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KÖZÉLETI LAP

Március 1-jén ünnepeltük Dunaföldvár
várossá avatásának 20 éves évforduló-
ját. Kíváncsi voltam, mit írt errõl a ko-
rabeli sajtó. A válogatás az anyag bõsé-
ge miatt önkényes, Lukácsi Pál gyûjte-
ményébõl csak szemezgetni tudtam.

KISS ÉVA

Dunaújvárosi Hírlap, 1989. április 7.
„Várossá nyilvánítva” „Dunaföldvárt

41 másik nagyközséggel egyetemben vá-
rossá nyilvánította a közelmúltban az El-
nöki Tanács. A várossá avató ünnepségre
ma este 7 órakor a várkertben (rossz idõ
esetén az általános iskola tornacsarnoká-
ban) kerül sor. Az ünnepség szónoka
Pozsgay Imre államminiszter, az
MSZMP Politikai Bizottságának tagja.”

Másnapi számában beszámol az ese-
ményrõl több országos napilap is: a Nép-
szabadság, a Magyar Hírlap, a Magyar
Nemzet.  Megemlítik, hogy – „a tízezres
lélekszámú Tolna megyei település Duna
hídja révén rendkívül fontos szerepet tölt
be az ország közlekedési-kereskedelmi
vérkeringésében, vonzáskörzetében pedig
több mint harmincezer ember él.” …
„Pozsgay Imre államminiszter a várossá
nyilvánítást tanúsító oklevelet átadta An-
tal Ferenc tanácselnöknek”… „az ünnep-
ség résztvevõi megtekintették a mûvelõ-
dési házban a Dunaföldvár történetét és
jelenét bemutató kiállítást.”

A Tolna Megyei Népújság április 8-ai
és 10-i számaiban címoldalon számol be
az eseményrõl. Írnak a nemzeti és kék fe-
hér színû – zászlókkal fellobogózott ut-
cákról, Oszoli Piroska festõmûvész kiál-
lításáról, és egy keresztelõrõl. – „10 óra-
kor a Duna-partján, a kikötõben kezdõ-
dött az ünnepség, melyen a BKV Hajózá-
si Üzemigazgatóságának 130 személyes
kirándulóhajója a Dunaföldvár nevet kap-

ta. Antal Ferenc, tanácselnök és Süveges
József, a vízi sportkör ügyvezetõ elnöke
mondott beszédet, a Beszédes József Út-
törõcsapat tagjai pedig az alkalomhoz il-
lõ mûsorral szórakoztatták, köszöntötték
a megjelenteket. A keresztanya Petrovics
Józsefné volt, az õ kezébõl lendült rövid
útjára a pezsgõsüveg, hogy a Balatonfü-
reden készült hajó oldalán széttörve je-
lezze, attól a pillanattól Tolna megye új
városának nevével járja a Dunát az ünne-
pi zászlódíszt viselõ új vízijármû.”

Lapzártára hivatkozva az újság a hétfõi
számában számol be az ünnepségrõl:
„Régmúlt századok történelmének han-
gulatát idézte pénteken este a dunaföld-
vári vár, ahová a helybeli polgárokat és
Pozsgay Imrét, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagját, államminisztert vár-

ták” … „A hét óra után néhány perccel
kezdõdött nagygyûlésen elsõként Antal
Ferenc lépett a mikrofonhoz, hogy is-
mertesse az Elnöki Tanács 16/1989. (II.
5.) számú törvényerejû rendeletét,
amelyben 1989. március elsejével
Dunaföldvárt is várossá nyilvánította.
Ezt követõen Pozsgay Imre köszöntötte a
dunaföldváriakat. – Jól emlékszem arra a
négy évvel ezelõtti napra, amikor az a
megtiszteltetés ért, hogy nemzeti zászlót
hozhattam Dunaföldvárnak, az önbecsü-
lés és a törekvés elismeréséül. Akkor ta-
lán prófécia volt, de inkább a tények is-
meretében azt mondtam, lélekben, szel-
lemiségben ez a község már város. Ezt a
rangot kivívta magának, s ezt a rangot
nem ajándékba fogja kapni.” … „azzal a
megbízatással jöhettem ide, hogy átad-
hassam az Elnöki Tanács törvényerejû
rendeletérõl szóló okmányt” … „Ez úgy
hiszem, nemcsak Dunaföldvár népének
jó hír, jó hír ez az országnak is. Egy vi-
szontagságokon keresztül is vállalkozá-
sai, kezdeményezései miatt mégiscsak
emelkedõ nemzetnek számító Magyaror-
szágon a közösségek újra épülésének, s a
kapcsolatok újrateremtésének, születésé-
nek lehetünk tanúi.” … „Mitõl lesznek
városok a városok? Keletkezhetnek em-
beri szervezõdésbõl, politikai dekrétu-
mokból, ilyen olyan adományokból és
ajándékokból, de ha jól ismerem Duna-
földvár  történelmét, és ha nem tévedek
múltjának megítélésében, akkor azt kell
mondanom, ennek a tájnak a népe aján-
dékot igazán soha nem kapott a sorstól –
inkább adott mindig valamit az ország-
nak, néha a pazarlóknak, tékozlóknak – s
önmagából csinált várost.” … „Bajok
vannak az országban, válságjelek is fel-
ütötték a fejüket, szorongásosabb lett az
életünk, de ez a dunnaföldvári este is ar-
ról tanúskodik, hogy van akarat kitartás,
emelkedésre való képesség ebben a tár-
sadalomban.” … „Magyarország nélkül,
a magyarok nélkül szegényebb lenne Eu-
rópa, szegényebb lenne a világ,” …
„Dunaföldvár és népe nélkül szegényebb
lenne az ország.” 
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Március 1-jén, a Dunaföldvár várossá
nyilvánításának 20 évfordulója alkal-
mából megrendezett ünnepi mûsor ke-
retei között adták a városi kitüntetése-
ket. A Löfan Mazsorett Csoport és
Zsátosné Vida Ágnes Dunaföldvárért
Emlékérmet kapott, Veisz János pedig
Dunaföldvár Díszpolgára lett a képvi-
selõ-testület döntése alapján. A kitün-
tetéseket Nagy Gáborné, polgármester
asszony adta át.

Dunaföldvár díszpolgára

2009-ben Veisz János

Veisz János a szegedi József Attila Tu-
dományegyetemen szerzett matematika-
fizika szakos diplomát. Az egyetem befe-
jezése után elsõ és egyetlen munkahelye a
dunaföldvári Magyar László Gimnázium
1970-tõl 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Itt kezdte meg gimnáziumi tanári pályá-
ját, majd 1990-tõl a középiskola igazgató-
jaként dolgozott. Mindig büszke volt a
családias, közvetlen hangulatú, odafigye-
lõ, diákcentrikus iskolára és ezt a szemlé-
letet erõsítette pedagógus kollégáiban is.

Felesége ugyancsak itt kezdte tanári pá-
lyáját és nyugdíjazásáig dolgoztak együtt.
Ági lánya, követve a szülõi példát a Ma-
gyar László Gimnáziumban informatikus
tanár. Tamás fia – informatikus mérnök
végzettséggel – a Dunaferr Zrt. minõség-
ügyi és környezetvédelmi igazgatóságán
szakmérnökként, fõmunkatársi minõség-
ben dolgozik.  

Veisz János igazgatói munkássága alatt
fontosnak tartotta a gimnázium szakmai
megújulását. Vezetése alatt az 1995/96-os
tanévtõl indult el a 6 évfolyamos képzés.
Megteremtõdtek a számítástechnika taní-
tásának feltételei, számítástechnikai alap-
képzésre és ECDL vizsga letételére nyílt

lehetõség. Szem elõtt tartotta az idegen
nyelv oktatásának minõségi javítását és a
természettudományos alapképzés színvo-
nalának emelését.

Az iskola fõ feladatát a felsõoktatásra
való felkészítésben látta, de a továbbta-
nulni nem akaró diákok számára a számí-
tástechnika bevezetésével szakmai kép-
zést is biztosított.

Munkássága alatt a gimnázium inf-
rastruktúrája is fejlõdött. Az épület 1998-
ban új szárnnyal bõvült, ahol tornaterem
is helyet kapott. 2000-ben megtörtént a
fûtés korszerûsítése és a régi szárny tetõ-
felújítása.

A Magyar László nevét viselõ gimnázi-
um a névadó Afrika-kutató életének,
munkásságának és hagyatékának méltó
ápolásában aktív szerepet vállal. Szoros
együttmûködést alakítottak ki a Magyar
László nevét viselõ iskolákkal, kölcsönö-
sen részt vesznek egymás programjain.

A dunaföldvári gimnáziumban minden
évben, a Magyar László napon ismeretter-
jesztõ elõadásokat hallgathatnak a tanu-
lók a szakma jeles képviselõitõl. Több al-
kalommal kiállítást szerveztek a híres Af-
rika-kutató munkásságáról. 

Veisz János a város kulturális életében
is bekapcsolta a gimnáziumot. 1997-ben
az õ irányításával kezdõdtek meg a Várjá-
tékok, mely mára a város egyik legjelen-
tõsebb nagyrendezvényévé vált. A gimná-
zium színjátszó szakköre minden évben
más történelmi korszakot idézett fel kor-
hû jelmezekben, a dunaföldvári várba va-
rázsolt élõ panoptikum a rendezvényre lá-
togatók körében nagy tetszést aratott.

Kollegáit nemcsak a szakmai munkába
vonta be, szívesen részt vettek a fõzõver-
senyeken és a meghívottak vendégül látá-
sában is. E sikeres rendezvények tablói a
városháza és a gimnázium folyosóit díszí-
tik.

Igazgatósága idején teremtõdött meg a
német testvérváros, Weikersheim közép-
iskolájával a cserekapcsolat, mely a mai
napig jól mûködik. Minden évben vendé-
gül látnak német tanulókat, akik részt
vesznek a tanórákon és az õket fogadó di-
ákok családjának életében. Ugyanez igaz
a dunaföldvári diákokra, mikor a testvér-
városban tartózkodnak.

Veisz János közéleti szerepet is vállalt
Dunaföldváron. Három ciklusban, 1994-

tõl 2006-ig önkormányzati képviselõ volt.
Aktívan vett részt az Oktatási-, Kulturális
és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizott-
ság  munkájában, és elnöke volt a Város-
fejlesztési Bizottságnak. 

Képviselõi tiszteletdíjából támogatta a
gimnázium „Áldozzunk Gyermekeink
Tudásáért” Alapítványát. 

Nyugdíjba vonulása óta továbbra is rész
vesz a DIT Kht. Felügyelõ Bizottságának
munkájában, és figyelemmel kíséri a kép-
viselõtestület tevékenységét.

Szabadidejében szívesen barkácsol. El-
készítette például a kiskõrösi Petõfi-ház,
a dunaföldvári vár, a Magyar László-ház
makettjét. Ez utóbbi látható volt a Ma-
gyar László Nap kiállításán is.

Veisz Jánost eredményes munkája és
közéleti tevékenységének elismeréseként
Dunaföldvár Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2009. február 3-i dön-
tése értelmében „Dunaföldvár Díszpolgá-
ra” kitüntetésben részesítette.

Dunaföldvárért Emlékérmet

kapott 2009-ben

Zsátosné Vida Ágnes

Tanulmányait Dunaújvárosban, a Köz-
gazdasági Szakközépiskolában végezte.
1972-ben kezdett dolgozni a Dunai Vas-
mûben. Az elsõ gyermeke születéséig a
termelési vezérigazgató-helyettes titkár-
nõjeként dolgozott. Ez a munkahely jó is-
kola volt számára, életre szóló tapasztala-
tokat szerzett, amit a mai napig eredmé-
nyesen hasznosít.

1987-tõl a bölcskei tanács igazgatási
elõadója, 1989-tõl a dunaföldvári  ÁFÉSZ
elnökének,  majd ezt követõen a
Dunaföldvári Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetõjének titkárnõje. 

A Dunaföldvári Önkormányzat titkár-
ságán 1998. január 1-jétõl dolgozik, pol-
gármesteri referensként. Emberismerete
és élettapasztalata alapján jó kapcsola-
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tok kiépítésére törekszik cégekkel, vál-
lalkozókkal, munkatársakkal.

Két lányát nagy odafigyeléssel, sok
szeretettel, egyedül neveli. Éva Buda-
pesten dolgozik, idén szerzi másoddip-
lomáját, Anna a Pécsi Tudományegye-
tem latin-pedagógia szakos végzõs hall-
gatója.

1988-ban vettek házat Dunaföldváron,
1994-tõl élnek városunkban.

Hivatali teendõit példamutatóan végzi,
de tevékenyen vesz részt a város kulturá-
lis életében is. Sok jelentõs városi ese-
mény az õ közremûködése nélkül nem,
vagy nem ilyen jó színvonalon valósulha-
tott volna meg. Nemcsak ötleteivel, de
szervezõ munkájával is hozzájárult a vá-
ros rendezvényeinek sikeréhez. Néhány
példa: sokat dolgozott azért, hogy 2002-
ben Dunaföldvár nagy sikerrel mutatkoz-
hasson be Magentában, a „Magyar Kultú-
ra Éve Olaszországban” elnevezésû prog-
ramsorozaton. Fõ szervezõje volt 2004.
május 1-jén, az Európa Napon a
Guinness-rekord lebonyolításának. 2007-
ben francia színjátszó tábort, a 2008-as
szüreti fesztivál keretében ezer fõre törté-
nõ fõzést szervezett, és az ehhez szüksé-
ges rozsdamenetes nagy fõzõedény elké-
szítését koordinálta. A rendezvények
színvonalas lebonyolítása érdekében a
szponzorok megnyerésében is aktívan
közremûködik. 

A város protokoll rendezvényeinek, a
testvérvárosi találkozók szervezésének
minden apró részletre kiterjedõ, gondos
szervezõje.

Nyitott szemmel jár a világban, észre-
veszi és megvalósításra ajánlja városszé-
pítõ ötleteit, ilyen például az adventi ko-
szorú a város fõterén, vagy a város címe-
rének megjelenése a csatorna fedlapokon
és a lámpaoszlopokon a felújított belvá-
rosban.

A hivatal dolgozóival, az intézmények
vezetõivel és munkatársaival jó a kapcso-
lata. A hivatalba érkezõ új köztisztviselõk
beilleszkedésében, munkájuk elvégzésé-
ben nagyon sok segítséget nyújt. Precíz,
terhelhetõ és megbízható munkatárs. A
lakosság hivatali ügyintézését segítõkész-
ségével, példamutató emberi magatartá-
sával igyekszik jobbá tenni.

Dunaföldvár Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2009. február 3-án hozott
döntése értelmében „Dunaföldvárért”
Emlékérem kitüntetésben részesítette
Zsátosné Vida Ágnest.

Dunaföldvárért Emlékérmet

kapott 2009-ben a

Löfan Mazsorett Csoport

Alapítója és vezetõje: Kiszliné Kristofics
Szilvia.

A Löfan Mazsorett Csoport 1997-ben
alakult. 

Az elmúlt 12 évben számos versenyen,
fesztiválon képviseltette magát az egye-
sület, ezáltal több hazai városban és euró-
pai országban ismerték meg Dunaföldvár
nevét.

A mazsorett csoport létrehozásának a
célja az volt, hogy a földvári gyerekeknek,
fiataloknak biztosítsa a szabadidõ tartalmas
eltöltését, elõsegítse a közösségi szellem
kialakítását, hozzászoktassa a fiatalokat a
rendszeres és kulturált testmozgáshoz. Fej-
lessze a gyerekek ügyességét, mozgáskoor-
dinációját, kitartását, akaraterejét. 

Azóta a Löfan Mazsorett Csoport ezeket
a célokat messze túlszárnyalta.

Programjában már megjelent többek kö-
zött a tehetséges fiatalok versenyeztetése,
kulturális cserekapcsolatok, versenyek
szervezése, lebonyolítása.

Napjainkban már 6 csoportban, 95 fiatal
részére, korosztályi bontásban folyik az ok-
tatás az óvodás kortól az egyetemista kor-
osztályig. A foglalkozásokon nem csak a
botforgatás rejtelmeivel ismerkednek meg
a gyerekek.  Nagy hangsúlyt fektetnek a
megfelelõ tánctudásra és a technikai kép-
zésre is. 

Rendszeres meghívottjai a rangos hazai
és nemzetközi versenyeknek, fesztiválok-
nak, ahol kiemelkedõ eredményeket érnek
el. Több arany és kiemelt arany minõsítést
szereztek már, nem egy alkalommal meg-
kapták a legjobb tamburmajor (a legügye-
sebb mazsorett), a legjobb koreográfia és a
legtechnikásabb csoport címet.

Legnagyobb sikerük a lengyelországi
Opoléban, 2007-ben elért egyéni Európa
Bajnoki cím - amely Süvegés Gréta nevé-

hez fûzõdik. A magyar csapatok közül
messze a legjobb eredményt elérve, az Eu-
rópa-bajnoki VII. helyezést mondhatják
magukénak. 

Évek óta szervezik a méltán nagy nép-
szerûségnek örvendõ és a mûvelõdési há-
zat színültig megtöltõ Löfan Gálát, mely
az utóbbi években már fúvószenekari kísé-
rettel zajlott. Dunaföldvár város kisebb-
nagyobb rendezvényeinek állandó résztve-
või. Színesebbé, vidámabbá varázsolják a
programokat. Felléptek pl. az 52-es elkerü-
lõ út átadó ünnepségén, rendszeresen sze-
repelnek a majálison, augusztus 20-án, a
szüreti napokon, a Földváriak találkozó-
ján. Kapcsolataik révén több alkalommal
színesítették a város nagyrendezvényeinek
programját olaszországi csoportok meghí-
vásával, akiknek vendéglátását saját ma-
guk szervezték meg, építgetve a szálakat
Dunaföldvár és Itália között. Több alka-
lommal utaztak ki és vettek részt németor-
szági testvérvárosunk, Weikersheim ren-
dezvényein.

2008-ban országos mazsorett versenyt
bonyolítottak le a várudvaron, színvonalas,
jól szervezett programot biztosítva az or-
szág minden részébõl érkezett résztvevõk
számára.

Megalakulásuk óta a versenyeken kívül
is képviselték Magyarország színeit, ezzel
öregbítve Dunaföldvár hírnevét is. Több
európai országba kaptak meghívást: Spa-
nyolországban, Lengyelországban, Szicíli-
ában, Franciaországban, Németországban,
Portugáliában léptek fel.

Munkájuk elismeréseként ítélte oda
Dunaföldvár Város képviselõ-testülete
2009. február 3-ai ülésén a „Dunaföld-
várért” Emlékérmet a Löfan Mazsorett
Csoportnak. 

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK



Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
március 3-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 19 nyilvános ülé-
sen tárgyalandó téma szerepelt.

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelen-
tést fogadtak el a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, majd zárszámadás
elõtt módosították az önkormányzat
2008. évi költségvetését, a tényként bekö-
vetkezett események számainak tükrében. 

A harmadik napirendben a testület dön-
tött a DASZK (Dunaföldvári Alapszol-
gáltatási Központ) átalakításáról. Március
31-tõl megszûnik a DASZK, a házi segít-
ségnyújtás és nappali szociális ellátás a
DIT Kht. feladatkörébe kerül. A bölcsõde
megszûnik részben önálló lenni, és bein-

tegrálódik az egyesített oktatási-nevelési
intézménybe. A döntés következménye-
képpen 2 fõ állása megszûnik.

A következõ napirendben a testület el-
fogadta a város 2009. évi költségvetését,
melynek fõ számai a következõk: a bevé-
tel és kiadás fõösszege 1 milliárd 845 mil-
lió 768 Ft, a tervezett hiány 130 millió
140 ezer Ft, melybõl 33 millió 54 ezer Ft
mûködési célú, 97 millió 86 ezer Ft fel-
halmozási célú hitel. Az intézmények do-
logi kiadásai a 2008. évi szinten tervezet-
tek, személyi kiadásokra a törvényben
meghatározott, kötelezõen adandó össze-
geket tervezett csak a testület.  A költség-
vetés – végleges döntések híján – nem
számolt a kormány által bejelentett adó-
változások hatásaival. Ezután a képvise-
lõk döntöttek tiszteletdíjaik 2009. évi fel-
ajánlásairól.

A következõkben a testület – a rossz ki-
használtság miatt – a Kossuth utcai óvo-
dába helyezte a Hunyadi parki óvoda te-
lephelyét, majd július 1-jétõl újabb 1 évre
Petrovics Józsefnét bízta meg a
D u n a f ö l d v á r - B ö l c s k e - M a d o c s a
Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola,
Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Gimnázium és Szakiskola ve-

zetésével. Hozzájárult a Tolna megyei
önkormányzati fenntartású intézmények
átszervezéséhez, illetve döntött a kistérsé-
gi pedagógiai szakszolgálati feladatok
2009. évi települési hozzájárulásairól.

A képviselõk a Pantar Kegyeleti Szol-
gáltató Bt-t bízták meg a közköltségen
történõ temetések elvégzésével, majd a
belterületi, gyommal és parlagfûvel erõ-
sen szennyezett területeken elvégzett köz-
érdekû munka elvégzésére kiírt pályáza-
tot bírálták el.

Ezután rehabilitációs környezettervezõi
szakmérnököt választottak ki az „Integ-
rált mikrotérségi oktatási központ és há-
lózat fejlesztése Dunaföldvár, Bölcske és
Madocsa településeken” címû pályázat
tárgyában, illetve pályázat benyújtásáról
és tervezõ kiválasztásáról döntöttek a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Védõnõi Szolgálat épületének
akadálymentesítésére.

Pályázatok benyújtását engedélyezték a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár állo-
mánygyarapítási összegének növelésére,
megtervezték a dunaföldvári játszóterek
felújítási munkáit a 2009. évre, majd in-
gatlanvásárlási kérelmeket bíráltak el. 
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TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2009. február 26-án
18 órakor a polgármesteri hivatal nagy-
termében tartotta közmeghallgatását,
melyet a Dunaföldvár TV egyenes adás-
ban közvetített.

BALOGH EMESE

A megjelentek elõször a 2008-as év ese-
ményeit ismerhették meg egy rövidfilm se-
gítségével, melyhez Nagy Gáborné, pol-
gármester fûzött szóbeli kiegészítést.

A 2008-as esztendõben többek között az
Agrograin, Lukoil, Vegyépszer dunaföld-
vári jelenlétének köszönhetõen több ipar-
ûzési adóbevételhez jutott a város, így a
gazdálkodás a korábbi évekhez képest ki-
csit könnyebb volt. Az önkormányzat leg-
nagyobb kiadását az intézmények fenntar-
tása jelentette, melyekben 300-350 fõ szá-
mára biztosítanak munkalehetõséget. Épp
a magas bérköltségek, illetve a régi, rossz
állapotú épületek miatt került sor 2008-ban
az oktatási, nevelési intézmények szerve-

zeti átalakítására. 
A régóta aktuális iskolakorszerûsítéshez

szükséges volt a pályázati lehetõségek ki-
használására. Mivel az iskola-korszerûsí-
tési pályázatot integrált iskolák számára ír-
ták ki, Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa
önkormányzata létrehozta integrált oktatá-
si intézményét, így a mikrotérségi intéz-
ményre már közösen pályázott a három te-
lepülés.

A pályázat az elsõ fordulóban nyert, a
második forduló elõkészítése folyamatban
van. Az iskola-korszerûsítési pályázat
Dunaföldvár számára 575 millió forintos
fejlesztést jelent, s a korszerûen megépített
iskolaépület a fenntartási költségek csök-
kenését is eredményezi majd.

A 2008-as esztendõben nem született sok
beruházás annak ellenére, hogy az önkor-
mányzat sok pályázatot készített elõ, nyúj-
tott be. Elutasították a városháza akadály-
mentesítésére, illetve a Béke tér felújításá-
ra készült pályázatot csakúgy, mint a Ke-
reszt utca és 6-os fõút keresztezõdésének

biztonságságát javító 60 millió forintos pá-
lyázatot. Itt egy 15 millió forintos beruhá-
zás fog megvalósulni, melybõl megépül a
kétoldali gyalogjárda, a lámpás gyalogát-
kelõhely, és felállítanak egy a sebességre
figyelmeztetõ elektromos kijelzõt.  

Pályázat készült azért, hogy a nagyfor-
galmú Ságvári Endre, illetve a Kereszt ut-
cában elkészülhessen a burkolt kétoldali
árok, valamint megépülhessenek a kapu-
bejárók. A pályázatot azonban elutasítot-
ták, de a 2009-es évben, ha mód lesz rá, is-
mét benyújtja az önkormányzat.

Több kisebb pályázat sikeres volt. Tá-
mogatást nyert Dunaföldvár önkormány-
zata a közhasznú foglalkoztatásra, városi
rendezvények szervezésére, illetve a test-
vérvárosi kapcsolatok ápolására. Az atom-
erõmû támogatásával és a dunaföldvári ön-
kormányzat saját forrásából valósult meg
az öltözõk felújítása a sportpályán. Az út-
építési pályázatból elkészülhet a Puskás
utca, Tó utca, Móricz Zsigmond utca bur-
kolata, illetve az Alsó-Bölcskei utca és a
Györki sor közötti összekötõ útszakasz,
amely teljessé teszi a mezõgazdasági elke-
rülõ utat. 

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss  22000099
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Az önkormányzati intézmények közül
2008-ban az Egészségház széleskörû fel-
újítása történt meg. Elkészült a várost nép-
szerûsítõ Szeretettel vár Dunaföldvár címû
könyv, s nyert településünk egy városarcu-
lati pályázaton. 

Az önkormányzat igyekezett minél több
lehetõséget kihasználni a helyi keretek ki-
egészítésére, így a leszakadó pincék és
partfalak a vis mayor keret terhére lettek
biztonságossá téve. 2008-ban is támogatta
az önkormányzat a társadalmi munkát, el-
különített összeget az út-híd, valamint a
földút keret számára.

Továbbra is támogatta a képviselõ-testü-
let a civil szervezetek mûködését. A 2008-
as esztendõben két új szervezet kapott ki-
emelkedõ figyelmet: az Ördögszekér Nép-
tánc Egyesület és a DSTE Kajak-kenu
Szakosztálya. Mindkét csoport jelentõs
eredményeket ért el; az eddig is jól mûkö-
dõ civil szervezetekkel erõsítik városunk
jó hírét.

A város megítélésének javítását szol-
gálta a parkok, utcák, közterek tisztaságá-
ért folytatott küzdelem, a virágosítás, a
karácsonyi ünnepi kivilágítás. E terület
mindig ad feladatokat az itt élõknek, dol-
gozóknak, hiszen például a külsõ területe-
ken nagyon sok az elhanyagolt, rendezet-
len porta.

A 2009. évi költségvetésben 130 millió
Ft az önkormányzati hiány szerepel. Ebbõl

33 millió a mûködési, 97 millió a fejleszté-
si hiány. A képviselõ-testület ezért is hatá-
rozott úgy, hogy saját erõbõl nem indít be-
ruházást, illetve fejlesztésre nem vesz fel
hitelt.

A 2009-es év legnagyobb beruházása a
Kossuth utcai iskolaépítés lesz, jelenleg a
tervezõkkel való egyeztetés folyik, s már
elkészültek az elsõ vázlatok is, melyet a je-
lenlevõknek is bemutattak.

Nagy Gáborné, polgármester többször
hangsúlyozta, hogy ilyen mértékû hiány-
nál, illetve a gazdasági válság idõszakában
rendkívül fontos a település vállalt felada-
tainak megtartásához az iparûzési adó, il-
letve a takarékos mûködés. 

A megtakarítás egyik lehetõsége, hogy a
Hunyadi parki óvodások a Kossuth L. ut-
cai épületbe költöznek. A felszabadult ter-
meket az önkormányzat ideiglenes idõsel-
helyezés és gondozás céljára fogja felhasz-
nálni.

Szintén megtakarítást jelen, hogy az ön-
kormányzat nem segélyt ad a munkanélkü-
lieknek, hanem munkát. A közfoglalkozta-
tottak bérkeretét 95%-ban fedezi majd az
állami támogatás.

Az M6-os autópálya dunaföldvári szaka-
szának épülése iparûzési adóbevételt hoz
majd a város számára az idei esztendõben,
s remény van arra, hogy egy amerikai cég
bioetanol üzemet létesít az Agrograin rak-
tárbázisa mellett. A 70-75 fõt foglalkozta-

tó 110 millió eurós beruházásra borzasztó
nagy szüksége lenne a városnak – hangsú-
lyozta a polgármester asszony. Nagy
Gáborné vitaindító szándékkal beszélt a
korábbi beruházási tervek meghiúsulásáról
is, kiemelve, hogy helyi lakosok önérdeket
szem elõtt tartó beadványai miatt munka-
és beszállítási lehetõségektõl, idegenfor-
galmi- és iparûzési adótól esett el a város.
Mint mondta, a közmegegyezés és a támo-
gató lakossági akarat elengedhetetlen fel-
tétele a fejlõdésnek.  

A polgármesteri beszámoló, illetve fel-
adatismertetést követõen a lakosok kérdé-
seire válaszoltak a képviselõk, a polgár-
mester és a hivatal munkatársai. A megje-
lentek többnyire saját ügyeik orvoslása ér-
dekében szólaltak fel, kevés közérdekû té-
ma vetõdött fel.

Kérdések hangzottak el a Ságvári
Endre utca vízelvezetésével, a Baross
dülõ rendezési tervével kapcsolatban; a
mezõõrök hatékonyabb jelenlétét kérték
a határban. Kérdéseket fogalmaztak meg
a Kéri, Paksi utcai és Vermek sori utak-
kal kapcsolatban, panaszok hangzottak el
mezõgazdasági utak állapota, a közbiz-
tonság romlása, a Mûdekor szolgáltatásai
miatt. Javaslatok hangzottak el az 1848-
49-es emlékmûvel, az épülõ iskola ener-
giaellátásával, a bioetanol üzemmel és az
elgazosodott külterületek rendezésével
kapcsolatban. 

MMeegghhíívvóó
Dunaföldvár város polgárait
tisztelettel meghívjuk az

1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján tartandó

ünnepi megemlékezésre.

2009. március 15-én,
vasárnap 10 órakor a
mûvelõdési házban a

Beszédes József Általános Iskola
tanulóinak mûsorát láthatják.

Ünnepi köszöntõt mond:
dr. Puskás Imre,

a Tolna Megyei Önkormányzat
elnöke.

A mûsort követõen koszorúzás
lesz a városháza falán elhelyezett

Petõfi emléktáblánál.

PPáállyyáázzaattii

lleehheettõõssééggeekk
Elnyert és elnyerhetõ pályázatokról
adott hírt Kiss Lajos Csaba, kistérségi
menedzser.

BAKSAY ERIKA

Az elnyert egy álláshely-bõvítõ pályá-
zat, mellyel március 1-jétõl az EKF (Euró-
pa Kulturális Fõvárosa) projektet segítõ
személy kap munkát Dunaföldváron, hogy
munkájával segítse a projekt kivitelezését.
A pályakezdõ diplomás alkalmazására 3
évre 9 millió Ft-ot nyert a város. A
munkatárs feladata lesz az EKF informáci-
ós központ kialakítása, programok szerve-
zése a régióban és Dunaföldváron.

Ismét pályázatot írt ki az NCA (Nemze-
ti Civil Alapprogram) civil szervezetek
számára. A pályázható összegek nem na-

gyok, de egy civil szervezet számára né-
hány százezer Ft is komoly segítség lehet a
mûködésben.

Ismét elérhetõ a Gazdasági Operatív
Program pályázata 10 fõnél többet foglal-
koztató vállalkozások számára, és az Or-
szágos Foglalkoztatási Központ által kiírt
pályázat a meglévõ munkahelyek megõr-
zése, illetve a gazdasági válság következ-
tében munkanélkülivé vált emberek szá-
mára új munkahely teremtése céljából. 

Kiss Lajos Csaba, kistérségi menedzser
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GGööttzziinnggeerr

KKáárroollyy  
1934.03.14. – 2009.02.09.

Hetvenöt éves korában elhunyt
Götzinger Károly, aki tevékenyen részt
vett Dunaföldvár kulturális életében.
Igazgatása alatt a mûvelõdési házban
változatos programokkal várták a láto-
gatókat, szakkörök sokaságában indult
be az élet. Mûveltségével, jó ízlésével, ér-
tékrendjével magasra tette a mércét utó-
dai számára.

KISS ÉVA

Budapesti családból származott, gimna-
zista korában már verseket ír. A Szent
László Gimnáziumba járt, majd az utolsó
évet az Oleg Kosevoj középiskolában vé-
gezte. Évfolyamtársa volt Szûrös Mátyás;

Horn Gyula felette járt. Akik ebben az is-
kolában végeztek általában a Szovjetunió-
ban folytatták tanulmányaikat. Ilyen ambí-
ciója nem volt, magyartanára tanácsára vi-
lágirodalom szakra jelentkezett a pesti böl-
csészkarra. Itt ismerte meg késõbbi felesé-
gét is. Nagyon jó, összetartó társaság volt a
magyar-történelem szakos évfolyam, an-
nak is I/9-es tanulóköre. Tagjai voltak töb-
bek között: Pomogáts Béla, Gömöri
György, Egressy István, Bölcs István.
1954-ben a magyar szakosok elõadták az
egyetemen Háy Gyula „Gyilkosok tanyája”
címû darabját az õ rendezésében. 

A bölcsészkar épülete korábban egyházi
tulajdonban volt, kápolnájából tornatermet
akartak csinálni. Az évfolyam kitalálta,
hogy mégse legyen tornaterem, – köztük
több ambíciózus fiatallal, akik kacérkodtak
a színmûvészetivel is – inkább legyen a he-
lyén egy színház. Színjátszó kör alakult,

ami rövid idõ után úgy kinõtte magát, hogy
igen színvonalas elõadásokat tartottak. Vé-
gül az egyetem vezetõsége hozzájárult ah-
hoz, hogy színházként mûködjön, így jött
létre a késõbbi híres Egyetemi Színpad.
Jöttek jó rendezõk a színmûvészetirõl, pél-
dául a dunaföldvári Gábor Pál, aki elvégez-
te a magyar-történelem szakot, felvételizett
a színmûvészeti fõiskolára, filmrendezõ
lett belõle. 

Az évfolyam 1956-ban államvizsgára ké-
szült, Karcsi bácsi ekkor már óraadóként
tanított az egyetemen, Bóka László pro-
fesszor kedvenc tanítványa volt. Pályáját
az egyetemen folytathatta volna, de közbe-
jött az 1956-os forradalom, ami az õ továb-
bi életét is megváltoztatta. Megjavított szo-
cializmus, semleges Magyarország volt az
álma. Részt vett a tüntetésen a Bem szobor-
nál, majd Veres Péter hívására társaival
együtt vidékre, Egerbe ment szervezni a vi-
déki egyetemistákat. Az Egri Forradalmi
Tanács kinevezte a helyi rádió vezetõjének,

szervezte a helyi színház forradalmi
tanácsát, néhány versét, köztük a
„Ne bántsd a magyart” címût is el-
mondta a rádióban. Korán értesül-
tek arról, hogy az oroszok komoly
erõket vontak össze a határon. A
csekély számú magyar katonaság-
nak esélye sem volt velük szemben,
ezért amikor az orosz hadtest átlép-
te a határt, felszólítottak mindenkit,
hogy ne álljanak ellen, menjenek
haza. Megakadályozták a vérontást,
õ gyalog indult Földvárra, két és fél
napig tartó út után érkezett meg a

Vörösmarty családhoz.
Az egyetemen 1957 februárjában, meg-

kezdõdött a tanítás, de õt közben letartóz-
tatták. Hosszú idõt töltött elõzetesben, a
Miskolci Népbíróságon tárgyalták az
ügyét. A meghallgatott tanúk közül senki
sem vallott rá, de a rádiónál hagyott írásai
és versei alapján megvádolták, 3 évre ítél-
ték, amit másfél év után, jó magaviseletéért
megfeleztek. Az utolsó hónapokat a pálhal-
mai börtönben töltötte, ahol családtagjai
havonta egyszer meglátogathatták. Politi-
kai múltja miatt az egyetemet nem fejez-
hette be, pedig Földváron minden támoga-
tást megkapott, még a párttitkárok is java-
solták felvételi kérelmét. 

Szabadulása után 1958-ban megházaso-
dott, tavaly ünnepelték házasságkötésük
50. évfordulóját. Segédmunkásként dolgo-
zott, rakodómunkás volt Dunaújvárosban a
kikötõben, késõbb elhelyezkedett Százha-

lombattán a TEFU-nál, ahol idõvel kiren-
deltség vezetõként dolgozott. Segített min-
denkinek, munkájáért Battán Pro Urbe díjat
kapott. 

1974-ben Dunaföldváron a mûvelõdési
ház igazgatójaként folytatta munkáját. A
vár rendbetétele után, mely ekkor került a
mûvelõdési házhoz, közremûködésével lét-
rejött a múzeum, állandó kiállításával.
Színvonalas kiállításokat szerveztek, nem-
zetközi konferencia helyszíne lett váro-
sunk. 

A Koffán mûvészházaspár tevékeny se-
gítségével megújult a mûvelõdési ház, mely
helyet adott különbözõ szakköröknek, meg-
alakult az Annamatia kórus, nemzetközi si-
kereket ért el a néptánc, és a színjátszó cso-
port. 1983-ban Dunaföldvár adott otthont a
Nemzetközi Színjátszó Tábornak, ahol kö-
zel tíz nemzet fiataljai szerepeltek. Megjele-
nt a „Dunaföldvár füzetek”, rengeteg hasz-
nos kultúrával kapcsolatos információt
nyújtva a lakosságnak. Nagyon jó munka-
kapcsolatot alakított ki Nádori Klára épí-
tésszel, aki sokat tett a vár, a várudvar rend-
betételéért, a város arculatának megõrzésé-
ért. Rengeteget járt Budapestre, szervezte
az újabb programokat, a mûvelõdési ház
színvonalas munkája és kapcsolatai révén
tudott pénzt elõteremteni ezekhez. Közre-
mûködésével városunk két szoborral gazda-
godott, s a gimnázium fennmaradásában is
maradandó érdemeket szerzett. A sors kár-
pótolta, szép életpályát futhatott be, bár
nem taníthatott, a kulturális szervezõmun-
kában otthon érezte magát, szívesen tette.
1991-ben vonult nyugállományba, elsõként
kapta meg az akkor alapított „Földvár Kul-
túrájáért” kitüntetést. Nagyon jólesett neki,
hogy elismerték tevékenységét. 

FFeellhhíívvááss
Dunaföldvári Idegenforgalmi és

Természetvédelmi Egyesület,

Dunaföldvári Vadásztársaság

Ez évi elsõ találkozásunk a „szeméthe-
gyekkel”: 2009.04.04-én 8 órakor.

Gyülekezõ a Vadászházban (Kéri u. 45.)  
Aki nem tudja, hogy hol találja, vagy

még nincs 12 éves, azokkal találkozó 7.45-
kor az áruház elõtt!

Minden Dunaföldvári lakost és ter-
mészetbarátot szeretettel várunk!

Legyen egy napod a természeté! 
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Pályázat

ÜÜzzlleetthheellyyiisséégg

bbéérrbbeevvéétteelléérree
POLGÁRMESTERI HIVATAL,

DUNAFÖLDVÁR

A Dunaföldvári Önkormányzat licitá-
lás útján történõ bérbevételre meghirde-
ti az alábbi üzlethelyiséget:

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alat-
ti 42 m2 alapterületû ingatlan (volt Biz-
tosító)

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

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2. tel.: 75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 2009. febru-
ár 18. és 2009. március 18. között vásá-
rolható meg 11.000 Ft-ért a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal pénztárában
(hétfõ-csütörtök 09-12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2009. március 19.
(csütörtök) 14.00 óra. Helye: Polgár-
mesteri Hivatal, Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2., Nagyterem (I. emelet) 

LLoommttaallaannííttááss
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2009. március 24-25-
26-án lomtalanítást végez a lakosság ré-
szére. A lomtalanítás alkalmával elszál-
lítják mindazon, családi házas ingatlano-
kon felhalmozódott háztartási szilárd hul-
ladékot, amely méreténél fogva nem fér
el, a közszolgáltatás keretében a háztartá-
sokhoz rendszeresített 120 literes edény-
be.

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

Az összegyûlt lomot, a hulladékszállító
edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett
módon.

Nem szállítják el a veszélyes hulladé-
kot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, szá-
mítógép monitort, akkumulátort, festé-
kes, vegyszeres dobozokat az ipari, illet-
ve mezõgazdasági tevékenység során ke-
letkezett hulladékokat, falevelet, nyese-
déket, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket. 

Tájékoztatás

AAzz  eelleekkttrroonniikkaaii

hhuullllaaddéékkookk

ggyyûûjjttéésséérrõõll

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata és
a Dunanett Kft. elektronikai hulladék
gyûjtést szervez a lakosság részére.

Az akció során az alábbi hulladékok
begyûjtésére kerül sor:

TV, videó, magnó, rádió,
hûtõ, mosógép, centrifuga,
háztartási kisgépek, gáztûz-
hely, gázbojler, mikrohullá-
mú sütõ, elektromos sütõ,
számítógép és tartozékai,
monitor, nyomtató, számo-
lógép, lemezjátszó.

Az elektronikai hulladé-
kok átvétele, a begyûjtést
végzõ jármûveknél történik
az alábbi helyszíneken és
idõpontban:

2009. március 21-én
szombaton 8-15 óra között.

1. Szerb templom melletti parkoló.
2. Püspök utcai általános iskola mellet-

ti közterület.
Az akció során kizárólag elektronikai

hulladékok kerülnek begyûjtésre, amely
a lakosság részére térítésmentes.

Közös célunk, hogy az elektronikai
hulladék minél nagyobb mértékben hasz-
nosuljon, illetve a benne található kör-
nyezetre, emberre veszélyt jelentõ mér-
gezõ anyagok ellenõrzött körülmények
között kerüljenek begyûjtésre és haszno-
sításra.

Köszönjük együttmûködését! 

CCssöökkkkeenntteetttt

vvíízzmmeennnnyyiisséégg
A Dunavíz Kft-nek ez az egyetlen lehe-
tõsége a tartósan nem fizetõ ügyfelek
megszorítására, ahogy azt Varga Lajos.
ügyvezetõ elmondta. 

BAKSAY ERIKA

Ezt az eljárást azokban
az esetekben alkalmazzák,
mikor a szerzõdött fél 60
napja nem rendezi tartozá-
sát a cég felé. Az eljárás lé-
nyege, hogy a Dunavíz
szakemberei egy teljesít-
mény-csökkentõ berende-
zést építenek be a fogyasz-
tó rendszerébe, ritka eset-
ben földmunkával, bontás-
sal. Ez azért érdekes, mert
a beépítés költségei is a
nemfizetõ fogyasztót ter-
helik, ez pedig külsõ bon-
tás esetén tetemes lehet. A

csökkentett vízmennyiség nem fosztja meg
teljesen a fogyasztót az ivóvíztõl, napi egy-
két vödör víz lassan így is kinyerhetõ. Jelen
pillanatban Dunaföldváron 40 ingatlan (kb.
2 millió 300 ezer Ft kintlevõség) esetében
élt a cég ezzel a módszerrel. 

Érdemes tehát a fogyasztónak rendezni a
számláját, esetleg részletfizetést kérni,
hogy megelõzze a kényelmetlenséget, és a
szûkítõ beszerelésével együtt járó borsos
számlát. 
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UUttaazzááss  22000099
Február 26. és március 1-je között ren-
dezte meg a HUNGEXPO a  közép- eu-
rópai térség egyik legnagyobb idegen-
forgalmi vásárát, amelyen 36 ország 800
kiállítója vett részt. A 32. kiállítást
Gyenesei István, önkormányzati minisz-
ter nyitotta meg. Dunaföldvár a Dél-
Dunántúli Régió standján, Baranya, So-
mogy és Tolna megye településeivel
együtt mutatkozott be.

SZIEGL ERIKA

A díszvendég idén Görögország volt.
Standjuk a görög falut formázta, taverná-
val, mediterrán finomságokkal, ahol tradi-
cionális görög táncokat láthatott és népsze-
rû görög zenét hallgathatott a közönség. 

Ígéretes úticélként Japán jelentkezett.
Standjukat zengõ dobokkal és egy szaké
hordó felbontásával nyitották meg, a négy
nap alatt pedig távol-keleti masszázzsal
kényeztették a látogatókat. 

A kiemelt belföldi téma idén a kulturális
turizmus. A hazai kiállítók a vásárközpont

„G” pavilonját töltötték meg. A kilenc ré-
gió színes programokkal, kézmûves- és
gasztronómiai bemutatókkal várta az ér-
deklõdõket. 

A kiállítás második napján Gráf József,
földmûvelõdésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter nyitotta meg az I. Európai Leader
Expót. A bemutatón 16 ország 26 vidékfej-
lesztési közössége, hazánkból hét régió 28
Leader csoportja mutatkozott be. Több,
mint 200 kistermelõ, kézmûves, a népi ha-
gyományok õrzõi várták a közönséget ter-
mékeikkel, gasztronómiai ajánlataikkal,
iparmûvészeti és kézmûves remekeikkel,
valamint kulturális hagyományaikkal. A

kiállítás utolsó napján avatták fel az elsõ
európai Leader kaput, melynek oszlopait
egy-egy nõt és férfit ábrázoló életfa alkot-
ja. A díszes faragás Milkovics Jenõ, bara-
nyai fafaragó és mûvész barátai keze mun-
káját dicséri, a falvak, vidékek és emberek
együttmûködését, az európai megújulást
jelképezi. 

A kiállítás ideje alatt számos konferen-
cia és közönségprogram is zajlott több
színpadon, ahol a különbözõ nemzetek be-
mutatóinak és hazai elõadóknak tapsolha-
tott a közönség. Dunaföldvár a Dél-dunán-
túli Régió standján, Baranya, Somogy és
Tolna megye településeivel együtt mutat-
kozott be. Szakmai beszélgetéseken gya-
kori téma volt, hogy hogyan tudnak a régió
kistérségei az EKF-hez (2010 Pécs) kap-
csolódni, a vásárlátogató közönség pedig
fõként programokat, szálláshelyeket kere-
sett. A gyenge forint a belföldi utazások-
nak kedvez, ezért nem lenne szerencsés
megadóztatni az üdülési csekket – hang-
zott el sok szakember véleménye.

A négy nap alatt közel negyvenezer láto-
gató fordult meg a vásárközpontban. 

Február 14-én tartotta évértékelõ közgyû-
lését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
helyi szervezete. A Duna-parti Ladi pincé-
ben szép számban jelentek meg az aktivis-
ták, a támogatók és a meghívott vendégek. 

SZABADOS SÁMUEL

Jákli Viktor, elnök évértékelõ beszédével
kezdõdött a hivatalos program. A beszámo-
lóból kiderült, hogy a szervezet részben a
múlt évihez hasonló, szokványos évet zárt.
Nagy jelentõségû esemény, változás nem
történt az év során. A fõ hangsúly az élelmi-
szer- és ruhagyûjtésre, osztásra helyezõdött,
valamint az utóbbi években jelent külön fel-
adatot az erdélyi Dévai Gyermekotthon Há-
lózat támogatása. Nagyobb akciónak számí-
tott a karácsony elõtti gyûjtés, valamint a ha-
gyományos jótékonysági bál, amelynek be-
vétele a múlt évben jelentõs összeg volt.
Emellett az év során a támogató szolgálattal
karöltve az aktivisták folyamatos segítséget
nyújtottak rászorultaknak, idõseknek, bete-
geknek. 

Váratlan esemény volt a lengyel zarándo-
kokat szállító busz balesete, a szolgálat egy
napi élelmiszert, szállást biztosított az itt re-

kedteknek. Jelentõsebb tûzeset, árvíz nem
sújtotta a várost a múlt év során. Az elszegé-
nyedés folyamata viszont jelezte hatását, nõtt
a támogatásra szorultak aránya. Az adomá-
nyok sajnos nem ennek arányában növeked-
tek. Ez a folyamat az idei évre is jellemzõ
lesz, ennek megfelelõen az elosztás arányain
kell változtatni. Évrõl évre nõnek a kiadások
is például a bérlet, szállítás díjai. A személyi
és technikai feltételek adottak, hogy az idei
évben is a múlt évhez hasonló színvonalon és
hatékonyan mûködjön a szervezet.

Szentgyörgyvári Károly, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat pécsi területi szerveze-

tének vezetõje gyakori
vendég Dunaföldváron.
Az év során rendszeresen

figyelemmel kísérte a helyiek munkáját, s
telefonon szinte napi kapcsolatban állt a ve-
zetõkkel. Személyesen vett részt a jelentõ-
sebb rendezvényeken. Jákli Viktor után szót
kérve megköszönte az éves munkát, s mél-
tatta a dévai hálózatnak nyújtott segítséget,
melyet plusz feladatként végzett a szerve-
zet. 

Idén húsz éves a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, amely a lovagrend segélyszerve-
zete. Az évfordulóról országos rendezvé-
nyek emlékeznek meg majd. „Szeretni mál-
tai módra” – a területvezetõ szerint az egyik
legaktuálisabb gondolat, amely a szervezet
mûködését kell hogy jellemezze. Az anyagi
támogatás határai végesek, sok segítséget
jelent a rászorultaknak, de nem old meg
alapvetõ problémákat. A szeretet határai vi-
szont kijelölhetetlenek, a lelki támasz, a jó
szó, az emberi hang s a szeretet maga nagy
jelentõséggel bír a mindennapi munka so-
rán. A jövõben e gondolatot szeretné a szol-
gálat minél érzékelhetõbb tartalommal telí-
teni. Úgy tapasztalja, hogy a földváriak en-
nek szellemében látták el feladatukat eddig,
s ez a garancia arra, hogy a folytatásban is
így lesz. 

ÉÉvveett  éérrttéékkeelltt  aa  MMaaggyyaarr  MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt

Jákli Viktor, Szentgyörgyvári Károly
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A megbeszélésen Tolna megye biztonsá-
gáról, a helyi polgárõr szervezetek hely-
zetérõl, az aktuális feladatokról tárgyal-
tak a résztvevõk. 

BAKSAY ERIKA

Ahogy azt dr. Túrós András, az Orszá-
gos Polgárõr Szövetsége elnöke elmondta,
Tolna megye a bûnügyi fertõzöttség szem-
pontjából szerencsés helyzetben van, mint

ahogy a felderített bûnesetek száma is az
átlag fölötti. Az törvénytisztelõ lakosság
megyénkben leginkább a kisebb értékû, de
a lakosságot nagyon bosszantó bûncselek-
mények felderítésével elégedetlen. 

Mint mondta, az utóbbi idõk országos
kedélyeket felborzoló bûnesetei nyomán
mind a lakosság, mind a kormány határo-
zott fellépést vár el a rendõrségtõl, de a
polgárõrségtõl is hatékony együttmûkö-
dést kér. Amihez pénz, technika nélkü-
lözhetetlen. Ennek érdekében a kormány
ebben az évben a szokásosnál nagyobb
mértékben támogatja a polgárõrség mun-
káját. 

DDuunnaaffööllddvváárroonn  üülléésseezzeetttt  aa  TToollnnaa  MMeeggyyeeii

PPoollggáárrõõrrsszzeerrvveezzeetteekk  SSzzöövveettssééggee

PPoollggáárrõõrrsséégg

22000088
A 2008-as esztendõben a dunaföldvári
polgárõrség tagjai minden városi ren-
dezvényen jelen voltak, kiemelt járõrö-
zést folytattak nyáron a Duna-parton,
decemberben pedig a városközpont-
ban, illetve a mezõõrséggel közösen a
dunaföldvári határ erdõs területein. El-
mondható, hogy a polgárõrök állandó
elérhetõségükkel, készenlétükkel nap-
jainkra városunk közbiztonságának
egyik legfontosabb tényezõjévé váltak.

BALOGH EMESE

2008. január 26-án negyedik alkalom-
mal rendezték meg a földvári tornacsar-
nokban a Polgárõr Kupát. A résztvevõ
négy csapat közül immáron harmadik al-
kalommal is a vendéglátósok csapata vég-
zett az elsõ helyen; ezzel a vándorkupa
véglegesen hozzájuk került.

Február 16-án a városháza dísztermé-
ben tartotta a Tolna Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetsége tisztújító közgyû-
lését. Ez alkalommal a megjelentek újabb
négy évre Széles Jánost választották meg
megyei elnöknek. A közgyûlés vendége,
dr. Pálosi Miklós, a Tolna megyei Önkor-
mányzat közgyûlésének alelnöke megelé-
gedését fejezte ki a polgárõrség munkájá-
val kapcsolatban, és biztosította a közgyû-
lés támogatásáról a megyei polgárõröket.

Este a Duna Étteremben tartotta meg
évértékelõ közgyûlését a Dunaföldvári
Polgárõrség.

Április 16-án dr. Kovács Zoltán, me-
gyei rendõrparancsnok-helyettes a pol-

gárõrséget támogató tevékenysége elis-
meréséül Széles Jánostól vehette át a Pol-
gárõr Érdemkereszt arany fokozatát, me-
lyet az Országos Polgárõr Szervezetek
Szövetsége ítélt a rendõrparancsnok- he-
lyettesnek.

Június 2-án a Vöröskereszt Duna-
földvári Szervezete és a helyi polgárõrség
közösen rendezett gyereknapot a futball-
pályán, a külvégi iskolában és óvodában.
Ez alkalomból Széles János, parancsnok
és Kulcsár Szabolcs, a dunaföldvári rend-
õrõrs vezetõje megajándékozta az óvodá-
sokat és a kisiskolásokat.

Június 7-én a sportpályán a dunaföld-
vári polgárõrök elõször szervezték meg a
Regionális Polgárõr Kispályás Labdarúgó
Kupát, melyen a helyi polgárõrök mellett
dunaújvárosi, elõszállási, dunavecsei és
kunszentmiklósi csapatok léptek pályára    

Június 21-én nagyszabású, közös bûn-
megelõzési akciót tartott közösen a helyi
polgárõrség és rendõrség. Az ezen a na-
pon megtartott ellenõrzések eredménye-
ként több szabálysértõt állítottak meg, je-
lentettek fel. A polgárõrök, rendõrök
munkáját a megyei polgárõrség rend-
számfelismerõ készülékei, illetve a rend-
õrségi sebességmérõk segítették. 

Július 18-án az összeférhetetlenségi tör-
vény miatt rendkívüli vezetõségi válasz-
tást tartottak a helyi polgárõrök. A lemon-
dott elnök, Széles János utódául a köz-
gyûlés egybehangzóan Kövics Sándornét
választotta meg. Továbbra is Széles
Sándorné látja el a titkári feladatokat, míg
a szervezet alelnöke Braun Zsanett lett.

Augusztus 9-én a Tolna megyei polgár-
õrök Dombóváron tartották a nyolcadik
megyei polgárõr napot, ahol fõszervezõ-
ként a dunaföldváriak 30 fõs küldöttség-
gel képviselték városunkat. Ezen a ren-
dezvényen részt vettek a társ szervezetek
is, a katasztrófavédelem, a tûzoltóság, a
vám- és pénzügyõrség, a megyei rendõr-
parancsnokság és a Neutron bevetési egy-
ség, melynek tagjai látványos bemutatót
is tartottak.  A megyei polgárõr napot
megtisztelte jelenlétével az országos szö-
vetség, illetve a szomszédos megyék pol-
gárõr szervezeteinek vezetõsége is.

Augusztus 17-én, immár hagyományo-
san, Széles Jánostól, a megyei polgárõr
szervezetek vezetõjétõl vehetett át megyei
elsõ osztályú labdarúgó csapatunk, a DFC
komplett mezfelszerelést. 

Szeptember 6-án negyedik alkalommal
rendezték meg a Polgárõr Kispályás Lab-
darúgó Tornát a dunaföldvári sportpályán.
A sportrendezvényen hat csapat mérte ösz-
sze tudását, a kupát a paksi rendõrkapi-
tányság csapata nyerte.

Szeptember 26-án egy szerencsés kime-
netelû buszbaleset történt a vásártérnél. A
lengyel busz utasait a helyi polgárõrök
irányításával, a Szent András Otthon, az
általános iskola és a Máltai Szeretetszol-
gálat helyi csoportjának segítségével szál-
lásolták el a tornacsarnokban.

Október 20-án a budapesti Stefánia

dr. Túrós András



10.

palotában vehette át Kopácsi Sándortól
a Polgárõr Érdemrendet Széles János, a
Tolna Megyei Polgárõrszövetség elnöke.
Az országos szervezet így ismerte el a
megyei elnök eddigi hatékony tevékeny-
ségét.

November 8-án hagyományteremtõ
szándékkal elsõ alkalommal rendezték
meg azt a barátságos labdarúgó mérkõ-

zést, ahol a  megyei polgárõrség vezetõi
és a megyei rendõrparancsnokság irányí-
tói léptek pályára. A mérkõzést a polgár-
õrök csapata nyerte.

November 28-án a mikrotérség polgár-
õrei részére tartott jogi és etikai tovább-
képzést dr. Kuti Ágnes alezredes asszony
a városháza dísztermében. 

2009. január 8-án a dunaföldvári pol-

gárõrök a rendõrökkel közösen szerveztek
közlekedésbiztonsági akciót. Ez alkalom-
mal a kivilágítatlanul közlekedõ kerékpá-
rosok büntetés helyett kerékpár lámpákat
kaptak. A polgárõrök és a rendõrök így
hívták fel a figyelmet a biztonságos köz-
lekedés fontosságára. Ezen a napon 40 ke-
rékpárra került lámpa, mintegy 24.000 Ft
értékben. 

Érdekes és hasznos programmal lepte
meg a polgárõr szövetség a Tolna me-
gyei kisdiákokat. A balesetmentes közle-
kedésért akció keretei között technikai
eszközök biztosításával elõadássoroza-
tot szerveztek a települések iskoláinak. 

SZABADOS SÁMUEL

Széles János, megyei elnök számolt be
arról, hogy az Országos Baleset Megelõzé-
si Bizottság mintegy 270 ezer forint érték-
ben három elektromos kisautót és kis
KRESZ táblákat ajándékozott a megyék-
nek, azzal a céllal, hogy az alsó tagozatos
gyerekek ezek segítségével sajátítsák el a
közlekedés szabályait. A polgárõrség a
rendõrséggel és a pedagógusokkal karöltve
szervezte meg iskolánként a foglalkozáso-
kat. 

A megyei akció Dunaföldváron a külvé-
gi iskolában kezdõdött. A helyi rendõrõrs

két munkatársa és a pedagógusok együtt
tartották a foglalkozásokat. A legnagyobb
sikere a kisautóknak volt, melyek segítsé-
gével imitálni lehetet a különféle közleke-
dési szituációkat. Az iskola tablókkal, pla-
kátokkal egészítette ki a kellékeket. Bal-
esettõl nem kellett tartani, mivel a kis gé-
pek minimális sebességgel haladnak, s ma-
ximum 45 kilós utast képesek hordozni. A
tornateremben kiépített pályán gyakorolni
lehetett az elsõbbségadás, az elõzés, a ka-
nyarodás szabályait. A felállított táblák fi-
gyelemfelhívó üzeneteit könnyen elsajátí-
tották a gyerekek. Az érdeklõdés óriási
volt, természetesen mindenki az autókra
akart felülni, éppen ezért valamiféle sor-
rendet kellett kialakítani. Elsõbbség a fe-
gyelmezettebb, és az elméletet jól elsajátí-
tó tanulóké volt. Végül mindenki eltölthe-
tett néhány percet a jármûveken. 

Az iskolák örömmel fogadták a kezde-
ményezést, mivel nekik tanórákon csak az
elméleti felkészítésre van lehetõségük. Így

a gyerekek a gyakorlatban tehették próbá-
ra ismereteiket, s ami fontos, balesetve-
szélytõl mentes környezetben. A tapaszta-
lat az, hogy felgyorsult világunkban a kis-
diákok korán önállósulnak, már 6-7 évesen
is gyakran egyedül közlekednek gyalog,
vagy kerékpárral, ezért nagyon fontos,
hogy minél korábban ismerjék meg a köz-
lekedési szabályokat. Szerencsére váro-
sunkban nem nagy a gyermekbalesetek
aránya. Ez az akció is azt a célt szolgálja,
hogy számuk még tovább csökkenjen. 

A felszerelés 2-3 hétig marad Földváron,
utána továbbkerül a környék valamelyik
településére. Köszönet jár Nagy Károly
polgárõrnek, aki üzembe helyezte, és biz-
tonságossá tette a kis gépeket. 

PPoollggáárrõõrr  aakkcciióó  aa  bbaalleesseettmmeenntteess  kköözzlleekkeeddéésséérrtt

PPoollggáárrõõrr

kköösszzöönneett
Köszönetünket és elismerésünket fe-

jezzük ki azoknak a dunaföldvári önkor-
mányzati képviselõknek, akik tisztelet-
díjukat 2009-ben felajánlották a
Dunaföldvári Polgárõrségnek. Felaján-
lásukkal hatékonyan hozzájárulnak a
polgárõrség közbiztonság érdekében ki-
fejtett munkájához.

Név szerint köszönjük:
Széles János 12 havi tiszteletdíját
Petrovics Józsefné 1 havi tiszteletdíját
Keresztes Lajos 1 havi tiszteletdíját
Tóth István 1 havi tiszteletdíját.
A Dunaföldvári Polgárõrség vezetõsé-

ge és tagsága nevében: Kövics Sán-
dorné, elnök 

PPaapppp  JJuuddiitt
Február 25-én nyílt a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban Papp Judit, pécsi
képzõmûvész alkotásainak tárlata. 

BALOGH EMESE

Papp Judit mindössze hat hónapja fog-
lalkozik festészettel, de már 250 képe van.
Ezek közül harmincat mutat be a könyvtá-
ri tárlat. Az írással is foglalkozó nyugdíjas
könyvtárost N. Petõ Ilona biztatta a festé-
szetre, s egy ismerõse tanácsára választot-
ta a viasztechnikát. Mint mondta, improvi-
zál amikor dolgozik, elõre nem dönti el, mi
lesz az  alkotása témája;  a kép alakítja az
alkotót és fordítva, az alkotó a képet.

Papp Judit viaszképei internetes pályá-
zatokon dobogós helyeken szerepeltek; a

pécsi Origó Házban illetve az Origó  Klub-
ban is bemutatkozott már tárlatával.  

Az alkotó verseskötete mellett képeinek
gyûjteménye, kötet és képeslap formájá-
ban is megjelent már, líráit saját képekkel
illusztrálta. 

A tárlat 2009. március 16-áig látható a
városi könyvtárban. 

Papp Judit
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TTöörröökk  kkoorrii

sszzáállllííttóóhhaajjóó
Januárban jártam a horgásztanyánál,
be volt fagyva a Kis-Duna vize, a horgá-
szok lékekbõl horgásztak. Az odavezetõ
út mentén homokhegyek álltak, a med-
ret kotrógépek a csónakkikötõtõl délre
dolgoztak. Néhány héttel késõbb bejárta
a szenzációs hír az országos médiát: me-
derkotrás közben négyszázéves hajót ta-
láltak Soltnál a Duna medrében. A lele-
tet Bölcskére, az ÉGT Kft. telephelyére
szállították, mert félõ volt, ha a helyszí-
nen marad, elhordják tüzelõnek. 

KISS ÉVA

Tóth János Attila, búvárrégész, a Magyar
Régészeti és Mûvészettörténeti Társaság bú-
várrégészeti szakosztályának vezetõje vizs-
gálta meg a hajó maradványait. Azonnal fel-

ismerte, hogy nem mindennapi leletrõl van
szó. Erre utaltak a hajószögek és iszkábák,
fadarabok, melyek összekötötték a gerendá-
kat. Megállapították, hogy a tölgyfát, mely-
bõl a hajó egyes részei készültek 1615-ben
vágták ki. A legalább húsz méteres,
lapos fenekû szállítóhajó török kori,
komoly méretû jármûnek számított,
amit állatok vontattak a vízfolyással
szemben. Eddig hasonló leletet a Kár-
pát-medencében csak egyet találtak.
A hajó egyik felét, egy másfél tonnás
darabot a kotrók kitették a partra, de a
többi része még a mederben pihen.
Ha sikerül kiemelni, van esély arra,
hogy elõkerülnek tárgyak, melyek
alapján pontosan meghatározható
lesz, kik voltak az utasai, mit szállít-
hatott. 

A hajón korabeli javítások nyo-
maira és égésnyomokra is bukkan-
tak, az is lehet, hogy tûz ütött ki raj-
ta, ezért süllyedt el. A maradvá-
nyokat konzerválni kellene, mert ha
meleg lesz kiszárad a fa, tönkre-
megy. Konzerváláskor a leletet me-
dencébe helyezik, vegyszerrel itat-

ják át, de Magyarországon nincs olyan
hely, ahol ilyesmi munkát végeznének.
Valószínûleg amíg a konzerválásra sor ke-
rülhet, egy bányatóban süllyesztik el a ron-
csot. 

TTööbbbb  mmoozzggáássssaall  aa
sszzíívv--  ééss  éérrrreennddsszzeerrii
bbeetteeggssééggeekk  eelllleenn
A kertbarátok téli esték elõadás-soroza-
tának legutóbbi vendége Dr. Simon
Júlianna, a Kulcsi Kistérségi Egészség-
ügyi Központ kardiológus szakorvosa
volt.

BAKSAY ERIKA

Elõadásában kardiovaszkuláris betegsé-
gekrõl beszélt, így az infarktusról, koszo-
rúér betegségekrõl és egyéb szív- és ér-
rendszeri folyamatokról. Elmondta, me-
lyek azok a tünetek, amelyek – nem egy
heveny állapot esetében – ilyesfajta prob-
lémákra utalnak, és orvosi segítséget igé-
nyelnek. 

A szív- és érrendszeri betegségek tekin-
tetében Magyarország a statisztikák élén
áll, okai között a stressz, a szociális és tár-
sadalmi problémák mellett az egészségte-
len életmód a meghatározó. Kivédésükben
fontos szerepet játszik a helyes táplálko-
zás, az aktív, mozgásban gazdag életmód,
ha már a társadalmi okok megszüntetéséért
nem sokat tehetünk. 

A szív- és érrendszeri betegségek ma
már nem jelentenek végzetes problémát.
Az orvostudomány fejlõdésével számos
olyan sebészeti, gyógyászati módszer áll
rendelkezésre, amellyel ezek a betegségek
gyógyíthatóak, vagy legalábbis helyes
életmóddal karbantarthatók.

*   *   *

NNééppsszzeerrûû  ttuuddoommáánnyy

A mûvelõdési központ és a Magyar Lász-
ló Gimnázium közös szerevezésében elindí-
tott sorozat legutóbbi elõadója Simonné
Gurics Annamária közgazdász volt, elõadá-
sának címe beszédes: Gazdálkodj okosan!
A gazdasági válság idején a téma aktuáli-
sabb volt, mint valaha: túlélési technikák,
alkalmazkodás az új gazdasági helyzethez,
és ki, hogy tegye volt a téma. 

Elhangzott, hogy pénzeseknek legjobb
befektetés jelen pillanatban az ingatlan,
aztán a bankbetét és csak végül a kockáza-
tos tõzsde. Aki pedig pénztelen, különösen
nehéz helyzetben van: ha mindenképpen
kell hitel, akkor inkább a forint alapú; és a
közgazdásznõ legfontosabb tanácsa:
gyorskölcsönhöz még a legnagyobb szük-
ség esetén se nyúljunk! 

MMûûvveellõõddééssii  hháázz
Márciusi programok

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK, 10 ÓRA

Vándormuzsikusok

A Holló Együttes zenés mûsora

Jegyár: 500 Ft

MÁRCIUS 15., VASÁRNAP

Nemzeti Ünnep

10 órakor ünnepi mûsor a mûvelõdési

központban.

Beszédet mond: dr. Puskás Imre, a Tol-

na Megyei Közgyûlés elnöke

Koszorúzás a városházánál

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA

Népszerû Tudomány elõadássorozat a

mûvelõdési központ és a Magyar Lász-

ló Gimnázium közös szervezésében

Idõjárás elõrejelzés, 

elõadó Reisz András, meteorológus 

Helyszín: a gimnázium aulája

A belépés díjtalan.

MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK

Véradás
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IIrrooddaallmmii  kkáávvééhháázz
Irodalmi séták Tolna megyében címmel
dr. Töttõs Gábor, szekszárdi helytörté-
nész tartott elõadást a Rátkay László
Irodalmi Kávéház tagjainak 2009. feb-
ruár 17-én a Marcipán Cukrászdában.

BALOGH EMESE

Mint azt dr. Töttõs Gábor elmondta Tol-
na megye mindig híres volt arról, ahogy a
mûveltséget közvetítette, befogadta és
meg is õrizte. Ennek legszebb példája szá-
mára a tolnai iskola, ahol a török hódolt-
ság idején ötven év alatt olyan meghatáro-
zó munkát végeztek, melynek nyomán a

kultúra tisztelete és hatása a XVIII-XIX.
századig nyúlt. Ugyanakkor e térségben a
kultúra adománya, a sokoldalú tudás mö-
gött egy olyan emberi tartás is található,
amely arra késztette a világ elsõ egyete-
mén végzett diákokat, hogy visszatérjenek
Magyarországra, Tolna megyei szülõfalu-
jukba, összefogják a közösséget, irányít-
sák azt, ügyeit intézzék. A történelem so-
rán így kapcsolódott egybe a kultúra, a hit,
a magyarság; mindaz, ami emberi érték.

Ahogy dr. Töttõs Gábor elmondta, a ma-
gyar nyelvû írásbeliség kezdetén me-
gyénkben alkották meg az elsõ teljes terje-
delmében fennmaradt szerelmes verset. A
szerzõ Török Imre 1485-ben akkor még
menyasszonyának, késõbbi feleségének,
Török Bálint édesanyjának, Paksi Kriszti-
nának ajánlotta ezt a költeményt.

De nem csupán a XV-XVI. században
meghatározó Tolna megye a magyar iro-
dalom történetében, hiszen nagyon sok
irodalmárt, újságírót, az irodalomban is
jártas nemest, temészettudóst, orvost adott
a magyarságnak ez a megye, akik közül
többen választott hivatásuk mellett akadé-
mikusságukkal, irodalomértésükkel is ma-
radandót alkottak. 

KKöönnyyvvttáárrii

pprrooggrraammookk
Gazdag irodalmi és képzõmûvészeti
programokkal várták a Berze-Nagy Ilo-
na Városi Könyvtár munkatársai az el-
múlt hetekben a könyvtárba látogató-
kat.

BALOGH EMESE

Mint azt Gallai Erzsébet, a könyvtár
igazgatója elmondta, az év elején a 100
éve született Radnóti Miklós tiszteletére
állítottak össze egy az egész életutat bemu-
tató dokumentum kiállítást, mely mára
vándorkiállítássá lett, hiszen jelenleg
Bölcskén látható.

Február végén író-olvasó találkozóra
hívták a gyermekeket. Másodszor talál-
kozhattak a kisiskolások a dunaújvárosi
író-pedagógus, Pásztor Bertalannal, aki a
harmadik osztályosoknak Csudafurulya cí-
mû mesekönyvét mutatta be. A kötet érde-
kessége, hogy a történet illusztrációit du-
naújvárosi gyermekek készítették. A föld-
váriak körében nagy sikert aratott a mese-
kötet; a harmadikosok a történetek ihlette
rajzaikkal is meglepték a szerzõt. 

Gallai Erzsébet beszámolt arról is, hogy
Papp Judit képeinek tárlata után ismét fest-
ményekbõl nyílik kiállítás a könyvtár fo-
lyosóján; a földváriak számára nem isme-
retlen Takács házaspár mutatja majd be
legújabb munkáit.

A távlati programok között két nagy
programcsoporttal várják majd az olvasó-
közönséget.  A Nemzeti Kulturális Alap
ismét meghirdet egy olvasótoborzót, mely-
hez a dunaföldvári könyvtár is csatlakozik.
Emellett egy uniós pályázatot is beadott a
Berze-Nagy Ilona Könyvtár a megyei
könyvtárral konzorciumban, melynek
szintén az olvasóvá nevelés, az olvasótá-
bor növelése a célja. Ennek érdekében író-
olvasó találkozókkal, vetélkedõkkel várják
majd az érdeklõdõket. 

FFeebbrruuáárrttóóll  iissmméétt

bboorrkklluubb
A téli szünet után február közepén ismét
vendég mutatkozott be a borház pincé-
jében. Az év elsõ összejövetelén a szek-
szárdi Szent Gaál Pincészet múltjával,
mindennapi életével és természetesen
boraival ismerkedhettek meg az érdek-
lõdõk. Újra telt ház jelezte, hogy nagy az
érdeklõdés a hazai borkultúra iránt.
Derda Tamás, borász beszélt a múltról
és a jelenrõl, majd asztalra kerültek a
pincészet legjobb italai.

SZABADOS SÁMUEL

A termelõszövetkezeti szõlészetbõl ala-
kult ki a pincészet a rendszerváltás után. A
fordulópontot a 2003-as év jelentette, ami-
kor a jelenlegi tulajdonosok vették át a vál-
lalkozás vezetését. Technikai újítások,
megújuló marketingpolitika jellemezte a
következõ éveket, napjainkban feltörekvõ
pincészetként jellemzi a szakma a dinami-

kus vállalkozást. 
A sikereket fõleg a versenyeredmények

jelzik. Már 2003-ban nyertek aranyérmet
vörös borukkal Franciaországban, arany-
éremmel tértek haza egy csehországi ver-
senyrõl, 2006-ban pedig a hazai top 25
versenyen két boruk került fel a listára. A
IX. Pannon Bormustrán a bikavérük kapott
csúcsminõsítést. A hazai rangos versenye-
ken rendre jó pozíciókat érnek el a Szent
Gaál Pincészet termékei. A gyõzelmek
mellett a növekvõ forgalom is a fejlõdés
jele, rangos borházakban, üzletekben vásá-
rolhatók a termékek. 

Az est során nyolc italt kóstolhattak meg
a vendégek: hat vörös és két fehér prémi-
um kategóriás bor, kadarkaválogatás ke-
rült az asztalra. Külön érdekesség volt a
gyümölcsös zamatú rosé, mely fõleg a höl-
gyek körében aratott népszerûséget. 

A borászat igyekszik folytatni a szek-
szárdi történelmi borvidék hagyományait,
próbálják a hazai szõlõfajták mennyiségét
növelni, például a kadarka termesztési te-
rületét gyarapítják az idei évtõl Várdomb
környékén. A kadarka tipikus Kárpát-

dr. Töttõs Gábor
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2009. március 19., április 9., 16 órakor
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!

Részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855

Angol és német nyelv oktatása!
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

medencei fajta, s a szekszárdi borvidék
meghatározó szõlõje.

Néhány éve kultusza volt a mediterrán
boroknak, de az utóbbi években ismét re-
neszánszukat élik a hazai fajták. A hazai
fogyasztásban is érezhetõ ez az aránymó-
dosulás, de fõleg a külföldi vásárlók és a
turisták keresik a tipikusan magyar boro-
kat. A konkurencia nagy, Szekszárd kör-
nyékén sok jó pincészet mûködik. A helyi
hagyományokhoz, a szekszárdi borok ízvi-

lágához igazodva mindegyik
gazdaság igyekszik saját arcu-
latot, profilt kialakítani maga
számára. Nem könnyû ennek a
kettõs elvárásnak eleget tenni.
Derda Tamás úgy véli, pincé-
szetük megfelel e kihívásnak,
boraik közt vannak egyedi ké-
szítmények, de mindegyik tar-
talmazza a szekszárdi borok
zamatát. 

SSzzaakkkkééppzzééssii

hhoozzzzáájjáárruullááss

Dunaföldváron évek óta mûködik szak-
képzés, melynek költségeit, fejlesztését
az állami normatívákon kívül az ún.
szakképzési hozzájárulással is fedezhe-
tik az iskolák – már amennyiben a ter-
melõ vállalkozások tisztában vannak az-
zal, hogyan élhetnek ezzel a lehetõség-
gel.

BAKSAY ERIKA

Csizmadiáné Mihálovics Magdolna, a
mikrotérségi iskola szakiskolájának tago-
zatvezetõje elmondta, hogy iskolájuk fej-
lesztéséhez évek óta hozzájárul ez a támo-
gatási forma. A szakképzési hozzájárulás

nem adomány, hanem a vállalkozásban ki-
fizetett bér után fizetendõ adónem,
melynek egy részérõl a vállalkozó maga
dönthet: befizetheti a központi költségve-
tésbe, de adhatja egy szakmunkásképzõ in-
tézménynek is, amely azt törvényben meg-
határozott célokra használhatja fel. Így
például a dunaföldvári intézmény tavaly 5
millió Ft-ot költött szakképzési hozzájáru-
lásokból nyelvi labor kialakítására, szer-
számok, gépek vásárlására. Érdemes tehát
a helyi vállalkozóknak odafigyelni erre a
lehetõségre, hiszen pénzbe nem kerül, a
szakiskola viszont minden forintnak örül,
amivel a képzés minõségét javíthatja. Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
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OOrrsszzáággooss  ffeellmméérrõõ

SZIEGL ERIKA

Február 7-én Gyõrben rendezte meg a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség Fizikai
Felmérõ Országos Bajnokságát. A 38 in-
duló szakosztályból az összesítésben

Dunaföldvár a 20. helyen végzett, kenusa-
ink a 18 szakosztály közül a 12. helyet tud-
ták megszerezni. Sportolóink közül kima-
gasló eredményt ért el Némedi Konrád, aki
27 induló közül a harmadik helyet szerez-
te meg és Hegedûs András, aki 42 induló-
ból a hatodik lett. 

FFéélliiddõõbbeenn  aa

ddiiáákkoolliimmppiiaa

Országszerte javában tartanak a diák-
olimpiai küzdelmek. Az általános és kö-
zépiskolás korosztályok több sportág-
ban már túl vannak a selejtezõkön. Kör-
képünk a Magyar László Gimnázium és
a Beszédes József Általános Iskola eddi-
gi eredményeit mutatja be.

SZABADOS SÁMUEL

A gimnázium sikersportága az utóbbi
években ismét a kézilabda. Korábban a
röplabdások nyertek éveken át megyeszin-
ten aranyérmeket, az elmúlt két évben
Rostási Nándor lánycsapata produkálja

ugyanezt az eredményt. Az amatõr kategó-
riában a megyei selejtezõn veretlenül vé-
geztek az elsõ helyen, többek közt a nagy
riválist, a Garay gimnáziumot gyõzték le
nagy gólaránnyal. A megyei döntõre már-
cius 13-án kerül sor. A várható ellenfelek a
bonyhádi, tamási és a dombóvári lányok
lehetnek. Rostási Nándor szerint esély van
ismét az elsõ hely megszerzésére. Kemény
edzésekkel készül a gárda a címvédésre.
Sajnos edzõpartnereket nehéz szerezni a
felkészülés idõszakában. Ami az esélyein-
ket növeli, hogy a múlt évi keretbõl csak
egy tag távozott, végzõsként. A mag tehát
megmaradt, sõt ehhez csatlakoztak tehet-
séges elsõ évfolyamosok, akik közül néhá-
nyan már beépültek a csapatba. Az orszá-
gos döntõn az esély nem túl nagy, de a
múlt évi eredmények biztatóak voltak.
Csupán 1-2 gólos vereséget szenvedtünk
egy gyõri és egy fõvárosi középiskolától.
Idén már elképzelhetõ a gyõzelem is, mel-
lyel a legjobb tíz közt végeznének a föld-
vári lányok. A döntõn való részvétel ter-
mészetesen tapasztalatszerzést és egy élet-
re szóló élményt jelentene a diákoknak. 

Berényi Péter, testnevelõ tanár évek óta
a röplabdásokkal foglalkozik. Az 5. kor-
csoportos fiú és lány csapat indult az õszi
sorozaton. Ez az esztendõ a csapatépítés
idõszaka, erõnlétet, játéktapasztalatot kell
szerezni. Novemberben mindkét csapat a
negyedik helyen végzett a megyében, jö-
võre már dobogós hely szerzése a cél. A 6.
korcsoportos fiú focicsapat a 12 fõs me-
zõnyben a 9. helyen zárt. Sok végzõs diák
esett ki a keretbõl a múlt évben, itt is a fi-
atalok beépítése a feladat. Jobban teljesí-
tettek a fiúk egy palánki emléktornán, hol
tíz indulóból az ötödikek lettek.

Kerekes Péter az általános iskola testne-
velõ tanára idén csak az 5-6. osztályosok-
ból álló korcsoportra számíthat, mivel a 7-
8. osztályosok közül többen átmentek a 6
osztályos gimnáziumba. Ezeknek a fiúk-

nak még van mit fejlõdni. A korábbi évek
szép sikerei váratnak magukra. Szép sikert
arattak a fiatalok viszont az országos Adi-
das gyermekbajnokságban. A lajosmizsei
tornán 3. helyen zártak, s a legjobb Tolna
megyei csapatként továbbjutottak a márci-
us 8-i kecskeméti fordulóra. 

Sikeresen szerepelnek a legfiatalabbak a
számukra kiírt szivacslabda bajnokságban.
Megyénket a regionális bajnokságban a
földvári általános iskolások fogják képvi-
selni. 

Idén is megrendezik a több évtizedes ha-
gyományokkal rendelkezõ Duna Kupa ifjú-
sági kézilabda tornát, mely már országos
hírnévre tett szert, tovább öregbítve váro-
sunk kézilabda sportjának hírnevét. 

EEllkkeezzddõõddöötttt  aa  mmeeggyyeeii

llaabbddaarrúúggóó  bbaajjnnookkssáágg

A tavasz ismét meghozta a labdarúgás
szerelmeseinek a hétvégi bajnoki foci
meccseket. Városunk két csapata az elsõ
és a másodosztályban küzd szombat-va-
sárnaponként az értékes pontokért. 

SZABADOS SÁMUEL

A tavaszi kiírás érdekessége, hogy
mindkét gárda többször játszik szombati
mérkõzést. A DFC március 7-én szomba-
ton Simontornyát fogadta, a DSTE 8-án
Cikóval mérkõzött. 

Az átigazolások is lezárultak. Nagy
mozgás nem volt a keretekben. Most már
biztos, hogy a DFC tõl Berényi Péter Solt-
ra távozott. Helyére, a középpályára Solt-
ról érkezett új játékos, Markovics László
pedig a DSTE-bõl jött át a klubhoz. 

Hét edzõmeccs van a csapat mögött, me-
lyek nagyszerûen szolgálták a felkészülést.
Sérült, vagy eltiltott játékos nincs, így
megfelelõ személyi feltételekkel folytat-
hatja szereplését a gárda. A cél továbbra is
a dobogós helyek egyikének megszerzése. 

A DSTE háza táján nem volt jelentõsebb
változás. Markovics váltott egyesületet.
Dunavecsérõl egy csatár, Balázsi Tamás
érkezett, tõle gólokat várnak a vezetõk és a
csapattársak. Öt elõkészületi meccset ját-
szottak a fiúk, remélhetõ, hogy sikeres volt
a téli alapozás. Maronyai Gábor az ificsap-
at edzõje a DFC-hez távozott, idõlegesen
Kovalovszky Zoltán foglalkozik a fiata-
lokkal is. Sérült, illetve eltiltott itt sincs.
Keményen kell küzdeni a gárdának a biz-
tos bentmaradásért. Kerekes PéterRostási Nándor

Hegedûs András Némedi Konrád
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FFaarrssaannggii  hhaappppeenniinngg  aazz

EEsszzkkéépp  mmûûhheellyybbeenn

Sajátos, a farsang hangulatát idézõ délután és
est szervezõdött az Eszkép mûhely új ottho-
nában, az ispánházban február 21-én. Az öt-
letgazdák Kovács Attila és Szabó Szabolcs
happeningnek nevezték el az alkalmat, mely
tartalmában és külsõségeiben is igyekezett
megfelelni ennek az 50-es években elterjedt
szórakozási és mûvészeti megnyilvánulás-
nak. 

SZABADOS SÁMUEL

A szó eredeti értelme a cselekmény nélküli
eseménysor, mely magában foglal spontán és
szervezett mozzanatokat egyaránt. Mûvészi,
vagy ahhoz közeli megnyilatkozás és szórako-
zás a közönség bevonásával. A résztvevõk jel-
mezben jelentek meg a kora délutáni órákban, és
folyamatosan fotókat készíttettek önmagukról és
másokról teljesen kötetlen formában. Kezdetben
bátortalanul indult az akció, de fél óra múltán
már percenként kattogtak a fényképezõgépek.
Ahogy a hangulat oldódott, a legkülönbféle pó-
zok, jelmezek mimikák, mozdulatok kerültek
lencsevégre. Készült egyéni, csoportos fotó, örö-
met, bánatot, melankóliát sugárzó, a nyílt arcvál-
lalástól a felismerhetetlenségig jelmezbe burkol-
va ”Igen! Ez az! „  Biztatták az önfeledten pózo-
ló alkalmi modelleket azok, akiknek kezébe ép-
pen gép akadt. Közben szólt a zene és apránként
fogyott a sütemény és az ital az asztalokról. Az
esti órákban a képek kikerültek a falakra, s a
résztvevõk jókat derülve, vagy elmélyülve ele-
mezgették a spontán alkotásokat.

A szervezõk szerint a cél megvalósult, igazi
happening hangulat lett úrrá a teremben néhány
óra alatt. Jelmezt öltve az ember többé-kevésbé
azonosul a megelevenítésre szánt figurával,
igyekszik imitálni jellemét. A fotózás végett
még inkább azonosul a szereppel, próbálja gesz-
tusait, arckifejezését utánozni. Így elevenedtek
meg a fotókon az alkalmi szerzetesek, kalózok,
utcalányok önmaguk mivoltát legtökéleteseb-
ben hangsúlyozva. És ez egy igazi játék, önfe-
ledt utánzás, mely néhány órára felszabadítja a
köznapok fegyelmezett formuláit. A résztvevõ
kis idõre más lehet jellemében, külsõségeiben, s
ez kellemes érzés. Felszabadít, nyugtat, szóra-
koztat, mint ahogy a farsangoknak is hajdanában
ez volt az alapfunkciójuk. A képi megjelenítés
pedig külön élménye volt a napnak. A fotók élet-
érzést, hangulatot sugároztak, élményt jelentett
nézegetésük. Ott, akkor ez jelentette a mûvésze-
tet, ha nem is a szó eredeti értelmében, de hatá-
saiban, hangulatában mindenképp. 

EEvvaannggéélliikkuuss

BBiibblliiaaóórráákk
„A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasz-
nos a tanításra, a feddésre, a megjobbí-
tásra, az igazságban való nevelésre,
hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.”
(2Tim 3, 16-17)

MOLNÁR IVÁN, EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Mit tud a Biblia az ember létének értel-
mérõl, a teremtés nagy titkáról? Kicsoda
Isten? Kicsoda az ember? Van-e lehetõség
arra, hogy kapcsolat jöjjön létre Isten és
ember között, és ha igen, hogyan? Kik ír-
ták a Szentírás könyveit, milyen történelmi
és élethelyzetben, milyen lelkiállapotban?
Milyen bölcsesség és meglátás rejlik egy-
egy régies, ma már szinte érthetetlen kife-
jezésben, és hogyan tudjuk az megfejteni?
Gondoltuk volna-e például, hogy a „pusz-
tába kiáltó szó” csupán egy téves fordítás,
vagy Michelangelo Mózes szobrán azért
láthatunk szarvakat, mert annak idején az
eredeti szöveget félreértették?

Ilyen és hasonló kérdések közös átgon-

dolására invitálok minden gyülekezeti ta-
got, Istent keresõ embert és mindazokat,
akik úgy érzik, hogy még úton vannak a
szellemi keresésben, de a Biblia kincseire
és válaszaira kíváncsiak.

A Bibliaórákat minden hónap elsõ pén-
tek délutánján 16 órától az Evangélikus
Hivatalban (Templom u. 36.) tartjuk meg.

Tervezett témáink:
Március 6.: Istennevek a Bibliában .

JHVH – a négybetûs istennév.
Április 3.: Az ember fogalma a Bibliá-

ban. Miért használ a Szentírás három kü-
lön kifejezést az emberre?

Május 8.: A tudás és az Élet Fája. Miért
vagyunk halandók?

Június 5.: A szeretet szavai a Bibliában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok! 

SSoorrooss  hhiirrddeettééss

2 szoba összkomfortos családi ház a

Pentelei utcán eladó vagy hosszú távra

olcsón kiadó. A Kadarka utcában pince

kis telekkel eladó. Érdeklõdni: 06-30/

455-68-27 
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Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
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MÁRCIUS

KUTYATÁPOK 185 FT/ KG ÁRTÓL

MACSKATÁPOK 290 FT/ KG ÁRTÓL

MIRELIT ÁRU 95 FT/ KG ÁRTÓL

KAPHATÓK.
SZUPER PRÉMIUM MINÕSÉGÛ TÁPOK

TENYÉSZTÕI ÁRON KAPHATÓK.

Közlekedés

Itt a tavasz, egyre több a gépkocsi, a motor,
a kerékpár az utakon. A közlekedés biztonsá-
ga érdekében a rendõrség fokozott ellenõrzé-
seket folytat, próbálja rászorítani a közlekedõ-
ket a szabályok betartására. Ellenõrzi a motor-
kerékpárral közlekedõket, több helyen mérik
a jármûvek sebességét, ügyelnek a közlekedé-
si szabályok betartására, a parkolás rendjére.

Március 22-én vásár lesz. Felhívjuk a vásárt
látogatók figyelmét arra, hogy csak a kijelölt
parkolóhelyeken állítsák le gépkocsijukat,
mert a 6-os fõút mellett parkolni tilos, a sza-
bálysértõkkel szemben a rendõrség eljár.

Március 5-tõl szeptember 30-áig a Duna-
földvárról Soltra vezetõ 52-es számú út Kis-
Duna hídján javítási munkákat végeznek. Az
elõjelzõ és tiltó táblák ki vannak helyezve, de
fokozottan figyeljenek, ne megszokásból ve-
zessenek, mert a kétsávos út a hídnál egy sáv-
ra szûkül.  Lámpás irányítás segíti majd a biz-
tonságos közlekedést. Tilos az úton közleked-
niük a 2,5 méter szélességet, és a 7,5 tonnát
meghaladó súlyú jármûveknek. A rendõrség
ellenõrzi a forgalomban résztvevõ gépkocsi-
kat, és a szabályok megsértõivel szemben el-
jár.

Falopás

A melegedõ idõ ellenére folytatódnak a fa-
lopások a határban. A rendõrség ismételten
kéri, aki illegális fakivágást, idegenek mozgá-
sát látja, értesítse a mezõõri szolgálatot, vagy
a polgárõrséget, a rendõrséget.

Garázdaság

Megkezdte, illetve folytatja a rendõrség a
város szórakozóhelyeinek, kocsmáinak foko-
zott, visszatérõ ellenõrzését. A fokozott ellen-
õrzést az teszi indokolttá, hogy az utóbbi idõ-
ben a nyilvános helyeken megszaporodtak a
garázda cselekmények, testi sértések. A rend-
õrség tenni akar azért, hogy fõként hétvégén
fiatal, sokszor gyermekkorú személyek- leg-
többször ittasan, ne bolyongjanak a város ut-
cáin éjszaka, több esetben komoly károkat
okozva. 

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

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett
22000099..  mmáárrcciiuuss

márc. 6.: Dr. Englert Rolland
márc. 13.: Dr. Palkó Ágnes
márc. 20.: Dr. Móricz Zoltán
márc. 27.: Dr. Hallai Róbert


