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Közéleti lap

Idén 15 éve, hogy a két város akkori pol-
gármestere aláírta a testvérvárosi
szerzõdést. Ebbõl az alkalomból Nagy
Gáborné és Klaus Kornberger polgár-
mesterek - dr. Gyenesei István önkor-
mányzati miniszter és dr. Puskás Imre,
a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke jelen-
létében - aláírásukkal szentesítették a
megerõsítõ okiratot. 

! BAKSAY ERIKA

Klaus Kornberger, Weikersheim pol-
gármestere hangsúlyozta, hogy Dunaföld-
vár az elmúlt 15 év alatt rengeteget
fejlõdött. Utak épültek, létrejött a szenny-
vízelvezetõ-rendszer, megoldották a víz-
kezelést, a lakóövezetek épülnek, szépül-
nek. Véleménye szerint a testvérvárosi
kapcsolat legfontosabb eleme a két város
lakóinak személyes barátsága. Ez a barát-
ság több szinten is fellelhetõ, s különösen
a kulturális rendezvények jelentik a fõ
színhelyét. 

Nagy Gáborné, Dunaföldvár polgármes-
tere rámutatott, hogy sokféle területen jött
létre együttmûködés: diákok utaznak egyik
városból a másikba ismerkedni, eszmét
cserélni, barátkozni, nyelvet tanulni. Kóru-
sok, civil szervezetek vesznek részt a két
város rendezvényein, ünnepein. Gazdasági
kapcsolatokkal is próbálkoztak, de rá kel-
lett jönni, hogy egy testvérvárosi kapcsolat
valójában nem errõl szól. A polgármester
asszony kérdésünkre azt is elmondta, hogy
Dunaföldvár nem tervezi újabb testvérvá-
rosi kapcsolat kialakítását. „Most, hogy itt
volt a Földváriak Találkozója, öröm volt
látni, hogy egyszerre van jelen több ország
- a határon túli Földvárokra értem - úgy,
hogy közben mégis magyarul beszélünk.
Jelen volt az Alföld, a Dunántúl, Szerbia,
Erdély. Egy kicsit, megismertük egymás
életét, gondjait, örömeit, problémáit. Ezek
a kapcsolatok sokat jelentenek a számunk-
ra, és remélem, sokáig fennmaradnak.“

Dr. Gyenesei István, önkormányzati mi-
niszter kijelentette, hogy sok testvérvárosi

kapcsolat mûködik Magyarország telepü-
lésein, de a mostani rendezvény kicsit más,
mint a szokásos, hiszen itt, ezen a napon
Dunaföldvár két testvérvárost is vendégül
lát, emellett pedig találkozik egymással a
sokféle Földvár küldöttsége. Ebbõl is lát-
szik, hogy országhatárok, nyelvi nehézsé-
gek nem jelentenek akadályt az emberi
kapcsolatok számára. Kérdésünkre vála-
szolva a miniszter elmondta, hogy bár sze-
mélyes tapasztalatai nincsenek Dunaföld-
várról, mégis jól ismeri, hiszen Jákli Péter,
aki a 80-as években a városunkban dolgo-
zott, késõbb a Somogy Megyei Közgyûlés-
ben kollégája lett, sokat mesélt a városról,
nosztalgiával és nagy szeretettel.

Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Köz-
gyûlés elnöke is a személyes emberi kap-
csolatok kialakulásában és fenntartásában
látja a testvérvárosi kapcsolat jelentõségét:
„Egyértelmû, hogy itt elsõsorban emberi
kapcsolatokról van szó. Az EU csatlakozás
pedig új színt vitt a dologba: az átláthatatlan
intézményrendszerû, bonyolultan szabályo-
zott rendszert az emberi szálak szerethetõb-
bé teszik. A személyes ismeretségek nem-
zeti sztereotípiákat döntenek meg, a kézzel
fogható valóság elmossa az elõítéleteket, a
különbségeket. A csatlakozás óta eltûntek a
határok: mindenki oda megy, ahová akar.
Az utazó látja a városokat, a tájakat, de mi-
nimális nyelvismeretével nem lát bele az
emberek életébe. Egy testvérvárosi kapcso-

latban megváltozik a kommunikáció jelle-
ge: megismerek egy embert, és máris job-
ban ismerem az országot.“ !

HHiissttóórriiaa

! BALOGH EMESE

1993. április 16-án, a testvérvárosi kap-
csolatot létrehozó szerzõdés ünnepélyes
aláírására érkezett elõször Dunaföldvárra
nagyobb létszámú weikersheimi küldött-
ség. A Horst Häffner, polgármester vezet-
te Baden-Württenbergi kisváros delegáció-
ját Kiss János, Dunaföldvár polgármestere
köszöntötte a városháza dísztermében.
Másnap, április 17-én  a városi mûvelõdési
központban tartották Dunaföldvár és
Weikersheim közös ünnepi képviselõ- tes-
tületi ülését, melyen jelen volt többek kö-
zött a  német fõkonzulátusáról Hans Red-
fehr, fõkonzul, Konrad Kapell,  Németor-
szág Magyarországi Nagykövetségének ta-
nácsosa, Georg Wenzel Baden-Württen-
berg tartomány tanácsosa, Priger József, a
Tolna Megyei Önkormányzat közgyû-
lésének elnöke és dr. Csalótzky György
miniszteri fõtanácsos.

A testvérvárosi szerzõdést Horst Häffner
és Kiss János, polgármester írta alá az ün-
nepélyes gálamûsor keretei között.

2003. május 31-én, a Várjátékok rendez-
vényén ünnepelte meg a testvérvárosi kap-
csolat fennállásának 10. évfordulóját a két
város önkormányzata. Ez alkalommal
Weikersheim és Dunaföldvár képviselõ-
testülete is kifejezte a testvérvárosi kap-
csolatok folytatásának szándékát, így ke-
rülhetett sor a testvérvárosi kapcsolatok
megerõsítésére. A szerzõdést a két polgár-
mester, Klaus Kornberger és Nagy
Gáborné írta alá, de az ünnepélyes pillana-
tokon jelen voltak a korábbi városvezetõk,
Horst Haffner és Kiss János is.

Másfél hónappal késõbb, július 12-én a
két polgármester Weikersheimben is aláírta
a kapcsolatot megerõsítõ okmányt. A part-
nerkapcsolat ünnepélyes megújítására a
weikersheimi kastély lovagtermében került
sor. Az ünnepséget megtisztelte jelenlété-
vel a Baden-Württenbergi Tartományi
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dr. Puskás Imre, Nagy Gáborné, Klaus Kornberger,
dr. Gyenesei István
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! JÁKHALMI TÍMEA

A Szüreti Fesztivál rendezvényein nem-
csak a meghívott „Földvár“ települések
delegációi vettek részt, hanem a programo-
kat olyan az olasz és német testvérváro-
sunkból érkezett vendégek is színesítették,
mint a weikersheimi Erasmus Widmann
Kórus és a Sergio Band Ossonából. Fontos
kiemelni, hogy a testvérvárosi találkozó le-
bonyolítását az Európai Unió (Európai Bi-
zottság) Oktatási, Audiovizuális és Kultu-
rális Végrehajtó Ügynöksége 11.957 Euro
pályázati összeggel támogatta. A hosszú

hétvége alkalmával külföldi vendégeink
bepillantást nyerhettek a magyar családok
mindennapi életébe, a fiatalok a helyi gim-
náziumba, az idõsebbek a pincefaluba tet-

tek látogatást, megtekintették az Orpheus-
pályázat segítségével felújított török-tor-
nyot és várudvart, továbbá részt vettek a
szervezett kulturális eseményeken és a ha-
gyományos szüreti felvonuláson. 

Köszönjük mindazoknak a munkáját,
akik aktívan részt vállaltak és segítettek
abban, hogy a meghívott vendégek jól
érezzék magukat! !

UUnniióóss  ttáámmooggaattááss  aa  tteessttvvéérrvváárroossii  ttaalláállkkoozzóórraa

AA  SSzzüürreett  ÍÍzzeeii
! BAKSAY ERIKA

Kovács János, Venesz-díjas mestersza-
kács beszámolt arról, hogy a dunaföldvári
vállalkozók készítették el azt a hatalmas
edényt, amiben a rendezvényen 1000
adag szüreti lecsós tokányt fõztek. 160 kg
sertéshús, 80 kg zöldpaprika, 40 kg para-
dicsom és 15 kg szalonna rotyogott a
nagy lángon, és jó néhány földvári segítõ
kavargatta az ételt. Szombat délután

14.30-kor gyújtottak alá, 18 órára készült
el az 1000 adag. Az edény jelesre vizsgá-
zott, a mérete is megfelelt, jó félig volt a
tokánnyal. A visszajelzések szerint a he-
lyiek meg voltak elégedve az étel
minõségével.

Másnap délelõtt zajlott a fõzõverseny a
Fafaragó Galéria elõtt, ahol az elõzõ napi
szakácsokból állt össze a zsûri. A 12
nevezõ fõként pörköltekkel indult a ver-
senyen, de igen változatos módon: bab-
bal, káposztával, füstölt hússal; marhából,
sertésbõl, birkából. Általános tapasztalat,

hogy a minõség évrõl évre jobb. Az ételek
küllemre, ízre egyre kellemesebbek, így
nem is volt egyszerû dönteni.

Idén négy díjat osztottak ki: különdíjat
kapott a bácsföldváriak babos étele, har-
madik lett ifj. Süveges József különleges,
zöldbabbal, gombával készült vadraguja,
amit palacsinta-metélttel tálalt fel. Máso-
dik lett a balatonföldvári vegyespörkölt,
az elsõ díjat pedig egyértelmûen a
tiszaföldváriak birkapörköltje vitte el,
amiben a birkaság pont annyira érzõdött,
amennyire kell. !

EEXXPPOO  22000088
! BAKSAY ERIKA

Kiss Lajos Csaba, az Expo 2008 szervezõ-
je kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy az
idei volt a földvári expok sorozatában a nyol-
cadik. A két nap folyamán 29 kiállító jelent
meg. Érdekes és változatos volt a paletta: az
egészséggel kapcsolatos, illetve kézmûves
termékek mellett civil szervezetek, pénzügyi
vállalkozások is kiállítottak. A kiállítóknak
kb. a fele tavaly, vagy a korábbi évben is

megjelent az expon, a másik fele új szereplõ
volt. Jelentõs különbség, hogy a vállalkozók,
termelõ-, kereskedõ cégek számára az expo
inkább kapcsolatteremtési lehetõség, a civil
szervezetek számára viszont lehetõség a be-
mutatkozásra, a társadalmi elismertség kiví-
vására. Ezen kívül a civil szervezetek mindig
olyan színfolttal gazdagítják a kiállítást, ami-
re mondjuk egy pénzügyi vállalkozás - jel-
legébõl adódóan - nem képes.

Az expot minimális költséggel sikerült le-
bonyolítani az idén 20-25 ezer Ft-ból. Ezen
felül 80-90 ezer Ft-ért vásároltak paraváno-

kat, s így a tavaly vett szõnyegekkel együtt
lassan komplett lesz egy teljes kiállítási ins-
talláció. A költségvetés a Szüreti Fesztivál
költségvetésének része, így javarészt önkor-
mányzati támogatás.

A látogatók minden évben megszavazzák,
kinek a kiállítása volt a legszebb. Idén a leg-
látványosabbnak - nem elõször - a kertbará-
tok standja bizonyult, második lett az Ör-
dögszekér Néptánc Egyesület, harmadik a
Dunaföldvári Vadásztársaság, de jellegéhez,
lehetõségeihez képest minden kiállító kitett
magáért. !

tanács két képviselõje és Bársony And-
rás, a külügyminisztérium politikai állam-
titkára. 

2004. május 1-jén, az Európa-napon,
Magyarország Európai Unióhoz való
csatlakozását a Schwartz alpolgármester
úr vezetésével érkezett weikersheimi
küldöttség delegáltjaival közösen ünne-
pelték a dunaföldváriak. 

Dunaföldvár és Weikersheim kapcsolatá-
nak 15 éve alatt civil- és sportszervezetek,
intézmények és magánemberek kapcsolatai
épültek ki, fonódtak szorosabbá, váltak ba-
rátsággá. Mára már hagyományként mûkö-
dik a weikersheimi és a Magyar László
Gimnázium diákcsere programja; a weikers-
heimi városi rendezvényeken az Annamatia
és a Cantemus kórus, a kertbarátok, a Szent

Rókus Borlovagrend, az Ördögszekér Tánc-
egyesület tagjai évente adtak ízelítõt a
dunaföldvári hagyományokból, ahogy a
weikersheimiek a dunaföldvári rendezvé-
nyeken. Az elmúlt évek során a két város la-
kói többször is vendégül látták egymást ott-
honukban, ennek is köszönhetõ, hogy a test-
vérvárosi kapcsolat élõ barátságként mûkö-
dik Dunaföldvár és Weikersheim között. !
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Az idei Szüreti Fesztivál programjait
több elem is gazdagította. A rendezvény
idején városunkba látogatott az olaszor-
szági Ossona küldöttsége, másik testvér-
városunk, a németországi Weikersheim
polgármestere és küldöttsége pedig a test-
vérvárosi kapcsolat 15. évfordulója alkal-
mából ekkor írta alá a kapcsolatot
megerõsítõ okiratot. Ezzel egy idõben zaj-
lott a Földváriak Találkozója is, amely az
idén - Balatonföldvár, Tiszaföldvár, Bács-
földvár és Pusztaföldvár mellett - az erdé-
lyi Melegföldvárral egészült ki. 

! BAKSAY ERIKA

Pataki Dezsõ, a Mûvelõdési Központ
igazgatója, a rendezvény felelõs szervezõ-
je elmondta, hogy második alkalommal
zajlott a rendezvény a vár és környékének
területén. A mai napig vannak kétségek ar-
ról, hogy nem lenne-e jobb helyen a ren-
dezvény a városközpontban, mint koráb-
ban, érvek szólnak ellene is, mellette is.

Sok elõnye van a várnak, de az biztos,
hogy igazán jó idõ esetén, amikor sokan
látogatnak el a programokra, a terület
szûknek bizonyul. 

A Templom utcára került a nagy fõzés és
az asztalok, a csúszda, a gyermekjátékok
kissé távolabb estek a központi színpadtól.
Tény, hogy a Rákóczi utcán és környékén
egységesebb a rendezvény. Ugyanakkor az
infrastruktúra, a szép környezet és a kultu-
rált körülmények a vár mellett szólnak.
Mindenesetre feltehetõen jövõre is a vár-
ban lesz a Szüreti Fesztivál.

Annak ellenére, hogy nem volt kedvezõ
az idõjárás, a népszerû programokat - a fel-
vonulást, a koncertet és a nagy fõzést -
igen sokan látogatták. Jól sikerült idén az
Expo valamint a földváriak részvételével
megrendezett Szüreti Virtuskodás is a ké-
zilabdapályán, ugyanakkor vasárnap
délelõtt kevesen látogattak el a progra-
mokra.

Sok ember dolgozott azon, hogy a né-
met, olasz, valamint az ötféle földvári ven-
déget kísérje, ellássa mindennel. Delegáci-
ók, fellépõk, kórusok voltak a városunk-
ban két napig váltásban, sajátos hangulatot
hozva a fesztivál programjába.

Pataki Dezsõ az anyagi háttér kapcsán
kifejtette, hogy az idén a költségvetésben
együtt szerepeltek a nyári rendezvények.
Földvári Nyár néven pályázott a város egy
komolyabb összegre, amit el is nyert. En-
nek, továbbá az önkormányzati, szponzori
pénzeknek és egy EU-s pályázatnak
köszönhetõen a nyári rendezvények felte-
hetõen beleférnek a megszabott keretbe.
Maga a Szüreti Fesztivál mintegy 2,2- 2,3
millió Ft-ba került. !

SSzzüürreettii  FFeesszzttiivvááll  22000088

Nem volt igazán nyugodt az utóbbi né-
hány hónap a helybéli önkéntes tûzoltók
számára. A nyár eleji viszonylagos ese-
ménytelenség után augusztusban és
szeptemberben két komoly tûzesetrõl
számolt be Csányi Imre, parancsnok.

! SZABADOS SÁMUEL

Július végén a nagy viharok csupán víz-
elöntést eredményeztek. A Völgy, a Szent
István utcában és a Reiter közben kellett
szivattyúzni kisebb vízmennyiséget. Út-
akadály mentesítésre, kidõlt fák eltávolítá-
sára nem került sor, mivel a szélerõsség
nem volt nagy a viharok idején. Közúti
balesethez sem riasztották az egységet. 

Augusztus 19-én a Szent István utcában
gyulladt ki egy nádtetõs ház. Elõször a pak-
siak érkeztek a helyszínre, de parancsnokuk
úgy döntött, hogy kell a helybéli tûzoltók
segítsége is. Egy idõs néni gyertyát égetett a
szobában, így valószínûleg gondatlanságból
keletkezett a tûz. A szobából tovább terjedt
a tetõre, ahol a nád gyorsan lángra kapott.
Személyi sérülés nem történt, de a ház lak-
hatatlanná vált. A tetõt le kellett bontani, a
falak eláztak. 

Augusztus utolsó napjaiban a Szondi ut-
cában kapott lángra az avar, valószínûleg
ekkor is gondatlanságból. Néhány száz
négyzetméterre terjedtek csak a lángok, az
aljnövényzet nem volt nagyon dús, a tüzet
gyorsan el lehetett oltani. 

Szeptember 5-én az utóbbi évek legna-
gyobb tûzesetéhez riasztották három telepü-
lés egységeit. A szeméttelep lobbant lángra,
szerencsére a lakóházaktól távol. A paksi
központ riasztotta a helyi tûzoltókat, akik
nyolc fõvel érkeztek a helyszínre. A tûz vi-
szont olyan nagy területre terjedt ki, hogy a
két paksi és a földvári kocsi nem volt ele-
gendõ, Sárbogárdról kellett segítséget hívni.
Így is közel hat órába telt, míg sikerült a fel-
színi lángokat eloltani. Éjszaka volt, mire a
kocsik elvonultak. A felszín alatt viszont to-

vább izzott a parázs, s másnap éjjel ismét
lángra kapott. Minden kezdõdött elõrõl. Ér-
keztek a paksiak, a helybéliek, de Sárbo-
gárd is kivonult. 5-6 hektárra terjedt ki a
tûz. Az izzó gócokat egyenként kellett fel-
deríteni. Reggel félnégy volt, mire véget ért
az oltás. A gondatlanság itt is valószínû, va-
laki mûanyagokat égetett a telepen az elõzõ
napokban. 

Az õszi hónapok szintén rejtenek veszé-
lyeket, szaporodnak a kertbéli elszáradt
gyom- és szemétégetések. A legtöbb prob-
lémát az õrizetlen és az el nem oltott tüzek
okozzák ilyenkor. !

KKééttsszzeerr  iiss  lláánnggbbaa  bboorruulltt  aa  sszzeemméétttteelleepp

MMeegghhíívvóó

Tisztelettel meghívjuk 2008. október
23-án 10 órára a Mûvelõdési Házba az
1956-os forradalom és szabadságharc
52. évfordulója alkalmából tartott em-
lékmûsorra.

Az ünnepséget koszorúzás követi a
Városháza falán elhelyezett 1956-os
emléktáblánál. !



Dunaföldvár város képviselõ-testülete
szeptember 30-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 16 nyilvános és 3
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az
ülésen Petrovics Józsefné és Weiszgáber
János képviselõk nem voltak jelen.

! BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület jelentést
fogadott el a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd áttekintette Duna-
földvár önkormányzatának 2008. elsõ félévi
gazdálkodását. A jelentés szerint a költség-
vetés bevételei és kiadásai idõarányosak,
kirívó eltérés nem mutatkozik.

A harmadik napirendben a képviselõk
pályázat beadásáról döntöttek a közrend-
védelmi bírságból befolyt összegek fejeze-
ti kezelésû elõirányzat támogatásainak el-
nyerésére, és e célra 500 ezer Ft önerõt
szavaztak meg. Ezután átcsoportosítással
500 ezer Ft többletkeretet biztosítottak
földút karbantartásra, illetve a költségvetés
általános tartalékaiból 2 millió Ft-tal meg-
emelték a sportpálya öltõzõjének felújítási
keretét. A DSTE Labdarúgó Szakosztály
támogatási kérelmére az idén biztosított
350 ezer Ft-ról a tavalyi támogatás mérté-
kére, 500 ezer Ft-ra emelték az egyesület
önkormányzati támogatását.

A hetedik napirendben a testület 2011.
március 31-ig hosszabbította meg a Duna-
földvár Tv mûködtetésérõl szóló megálla-
podását a Part-Oldalak Kulturális Egylet-
tel, majd a dunaföldvári vár hasznosításá-
val kapcsolatban hozott döntéseket. Esze-
rint döntött egy négyórás állás létrehozásá-
ról, illetve arról, hogy a jövõben a Tourin-
form Iroda a Mûvelõdési Központhoz ke-
rül. A képviselõk elfogadták az Eszkép-
mûhely üzemeltetési koncepcióját is,
amellyel a várat és intézményeit kívánják
kulturális céllal hasznosítani.

A következõkben a képviselõk - lakossá-
gi beadvány hatására - módosították az út-
építési és közmûvesítési hozzájárulás kive-
tésének szabályozásáról szóló rendeletü-
ket, majd lakásügyekben döntöttek. Ezután
ingatlanvásárlási, terület felajánlási és in-
gatlan felajánlási kérelmeket bíráltak el, il-
letve meghallgatták az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság tájékoztatóját kollégiu-
mi férõhelyek tárgyában saját hatáskörben
hozott döntésérõl.

Zárt ülés

Az elsõ napirendben a testület hitel visz-
szafizetési határidõ meghosszabbítását en-
gedélyezte a DIT Kht. számára. A kérelem
oka a DIT kht. szekszárdi társasház-építési
projektjének, pontosabban az elkészült la-
kások értékesítésének elhúzódása. A pro-
jekt befejezésére felvett hitelt a Kht-nak
szeptember végén kellett volna visszafizet-
nie, de - mivel 3 lakást még nem értékesí-
tettek, 2 lakás vételára pedig csak az év vé-
gén folyik be - a cég nem tudja a hitelt

visszafizetni. Az ülésen megszavazott ha-
ladék jövõ év végéig szól.

A zárt ülés második napirendjében a
DIT Kht-nak a gazdasági társaságokról
szóló törvénybõl adódó kötelezettsége
miatti átalakulás formáit tárgyalták a
képviselõk, illetve az ügyvezetõt megbíz-
ták azzal, hogy dolgozzon ki erre vonat-
kozóan variációkat. A törvény szerint
ugyanis a Kht-knak jövõ év június 30-
dikáig más nonprofit szervezetté kell át-
alakulniuk. 

A harmadik napirendben a Dunavíz Kft.
telephelyének ügyét tárgyalta a testület. Is-
meretes, hogy az iskolaépítési beruházás a
Kft. jelenlegi telephelyét is érinti. A
leendõ telephellyel kapcsolatban Varga
Lajos, ügyvezetõ négy variációt dolgozott
ki: az elsõ szerint a cég a tulajdonában levõ
Duna-parti (a volt szennyvíztelep) terüle-
ten építené fel telephelyét. A második va-
riáció szerint az Ipari Parkban bérelne, a
harmadik variáció szerint az Ipari Parkban
vásárolna telephelyet, a negyedik variáció
szerint ugyanitt építene egy új telephelyet
a cég számára. A képviselõk úgy döntöt-
tek, megpályáztatják a kérdést, és olyan
magánszemélyek, vállalkozók jelentkezé-
sét várják október végéig, akik alkalma-
sabb helyet tudnának biztosítani a Dunavíz
Kft. számára.

A zárt ülés végén a testület elfogadta és
november 30-dikáig meghosszabbította a
Hotel Management Kft. vételi ajánlatra vo-
natkozó határidõ-módosítási kérelmét, mi-
vel a tervezett Duna-parti gyógyszálló
megépítésére kiírt pályázat eredménye
még mindig nem került nyilvánosságra. !
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HHiirrddeettééss

! NAGY GÁBORNÉ, POLGÁRMESTER

Dunaföldvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a tulajdonában
álló Dunavíz Kft. elhelyezésére (telep-
hely) keres bérbe vehetõ vagy eladó kb.
1.000 m2 alapterületû dunaföldvári ingat-
lant (épület kb. 500 m2 + zöld terület kb.
500 m2). 

Az épületnek alkalmasnak kell lennie
munkagépek elhelyezésére, raktár, mû-
hely, irodák, szociális helyiségek kiala-
kítására.

A bérbeadási ajánlatnak tartalmaznia
kell:

- bérleti díj összegét Áfa nélkül/hó

- bérbeadás idõtartamát
- rövidtávú: 1-5 év
- középtávú: 1-10 év
- hosszú távú: 15-20 év

- eladási szándék esetén: 
- a vételár megjelölését, amit kiválasz-

tás esetén hivatalos értékbecsléssel szük-
séges alátámasztani,

- a vételár kifizetésének határidejét
(részletfizetési lehetõség megjelölésével)

- az ingatlan pontos helyét, hrsz-ot, tu-
lajdonosának nevét.

Az ajánlatok zárt borítékban történõ
benyújtásának határideje: 2008. október
31-én 13 óra. 

Helye: polgármesteri hivatal jegyzõi
iroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u.2.

I.e. 4. ajtó, vagy postai úton úgy, hogy az
ajánlat legkésõbb 2008. október 31-én 13
óráig a polgármesteri hivatalba megér-
kezzen.

Az ajánlatot tartalmazó borítékra kér-
jük ráírni: „Dunavíz Kft. Telephely“.

Az ajánlatok bontásra és elemzésre a
benyújtási határidõt követõ 15 napon be-
lül kerül sor.

A fenti hirdetés nem minõsül pályázta-
tásnak, a beérkezett ajánlatokról a
képviselõ-testület dönt, melyrõl az aján-
lattevõk írásos értesítést kapnak.

A hirdetés az optimális telephely kivá-
lasztás elõkészítõ munkáinak részét ké-
pezi. !
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Szülõk részérõl indult kezdeményezés
még augusztusban azzal a céllal, hogy a
lehetõségekhez mérten összefogva, mun-
kájukat felajánlva újítsák fel az egyre
veszélyesebbé váló Ifjúság téri játszó-
parkot. 

! SZABADOS SÁMUEL

A városnak egyelõre nincs pénze a teljes
modernizációra, az milliós összegeket igé-
nyelne. A munka célja az volt, hogy biz-
tonságossá tegyék a park eszközeit, pótol-
ják a hiányzó, vagy megrongált  léceket,
csavarokat. A leglátványosabb a festés
volt, amely után élénk színt kaptak az
ugyancsak megkopott hinták, mászókák. 

Noszkóné Németh Erika, szervezõ tíz
családot tudott mozgósítani szeptember
elsõ szombatjára, amely alkalomra a ter-

mészet is kegyes volt a munkálkodókhoz,
verõfényes napsütés jellemezte az egész
napot. Természetesen a gyerekek is elkí-
sérték az apukákat, anyukákat, s a maguk
módján kivették a részüket a munkából. 

Az önkormányzat 200 ezer forintot biz-
tosított anyagvásárlásra, az asztalos mun-
kát Noszkó Levente végezte. Sok faanya-

got kellett pótolni, az asztalok és padok
teljesen új borítást kaptak, eltûntek a sérü-
léseket okozó rozsdás szögek. Rabi Attila,
erdész a homokozó köré ajánlott fel geren-
dákat, a DIT Kht. vásárolta meg és szerel-
te fel az új mûanyagcsúszdát. 

A lefestett fémfelületek jelentettek átme-
neti problémát, a türelmetlenebb gyerekek
rögtön birtokba akarták venni a hintát, a
korlátot, ami még nem száradt meg, és
nyomokat hagyott a ruhákon az anyukák
bosszúságára. 

A következõ hétvégén kis piknikre gyûl-
tek össze a szülõk, gyerekek. Étel, ital ke-
rült a frissen festett asztalokra, a vidám
hangulatot a borongós idõ sem tudta elron-
tani. Az akció példa lehet más közösségek
számára is. A játszóterek nem kerülhetik el
az uniós elvárások szerinti teljes megúju-
lást, de addig is érdemes szépítgetni, biz-
tonságosabbá tenni õket fõleg gyerekeink
érdekében. !

MMeeggúújjuulltt  aa  jjááttsszzóóttéérr

IIddõõsseekk  VViilláággnnaappjjaa
Október 1-jén Dunaföldváron hagyo-
mányosan megünnepelték az Idõsek

Világnapját. Babits Józsefné, a gondo-
zási központ vezetõjeként szervezte az
ünnepséget, amelyen az általános isko-
la, a zeneiskola és a Levendula
Alapfokú Mûvészeti Iskola táncosain
kívül a Napsugár Idõsek Otthona és a
Nyugdíjasklub tagjai is felléptek. 

! BAKSAY ERIKA

A színvonalas mûsorra a sok meghívott
nyugdíjason, idõs emberen kívül az intéz-
mények a mozgásukban korlátozott gon-
dozottjaikat is elhozták.

A világnap alkalmából ugyanezen a na-
pon szakmai délelõttöt tartottak a Napsu-
gár Idõsek Otthonában. A meghívott

elõadók - Waffelsmidt Ibolya, a Gyönki
Módszertani Intézet vezetõje és Kecskés
Rózsa ellátott-jogi képviselõ - az idõsel-
látás problémáiról beszéltek, a szakellá-
tásban dolgozók számára pedig ezután
egy elsõsegély és újraélesztési elõadás
következett.

Ahogy azt Babits Józsefné elmondta,
azért fontos a hasonló szakmai napok
szervezése, mert így a különbözõ terüle-
teken - jelzõrendszeres szolgálat, nappa-
li ellátás, Máltai Szeretetszolgálat, házi
segítségnyújtás - dolgozó szakemberek
megismerik egymás munkáját, és bete-
kintést nyerhetnek tevékenységük jogi
hátterébe. !

Szeptember 29-én adták át azt a pihenõ-
parkot, amit a DIT Kht. készített a Nap-
sugár Idõsek Otthona lakói számára.

! BAKSAY ERIKA

Ráthgéber Lászlóné, ügyvezetõ igazga-
tó elmondta, hogy a jó 2 millió Ft költség-
vetésû létesítmény február vége óta készül
a városüzemeltetés dolgozóinak, az otthon
lakóinak, dolgozóinak és hozzátartozói-
nak valamint a szakiskolások munkájával.
A beruházás költségeinek egy részét, 900
ezer Ft-ot- két beszállító cég ajánlotta fel,

a többi a Kht. költségvetését terhe-
li. Az elkészült parkban - az ott la-
kók kérése alapján - a fás, virágos
területeken kívül találhatók padok,
szökõkút, szabadtéri fõzõ-sütõ-
hely, sõt kereszt is a hitélet gya-
korlására. 

A Napsugár Otthon lakói öröm-
mel fogadták a szépen kialakított
zöldövezetet, ahol ezután kedvükre
sétálhatnak, beszélgethetnek, él-
hetnek társas életet vagy nevelhet-
nek virágokat az idõs emberek. !

PPiihheennõõppaarrkk  aa  NNaappssuuggáárr  IIddõõsseekk  OOtttthhoonnáábbaann
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VVeennddééggeekk  aa

kkiissttéérrssééggbbõõll
Szeptember 15-én délután a Földvár
Borházban tartotta soros közgyûlését
a Duna-Sió Turisztikai Egyesület. 

! SZIEGL ERIKA

A fõként turisztikai vállalkozókat
tömörítõ egyesület minden alkalommal
más-más helyszínt választ azzal a céllal,
hogy a kistérség idegenforgalmi kínála-
tát személyes tapasztalatok révén ismer-
jék meg. Az érkezést követõen a Szent
Rókus Borlovagrend ízlésesen felújított
borházába vonult a társaság, ahol Tóth
István, fõpohárnok a legjobb földvári
borokból tartott bemutató kóstolót. A
Panoráma Üdülõfalut a tulajdonos, Né-
meth József ismertette. Egyöntetû volt a
vélemény, hogy kategóriájában a kistér-
ség legigényesebben kialakított szállás-
helyét tekinthették meg a vendégek. A
program vacsorával folytatódott a bor-
házban, ahol a vendégek örömére Czo-
bor Gábor tulajdonos élõ cigányzenérõl
is gondoskodott. A szemerkélõ esõ elle-
nére kellemes élményekkel távoztak a
résztvevõk. !

VVééddõõoollttááss
„Ingyenes, de nem kötelezõ“, vagy ha-
sonló címmel írt cikkekbõl bizonyára
értesültek arról, hogy lehetõség nyílt a
két éven aluli gyermekek ingyenes
pneumococcus elleni védõoltására. Dr.
Jancsó Erzsébet, gyermekorvost kér-
deztem az oltás fontosságáról, földvári
megszervezésérõl és egy másik orszá-
gos programról: a fertõzõ májgyulla-
dás elleni kombinált oltás
lehetõségérõl.

! KISS ÉVA

Pneumococcus

„Ez a pneumococcus baktérium elleni
védõoltás. A baktérium a felelõs olyan
súlyos megbetegedések kialakulásáért,
mint a tüdõ-, a középfül- vagy az agyhár-
tyagyulladás. Az oltás Magyarországon
már három éve hozzáférhetõ. Ha a szülõ
kérte, megkaphatta gyermeke az oltást,
receptre gyógyszertárban megvásárolhat-
ták az oltóanyagot, melynek az alapára
16 ezer forint volt. Életkortól függõen
két-három, vagy négy oltást kellett kap-
nia a gyermeknek. Bizonyos betegségek-
nél, például a rizikócsoportba tartozó
gyermekeknél a hetven százalékát kellett
a szülõknek kifizetniük. 

A védõoltás az öt éven aluli gyerme-
keknek ajánlott, ez a baktérium ebben a
korcsoportban okozza a legtöbb megbe-
tegedést, illetve az idõsebb korosztály-
ban. Tavasszal a volt egészségügyi mi-
niszter, Horváth Ágnes a távozása elõtt
bejelentette, hogy az oltás a két év alatti
gyerekek számára ingyenes lesz. Kétéves
kor alatt most, október elsejétõl nem
kötelezõ, de ha kérik a szülõk, ingyene-
sen megkaphatják a védõoltást. Minden
gyermek, nem csak a veszélyeztetett cso-
port.  Egy formanyomtatványt kell a
szülõknek kitölteniük, amit a házi-gyer-
mekorvosnál kell leadniuk. Oláh dok-
tornõ körzetében október elsejétõl Stingli
doktornõ dolgozik, de ebben a körzetben
is megkapják a védõoltást. Megrendeltük
az oltóanyagot, ami életre szóló védelmet
nyújt a megbetegedések ellen. Még nem
kidolgozott a módja, mikor tudjuk bead-
ni, de tájékoztatni fogjuk betegeinket az
idõpontról a védõnõk által, illetve a helyi
televízió, a képújság és a Part-Oldalak új-
ság idõben be fog számolni róla.

Az idõskorúak is fogékonyak a megbe-

tegedésekre, létezik számukra is
védõoltás. Ez egy más típusú vakcina,
mint amit a gyermekek részére beadunk,
háziorvosaiktól kérhetik. A recepteket ki-
válthatják a patikákban, az oltóanyagot
háziorvosaik adják be.

Hepatitis A - B

„A „piszkos kéz betegsége“: a sárgasá-
got vagy fertõzõ májgyulladást okozó  A-
vírus szájon keresztül terjed, s a rossz hi-
giénés viszonyok elõsegítik ezt. A hepa-
titis B-vírus a vér útján terjedõ (nyílt seb,
nemi kapcsolat, közös fogkefe, tetoválás,
orvosi beavatkozás) fertõzõ betegség,
mely többnyire náthához hasonló tüne-
tekkel zajlik le, azonban kevés esetben
fennmarad, és a májrák kialakulását
okozhatja.

Egy hete kaptam jelzést a hepatitis ví-
rus elleni védekezési programról. A
program a gyártó cég és az ÁNTSZ kö-
zös szervezésében kerül megvalósításra.
A fertõzõ májgyulladás A és B típusa el-
len létezik egy kombinált oltás, és ezt
kapnák meg a gyerekek. A hepatitis B el-
len van védõoltás, melyet jelenleg a 8.
évfolyamos diákoknak adunk be, ez
kötelezõ védõoltás. Az A ellen is rendel-
kezünk vakcinával, de ez nem kötelezõ,
csak a szülõk által kérhetõ. Elsõ osztály-
tól hetedik osztályig fogjuk beoltani a di-
ákokat, a nyolcadikosokra nem vonatko-
zik, mert õk már a hepatitis B elsõ oltá-
sát megkapták. Aki kéri gyermekének,
egy éves kortól már adható a védõoltás,
jelentkezzen.

Minden gyermeknek eljuttattunk egy
értesítõt csekkel és jelentkezési lappal,
kiosztottuk az iskolákban. Három oltás
lesz, a program keretében két oltást kell a
szülõknek kifizetniük, a harmadik ingye-
nes, a cég hozzájárulása a programhoz.
Az oltás a B vírus ellen egy életre védett-
séget biztosít, az A típus ellen jelenlegi
ismereteink szerint tizenöt éves védettsé-
get ad. Földváron korábban is kérték már
többen ezt a kombinált oltást, nyilván
õket nem érinti. 

Városunkban is volt már egy éve hepa-
titis A járvány, akkor a külvégi iskoláso-
kat beoltottuk ún. gamma globinnal, de
ez csak akut, heveny  védettséget ad.
Kész ellenanyagot kaptak a gyerekek,
ami három hónap alatt lebomlott a szer-
vezetükben. Az akkor beadott védõoltás
akkor hatott, de ma már nem nyújt védel-

LLoommttaallaannííttááss
! DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2008. október 14-15-
16-án lomtalanítást végez a lakosság ré-
szére. A lomtalanítás alkalmával elszállít-
ják mindazon, családiházas ingatlanokon
felhalmozódott háztartási szilárd hulladé-
kot, ami méreténél fogva nem fér el a köz-
szolgáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 literes edénybe.

A lom fogalmába taroznak a háztartás-
ban feleslegessé vált használati tárgyak.

Az összegyûlt lomot rendezett módon a
hulladékszállító edény mellé kérjük kihe-
lyezni.

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot,
a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számító-
gép monitort, akkumulátort, festékes,
vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve
mezõgazdasági tevékenység során kelet-
kezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket,
épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket. !
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met a megbetegedésekkel szemben. Amit
most kapnak, annál a szervezet termeli az
ellenagyagot és néhány hét múlva lesz-
nek védettek a gyermekek. Tehát, aján-
lom a külvégi iskolába járó gyerekek szá-
mára is, kérjék a szülõk a védõoltást. A
gyermekeket szervezetten fogjuk oltani. 

A szülõk feladata: a kiosztott tájékoz-
tatóban van egy csekk 7990 forintról, fi-
zessék be, a feladóvevény fénymásolatát
a kitöltött jelentkezési lappal együtt jut-
tassák el egy hónapon belül annak a gyer-

mekorvosnak, akinél szeretnék beadatni
az oltást. Fontos, hogy az õszi szünet
elõtt juttassák el orvosaiknak, mert meg
kell rendelni az oltóanyagot, és meg kell
szervezni a beadást, úgy, hogy májusig,
illetve a tanév végéig minden gyerek
megkapja az oltásokat. 

Influenza

Október hónapban már hozzáférhetõ az
influenza elleni védõoltás. Az ÁNTSZ az

elõzõ évi mennyiséggel egyezõ számú
védõoltást biztosít a házi- és gyermekor-
vosok számára. Ezt a mennyiséget a kró-
nikus betegségekben szenvedõk, az ún.
rizikófaktorba tartozó betegek kapják
meg térítésmentesen. Az oltást ajánljuk,
mindenki számára hozzáférhetõ, az orvo-
suk által felírt receptet kiválthatják a
gyógyszertárakban, az oltóanyag ára kb.
1000 forint. Az idei védõoltások már vé-
dettséget nyújtanak az influenza vírus új
változata ellen is.“ !

„Találkozás és búcsúzás,
az élet annyi csak, 

Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad.“

(Leonard Da Ung)

Minden szeptember hoz valami válto-
zást. Valaki jön, valaki megy. Jönnek a
gólyák, szép számmal, s van, akit hiába
keresel a tanári szobában, az iskolában.
Nem kopog a cipõje a folyosókon, nem
szervezkedik… Nyugdíjas lett. Õ Lu-
kácsi Pálné, tanárnõ. Vele beszélgettem.

! FERENCZI HENRIETTA,
MLG 11. A OSZTÁLYOS

Mindig tanár sze-
retett volna lenni
Irma néni?

Alapvetõen igen.
Habár elég kacska-
ringósan vezetett
az utam…
Merrefelé vitt ez a
kacskaringós út?

Mikor is? …
1963-ban végeztem el az általános iskolát.
Akkor szüleim anyagi helyzete nem tette
lehetõvé, hogy egyenesen gimnáziumba
menjek. A bajai közgazdasági technikum
idegen nyelvi osztályába jelentkeztem. Itt
is érettségiztem. Így lettem „képesített
könyvelõ, vállalati tervezõ és statiszti-
kus“. Ezután felvételizhettem a szegedi
egyetem magyar-orosz szakára. Jött a le-
vél, hogy „a felvételi követelményeknek
eleget tett, de helyhiány miatt felvételi ké-
relmét elutasítjuk“ (Ma már nincs is
ilyen.) Nem kell mondanom, mennyire el
voltam keseredve! De nyolc napon belül
fellebbezhettem a mûvelõdési miniszter-

hez.  Végül az orosztanárnõm segített, el-
küldte, én pedig azzal a daccal, hogy
jövõre újra megpróbálom, elmentem dol-
gozni statisztikusként, illetve titkárnõként.
Több mint egy hónap múlva pedig megér-
kezett a hihetetlen válasz: a fellebbezést
elfogadták. Így szeptember közepén már a
bölcsészkaron kezdhettem a tanévet
Szegeden.1972-ben végeztem, és azóta
vagyok tanár, az, ami gyerekkoromban is
akartam lenni.

Mindig tanár. És mindig az MLG?
Nem. Megyei ösztöndíjasként Tamási-

ban ajánlottak állást szolgálati lakással egy
tanárházaspárnak. Mi nyertük el. Így '72-
ben ott kezdtünk Pali bácsival. '80 óta taní-
tottam a földvári gimnáziumban. Tehát 28
évig voltam MLG-s tanár. 

Most nem hiányzik a tanítás? A nyüzs-
gés? Mert Irma nénit örökmozgó, min-
dig intézkedõ embernek ismertük meg.
Tulajdonképpen még nem mondhatom,

hogy hiányzik. Az osztályom elballagott,
leérettségizett. S valahogy úgy érzem,
mintha csak hosszabb lenne a nyári szünet.
Másrészt azért van kapcsolatom még az is-
kolával.

Milyen kapcsolatokra gondol?
A 28 éven át összegyûjtött, behordott

könyveket, az összeállított feladatlapokat
kellene összepakolni, szétválogatni. El-
kezdtem kiüríteni a szekrényemet, fióko-
mat, hogy az utódom át tudja venni a he-
lyemet. De nem is teljesen szakadtam el az
iskolától, mert a színjátszó szakkört vi-
szem tovább. Ez azt jelenti, hogy hetente
egyszer mindenképpen bemegyek az isko-
lába. És természetesen jó kapcsolatom van
a kollégákkal, és talán-talán a bent lévõ ta-
nítványokkal is.

És mivel tölti a nyugdíjas napokat?
Egyrészt a szokásos háztartási és házkö-

rüli teendõk foglalkoztatnak. Éppen kisebb
felújítás után vagyunk, és még sok minden
hátra van. Ami az évek során elmaradt, az
ember ilyenkor pótolja. Szeretem a kertet.
Itt volt a befõzések idõszaka. Nagy örö-
mömre most sokat unokázok, a gyerekeim
rendelkezésére állok, amikor csak kell.
Rokoni, baráti kapcsolataimat ápolom, il-
letve változatlanul óraadóként tanítok Vá-
con, a fõiskolán. Szervezem a színházbér-
letet, internetezek, levelezek, beszélgetek
és olvasok - azt, ami nekem tetszik.

Nem pedig azt a sok dolgozatot, ami le-
het, hogy nem is tetszett! Meséljen, Ir-
ma néni a diákkoráról! Biztos Ön is írt
dolgozatokat, ahogy mi. De gondolom,
azért van egy kis különbség az akkori és
a mai diákélet között.
Más világ volt az, amiben én diákoskod-

tam. '49-es születésû vagyok, egészen más
nemzedék. Nektek már történelem. Nyil-
ván változik az idõ, változnak a körülmé-
nyek is, más volt az anyagi helyzetünk,
más elvek érvényesültek az iskolában.
Minket még erõsen fenyítettek, például
körmössel.

Irma néni is kapott körmöst?
Egyszer, amikor hármas dolgozatot ír-

tam földrajzból...
De a gyerek, az mindig gyerek marad,

csintalan vagy kevésbé az. Talán a mostani
gyerekek egy része kevésbé tiszteli a másik
embert, és tán nem szeretnek annyira dol-
gozni. A szülõk tárgyakban mindent meg
akarnak adni, így elkényeztetik a gyereket:
„Csak tanulnia kell, és mégsem tanul!“- pa-
naszkodnak sokan. Pénzzel próbálják pótol-
ni a pótolhatatlant, a családi együttléteket,
beszélgetéseket, a közös élményeket.

Bizonyos értelemben ma nagyobb a haj-
tás. Pedig a felsõoktatásba nem lehetett
ilyen könnyen bejutni, mint ahogy ma-

„Íródeák“

VVaallaakkii  jjöönn,,  vvaallaakkii  mmeeggyy……

"



8.

napság, bizonyos helyekre. Sokan szak-
mát tanultak. Ma szinte természetes, hogy
kettes-hármas jegyekkel már bekerül egy
diák valamelyik fõiskolára. Ez szerintem
nem feltétlenül jó változás.

Az iskolákban kevésbé volt közvetlen a
kapcsolat a diákokkal.  Persze, akkor is le-
hetett találni egy-két kivételt, ahogy sze-
rencsére én is találtam. „Az embereknek
van a legnagyobb súlya az életedben, az
embereknek, akiket ismertél“- írja a fran-
cia regényíró, Semprun,  s vallom én is.

Így, a beszélgetésünk vége felé közeled-
ve elárulná, hogy van-e valami, amit
meg szeretett volna valósítani tanári pá-
lyája alatt, de nem sikerült?

A pályám úgy alakult, hogy az utolsó év-
tizedekben „felfedezõdött“, hogy szívesen
rendezek mûsorokat, darabokat. Utolsó osz-
tályom nagyon kreatív volt, és szerencsére
sok mindent csináltunk együtt. Én az a fajta
tanár vagyok, aki szeret benne lenni a mély-
vízben. Alapvetõen az az elvem, hogy azért
vagyunk az iskolában diákok és tanárok,
hogy együtt vigyük valamire, éljünk át él-
ményeket, teremtsünk egy közösséget. Ha
csak beülünk, és lediktálom az anyagot, õk
meg leírják, felelünk, dolgozatot írunk, az
semmiképpen sem élvezetes - se tanárnak,
se diáknak. Ezért csináltam sok mindent:
színházat, várjátékot, filmet, panoptikumot,
kirándultam, sátraztam a gyerekekkel.

Egyébként ez a pálya nem arról szól,
hogy én eltervezek valamit, majd megva-
lósítom. Hiszen jönnek a gyerekek 12-14
évesen, és elballagnak 18 évesen. Hogy
közte milyen élmények érik õket az iskolá-
ban, kitõl mit tanulnak (nem csak tantárgyi
ismeretekre gondolok), s mi marad meg az
ötvenéves találkozóig…- ez a lényeg!
Nem azt mondom, hogy nincs bennem hi-
ányérzet, mert nem mindig úgy sikerült
egy-egy óra. De úgy gondolom, hogy egy-
szer elkezdtem a pályám, és valamikor be
is kell fejeznem. Errõl szól egy nagyon
szép Szent Ágoston-idézet: „Nemcsak
kezdeni dolgokat, be is fejezni, az teszi az
embert óriássá.“ !

"

Felhívás

LLaakkoossssáággii  vveesszzéé--

llyyeess  hhuullllaaddéékk

ggyyûûjjttéésséérree

! DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Idõpont: 2008. október 11. (szombat)
8:00 - 13:00 óráig.

Helyszín: Szerb templom melletti par-
koló.

Az akcióban a következõ hulladékokat
lehet díjmentesen leadni:

- festékek, lakkok, higítók és csomago-
lóanyagaik

- háztartási vegyszerek, tisztítószerek és
csomagolóanyagaik

- kiürült hajtógázos spray doboz
- szárazelem, selejt akkumulátor
- lejárt szavatosságú gyógyszer
- növényvédõszer-, rovarirtószer- mara-

dék
- fáradt olaj
- használt étolaj, sütõzsír
- ragasztó, gyanta
- fénycsõ
- nyomtatópatron
Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékfaj-

tákat külön csomagolva, a folyékony hul-
ladékokat csepegésmentes edényben hoz-
zák a helyszínre!

Számítunk a lakosság aktív közremûkö-
désére! !

Felhívás

LLaakkoossssáággii  zzöölldd--

hhuullllaaddéékk  ggyyûûjjttééss

! DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2008. november 15-én
(szombaton) zöldhulladék gyûjtést végez a
lakosság részére. A gyûjtõjárat ezen a na-
pon elszállítja a családiházas ingatlanokon
képzõdött zöldhulladékot.

A zöldhulladékot az ingatlan elõtti köz-
területen kell elhelyezni a szállítási útvo-
nal közelében, oly módon, hogy a
gyûjtõjáratra történõ felrakása biztonságo-
san elvégezhetõ legyen. A szállításra
elõkészített zöldhulladék nem akadályoz-
hatja a közlekedést.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a le-
vágott fû, a levágott faág, avar, lehullott
lomb, mindenféle növényi részek.

Az összegyûlt zöldhulladékot rendezett
módon kérjük elhelyezni, átlátszó zsákok-
ban vagy kötegelve. A szállításra
elõkészített kötegek hossza nem haladhat-
ja meg a 70 cm hosszúságot, az így kiala-
kított köteg legnagyobb súlya 50 kg lehet.
Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérõjû
lehet.

Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az
más kategóriába tartozó összetevõket tar-
talmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek
bontásából származó anyagokat, törmelé-
ket, festékes, vegyszeres dobozokat. !

Pályázat

ÜÜzzlleetthheellyyiisséégg

bbéérrbbeevvéétteelléérree
! POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR

A dunaföldvári önkormányzat licitálás
útján történõ bérbevételre meghirdeti az
alábbi üzlethelyiséget:

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42
m2 alapterületû ingatlan (volt biztosító)

Kikiáltási ár: 13.400 Ft/m2/év + Áfa
Az ingatlanról további információt a

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal mûsza-
ki irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. tel.: 75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 2008. október 6 -
november 4. között  vásárolható meg 11.000
Ft-ért a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
pénztárában (hétfõ-csütörtök 9-12 óráig)

Az árverés idõpontja: 2008. november  5.
(szerda) 14.00 óra.

Helye: polgármesteri hivatal, nagyterem,
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. !
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Pályázati felhívás

BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa

FFeellssõõookkttaattáássii

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii

ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaatt

22000088..

! NAGY GÁBORNÉ POLGÁRMESTER

Dunaföldvár Város Önkormányzata
csatlakozott az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által meghirdetett Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz.

Pályázhatnak azok a dunaföldvári hall-
gatók és leendõ hallgatók, akik az adatla-
pot és a szükséges igazolásokat, nyomtat-
ványokat a megjelölt határidõn belül be-
nyújtják. 

Az adatlapok a polgármesteri hivatal 1.
számú irodájában ingyenesen igényel-
hetõk, vagy a www.dunafoldvar.hu hon-
lapról letölthetõk.

A pályázatok elbírálása a pályázati ki-
írásban meghatározottak szerint történik.

A pályázatot a polgármesteri hivatalba
kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.

Benyújtási idõ: 2008. október 31.
A pályázatokat a képviselõ-testület Ok-

tatási, Kulturális és Sport Bizottsága bírál-
ja el. !

Felhívás

VVeesszzeettttsséégg  eelllleennii

vvééddeekkeezzééss
! FVM ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONÁGI,
ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI

FÕOSZTÁLY

1. A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû
betegség.

2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkor-

szerûbb módszerét -a rókák veszettség el-
leni vakcinázását- Európában évek óta si-
kerrel alkalmazzák. 1992 októberében ha-
zánkban is megkezdõdött a rókák vakciná-
zása. Elsõ alkalommal a nyugati határöve-
zetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre
csalétek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát
az ember számára bûzös, de a rókák által
kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik,
amely szürkésbarna színû. A róka, miköz-
ben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszu-
lát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülõgéprõl történik.

6. A csalétekbe helyezett vakcina em-
berre, állatra ártalmatlan. Veszélyt nem je-
lent. A kihelyezett csalétekhez ennek elle-
nére nem szabad hozzányúln! Semmi eset-
re sem szabad felvágni vagy széttörni,
mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szem-

be, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez
mégis megtörténik, az alábbi biztonsági
elõírásokat kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bõrfelületre kerül,
elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel
vagy ennek hiányában 70 %-os alkohollal
történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a
gyógyszertárakban. A jódtartalmú fer-
tõtlenítõszer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással eltávolít-
ható. Ilyen jellegû érintkezés esetén
védõoltásra nincs szükség.

b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul or-
voshoz kell fordulni!

7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétõl számított 21 napig az ebe-
ket megkötve, zárva kell tartani (ebzárlat),
és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett idõszak alatt a kezelt területen ti-
los a legeltetés! Ezek a korlátozó intézke-
dések elsõsorban a vakcinázást segítik az-
zal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ álla-
tok ne vehessék fel a rókák számára kihe-
lyezett csalétkeket.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott
vadon élõ vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul érte-
sítse a legközelebbi állatorvost, a helyi ön-
kormányzatot vagy vadásztársaságot.

9. Kérjük, hogy a fentiekrõl a gyermekét
is tájékoztassa!

10. További felvilágosítással az Önök
körzetében élõ állatorvosok és orvosok
szolgálnak.

A helyi vakcinázási kampány idõpontja:
2008. október 4-10-ig. !

Kéthónapos kihagyás után szeptem-
ber utolsó péntekjén ismét vendégek
gyülekeztek a dunaföldvári borház-
ban. Czobor Gábor néhány éve elin-
dított borklubja napjainkban váro-
sunk jelentõs gasztronómiai és kultu-
rális eseményévé nõtte ki magát. Est-
jeire a távolabbi településekrõl is sok
vendég érkezik. A meghívott pincé-
szet képviselõje kis elõadáson mutat-
ja be a vállalkozást, közben szakmai
jellegû kérdésekre is választ ad, a
borkóstolás után vacsorával zárul a
program. 

! SZABADOS SÁMUEL

Az elsõ õszi klubesten a mecseknádasdi
Wekler pincészet múltját és italait ismer-
hették meg az érdeklõdõk. Wekler János,
borász a kétéves múltat emelte ki, 2006-
ban alakult a pincészet. Nagy feladatot
tûztek ki maguk elé, minõségi borokkal
igyekeznek betörni a lassan telítõdõ hazai
piacra, és külföldön is értékesítési
lehetõségeket keresnek. Türelemmel vég-
zik a munkájukat, remélve, hogy az idõ ne-
kik dolgozik. Sikerek már ez alatt a kis idõ
alatt is akadnak. Borversenyeken az"

AA  nnyyáárrii  sszzüünneett  uuttáánn  iissmméétt

vveennddééggeett  ffooggaaddootttt  aa  bboorrkklluubb
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elsõ évben díjat nyertek. Hárslevelûjük
Villányban Baranya megye legjobb bora
lett. A következõ év nemzetközi ezüst- és
hazai aranyérmet hozott különbözõ verse-
nyeken.

A cég érdekessége, hogy Mecskenádas-
don kívül Szekszárdon is van szõlõültetvé-
nyük. A távolság nem nagy, húszegyné-
hány kilométer, de a két borvidék terméke-
inek íz- és zamatvilága kissé eltér, s ezt a
ritka adottságot a borászat jól tudja hasz-
nosítani. 

A pincészet többféle terméket tud felvo-
nultatni. A mecseki borok fehérek, kötött,
löszös talajon teremnek, a Szekszárd kör-

nyékiek vörösek, s több napsütésben része-
sülnek. 19 fajta bor került bemutatásra az
est során. Az elsõ szekcióban a fehér bo-
rok, a mecseki Hárslevelû, a Chardonnay,

és a Cirfandli került az asztalra. A vörös
borokat a szekszárdi Kadarka és a Kék-
frankos képviselte. Ezt követõen a múlt évi
hordós minták mutatkoztak be. Zárásként
következett a meglepetés, az ötputtonyos
kézi szedésû Cirfandli, melynek édeskés
íze az aszúkat idézte. A szakember termé-
szetesen ételeket is ajánlott a finom italok-
hoz. A nehezebb Cirfandlihoz a pörkölt fé-
lék illenek, a Kadarka mellé halászlé vagy
csirkepaprikás dukál, a könnyû hárslevelût
grillételekhez szokták kínálni.

Októberben hazánk legrégibb pincésze-
te, a több évszázados múltú pannonhalmi
lesz a borklub vendége. !

"

ÚÚjj  aallaappookkoonn  aazz

EEsszzkkééppmmûûhheellyy

Több és más akar lenni az a társa-
ság, amelyik már bizonyította, hogy
egy kisvárosban is van igény a külön-
bözõ mûvészeti ágak összekapcsoló-
dó, formabontó megjelenésére. Ta-
vasztól több sikeres kiállítást rende-
zett az Eszképmûhely, melyeket per-
formanszok, hangulatos estek nyitot-
tak meg. 

! SZIEGL ERIKA

Szabó Szabolcs, galériavezetõ ötlete
volt, hogy a felújított várudvar külön-
bözõ helyiségei alkalmasak tárlatok, ki-
sebb-nagyobb rendezvények megtartá-
sára. Terveit a képviselõ- testület is tá-
mogatta, így a jövõben a Templom utcai
magánház helyett a várudvar épületei
adnak otthont a programoknak.

Szeptember 26-án nulladik program-
ként „Az íz“ címû est keretében meg-
nyílt Molnár Antal Dénes „Felnõtt me-
sék“ címû fotókiállítása, az akusztikus
hangulatról pedig a Lebújok duó gon-
doskodott. A kiállítás érdekessége, hogy
a fotók a manapság oly nagyon elterjedt
digitális technika helyett analóg techni-
kával készültek. Mint az alkotó vallja
„egyszerûen azért, mert a folyamat,
amíg a kész képig eljutok, boldoggá
tesz…“ A kiállítás a bortrezorban még
októberben megtekinthetõ. !

…címmel turisztikai képeskönyvet
adott ki Dunaföldvár önkormányzata. A
sok-sok gyönyörû fotót tartalmazó kiad-
ványt szeptember 18-án mutatták be a
szerzõk, a szervezõk és az önkormány-
zat képviselõi a nagyközönségnek az is-
pánházban.

! BAKSAY ERIKA

A csinos fotóalbum egy sorozat 22. da-
rabja. Készítõi, Szabó Virág fotós és Mé-
száros Gábor felelõs kiadó az eseményen
elmondták, hogy a közel 8000 elkészült
fotóból a város legszebb arcát bemutató
darabok kerültek a kiadványba. A sorozat
alapstratégiája szerint a könyv régi fotók-
kal indít, aztán a várost, környékét, tájait
bemutatók következnek, amelyek között
szép számmal találhatók a fotós szemével
megörökített hangulatok, különleges pilla-
natok, sõt légi felvételek is. Aki jól ismeri
Dunaföldvárt, a képeket látva új arcát lát-
hatja meg a városnak, gyönyörû részlete-
ket, apró finomságokat. Az album csodála-
tos éjszakai felvételekkel zárul.

Ahogy azt Nagy Gáborné, polgármester
asszony a könyvbemutatón elmondta, a ki-
advány költsége 2,5 millió Ft volt. A ki-
adás jellegébõl adódóan nem lesz rentábi-
lis vállalkozás, hiszen a nyomtatott példá-
nyok fele reprezentációs célokat szolgál:
az ide látogató vendégek számára mutatja
be a települést. 

A kiadvány létrehozásában komoly sze-
repe volt Sziegl Erikának, a Tourinform
Iroda vezetõjének, aki elmondta, hogy ez-
zel régi hiányt pótolnak: szép formátumú,
ajándékozható könyv a Monográfián kívül

eddig nem készült Dunaföldvárról. Az ide
látogató testvérvárosok küldöttei és az
Ossonába, Weikersheimbe látogató hazai
delegációk számára végre elkészült egy
valóban igényes és különleges ajándék,
ami városunk legszebb arcát mutatja.
Emellett természetesen megvásárolhatja
minden érdeklõdõ, illetve a városba láto-
gató turista is. !

SSzzeerreetteetttteell  vváárr  DDuunnaaffööllddvváárr
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A Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban október 7-étõl
kezdõdtek az Országos Tini
Könyvtári Napok rendezvé-
nyei. Az elnevezés ne tévessze
meg olvasóinkat, a helyi
könyvtár munkatársai nem
csak a tinédzser korosztály
számára szerveztek, szervez-
nek programokat. Mint azt
Gallai Erzsébet, a Berze-
Nagy Ilona Városi Könyvtár
vezetõje elmondta, a kisisko-
lásoktól egészen a nagyszülõk
korosztályáig várják a láto-
gatókat a könyvtári napokon
mindenki számára nyitott
eseményekre.

! BALOGH EMESE

A hét elsõ felében többek kö-
zött az általános iskola elsõ-
seinek meséltek a negyedike-
sek, a harmadikosok és a ne-
gyedikesek játékos vetélkedõ
keresztül megismerkedtek
Janikovszky Éva írói munkás-
ságával, a gimnazisták pedig
Dr. Jancsó Erzsébettel beszél-
gethettek a tinédzser kor egész-
ségügyi problémáiról.

Amikor lapunkat kézbe ve-
szik, még tart (október 12-éig)
a tavaly is népszerû „Megbo-

csátás hete“, mely idõ alatt a
könyvtárlátogatók késedelmi
díj megfizetése nélkül vihetik
vissza a lejárt dokumentumo-
kat, könyveket a könyvtárba.

Október 9-én, csütörtökön
17 órakor „Úton“ címmel nyí-
lik meg Zirczi Judit akvarellje-
inek tárlata, s a kiállítás képei-
hez Tóth Ildikó mondja el ked-
venc verseit.  Másnap, október
10-én, pénteken 11 órakor pe-
dig „Humor a költészetben - a
költészet humora“ címmel
Taskovics Judit, színmûvész
válogatásában és elõadásában
hallgathatnak összeállítást a
magyar és világirodalom tréfás
verseibõl a gimnazisták és
azok, akik a könyvtárba láto-
gatnak.

Ha van megunt könyvük,
esetleg több példányban is
birtokolnak egy-egy kötetet,
akkor október 11-én, szomba-
ton 8-tól 12 óráig elcserélhe-
tik azt egy még hiányzó alko-
tásra, ha pedig ingyenesen,
segítséggel interneteznének,
vasárnap délelõtt ezt is megte-
hetik a Berze-Nagy Ilona Vá-
rosi Könyvtárban a „Nagyik a
neten“ program keretei kö-
zött. !

OOrrsszzáággooss  TTiinnii  KKöönnyyvvttáárrii  NNaappookk

Októberi programok

FOLYOSÓ GALÉRIA

október 1-tõl november 2-ig
A gemenci erdõ vadvilága -
Jillingné Németh Júlia fest-
ményei

A VÁRMÚZEUM ÉS A FAFARA-
GÓ GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI

Nyitva tartás: 2008. novem-
ber 2-ig kedd-vasárnap: 10-
18, hétfõ: szünnap
Belépõ: 300 Ft, diák, nyugdí-
jas, csoportos: 160 Ft

VÁRMÚZEUM

Változó Afrika - Kinshasa,
egy modernizálódó afrikai
nagyváros (állandó)
Sárdy János emlékkiállítás
„Földvári pillanatképek“ -
fotókiállítás

FAFARAGÓ GALÉRIA

„10 éves a dunaföldvári Folt-
mûvek Foltvarró Klub“ -
patchwork kiállítás
„Dunaföldvár mezõváros“
helytörténeti kiállítás (állan-
dó)

OKTÓBER 18., SZOMBAT,
15 ÓRA

Szellõk szárnyán

Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ
önálló mûsora
Jegyár: 1.500 Ft

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK,
10 ÓRA

Megemlékezés az ‘56-os for-
radalomról és szabadsághar-
cról.

NOVEMBERI ELÕZETES

Gyerekszínház - november
19., Hagymácska - Maszk
Bábszínház
Filharmónia - Haydn emlék-
mûsor
Színház - Párizs ege alatt
(Edit Piaf emlékmûsor)
Koncert - Városházi esték
Népszerû tudomány - Elõadá-
sok

CSOPORTJAINK

Annamatia Nõi Kar - hétfõ,
csütörtök
Dzsúdó - kedd, csütörtök
Karate - kedd, csütörtök
Löfan Mazsorett - kedd, szer-
da, csütörtök, péntek
Ördögszekér néptánc - kedd,
vasárnap

MMûûvveellõõddééssii  hháázz
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HHaalltteelleeppííttééss

uuttáánn  hhoorrggáásszz--

vveerrsseennyy
Mozgalmas heteket tudhat maga mögött
a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület.
Augusztus 31-én került sor az évi halte-
lepítési akcióra, 15 mázsa háromnyaras
ponty került a Kis-Dunába, 6 mázsa az
északi, Dunaegyháza felöli szakaszra, 9
mázsa pedig a déli, híd környékire. 

! SZABADOS SÁMUEL

Szabó Miklós, titkár szerint sikeres volt
a telepítés, jó volt az idõpont, s kedvezõ,
5500 forint/mázsa áron vásárolták meg a
halállományt. Nem véletlen tehát, hogy
szeptember elsõ vasárnapján rendezték
meg az õszi hagyományos horgászver-
senyt. Hal bõven volt a Dunában, az
idõjárás is kedvezett a nyár közepére
emlékeztetõ 30 fokos meleggel. 

24 fõ jelentkezett a versenyre, ez a lét-
szám a több éves átlagnak megfelelõ. Csa-
ládtagok, szurkolók is elkísérték a horgá-
szokat. Nagy izgalmat hozott a helyszín
sorsolása, a kedvezõ állás már fél sikert je-
lent. Ezután következett a szertartásszerû
területfoglalás, beetetés, és sok más apró
elõkészület, ami ilyenkor a verseny velejá-
rója. Szigorú megkötések nem voltak, de
csak a méretes halat lehetett értékelni. A
legkisebb és a legnagyobb halat tarthatta
meg a horgász.

A gyõztes Jagodics István lett 4 kiló fo-
gással. Elsõsége nem meglepõ, hiszen
nagy rutinnal rendelkezik, többször nyert
már horgászversenyt. Második helyen egy
kecskeméti sporttárs végzett, a harmadik
pedig Nikl Béla lett. A programot ezúttal is
közös ebéd zárta.

Idén még egyszer rajthoz állhatnak a
legjobb horgászok, november elején a rab-
lóhalfogó verseny zárja jelképesen a sze-
zont. Az érdeklõdés ilyenkor általában
nagy, hiszen ez a mód más technikát igé-
nyel, és a hosszú tél elõtt ekkor töltenek
még együtt hosszabb idõt a horgászok.

Õsszel újabb telepítésre kerül sor, ekkor
kerülnek vízbe a kétnyaras süllõk. Az
egyesület 6,5 milliós évi költségvetésének
több mint felét fordítják halvásárlásra. To-
vább folyik a mederkotrás is a Kis-Dunán.
Megnövelték az érintett terület nagyságát,
20 ezer köbméter sódert termeltek ki. Az

idei pályázati lehetõség sajnos nem lett ki-
használva. A kiírás feltételei olyanok vol-
tak, amelyeket az egyesület nem tudott tel-
jesíteni. Például jóval korábban kellett vol-
na a telepítést elkezdeni. Jövõre viszont
mindenképpen szeretne pályázati pénzhez
jutni a társaság. A megyében kb. 9-10 mil-
lió forint kerül kiosztásra a 42 egyesület
közt. Az esélyeink jók, ebbõl akár milliós
értéket is kaphatunk. !

AAzz  oolliimmppiiáárróóll

ffööllddvváárrii  sszzeemmmmeell

Augusztusban az ország nagy része a té-
vé elõtt ülve izgulta végig a pekingi
olimpiai játékokat. Drukkoltunk a ma-
gyar versenyzõknek, örültünk a sike-
reknek, búslakodtunk a kudarcok után.
Mintegy kétezer volt azon magyarok
száma, akik a helyszínen élték át az iz-
galmas eseményeket. Ezen kevesek közé
tartozott Bede Ferenc is, aki kérésünkre
hajlandó volt megosztani élményeit la-
punk olvasóival.

! SZABADOS SÁMUEL

Váratlan elhatározás, vagy tudatos
készülõdés eredménye volt, hogy kiju-
tottál az olimpiára?

Két éve vetõdött fel az ötlet baráti társa-
ságban, hogy jó lenne elutazni a pekingi
olimpiára. Azóta tudatosan készültem és
terveztem a nagy utazást társaimmal
együtt. Igen kedvezõ áron utaztunk, s a
szállás is viszonylag olcsó volt. Idõben
kezdtük a készülést, így jutott idõnk alapo-
san végigböngészni a szervezõirodák aján-
latait. A csoport nagyrészt túrkeveiekbõl
és budapestiekbõl állt.

Mi alapján választottátok ki a helyszí-
neket és rendeltetek jegyeket?

A magyar sikerágakra koncentráltunk.
Vízilabda, evezés, úszás, öttusa. Sajnos, az
utóbbiban gyengén szerepeltünk, a lovag-
lás után már el sem mentünk az öttusa ver-
senyekre. Olyan értelemben jól választot-
tunk, hogy mind a három aranyéremnek a
helyszínen örülhettünk. A vízilabda döntõ
utolsó perceire érkeztünk, de az ünneplés-
bõl mi is kivettük a részünket.

Hol volt a szállás? Nem jelentettek gon-
dot a nagy távolságok?
A városközpont közelében laktunk, itt

volt elszállásolva a legtöbb magyar szur-
koló. Peking hatalmas város, de jól lett
megszervezve napi utaztatásunk is. 20 per-
cenként indult különbusz a szállodánktól a
metróig, ez kb. negyedórás út volt. Onnan
pedig hosszabb-rövidebb idõ alatt el lehe-
tett jutni bármelyik helyszínre. A közeliek
fél, a távolabbiak egyórányira voltak. Két-
három nap után már nem tûnt sok idõnek
az utazás, de ezek az órák is élvezetesek
voltak, mert a város minden zugában érez-
ni lehetett a nagy rendezvény páratlan han-
gulatát. Szurkolótáborokkal találkoztunk
lépten, nyomon, kiabáltunk, integettünk
egymásnak.  

Milyen házigazdák voltak a kínaiak?
Hogy viselkedett az utca embere?
Már az olimpia elõtt hallani lehetett,

hogy a fõváros lakóit felkészítik, hogyan
viselkedjenek, hogy viszonyuljanak a sok
idegenhez. Nyilván ennek is volt hatása,
de azt a kedvességet, amivel a helyiek hoz-
zánk viszonyultak, azt nem lehet tanítani,
ez mindenképen egy spontán, belülrõl jövõ
és õszinte kedvesség volt. Mosolyogtak,
integettek, segítõkészek voltak Nagyvona-
lúan viselték el a több tízezres szurkolóse-
reg idõnkénti túlkapásait. Kellemes megle-
petés volt számomra a kínaiak viselkedése.

Milyen volt a magyar táborban a han-
gulat? Hogy élték át a szurkolók a si-
kert, vagy a kudarcot?
Mindenki tisztába volt azzal, hogy ha-

zánkat is képviseljük a nagyvilág elõtt. A
döntõ többség ennek megfelelõen viselke-
dett. Én nem hallottam komolyabb atroci-
tásról, rendbontásról a magyar szurkolók
részérõl. Egyetlen alkalom volt, amelynek
visszhangja támadt. Az orosz-magyar nõi
kézi meccs után, melyet sajnos elvesztet-
tünk, Schmitt Pált a szervezõk magukhoz
kérették és a magyar szurkolók viselkedé-
sét kérték számon rajta. Én is ott voltam
ezen a meccsen, s valóban itt minden ma-
gyar jelen volt. Kétezer ember. Próbáltunk
egy helyen összetömörülni, hogy nagyobb

Bede Ferenc
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legyen a hangunk. Sokan a lépcsõkön ül-
tek, ez nem volt engedélyezve. A fegye-
lemhez szokott kínaiaknak ez szemet szúrt.
A rendezõk igyekeztek az embereket a
székekhez irányítani. A mosdóban állító-
lag egy ajtó törött el, sok sörös doboz ma-
radt a nézõtéren. Ennyi volt. Ilyen dolgok
elõfordulnak minden tömegrendezvényen.
Este a MOB elnöke eljött a szurkolói szál-
láshelyre, s kérte, hogy minden apró do-
logra ügyeljünk, nehogy belénk lehessen
kötni. Ezután többet nem is került elõ a té-
ma.

Lehetett hallani jegyüzérekrõl is, ez va-
lójában nem volt üzérkedés. Mindennapos
volt a jegyek adás-vétele. Ha valamelyik
eseményen már nem volt magyar érdekelt-
ség, sajnos több ilyen volt, sokan próbálták
eladni a jegyüket, persze minél jobb áron.
Összességében szerintem sportszerûen vi-
selkedtek a magyar szurkolók. De ez álta-
lában elmondható szinte minden nemzet-
rõl. Az olimpiának van olyan bensõséges,
tiszteletet parancsoló hangulata, amely
mindenkit áthat ez alatt az idõ alatt. Hozzá
kell tennünk, hogy Európa futball huligán-
jai szerencsére ilyen rendezvényeken nem
vesznek részt. 

Milyen volt a kapcsolatotok a magyar
sportolókkal? 
Gyakran találkoztunk velük. Készsége-

sek voltak. Idejük függvényében minden-
kivel igyekeztek szóbaállni, megköszönték
a szurkolást. A szállásunkon minden este
volt napértékelés. Kivetítõn felelevenedtek
a nap eseményei. Kommentári feladatokat
pedig volt olimpiai bajnokaink láttak el,
például Kovács Ági, Kokó vagy Atom An-
ti. Érdekes volt. Szakvéleményt, elemzést
adtak az adott teljesítményrõl. A sikeres
versenyzõk kajakosok, vízilabdázók is el-
látogattak hozzánk, inkább az utolsó na-
pokban. Megköszönték a szurkolást. Lehe-
tett velük fényképezkedni, autogramot
osztogattak.  A helyszíneken sem zárkóz-
tak el tõlünk. Ha véget ért a szereplésük,
közénk vegyülve drukkoltak társaikért. A
vízilabdás lányokkal többször találkoztunk
a nézõtéren. De a sportvezetõk is gyakran
felkerestek minket, megköszönték, hogy
kimentünk a versenyre. Schmitt Pál, aki ál-
talában a dísztribünön foglalt helyet, a
meccsek végén átjött hozzánk, s velünk
együtt örült, énekelt, tapsolt. Ez szép gesz-
tus volt a részérõl. Többször felajánlotta,
hogy bárkinek segít, ha problémája adód-
na. Ez az összetartás jellemezte a két hetet
mindvégig, s jó volt ezt érezni. 

Melyik volt számodra a legemlékezete-
sebb siker?
Természetesen az elsõ aranyérem, amire

bizony sokat kellett várni. Nagyon sok ma-
gyar volt kinn a pályán, s leírhatatlan volt
az öröm. Nagyon örültem a kenu kettes
bronzéremnek, hiszen az valahol Kolonics
emlékének szólt. Többen meg is könnyez-
ték az eredményhirdetést. 

Melyik volt a legfájóbb kudarc?
A kézilabda elõdöntõ, ahol két góllal

kaptak ki a lányok Oroszországtól. Azt
volt fájó látni pár méterrõl, ahogy a lányok
lassan feladják a küzdelmet a szemünk lát-
tára, pedig nem volt reménytelen meccs.
Négy hetest kihagytunk, ha azokat értéke-
sítjük, akár gyõzhettünk is volna. 

Milyenek voltak a sokat dicsért kínai
építészeti és technikai csodák?
Láttunk nem is egyet. Nemcsak a sport-

létesítmények, de a város bizonyos negye-
dei is a jövõt idézték. Fantasztikus épüle-
tek, csúcstechnika. Szavakban nehéz ezt
elmondani. 

Milyen volt a biztonság a városban és a
rendezvényeken?
Ebben is nagyot alkottak a rendezõk.

Rendõrt szinte alig lehetett látni. Csoporto-
san pedig egyáltalán nem, pedig biztos be-
vetésre késszen álltak valahol. Mindenhol
az egyenruhás önkéntes rendezõk voltak
jelen, kedvesen mosolyogtak, és tökélete-
sen fenntartották a rendet. Nyugalom volt
a városban, a stadionokban is. Az
ellenõrzés persze szigorú volt. A helyszí-
nek körül voltak kerítve, csak az ellenõrzõ
pontokon lehetett bejutni. Kettõ-három
ilyen volt. Nemegyszer két kilométert kel-
lett gyalogolni, hogy eljussunk a pontig. Jó
lett volna, ha ezekbõl több van. Itt a jegyet
kellett felmutatni, számítógépen
ellenõrizték, átvizsgálták a személyes hol-
mikat. Másodszor a csarnokoknál volt
ellenõrzés, közvetlenül a bejáratnál, de itt
már csak a jegyet kérték. Az volt a benyo-
másunk, hogy szinte észrevétlenül ügyel-
tek a biztonságra az illetékesek.  

Összességében milyen volt ez a két hét
számodra?
Csodálatos. Itthon mindenki az eredmé-

nyeket várta, ami érthetõ is. Mi ott min-
dennap örültünk valaminek, másképp él-
tük át az eseményeket, mint a távolból iz-
gulók. Mi az élmények és a látvány mámo-
rában éltünk, ezért gyorsabban oldottuk fel
a kínos vereségeket és a fájó kudarcokat.
Sikereink is az utolsó napokra estek, ami
még inkább emelte a hangulatot. Elõször

vettem részt olimpián. Életem legnagyobb
élménye volt. !

HHáárroomm  mmeeccccss,,

hháárroomm  ggyyõõzzeelleemm

Szeptemberben megkezdte bajnoki sze-
replését férfi kézilabdacsapatunk is. A
Bács-Kiskun és Tolna megyei csapato-
kat magába foglaló regionális bajnok-
ságban kilenc együttes vesz részt me-
gyénket Dunaföldváron kívül Bölcske
képviseli. Újdonság a múlt évhez viszo-
nyítva, hogy Fejér megyei gárdák nem
vesznek részt a bajnoki küzdelmekben. 

! SZABADOS SÁMUEL

Változás történt csapatunk vezetésében
is. Az edzõi teendõket Orova Tamás vette
át, aki játékosként is az egylet rendelkezé-
sére áll. Vajai Miklós továbbra is részt
vesz a szervezõmunkában. A keret jelen-
tõsen nem változott, a fiatalabbak közül
néhányan tanulmányaik miatt a hétközi
edzéseket ritkán tudják látogatni. 

A szeptember 13-i nyitó mérkõzésen
Csávolyt láttuk vendégül. Korábbi
mérkõzéseinken szinte mindig gyõztesek
voltunk, a mostani összecsapásnak is mi
voltunk az esélyesei. A mérkõzés a vára-
kozásoknak megfelelõen alakult. A veze-
tést megszerezve végig mi irányítottuk a
játékot. Ellenfelünk fõleg fiatalokra építet-
te taktikáját, érezni lehetett a rutin hiányát.
A második félidõben már tíz góllal vezet-
tünk, elõnyünket mindvégig megtartottuk.
A vendégek csak szabálytalanság árán tud-
ták megállítani támadásainkat. Volt olyan
idõszak, amikor kiállítások miatt ellenfe-
lünk csak négy emberel játszott. Nagy gól-
arányú gyõzelmet arattunk, Dunaföldvár-
Csávoly 33:17.

A második fordulóban Kiskunfélegyhá-
zán vendégeskedtünk. A házigazdák jól
felkészült, nagyrészt fiatal, de érett játé-
kosállománnyal rendelkeznek. Itt nem mi
voltunk az esélyesek. A játék képe azon-
ban nem ezt mutatta. Sikerült irányíta-
nunk, egy-két gólos elõnyhöz jutottunk.
Ahogy az idõ múlt, éreztük, hogy van ke-
resnivalónk. Jól védekeztünk, támadásain-
kat precízen szervezve vezettük. A hajrá-
ban is megõriztük elõnyünket.
Gyõzelmünk meglepetésnek számított,
Kiskunfélegyháza- Dunaföldvár 19:22.

A következõ fordulóban ismét vendégek
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voltunk, mégpedig Soltvadkerten. A ko-
rábban magasabb osztályban is megfordult
házigazdák napjainkban nem rendelkeznek
igazán ütõképes csapattal, a találkozó esé-
lyesei mi voltunk. Szerencsénkre sikerült a
legjobb összeállításban pályára lépnünk.
Fölényünk már az elsõ percekben jelentke-
zett. Ellenfelünk, elismerve jobb játék-
erõnket, végig sportszerûen küzdött. Ma-
gabiztos gyõzelmet arattunk, Soltvadkert-
Dunaföldvár 18:24.

Három forduló után veretlen a gárdánk.
A Kiskunfélegyházát sokan bajnokesé-
lyesnek tartják. Õket sikerült legyõzni,
mégpedig hazai pályán. Mi jöhet még? -
vetõdik fel a kérdés. Természetesen a ve-
zetés és a fiúk sem elbizakodottak, hiszen
messze még a bajnokság vége. Van isme-
retlen gárda is például a Delfin Kecskemét.
Ki tudja, mire képesek? De az eddigi ered-
mények biztatóak, eséllyel pályázhatunk a
dobogós helyek egyikére. !

PPaakkssrraa  kkeerrüülltt  aa

ppoollggáárrõõrr  kkuuppaa

Szeptember hatodikán szombaton már
negyedik alkalommal rendezték meg a
Polgárõr Kupa kispályás labdarúgó tor-
nát. Hasonló néven rendeznek egy téli
kupát is, de azt a sportcsarnokban. A
polgárõrség alapító okiratában szerepel
az egészséges életmód, a sportmozgalom
támogatása is, a helyi szervezet ennek az
elvárásnak eleget tesz, hiszen rendszere-
sen szervez sporteseményeket, s
lehetõségeihez mérten támogatja váro-
sunk sportegyesületeit. 

! SZABADOS SÁMUEL

Szombaton nyárias, napsütéses idõben
gyülekeztek a focisták és a szurkolók a
labdarúgó pálya zöld gyepén. A szurkolók
zömét természetesen a családtagok, kollé-
gák s a focit szeretõ sportbarátok alkották. 

Hat csapat vett részt a tornán. Kövics
Sándorné, a városi polgárõrség elnöke ki-
emelte, hogy a rendezvény azt a célt is
szolgálja, hogy a város civil szervezetei
közelebb kerüljenek egymáshoz. Tagjai,
vezetõi ne csak a hivatalos alkalmakkor,
hanem közvetlen, laza formában is talál-
kozzanak egymással, amely a kapcsolat-
tartásnak szintén egyfajta formája. 

Hat csapat alkotta a mezõnyt. A házigaz-
dákon kívül a tûzoltók, az önkormányzat

tagjai, a földvári rendõrõrs, a Jobbra át FC,
és a paksi rendõrkapitányság állított ki csa-
patot. A kupát immár háromszor elnyerõ
vendéglátósok idén szervezési problémák
miatt nem indultak. Néhányan nem is bán-
ták, hiszen ez azt jelentette, hogy új kezek-
be kerül a serleg. 

A mérkõzések két pályán zajlottak pár-
huzamosan, szakszerû játékvezetés mel-
lett. A küzdõ felek játékosállománya igen
vegyes képet mutatott életkor és testsúly
tekintetében egyaránt. A nagypapáktól a
huszonéves ifjoncokig szóhoz jutott min-
denki. A látványos góloktól, akcióktól
kezdve az esetlen, mosolyt fakasztó meg-
oldásokig sokféle szituációnak tapsolhatott
a közönség, de az ilyen rendezvényeknek
éppen ez a célja. Mozgás, ügyesség, humor
együttese, önmaguk és a közönség szóra-
koztatására. Nem volt vitás, hogy a 100 és
az alig 60 kilós test-test elleni
küzdelmébõl ki kerül ki gyõztesen. Mind-
végig sportszerû játék, és jó hangulat jelle-
mezte a mérkõzéseket. 

Az idei tornagyõztes a paksi rendõrök
gárdája lett, az önkormányzat legénysége
végzett a második helyen. Dobogós lett
még a Jobbra át FC.

Mivel a kupa Paksra került, valószínûleg
jövõre ott rendezik meg a tornát. A földvá-
ri csapatok feladata pedig adott: haza kell
hozni a vándorserleget. !

DDSSTTEE::  LLaassssaann

ggyyûûllnneekk  aa  bbaajjnnookkii

ppoonnttookk

A negyedik fordulóig kellett várni, míg
megszületett másodosztályú csapatunk
elsõ õszi gyõzelme. 

! SZABADOS SÁMUEL

Magyarkeszit fogadtuk idehaza. Az
elõmérkõzés biztatóan zárult, a fiatalok
2:0-ra gyõztek. A felnõttek összecsapásán
óvatosan kezdett mindkét gárda. A félidõ
közepe felé mi voltunk aktívabbak, aminek
eredménye is lett. Úr Tibor szemfüles gól-
lal juttatta vezetéshez csapatunkat. Egy gó-
los vezetéssel ért véget az elsõ félidõ. A
szünet a vendégeknek tett jót, aktívabbak
lettek fordulás után. A 65. percben meg-
szerezték egyenlítõ góljukat. Az idõ múltá-
val érezni lehetett, hogy aki gólt szerez,
meg is nyeri a találkozót. Mindkét egylet-

nek voltak helyzetei, de mi tudtunk jobban
koncentrálni. A 88. percben Búzás ügye-
sen ismerte fel a lehetõséget, s távoli lövé-
se az ellenfél kapujában kötött ki. A
hátralévõ pár percet taktikusan kivédekez-
tük, s gyõztünk 2:1-re. 

A következõ hétvégén Sióagárdon lép-
tünk pályára. A múlt szezonban ellenük
nemigen ment a játék. Az elsõ félidõ bizta-
tó 0:0-lal zárult. Mindkét csapat a második
45 percre tartogatta erejét. A félidõ elején
igyekeztünk letámadni a házigazdákat,
Tóth György góljával vezetéshez jutot-
tunk. Nem örülhettünk sokáig az elõnynek,
ellenfelünk pár perc múlva egyenlített. Re-
ménykedtünk még a pontszerzésben, de a
87. percben eldõlt a mérkõzés sorsa. Feke-
te kapus egy ütközésnél megsérült, nem tu-
dott idõben a kapuba visszaérni, gólt kap-
tunk. Kapuscserére kényszerült az edzõ,
Kiss Norbert, az ifisták hálóõre váltotta
Feketét. Az utolsó percben egy jól eltalált
lövéssel a házigazdák beállították a 3:1-es
végeredményt. Fájó volt a vereség, mert
kis szerencsével döntetlent érhettünk volna
el. Az ürömben öröm volt a fiatalok 2:0-ás
gyõzelme. 

A Bonyhád-Börzsöny elleni hazai mecs-
csen is elpártolt tõlünk Fortuna. A sérülés-
sel bajlódó Fekete kapust ezúttal Szabó
Péter pótolta. Õ korábban alapítója volt az
egyesületnek, sok év kihagyás után húzta
fel ismét a kesztyûket, úgy érezte, segíte-
nie kell bajba jutott klubján. Jól kezdtük a
meccset, Tóth a 10. percben vezetést szer-
zett. Ezután sajnos jött a szokásos lazítás,
a következmény pedig egyenlítés lett a
vendégek részérõl. 1:1-es fordulás után
taktikusan kezdett mindkét egylet. Biztos
védekezés, gyors ellentámadási kísérlet
volt a repertoár mindkét oldalon. Az utol-
só tíz perc hozta a változást, a
gyõzelemhez gólt kellett szerezni. Több
helyzetünk kimaradt. Vendégeink a 90.
percben szabadrúgáshoz jutottak, amelyet
csatárunk látványosan rúgott a kapunkba.
Kezdés után a játékvezetõ le is fújta a
meccset. Kikaptunk 2:1-re. Ifistáink 1:1-es
döntetlenjükkel egy pontot szereztek. 

Két kínos vereség után a Kajdacson kel-
lett bizonyítaniuk a fiúknak, hogy többre
képesek. Kedvezõtlenek voltak az elõ-
jelek. Kun Gábor eltiltás, Benedikti pedig
betegség miatt nem tartott a kerettel. A for-
gatókönyv ismét a szokásos volt. Lendüle-
tes kezdésünk után Gavrilovics góljával
szereztük meg a vezetést. Szerencsére,
okulva korábbi hibáinkból, koncentráltab-
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ban játszottunk, s a félidõ is 1:0-ás vezeté-
sünkkel zárult. Meglepetést okoztunk a
folytatásban is. Ügyes mezõnyjátékkal tar-
tottuk a labdát, az ellenfél beszorult, érett a
következõ gólunk. Az utolsó percekben is
mi voltunk aktívabbak, így megérdemelt
1:0-ás gyõzelmet arattunk. Sikerünk a for-
duló meglepetését jelentette. A legjobbkor
jött ez az önbizalmat is növelõ gyõzelem.
Ifistáink 5:1-es vereséget szenvedtek, kiál-
lítások miatt kilencen fejezték be a mecs-
cset. Ezzel hat fordulón át tartó veretlensé-
gük szakadt meg. !

DDFFCC::  OOddaa  aa

vveerreettlleennsséégg

! SZABADOS SÁMUEL

Szeptember hetedikén Majoson vendég-
szerepelt elsõ osztályú csapatunk. A
középmezõnybe tartozó gárda ellen pont-
szerzésben reménykedtek a fiúk. Már a
harmadik percben vezetést szereztünk,
Fancsali 18 méterrõl a hosszú sarokba lõtte
a labdát, mindez a 3. percben történt. Küz-
delem jellemezte az elkövetkezõ perceket.
Védelmünkre nagy nyomás nehezedett,
gólt is kaptunk a félidõ hajrájában. 1:1-
gyel fordultak a csapatok. Jókor jött a szü-
net. Kindl edzõnek sikerült felrázni a fiú-
kat. A kezdés után két perccel Lesnyik fél-

magas labdája kötött ki az ellenfél hálójá-
ban. Megszereztük a vezetést. Sok idõ volt
még hátra. Ellenfelünk mindenképpen
egyenlíteni akart, mi védekeztünk, de a
góllövésrõl sem mondtunk le. Teltek múl-
tak a percek, a hajrában ellenfelünk nem
tudott megújulni, mi ügyesen védekez-
tünk. Maradt a 2:1-es eredmény, ami a
gyõzelmünket jelentette. Ifistáink csak tíz
emberrel tudtak kiállni a mérkõzésre, 10:0-
ás vereséget szenvedtek. 

A hatodik fordulóban Dunaszentgyör-
gyöt fogadtuk. Ismert volt, hogy vendége-
ink a nyár során nem tudtak erõsíteni, így
a gyõzelmünk természetes elvárás volt.
Gyorsan jött a gólunk is. A 10. percben
Schulteisz Norbert góljával jutottunk veze-
téshez. A félidõ közepén Hargitai szerzett
újabb gólt, 2:0-ás elõnyünkkel folytatódott
a játék. A második játékrészben is potyog-
tak a hazai gólok. Az 50. percben Böde,
majd a 75. percben Hargitai találatainak
örült a közönség. Válaszképpen ellenfe-
lünk is rúgott egy gólt. 4:1-es vezetésünk-
nél már eldõlt a három pont sorsa. A föld-
vári fiúk megérezve ellenfelünk erejének
fogyását még nagyobb lendületre kapcsol-
tak. A 80. percben Schulteisz Attila növel-
te elõnyünket, közben ellenfelünk létszá-
ma kiállítás miatt megfogyatkozott. A
hosszabbítás perceire is maradt esemény.
Büntetõhöz jutottunk, melyet a sértett
Böde biztosan érékesített. Így alakult ki a

6:1-es végeredmény. Gólarányt növelõ
mérkõzés volt. Gyõzelmünkkel továbbra is
vezettük a tabellát. Az elõmeccsen a ven-
dégek 4:1-re gyõztek. 

A következõ hét végén Dunakömlõdön
léptünk pályára. A papírforma gyõzelmün-
ket ígérte. A jobb napokat látott kömlõdi
gárda már az elsõ félidõben összeroppant.
Berényi kezdte a gólgyártást a 10. percben.
A félidõ végén már 6:1-re vezettünk. A
második játékrészben kicsit kiengedtünk,
ellenfelünk kettõt, mi egy gólt szereztünk.
7:3-ra gyõztünk. Berényin kívül Böde há-
rom, Hargitai kettõ, Schulteisz egy gólt
lõtt. Fiataljaink is gyõztek 1:0-ra. 

A nyolcadik fordulóban sajnos elvesztet-
tük veretlenségünket. Bátaszék volt az el-
lenfelünk. Az elõmeccsen már vendég-
gyõzelem született, 0:2 lett a végered-
mény. Híre járta, hogy a Bátaszék nyáron
alaposan erõsített. Ide igazolt az egykori
fradista, Horváth Péter, aki a város szülöt-
te. A játékot jól kezdtük. Böde és Asher-
mann góljaival vezetünk 2:0-ra, ellenfe-
lünk csak szépíteni tudott az elsõ játék-
részben. 2:1-es fordulás után kiegyensú-
lyozottá vált a játék, helyzetek adódtak
mindkét oldalon. A 75.percben gólt kap-
tunk. Csatáraink görcsös akarása nem járt
sikerrel. A maradék negyedórát vendége-
ink ügyesen kibekkelték, maradt a 2:3-as
végeredmény. Hazai vereségünk a forduló
meglepetése volt. !

HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2008. október 8., október 24., 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

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
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10. péntek
Hellboy: Az aranyhadsereg
11. szombat
Cserkész szüret - a vetítés
elmarad!
17. péntek
Zsenikém - Az ügynök haláli
18. szombat
Eastern promises - Gyilkos
ígéretek
24. péntek
A másik Boleyn lány
25. szombat
Streetdance
31. péntek
A hihetetlen Hulk
november 1. szombat
Lizi&Yeti - Egy királyi sztori
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-
sok kezdete elõtt 1 órával!

október

Téli madáretetõ anyag már kapható.
Eladó állatkáink gondos gazdiknak: 

- aranyhörcsög
- törpe hörcsög
- degu
- törpe nyúl
- hullámos és nimfa papagájok

Állateledelek és felszerelési tárgyak széles 
választékával várjuk Önöket továbbra is!

Az utóbbi idõszakban többféle bûn-
cselekmény: garázdaság, tettlegesség,
vagyon elleni bûntett történt városunk-
ban.

!! Bûncselekmények
A rendõrség munkájával több ízben

eredményt ért el, elfogásra került több vi-
déki bûnözõ banda, akik csoportosan és
folytatólagosan követtek el bolti lopáso-
kat.

Felhívjuk az üzlettulajdonosok figyel-
mét, hogy fokozottan ügyeljenek értéke-
ikre, mert egyre gyakrabban jelennek
meg bûnözõ csoportok az õrs területén.
A közeljövõben az õrs parancsnoka fel
fogja keresni a bevásárlóközpontok, üz-
letek vezetõit, mert szeretné elérni, hogy
minél több üzletben legyen felszerelve
kamera. Saját értékeik védelmére áldoz-
zanak a tulajdonosok, ez közös érdek
lenne, hiszen a kamerák ára rövid idõ
alatt megtérülne, valamint a rendõrség
hatékony munkáját is segítené.

Sajnos örök téma: idegenek valami-
lyen ürüggyel, általában hivatalra, szol-
gáltató cégekre hivatkozva bejutnak
idõs, gyanútlan emberek lakásába, majd
kifosztják õket. Beülnek autóikba, majd
egy szomszédos településen hasonló mó-
don folytatják az idõs emberek meglopá-
sát. Az utcabeliek, ismerõsök, rokonok
figyeljenek egymásra, ha ismeretlenek
mozgását tapasztalják, írják fel legalább
a gépkocsi rendszámát, típusát színét, ez-
zel is elõsegítik a rendõrség munkáját.

!! Közlekedés, közbiztonság
A következõ idõszakban is több közle-

kedés-biztonsági akció lesz Dunaföldvá-
ron és az õrs területén. A szabálytalanul
parkoló gépkocsikat lefényképezik. Kér-
jük a gépkocsivezetõket, legyenek
jogkövetõk, mert a büntetés mértéke sza-
bálysértés esetén is magas.

!! Iskola, rendõr
Kérjük a közlekedõket, fokozottan

ügyeljenek az iskolába igyekvõ, vagy
hazatérõ gyerekekre. A szülõk mutassa-
nak jó példát gyermekeiknek! A bizton-
ságos közlekedésre nevelés otthon
kezdõdik, nem csak az intézmények, is-
kola, rendõrség feladata.

AA  hháázziioorrvvoossookk  ppéénntteekk  ddéélluuttáánnii,,
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2008. október
Október 3.: Dr. Hallai Róbert
Október 10.: Dr. Englert Rolland
Október 17.: Dr. Palkó Ágnes
Október 18.: Dr. Móricz Zoltán

(az október 24-i munkaszüneti 
nap helyett)

Október 31.: Dr. Hallai Róbert

2008.november
November 7.: Dr.Englert Rolland
November 14.: Dr. Palkó Ágnes
November 21.: Dr. Móricz Zoltán
November 28.: Dr. Hallai Róbert

2008.december
December 5.: Dr.Englert Rolland
December 12.: Dr. Palkó Ágnes
December 19.: Dr. Móricz Zoltán
December 20.: Dr. Móricz Zoltán

(a december 24-i munkaszüneti 
nap helyett)

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, 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


