nézzenek utána tulajdonuknak, ha gyanús személyeket látnak, vagy
akár lopás szemtanúi, hívják a
rendõrséget, a polgárõröket, vagy a
mezõõröket. A három szervezet együttmûködésének köszönhetõen elfogtak
fatolvajokat, kiknek ügyében eljárás folyik.
Az elmúlt idõszakban a közlekedésben
jogszabályváltozás történt. Külterületen
a kerékpárosoknak kötelezõ viselniük a
láthatósági mellényt. Sötétedés után nagyon fontos, hogy láthatók legyenek, és
ehhez feltétlenül szükséges még, hogy a
kerékpárok mûködõ lámpákkal legyenek
felszerelve. Külterületen a gyalogosok is
ügyeljenek arra, hogy láthatók legyenek!
Ha gépkocsival megállnak, feltétlenül
zárják be az autó ajtaját, és kapcsolják be
a riasztót. Értéket látható helyen senki se
hagyjon gépkocsijában! Ne adjanak
lehetõséget a tolvajoknak!
Elsõsorban idõs embereket próbálnak
megtévesztéssel meglopni, különféle
közüzemi cég (víz, gáz) munkatársaiként
jelentkezõ emberek. Minden esetben kérjék, igazolják magukat, és csak ez után
engedjék be az ismeretleneket lakásukba,
házukba.
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Telefon: (75) 341–176,
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szerkeszti Kuti Péter
Nyomtatja: SÉD Nyomda Kft.,
7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.,
Telefon: (74) 529–950.
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február

15. péntek
Plasztik szerelem
16. szomat
A vetítés elmarad!
22. péntek
Alvin és a mókusok
23. szombat
Anyád lehetnék
29. péntek
Legenda vagyok
március 1. szombat
Mesterdetektív
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 400 Ft. Pénztárnyitás az
elõadások kezdete elõtt 1 órával!
BÜFÉ.

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

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

(20) 362–58–17

A Mozgássérültek Tolna Megyei
Egyesülete Dunaföldvár-Bölcske Csoport 2008. évi ügyfélszolgálati rendje
minden hónap második hétfõjén 9-12
óráig a Duna u. 13. sz. alatt.
2008.02.11., 15.; 03.10., 31.; 04.14.,
28.; 05.26.; 06.16., 30.; 07.14., 28.;
08.11., 25.; 09.08., 22.; 10.13., 27.;
11.10., 24.
Mindenkit szeretettel várunk: Szemenyei Rózsa, titkár és Kudlik Vilmos
csoportvezetõ

Február elsejétõl új parancsnoka van a dunaföldvári
rendõrõrsnek
Kulcsár Szabolcs rendõrszázadost nevezték ki az õrs élére. Korábban a solti
rendõrõrs helyettes parancsnokaként
bûnügyi szakterületen dolgozott, családjával együtt Solton él. „Az itteni állomány tagjait ismerem, mert több közös
akcióban, bûnügyben dolgoztunk együtt.
Bízom abban, hogy munkatársaim és a
helyi lakosok befogadnak, feladataimnak
legjobb tudásom szerint meg akarok felelni. A közigazgatás helyi vezetõivel
már felvettem a kapcsolatot, az ajtóm
nyitva áll mindenki számára, problémáját, ha van rá mód, orvosoljuk“- mondta
az új õrsparancsnok.

A törzsvásárlói kedvezmény március 15-ig
ingyenesen igényelhetõ illetve meghosszabbítható. Kérje
üzletünkben!

- Szuper prémium minõségû NOVA FOODS
tápok nagyon kedvezõ áron újra kaphatók.
- Mirelit áruk már 95 Ft./kg ártól.

