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To l n a megye
A Pécsi Püspökséget alapító és határait
megállapító oklevelet 1009. augusztus
23-án állították ki Gyõrött Azo, pápai
legátus jelenlétében. A püspökség megszervezése I. István király fekete magyarok feletti gyõzelméhez, az azt követõ
misszióhoz kapcsolható.
A Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére szentelt egyházmegye alapítólevelében olvasható az elsõ írásos feljegyzés a
mai Tolna megye területérõl; a vármegye kialakítása valójában a Pécsi Egyházmegye alapítását követõ években
kezdõdött meg csakúgy, mint az egyházmegye területén található többi vármegyéé: Baranyáé, Pozsegáé, Valkóé.


BALOGH EMESE

A Pécsi Egyházmegye alapításához kapcsolódva Tolna megye is idén emlékezik
meg ezer éves fennállásáról, mely alkalomból Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Közgyûlés elnöke a települési önkormányzatok polgármestereinek ünnepi keretek
között adja át a megye Millenniumi zászlaját, illetve 2009 õszére köztéri szobor készül a Vármegyeháza kertjébe.
Tolna a Dunántúl délkeleti területének
3704 km2-ével, közel negyedmillió lakosával, 108 településével hazánk egyik legkisebb megyéje. Központi része a Tolnaidombság, amely a Dél-Mezõfölddel, a Sárközzel, a Kapos-Koppány menti dombvidékkel kiegészülve természeti szépségekben elragadóan gazdag.
A régészeti emlékek a térség több ezer
éves múltjáról vallanak: elõbb kelták, majd
az õket leigázó rómaiak éltek itt, a népvándorlás korában hunok, gótok, gepidák,
avarok vonultak át, telepedtek meg ezen a
tájon. A honfoglaláskor Árpád népének, a
fejedelmi törzsnek szállásterülete lett a vidék.

Szent István korában Tolna vármegye is
várcentrumú ispánságból alakult ki a 44
királyi vármegye egyikeként. Máig is vitatott neve elõször a Tihanyi apátság alapítólevelében (1055) szerepel.
Egyházi hovatartozás tekintetében 1009tõl Tolna megye területe a pécsi püspökség
része. A királyi tulajdonban lévõ területen
az önálló bencés apátságot 1061-ben Szekszárdon I. Béla, Bátán 1093-ban Szent
László, Dunaföldváron 1135 körül II. Béla, míg Bátaszéken a cikádori cisztercita
monostort 1142-ben II. Géza király alapította. A térségben a tatárjárást követõen
kezdtek várakat építeni; a vármegye benépesült, virágkorát élte.
A török hódoltságot követõen azonban
szinte teljesen elnéptelenedett: a XVIII.
század elején a mindössze 23 településén
alig 1000 lakos élt. A spontán betelepülések, bevándorlások, majd a szervezett betelepítések eredményeként a II. József által
elrendelt népszámlálás idõszakában már

157 települést jegyeztek fel, amely
130.000 embernek adott otthont.
A megye mai címerét I. Lipót királytól
kapta 1699-ben. 1779-ig Simontornya volt
a megyeszékhely, majd Szekszárd váltotta,
amely – a megyében elsõként – viszonylag
késõn, 1905-ben szerzett városi rangot, s
1929-ben vált megyei várossá. A megye
mai határai az 1950-es megye-átszervezéskor jöttek létre.
Az elmúlt 25 évben emelkedett a városi
rangra Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár,
Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Tamási
és Tolna. Rajtuk kívül megyénknek további 99 településén mûködik önkormányzat.
Tolna megye sokszínûségét a természeti
környezet változatosságának és a tájegységek sajátos kultúráinak köszönheti. Országosan ismert a Kapos, Koppány vidék, illetve Sárköz népmûvészete, melyet gazdagít a századok óta itt élõ németek, szlávok
és a II. világháború után betelepített székelyek, felvidékiek néphagyománya. 
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Kell-e egyáltalán
politika?
A június 30-ai képviselõ-testületi ülésen Takács Zoltán önkormányzati
képviselõ napirend elõtti felszólalásra
jelentkezett. Miután szót kapott, bíráló szavakat fogalmazott meg a polgármesterrel illetve a korábbi önkor-

mányzati ciklusok döntéseivel szemben, ugyanakkor méltatta saját és
párttársai – Fidesz MPSZ – közéleti,
politikai teljesítményét. Amint elmondta, felszólalásának kiváltó oka
egy a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) lapjában megjelent, Nagy Gáborné polgármester kitüntetése alkalmából készült interjú volt, amelyben a polgár-

Az életem Dunaföldvár


SZERZÕ: VIDA TÜNDE ÚJSÁGÍRÓ

Hát nem gyönyörû?! – kérdi
Nagy Gáborné a
várudvaron sétálva, a város valóban lenyûgözõ
panorámáját
nézve. A virágzó
orgonák,
az
alant hömpölygõ
Duna, a hangulatos utcák látványát nyugtázva rögvest a gáz- és szennyvízberuházást és a városközpont rehabilitációját említi. Lelkesen beszél a laktanya
megmentésérõl, ipartelepítésrõl, iskolafejlesztésrõl. Lételeme az építés, a fejlesztés. Tizenöt éve ül Dunaföldvár polgármesteri székében, ahol, az élet más területeihez hasonlóan, úgy teszi dolgát, hogy
minden nap nyugodt lelkiismerettel nézhessen tükörbe.

Út a polgármesteri szék felé
Nagyon szép kis város, csodálatos itt lenni, fogalmaz Nagy Gáborné Ica. Szabályosan sorakozó kockaköveken sétálunk a vár
felé. Impozáns épület vonja magára a tekintetet. Icának, nem csak a szépsége miatt
kedves. Édesapja újította fel. Kõmûves volt.

Emiatt kezdett õ is a mûszaki pálya felé kacsintgatni. Mûszaki rajzolónak készült. Miután akkor éppen ilyen szak nem indult, elment Debrecenbe és ott magasépítõi szakon
elõbb felsõfokú technikumot végzett, majd
mérnöki diplomát szerzett. Pályája a
Dunaföldvári Költségvetési Üzemnél indult
és egy ideig párhuzamosan futott Jákli Péterével, Paks késõbbi tanácselnökével. Az
üzem vezetõjeként ment szülési szabadságra, s amikor visszakerült nem akart vezetõ
lenni egyrészt látván, hogy jó kezekben van
a kormányrúd, másrészt, mert ragaszkodik
is hozzá, aki fogja…
Tizenhat költségvetési üzemnél eltöltött
év után igent mondott korábbi munkatársa,
Jákli Péter hívószavára, és a Paksi Városi
Tanácsnál vállalt munkát, ahol a városfejlesztési iroda irányítását bízták rá. Ahogyan
emlékszik az a négy év is, és a költségvetési üzemnél eltöltött évek is termékenyek
voltak. Ez nála egyet jelent a fejlesztéssel,
építéssel. Hosszan sorolja, hogy milyen
épületek tervezésében, felépülésében vállalt
szerepet, mi épült, készült el egyik városban
is, másik városban is. Közben folyamatosan
tanult, frissítette tudását, hogy az újabb kihívásoknak megfeleljen.
A négyéves paksi idõszak után otthonról
érkezett egy újabb hívás az életébe. A frissen megválasztott polgármester, Kiss János
ajánlott neki munkát azzal, hogy Dunaföld2.

mester egy bekezdésben nemtetszését
fejezte ki az országos politika kisvárosi szintû megjelenése kapcsán.
Mivel fontosnak tartjuk, hogy a földváriak minél pontosabb képet alkothassanak a helyi közélet eseményein
túl a közéleti szereplõk motivációiról,
az általuk megjelenített értékrendekrõl, ezért úgy döntöttünk, hogy részletesebben foglalkozunk az üggyel. Az
érthetõség kedvéért elõször teljes terjedelemben közöljük azt a TÖOSZ-os
cikket, amely felszólalásra késztette
Takács Zoltánt. Ezt követõen olvashatják Takács Zoltán június 30-ai képviselõ-testületi ülésen elhangzott felszólalását, végül egy interjúban arra
kértük Nagy Gáborné polgármestert,
hogy reagáljon a bírálatokra. 

váron szükség lenne egy fejlesztésekkel
foglalkozó emberre. Ezek az évek azonban
mégsem adtak elég lehetõséget, sikerélményt az építés mellett elkötelezett szakembernek, ezért fontolóra vette, hogy odébb
áll. Vállalkozó lesz. Még mielõtt vette volna
a kalapját, kiderült, hogy Kiss János a következõ választáson nem indul a polgármesteri székért. Õt viszont néhányan agitálták, s
ahogyan ez ilyenkor lenni szokott maga is
azt gondolta, hogy ezt õ is meg tudja csinálni, ez nem is olyan nehéz. Azt, hogy ez
mégsem olyan egyszerû, hamar megtapasztalta.
– Nem könnyû. Csak az tudja, hogy milyen problémás, nehéz, szerteágazó feladat
ez, aki próbálta. Ez nem olyan, hogy leteszed a munkát, becsukod az ajtót és hazamész. Ez állandóan ott van – jellemzi a polgármesteri munkát. Nem volt egyszerû
megbarátkozni például azzal a ténnyel,
hogy ettõl a perctõl fogva az élete olyan
lesz, mintha kirakatban élne. Bármit tesz,
bármit mond, arra figyelnek, és azt számon
kérik.

A bürokrácia útveszõiben
Tizenöt éve annak, hogy Nagy Gáborné
elõször beült Dunaföldvár polgármesteri
székébe. Korábban is szorgalmasan dolgozott, amire ebben a pozícióban még rátett
egy lapáttal. Miként fogalmaz: nem szánja
panasznak, de rengeteget dolgozik. Hétköznapokon reggel 8-tól este 8-ig, fél 9-ig a hivatalban, közben bizottsági, testületi ülé- Â

Â sek, lakossági fórumok, kistérségi egyeztetések, különféle konferenciák, aztán ott
vannak a hétvégi rendezvények… Sokat
kell küszködni azért, hogy fejlõdjön a város,
és még mindig nagyon messze vagyunk a
tökéletestõl, összegzi. A sok munka nem keseríti, az viszont igen, hogy nagyon sok
energiabefektetés nagyon kevés eredményt
hoz. A másik szomorúsága az, hogy ha valamit megcsinálnak, az nem marad mindig
úgy. Kopik, tönkre megy, vagy ami még
rosszabb, vandál kezek teszik tönkre, mert
sajnos erre is van példa.
Nehezíti egy városvezetõ dolgát a pénztelenség. Csodát tenni nem tud, még akkor
sem, ha olyan spórolós, mint õ. – Meg kell
kérdezni a kollégáimat. A villanyt lekapcsolom, a fûtést letekerem, morgok, hogy sok
papír fogy, gyorsan amortizálódnak a számítástechnikai, irodai eszközök – teszi hozzá nevetve. A pénzkérdés persze nem tréfadolog, különösen nála nem, aki „megszenved” minden költségvetést. Nagyon nehéz
az egyensúlyt megteremteni és megtartani,
hogy a város mûködésképes legyen, és senki ne érezze úgy, hogy õ ki van semmizve, a
másiknak meg jól megy, vélekedik. Arra
törekedett mindig, hogy az egész közösség
épüljön, ne tudják az erõs lobbik érvényesíteni érdekeiket mások kárára. – Lehet hogy
az a jobb taktika, ha egy-egy kiemelt terület
fejlesztését tûzzük ki célul, de ezzel azt kockáztatnánk, hogy a másik terület stagnál,
vagy csúszik lefelé. Ezért lehetõség szerint
mindig kiegyensúlyozásra törekedtem, így
viszont lassabban megy minden elõre – fogalmaz.
Az önkormányzati munka nehézségeirõl
szólva azt mondja, hogy iszonyatosan bürokratikus pályázati rendszer a magyar. –
Nem létezik, hogy ott is így mûködik, ahol
ezt kitalálták – szögezi le. Meggyõzõdése,
hogy a régebben csatlakozott országokban
lévõ települések könnyebb helyzetben vannak. A kijelentést alátámasztják a német és
olasz testvérvárosokban tapasztaltak. Ezekben komoly beruházások folytak uniós támogatással, s nem olyan õrült bürokráciával, mint itthon.

Eltökélt városépítõ
Ha van eredmény, az nagyon nagy öröm,
mondja Nagy Gáborné, aki 1994-tõl próbálja a fejlesztéseket minden igyekezetével
elõsegíteni. Annak ellenére, hogy a várfalánál állva, városára tekintve felsóhajt, és azt
mondja: – Jaj, hogy mennyi még a teendõ.
Az eredményeket számbavéve nincs oka az

Aranygyûrû
Nagy Gáborné munkáját a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége
legrangosabb kitüntetésével, TÖOSZ
Aranygyûrûvel jutalmazta. Dunaföldvár
kezdetektõl tagja a szövetségnek, a várost 1994 óta Nagy Gáborné képviseli.
Az elnökségnek tizenöt éve tagja, a Tolna megyei tagozatot létrejötte óta vezeti,
2007-ben pedig a szövetség társelnökévé választották. „A TÖOSZ a legnagyobb és legütõképesebb önkormányzati szövetség. Nagyon komoly apparátussal, szakértõkkel dolgozik. Tagozatok,
bizottságok segítik az eredményes munkát” – jellemzi Dunaföldvár polgármestere. Eredménynek tartja, hogy sikerült
létrehozni – nagymértékben a TÖOSZnak köszönhetõen – a Kormányzat–Önkormányzatok Egyeztetõ Fórumát, amely véleményezi a kormány önkormányzatokat érintõ elképzeléseit,
terveit. „A TÖOSZ jó példa arra, hogy
az önkormányzatok tudnak együtt mûködni, hiszen itt eredményesen dolgozik
együtt néhány százlelkes település a kétmilliós fõvárossal” – fogalmaz a társelnök. 
elégedetlenségre. A környezõ településekkel közös összefogásban megvalósult a gázberuházás és a szennyvízhálózat kiépítése,
ami óriási dolog volt. Még munkálkodása
elején kiváltották a korábbi kábeltévé-hálózatot egy korszerû, csillagpontos rendszerre,
ami nemcsak azt tette lehetõvé, hogy a lassan közhelynek számító „intelligens város”
nevet viseljék, hanem számos elõnyt is hozott.
Miután a föld alatti infrastruktúrával végeztek, lehetett útépítéssel foglalkozni: huszonnyolc utcában elkészült az aszfaltos út,
közben javították, újították a tönkrement utcákat is. Korszerûsítették a fürdõt, a gyógyvízzé minõsítés után, bevezették a gyógyszolgáltatásokat, új korszerû vízforgatós
medencék épültek. Bõvítették a gimnáziumot, megépült a mentõállomás. És akkor
még nem beszéltünk a hatalmas Phareberuházásról, amely a várat és az odavezetõ
utakat varázsolta – ha nem is egy csapásra –
impozánssá.
– Legszebb álmaimban sem gondoltam,
hogy ez sikerül – árulja el. Nagyon nehéz
volt ez a pályázat, amelynél végig azt érezték, mintha mindenkinek az lett volna az ér3.

deke, hogy Magyarország ne tudja lehívni
ezeket a pénzeket. Dunaföldvárnak mégis
sikerült! És nem ez az egyetlen sikertörténet. Ékes példa a volt szovjet laktanyáé,
amelyet a polgármester asszony megmutatott évekkel ezelõtt – amikor az önkormányzat visszakapta – a német testvérváros polgármestere tanácsát kérve, aki azt mondta:
„Ilona! Tegyél rá lakatot, jól zárd be és dobd
el a kulcsát!” Ehelyett ma egy lakó- és ipari
park mûködik itt, ahol az önkormányzat 240
lakást alakított ki, óvodát, szakmunkásképzõt, emelt szintû idõsek otthonát hozott létre, s cseppet sem mellesleg, ezen a telepen
20–25 kisebb-nagyobb vállalkozás is megvetette a lábát. – Mindez – mint mondja –
kiváló csapatmunka eredménye. Munkáját
mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél sok Dunaföldvár iránt elkötelezett ember segíti. Nem beszélve a város kiváló adottságairól: itt a Duna és a híd, épül
az autópálya és a város az ország közepén,
három megye, három régió határán fekszik.

Helyi értékek mentén
Nem vagyok pártpolitikus, hárítja el a felvetést. Hozzáteszi: egy kisvárosi önkormányzatban szerintem nincs is helye a pártpolitikának, csak a várospolitikának. Az elsõ három ciklusban ezt sikerült megvalósítani, most viszont már begyûrûzött a mi testületünkbe is a politika. Ez elszomorít, mert
a jól bevált munkamódszert a párt színekben
bejutott képviselõk nem fogadják el. Az eddigi gyakorlat szerint bizottságokban, munkaértekezleteken vitattuk meg a város dolgait, s a döntéseknél csak a város érdekeit
vettük figyelembe. Azt, amit mindenki tudott képviselni, tiszta szívvel, nyíltan. Nehéz elfogadni, hogy most már itt is frakcióüléseken külön egyeztetés folyik, és a helyi
érdekek pártérdekek szûrõjén keresztül
vizsgáltatnak.
Ica – mint mondja – úgy érzi, nincs miért
szégyenkeznie. Hibákat igen, de nagyobb
baklövéseket nem követett el. S, ami a legfontosabb, a lelkiismerete tiszta. Polgármesterként olyan, mint emberként: racionális,
pragmatikus, két lábbal áll a földön. Becsület, korrektség és tisztesség. Ezek a legfontosabb alapelvek, szögezi le. Úgy gondolja,
hogy a várospolitikában is lehet ezek mentén dolgozni. Bár az is igaz, hogy lassabban
halad az ember, és nem ér el olyan eredményeket, mintha ügyeskedne. Ica is látja,
hogy vannak olyan településvezetõk, akik
sokkal jobban kihasználják kapcsolataikat,
élnek az adódó lehetõségekkel, de õ Â

Â egyszerûen nem tud ilyen lenni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kuncsorgott
volna a város érdekében vállalkozóknál, ne
járkált volna minisztériumokba. Legfeljebb
az erõszakosság hiányzott belõle. – Én azt
mondom, hogy ezzel a módszerrel is lehet
jó eredményeket elérni, és a tetejébe bátran
néz az ember bárkinek a szemébe, és persze
a tükörbe.

Biztos háttérrel
Apropó: tükör. Ica életében ez nem egy
fontos darab. Miként a szépítkezés, divat,
meg effélék sem. Kozmetikusnál egyszer
járt életében egy Nõk iskolája program keretében. A profi sminkre azt mondta, ez
igen, ezen túl majd õ is… Aztán persze
nem, mint ahogy nem tölt órákat a reggeli
készülõdéssel sem. A fürdõszoba polcán
igen rövid a sor, egy darab arckrém az
összes kozmetikuma. Öltözködésben a
praktikusság elvét vallja, kedveli a nadrágot, hozzá különféle ingblúzokat, blézereket. Ha a munkája ezt nem követelné, valószínûleg farmeros, sportos öltözetben
járna. A férfiaknak könnyebb, vélekedik,
nincs min gondolkodni: öltönyt viselnek
és kész.
Hátrányos megkülönböztetés, azért mert
nõ, soha nem érte, jelenti ki egy épületes
példával élve: amikor építésvezetõ volt, s az
áccsal vitatkozott azon, hogy rosszul szintezték be a koszorú magasságát, az ács dühében, mert nem volt igaza, úgy oda vágta a
szekercét, hogy a beton födémpallóból kitörött egy darab. Ezt majdhogynem szemrebbenés nélkül tûrte, ami nem jelenti azt, hogy
nem szokott elérzékenyülni. Elárulta, hogy
leginkább a gimnazisták mûsorán szokott
meghatódni. Olyan jó érzékkel gyûjtik cso-

Pályakép
Nagy Gáborné (Magyari Ilona, 1949.
március 23). Már szülei is Dunaföldváron születtek. Itt végezte az általános iskolát és a gimnáziumot. Tanulmányait
Debrecenben, az Ybl Miklós Mûszaki
Fõiskolán folytatta magasépítõ szakon.
1970-ben felsõfokú technikusi, négy évvel késõbb mérnöki diplomát szerzett.
Tizenhat éven át dolgozott a Dunaföldvári Költségvetési Üzemnél, amelynek
volt építésvezetõ-helyettese és vezetõje
is. Négy évig a Paksi Városi Tanácsnál,
majd ugyanennyi ideig a dunaföldvári
önkormányzatnál vezetett városfejlesztési irodát. 1994 óta Dunaföldvár polgármestere, 2007 óta a TÖOSZ társelnöke, a
Tolna megyei tagozat vezetõje. Szabadidejében szívesen utazik, járja a természetet, néha úszik és nagyon szeret olvasni. Házas: férje Nagy Gábor korábban mezõgazdasági vállalkozó volt, de
szívmûtét miatt leszázalékolták. Két fiuk
van, Gábor 1971 decemberében, Zoltán
1975 júniusában született. Mindkettõjük
családos, két-két gyermekük van. 
korba a verseket és idézeteket, hogy egyszerûen hullnak a könnyei. És olyankor, ha a
Himnuszt vagy a Szótatot énekli. Meg
néha… tehetetlen dühében.
Szerinte sok tekintetben jobb, ha egy polgármester nõ. Egyrészt a férfiak kicsit udvariasabban bánnak vele, nem mennek úgy neki, mint férfitársuknak. Nincsenek durva viták, kicsit halkabb az ügyintézés. Az asszonyokat jobb vezetõvé teszi az empátia, a
kompromisszumkeresõ képesség, a mindig

megegyezésre törekvés és az, hogy hajlékonyabbak, mondja.
Ahhoz viszont, hogy helytállhasson,
ugyanúgy fontos a nyugodt és biztos családi
háttér, mint a férfiaknál. – Nagyon jó férjem
van, igazából soha nem ellenezte a munkámat. Mindig támogatott, és ezzel megteremtette a biztos, nyugodt családi hátteret –
árulja el. A polgármester melletti „másodhegedûs” szerepet férje remekül alakítja,
megtalálta a helyét: mivel szeret fõzni, ezért
gyakorta forgatja a városi rendezvényeken a
fakanalat, sõt otthon, hétköznapokon is õ
fõz. Egy dolgot viszont nehezen visel, ha feleségét indokolatlanul bántják.
Ez persze Icának sem egyszerû. Hozzá
kellett szoknia, hogy az emberek csak akkor
szólnak, ha elégedetlenek. Köszönet nincs.
Nagyon ritkán mondják azt, hogy ez szép,
ez tetszik. Az, ami van, az vagy rossz, vagy
kevés. Ha semmit nem mondanak, akkor tudod, hogy na ez rendben van, összegzi.
– Én azt gondolom, hogy letettem az asztalra azt, amit tudtam. Tizenhat év a költségvetési üzemnél, négy év Pakson, tizenhat év
meglesz itt is, ha véget ér a negyedik ciklus
– fogalmaz mint, aki távozásra készül. – Érzem én azt a hatvan évet. Az unokáimmal
nem is nagyon tudtam foglalkozni, olyan
gyorsan felnõnek – sorolja az okokat. Aztán
egy régi álmot említ, egy saját vállalkozást,
amit – bizton tudja – sikerre vihetett volna
annyi munkával, amennyit a városért dolgozott. – Én nem tudtam megteremteni a családom, a gyerekeim egzisztenciáját.
– Valóban vége?
– Igen – mondja eltökélten. – Most ezt
mondom – teszi hozzá. Majd mosollyal a
szeme sarkában azt, hogy: „állítólag az elõzõ két ciklus vége elõtt is ezt mondtam”. 

Takács Zoltán június 30-ai képviselõtestületi ülésen felolvasott felszólalása
Tisztelt Polgármester Asszony!
Egy
lapban
készült
önnel
egy nagy interjú,
ami a kitüntetése
Takács Zoltán
alkalmából történt, amihez én külön gratulálok. Ezt az újságot én nem olvasom, 17 település önkormányzatától küldték el számomra, amiben
a tisztelt polgármester asszony, hát rosz-

szallóan sajnálja,
nehezményezi,
hogy hosszú pályafutása alatt megtörtént
2006-ban az, hogy fideszes képviselõk kerültek a dunaföldvári képviselõ-testületbe,
akik nem hajlandók elfogadni az õ jól bevált munkamódszereit. Frakcióüléseken
pártszûrõn keresztül vizsgálják a testület
napirendi pontjait és ezen keresztül hozzák
meg döntéseiket, ezt képviselik a város
képviselõ-testületi ülésein, nem a lakosság
4.

és a város érdekében dolgoznak. Én úgy
gondolom, hogy eddig is, ezután is a
fideszes képviselõk kizárólag a város és a
lakosság érdekében hozták döntésüket,
igaz, hogy frakcióüléseket természetesen
tartunk még munkaértekezlet elõtt is.
Ebben a cikkben megjelent még az, hogy
amíg mi nem voltunk, vagyis a fideszes
képviselõk, jelen a testületben, addig a
dunaföldvári képviselõ-testület jó szívük és
lelkiismeretük szerint hozták határozata- Â

Â ikat, döntéseiket. Azért olvasom, hogy
szó szerint idézzem, szó szerint így hangzott el a cikkben. Ezt már én tenném hozzá,
hogy ezek a nagy szívvel hozott döntések
ugye, történtek olyanok, hogy eladták a
strandot, amit most 140 millió forintért
visszavásároltunk, a temetõn túladtunk, túladtak, ezért most 4-500 ezer forintba kerül
egy temetés. Elszúrták az orvosi ügyeletet,
most Paksra járnak a dunaföldváriak.
Azt mondja a tisztelt polgármester aszszony, nem fogadjuk el a munkamódszereit. Itt utal a cikkben bizottsági ülésekre és
munkaértekezletekre. Tisztelt polgármester asszony, hozzon egyetlen egy olyan jelenléti ívet, ahol én, vagy képviselõ társaim nem voltak jelen bizottsági ülésen, és
ott nem vettek részt aktívan a munkában.
Zárójelben: a munkaértekezlet fogalmát az
önkormányzati törvény nem ismeri, sehol
nem
alkalmazzák,
Dunaföldváron
közvéleménykutatás céljából hívják össze,
képviselõ-testületi ülés elõtt – zárójel bezárva. De, ennek ellenére, tessék hozni
olyan jelenléti ívet, olyan jegyzõkönyveket, ahol a fideszes képviselõk ezen, én
rendezvénynek tudom nevezni, nem vettek
részt, és aktívan nem vettek részt a munkaértekezletek munkájában.
Tisztelt polgármester asszony, miért párt-

szûrõ, miért pártérdek az, amiért, ami a nem
a város érdekét szolgálta, az, amikor például amellett álltunk ki mi is, természetesen a
többi képviselõ társunk is, hogy tulajdonképpen a végén ne vegyük fel mégse azt a
600 millió forintos hitelt, ami most 800 millió lenne? Miért pártszûrõ és pártérdek az,
hogy Jákli Viktor fideszes képviselõtársam
vezetésével, a gazdák terményeinek védelmében, a közbiztonság javítása érdekében
sikerült végre fölállítani a mezõõrséget?
Miért pártszûrõn keresztül történt, és miért
nem a város érdekében történt amikor a
tisztelt polgármester asszony megkért, hogy
beszéljek azokkal a fideszes politikusokkal,
akik a regionális fejlesztési tanácsban döntéshozó szerepben voltak az iskolapályázatunk odaítélésénél? Mindent elkövettem én
is és õk is, hogy nyertes legyen ez a pályázat, nem elvitatva a másik oldal érdemeit.
Miért nem a városért dolgozunk, amikor
olyan fideszes képviselõk, mint Tóth István
vagy Jákli Viktor egész éves tiszteletdíját a
Dunaföldváron mûködõ civil szervezeteknek ajánlják föl, a dunaföldvári gyerekek
ebbõl sportolnak, kulturális tevékenységeken vesznek részt?
2006-ban önök az utolsó testületi ülésükön döntöttek egy ’56-os emlékmû felállításáról. Nagyszerû ötlet, némi kampány ízzel.

Méltatlan és felesleges
Interjú Nagy Gáborné polgármester asszonnyal
Tisztelt polgármester asszony, Takács
Zoltán felszólalása után ön két észrevételének adott azonnal hangot. Elõször
annak, hogy Takács Zoltán alapvetõen
félreérti a TÖOSZ lapjában önnel készült interjú lényegi mondanivalóját, ráadásul abból pontatlanul idéz. Ezért arra kérte újságunkat, hogy jelentessük
meg ezt a cikket, s így az érdeklõdõ földváriak pontos képet kaphatnak arról,
hogy mennyiben volt jogos Takács Zoltán felháborodása, és mennyiben volt
szöveghû a cikkre való hivatkozása.
Másodszor pedig azonnal jelezte, hogy
Takács Zoltán szövegét pontról pontra
tudja cáfolni, merthogy az alapvetõ tévedéseket tartalmaz. Itt a lehetõség.
Igen, így történt, és most is fenntartom a
véleményemet: a képviselõ úr alapvetõen
félreérti a TÖOSZ lapjában készült interjú
mondanivalóját, hozzászólása pedig lényegi tévedéseket és csúsztatásokat tartalmaz.

A szándékom viszont mára megváltozott.
Nem kívánok pontról pontra reagálni az elhangzottakra.
Miért nem?
Méltatlan lenne. És felesleges.
Kivel szemben lenne méltatlan?
Elsõsorban önmagammal, pontosabban
azzal az értékrenddel szemben, melyet épp
a TÖOSZ interjú igyekezett megfogalmazni, amelyek mentén az egész közéleti munkámat végzem.
Ezt hogy értsük?
Takács Zoltán felszólalása megerõsítette
bennem azt a meggyõzõdést, hogy mondanivalójának egésze, stílusa és tartalma, nagyon távol áll attól, amit én politika, vagyis a közös ügyek kezelése, a közös problémák megoldása alatt értek.
A vita, a dolgok másképp látása-értése
ezek szerint nem része a politikának, a
közéletnek?
Nem errõl van szó. A vita, az eltérõ ér5.

Amit azért említek csak meg, mert ennek az
anyagköltségét a végén Keresztes Lajos és
én fizettük ki, hogy ne Simon István lelkész
úr vállát nyomja ez a teher, és nem írtuk rá,
hogy ezt az emlékmûvet a Fidesz állította.
Az igaz, tiltakoztunk a vízmû új telephelye ellen. Bebizonyosodott, hogy igazunk
volt, kicsi lett, most a lakóparkból lekerítettek egy darabot raktárnak.
Keresztes Lajos képviselõ társam idehozott egy pályázatíró profi csapatot, hogy
próbálkozzunk, hogy a város érdekében
minél több pályázati lehetõségen pozitív
eredményt érjünk el. Tisztelt polgármester
asszony nagy tisztelettel meghallgatta
õket, de nem tartott rájuk igényt.
Polgármester asszony, biztosíthatom én
önt, hogy eddig is és ezután is csak a város
és Dunaföldvár lakói érdekében fogunk
dolgozni. Ha ez baj, és ez nehezíti a polgármester asszony munkáját, tisztelettel kérem,
próbáljon meg egy kicsit demokratának lenni, és meg fogja tapasztalni, mennyivel
könnyebben végzi majd a munkáját, és milyen kellemesen fog eltelni az a kis rövid
idõ, ami még ebbõl a ciklusból hátravan. És
engedjék meg, hogy azzal zárjam, egy idézettel, egy ismert politikus idézetével, aki
igaztalanul vádol, az maga válik azzá. Köszönöm a tisztelt figyelmüket. 

telmezések nagyon is fontos részei a város
közösségi életének. Ehhez viszont az szükséges, hogy valamilyen mértékben egy
nyelvet beszéljünk, hogy értsük egymást,
hogy közös cél legyen a problémák megoldása. Olyan megjegyzéseket például, hogy
„a temetõn túladtunk, túladtak”, „eladták a
strandot”, „elszúrták az orvosi ügyeletet”
értelmezni is problémás. Ezek mögött a
felszínes és a közvéleményt befolyásolni
szándékozó, sommásnak vélt szavak mögött komoly, hosszú történettel és rengeteg
részlettel bíró, a lakosság egészét érintõ
gondok, feladatok állnak. Ezeket a döntés
körülményeinek ismerete nélkül, vagy elhallgatásával hangoztatni pusztán üres,
népszerûségre vadászó politikai jelszavaknak tekinthetjük, amikor is a cél a problémák felnagyítása, az indulatokat felkorbácsolása. Ezért fogalmaztam úgy, hogy felesleges reagálnom, mert szerintem ez
olyan út, ami sehová sem vezet.
A politikának kulcseleme a népszerûség
megszerzése, fenntartása. Ha ön szerint
tartalmi kifogásokat lehet is emelni Takács Zoltán mondanivalójával szem- Â

Â ben, mégsem nevezhetõ politikai üresjáratnak, mivel sok ember véleményét
mondja ki, egyféle látásmódot képvisel.
Igen, a népszerûség fontos szempont, de
a hitelesség is! Meggyõzõdésem, hogy ha
ez nem a közélet ügyeinek pontos értékelésébõl, helyes értelmezésébõl, a problémák
megoldásának valódi szándékából származik, akkor nem a megfelelõ döntések születnek. Mindez elsõsorban nem a vezetõknek, hanem magának a városnak rossz,
okoz beláthatatlan károkat.
A lakosoknak látniuk kell a közéleti problémákat, és látniuk kell azokat a szereplõket
– gondolkodásmódjukkal, stílusukkal, tette-

ikkel együtt –, akiknek az a feladatuk, hogy
megoldást keressenek. 15 éve szinte az
egész életem a város szeme elõtt zajlik. A
képviselõké úgyszintén, legalábbis olyan
mértékben, amilyen mértékben közösségi
szerepet vállaltak, köztük Takács Zoltánnal.
Annak megítélése, hogy ki kezeli értõen,
helyes módon ügyeinket, nem lehet másé,
mint a földváriaké, és e megítélés felelõssége szintén az övék, merthogy a városvezetõk döntéseinek következményeit – akár
pozitív, akár negatív – õk viselik.
A Part-Oldalak hasábjain az érdeklõdõk
most elolvashatták a velem készült
TÖOSZ-os interjút, ezután azt, hogy a cikk

milyen állításokra, milyen stílusú és tartalmú napirend elõtti felszólalásra késztette
Takács Zoltánt.
Remélem, a fentiek segítik az olvasókat
abban, hogy tisztább képet alkothassanak a
közélet problémáiról, a különféle közéleti
magatartásformákról, megközelítésekrõl,
ezek várospolitikai jelentõségérõl. Számomra az a legfontosabb, hogy Dunaföldvár fejlõdjön, jó irányba haladjon, s ehhez
elengedhetetlen, hogy széles látókörû, a
közös ügyeket mélységében ismerõ, értõ
és jó szándékkal kezelõ vezetõi legyenek.
Az összeállítást készítette:
András Ferenc

Hírek röviden

tagozat: az 5. és a 7. osztály a Rákóczi utcába, a 6. és a 8. osztály a Templom utca
9-be.
A beruházás átadása után a teljes felsõ
tagozat és a gyógypedagógia az új épületbe kerül, a külvégi alsó tagozat korábbi helyén marad, a belvárosi alsó a Templom
utca 9-be költözik, a szakiskola pedig a
Templom utca 32-be. Így a Hunyadi lakóparkban nem lesz már sem iskola, sem
óvoda, és felszabadul a Rákóczi utcai épület, illetve a jelenlegi ebédlõ is.
A nyár tehát nem telik eseménytelenül a
nyári szünet ellenére sem. Az elõkészületek mellett elkészül a Templom utca 9. tetõfelújítása, illetve a Jókai utcai óvoda teljes felújítása is pályázati pénzbõl.

bonyolultabb is lett, és nem fedezi az ellátás költségeit. Ezért az önkormányzat legalább 20 %-át állja a tényleges költségeknek.
Az ügyvezetõ tervei között szerepel
demens és mozgássérült idõsek részére létrehozott nappali ellátás a megszûnt lakóparki óvoda épületében.
Új szolgáltatás az ideiglenes bentlakás
az idõsek otthonában, maximum három
hónapra. Átmeneti problémák kezelésére
alkalmas ez az ellátási forma, térítés ellenében, de állami támogatással. Újdonság a
tanyagondnoki autó is, amely csoportokat,
sportolókat, idõs embereket, gyakorlatilag
bárkit szállíthat, ha erre igény van.
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Per másodfokon
A DIT Nonprofit Kft. másodfokon
pert nyert a Hunyadi
lakópark
egyik társasházának lakói által indított perben, melyet a felperesek
kivitelezési hibák
miatt indítottak, és
Farkas Gizella
melynek elsõ fokát
a felperes lakóközösség nyerte.
Farkas Gizella, a felperes képviselõje elmondta, nem állnak meg, a Legfelsõ Bíróság elé viszik ügyüket, majd a hasonló
tárgyban indított 70 lakásos társasház
ügyét is, amely immár 5 éve húzódik.

Épül az iskola
Talán már semmi akadálya annak, hogy szeptemberben elkezdõdjön az új iskolaépület építése,
ahogy ezt Petrovics Józsefné fõigazgató elmondta.
Jelen pillanatban
még
folynak a
Petrovics Józsefné
közbeszerzési pályázatok, a nyár folyamán pedig elõkészítették a területet. A nyár végére marad a
költözködés, hiszen az építkezés miatt a
Kossuth L. utca 19-bõl kiköltözik a felsõ

Idõsellátás a DIT Kft-nél
A képviselõ-testület legutóbbi ülésén döntött arról,
hogy a DIT Nonprofit Kft-hez kerül a nappali idõsellátás, így az Idõsek Klubja, az
idõsgondozás és az
idõsek étkeztetése
Ráthgéber Lászlóné
is.
Ezek a területek korábban a DASZK feladatkörébe tartoztak, de – ahogy azt
Ráthgéber Lászlóné, a DIT Kft. ügyvezetõje elmondta - célszerûnek látszott az
idõsgondozást egy kézbe tenni. Az átszervezéssel költség- és létszámhatékonyabban intézhetõ az idõsek ügye, egyben átláthatóbb is, hogy kinek milyen ellátási formára van igazán szüksége.
A szolgáltatást állami normatívából finanszírozzák, amely 2008-tól szigorúbb és
6.

Fürdõszobák, rászorulóknak
A Szociális Minisztérium országosan 6700 idõs korú, nehéz helyzetben élõ rászoruló számára tette lehetõvé, hogy korszerûsítse fürdõszobáját.

A Máltai Szeretetszolgálat Támogató
Szolgálata pályázott – Dunaföldváron három idõs ember nevében - az elnyerhetõ,
fejenkénti 400 ezer Ft-os támogatásra, melyet kimondottan idõskorúak otthoni életvitelének könnyítésére fordíthatnak.
Végül két dunaföldvári vehette igény- Â

Â be a támogatást (a harmadik idõközben
elhunyt), akik számára Márton József, a
DIT Kft., illetve a közmunkások készítették el az akadálymentesített fürdõszobákat.

Gyõztes civil pályázatok
Kiss Lajos Csaba kistérségi menedzser sikeres pályázatokról számolt be, melyeket
a Nemzeti Civil
Alapprogramhoz
nyújtottak be helyi
civil szervezetek.
Dunaföldváron
12 civil szervezet
Kiss Lajos Csaba
nyert ebbõl a pályázati pénzbõl, 300 ezer Ft-tól 6-900 ezer
Ft-os összegekig. A 430 milliós régiós alap
mintegy 1%-át nyerte el Dunaföldvár, ami
a helyi civil szervezetek erõsödését és a
pályázási rutin javulását is jelzi.
Az elnyert összegeket a csoportok közüzemi díjakra, rezsire, utazásra, technikai
eszközökre fordíthatják. A gyõztesek között vannak a polgárõrök, a futballklubok,
a Városi Kézilabda Egyesület, a Vízisportkör, a Szent Rókus Borlovagrend, az
Idegenforgalmi és Természetvédelmi

Egyesület.
A dunaföldvári civilek ezen a programon kívül rutinosan pályáznak már más
forrásokra is, megtanultak pályázatírásban
is sikeresnek lenni.

Tisztújítás a Fidesz MPSZ-nél
Idén nyáron került
sor a kétévente esedékes tisztújításra a
Fidesz helyi szervezeteinél, így a dunaföldvárinál is.
Maga a tisztújítás ezúttal elmaradt, hiszen a tagság egybehangzó véleménye
szerint a helyi szervezet elnöke továbbra
is Takács Zoltán lett, a négy elnökhelyettes is a korábbi: Mohai Gyuláné, Dr.
Nyúli Gyuláné, Szabó Péter és Nagy
László.
A helyi Fidesz – Takács Zoltán elnök
szavai alapján - igen sikeresnek számít a
megyében, amit az európai parlamenti választások igen magas gyõzelmi aránya,
64,38% is bizonyít. Talán ez is az oka annak, hogy a tagság nem akart változtatni a
vezetés összetételén.

Rendõrségi hírek
Kulcsár Szabolcs õrsparancsnok tájékoztatása
szerint idén nyáron sok akciót,
megnövelt jelenlétet tapasztalhatnak az állampolgárok a közutakon, a polgárõrség hatékony seKulcsár Szabolcs
gítségével. Több
körözött személyt, illetve ittas vezetõt
csíptek el az ellenõrzések folyamán.
A nyár kissé lazított az állampolgárok
fegyelmén, több alkalommal kellett intézkedni – gyakran ittas állapotban elkövetett - tettlegesség, garázdaság miatt,
szórakozóhelyeken, illetve azok környékén. Ezek közül különösen borzolta a kedélyeket egy verekedés fényes nappal a
Béke téren. Ez alkalommal két háromfõs
társaság került egymással nézeteltérésbe,
pillanatok alatt elõkerült egy egész fegyverarzenál: szerszámok, eszközök, szamurájkard, bokszer. Két könnyû és egy
súlyos sérültet kellett ellátni a tettlegesség után. A felelõst, felelõsöket az eljárás
deríti fel majd. 

„Madar spasio kupaca pogodenog infarktom”

Dunaföldvári mentett meg egy
infarktusos fürdõzõt Horvátországban
Vannak, akik munkájuk befejezése után
arról megfeledkeznek, és folytatják napi
programjukat. Vannak azonban olyan
hivatást gyakorlók, akiknek szabadságuk alatt, hétvégén vagy akár éjjel is a
bajbajutott, rászoruló emberek rendelkezésére kell állniuk.
Különösen az utóbbi idõben nagyon sok
szégyenteljes eseményben vettek részt
honfitársaink, lejáratva magukat, és ami
nagyobb baj, az országot. Jólesõ érzés a
hír arról, amikor egy magyar honfitárs
olyan dolgot tesz, amiért felnéznek rá.
Idén júliusban Dr. Juhász János családjával együtt kedvenc városkájában, egy
horvátországi fürdõhelyen nyaralt, és
megmentette egy ember életét. A horvátországi újságcikk a hazaérkezése
után itthon érte utol. Íme a cikk kivonata és a beszélgetés Juhász doktorral a

Slobodna Dalmacija 2009.07.11-ei számából.


KISS ÉVA

Az igazi dráma csütörtökön 13 óra körül
zajlott a podstranai strandon. Ugyanis a tengerben szívinfarktust kapott a 70 éves
Marko S., aki még elõzõleg élvezte a meleg, napos idõt családja körében. A
Podstrana Vitorlázó Klub tagjai kihúzták a
vízbõl Markó testét, és azonnal hívták a
Sürgõsségi Mentõszolgálatot.
„Amíg vártuk a mentõsöket elkezdõdött a
balesetet szenvedett ember újraélesztése.
Ebben a legjobban kimagaslott a magyar állampolgár Juhász János, aki már évek óta jár
Podstranára nyaralni. Mi dottorenek hívtuk,
hiszen a foglalkozása fogorvos. A szerencsétlenül jártat 20 percen át újraélesztette,
szívmasszázst végzett rajta. Amikor a vízbe
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fulladt embert 20 perc után sikerült visszahozni az életbe, megérkeztek a mentõk, kórházba szállították”- meséli a belga Marc
Geurts, aki már öt éve él Podstranaban és a
vitorlázó klub elnöke. Denis Janjic is részt
vett a mentésben. …megtudtuk, a beteg állapota javult, másnap már jobban érezte magát. A „magyar életmentõt” sajnos nem tudtuk elérni, ugyanis családjával együtt már elhagyta Horvátországot, de az itt élõk nem Â

Â fogják elfelejteni, hogy megmentette egy
ember életét!”
Dr. Juhász János:
„Az eset kapcsán nagyon fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmet az újraélesztés, ezen belül a szívmasszázs, fontosságára. Amennyiben idõben elkezdjük, sikeres lehet. A sporthírekben egyre gyakrabban
hallunk a hasonló „hirtelen szívmegállásos”
esetekrõl, amikor a gyors beavatkozás esetleg életeket menthet, menthetett volna.
Az újraélesztést tanultuk az egyetemen,
és ma is figyelemmel kísérem a legújabb
módszereket. A statisztikák szerint a sikeres
újraélesztések száma az unióban 30%, nálunk pedig 3%. Természetesen ezek laikus,
tehát nem szakemberek által végzett beavatkozások. Sokan félnek, nem tudják, mit kell
tenni. A módszer az utóbbi években sokat
változott!

Szívmegállás esetén az illetõ mozdulatlanul fekszik, nem lélegzik, nem reagál a
mozgatásra, (pl. arra, ha megrázzák.) Ha
valakire illik a fenti leírás, a segítséget nyújtó elsõ dolga megállapítani, hogy az illetõ
eszméleténél van-e? Hangosan kérdezze
meg, hogy jól van-e? Ha nincs válasz, fordítsa a hátára, és több módon igyekezzen
megállapítani, hogy lélegzik-e, mozog-e a
mellkas, szuszog-e? Ha a légzés leállt, biztosan a keringés (szív) is nagy bajban van!
A mentõk kihívása az elsõ (104)!
A horvát férfinak is az volt a szerencséje,
hogy a közelben voltunk, megláttuk, kihúztuk és rögtön elkezdtük az újraélesztést.
Egy-két perc is sokat számít, ha az agy nem
kap oxigént (kb. 5 perc után) maradandó
károsodás éri a beteget. Percenként 100
nyomást kell végezni, nem masszírozni,
nagy erõvel kell nyomni a mellkas közepét

Alelnökváltás a polgárõrségnél
Július elején rendkívüli tisztújító közgyûlést tartott a városi polgárõrség szervezete. Braum Zsanett, eddigi alelnök
munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott tisztérõl és kilépett a szervezetbõl is.


SZABADOS SÁMUEL

Kövics Sándorné elnök tudomásul vette
a bejelentést, ugyanakkor sajnálkozását fejezte ki, mivel szerinte Zsanett eddig stabil
tagja volt a polgárõrségnek, tisztességgel
látta el feladatát, õ volt a szolgálati autó
vezetõje is. Az utódlás kapcsán kikérte
Széles János, tiszteletbeli elnök véleményét, majd a tagsággal is konzultálva Papp
Lászlót javasolta az alelnöki tisztségbe. Indoklásként elhangzott, hogy a jelölt 8 éve
tagja a polgárõrségnek, mindvégig lelkiismeretesen végezte a dolgát. Napi kapcsolatban áll a lakossággal, magánélete rendezett.
A közgyûlésen a tagság egyhangú szavazatával Papp Lászlót választotta alelnökül.
„Kissé meglepõdtem, mikor közölték
velem, hogy az alelnöki tisztre javasolnak
- nyilatkozta Papp László - ugyanakkor
megtiszteltetésnek éreztem, hiszen ez a
munkám elismerését is jelenti. Jó a kapcsolatom a tagokkal, a vezetéssel, a város
lakóival. Kicsit több lesz a munkám, de remélem, össze tudom egyeztetni a családi
és a munkahelyi elfoglaltságokkal.”
A nyár kapcsán szóba kerültek azok a te-

Papp László

rületek is, melyek az évszaknak megfelelõen nagyobb figyelmet igényelnek. A szünidõ miatt a gyerekekre több veszély leselkedik. Sok a gyerek az utcákon, sajnos késõ este is. Nõtt a turisták, idegenek száma,
akik hosszabb - rövidebb idõt töltenek városunkban. Személy- és vagyonbiztonságuk Dunaföldvár jó hírnevét öregbítheti. A
külterületre hatékonyabban kell ügyelni a
terménylopások miatt. Szerencsére eddig
elkerülték városunkat a nyári természeti
csapások pl. viharok, árvíz, de ilyen esetekre is fel van készülve a szervezet,
együttmûködési szerzõdés áll fenn a megyei katasztrófavédelemmel.
A napi munka mellett természetesen a
kikapcsolódásra, szórakozásra is jut idõ.
Július elsõ vasárnapján rendezték meg
Püspökladányban a XV. Országos Polgárõr Napot. A rendezvényen az ország különbözõ településeirõl majd tízezren vettek
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a szegycsontnál. A statisztika szerint minél
többször abbahagyja valaki a szívmaszszázst, annál nagyobb az esélye, hogy sikertelen legyen. Nem kell törõdnünk a lélegeztetéssel! Felejtsük el a szájból-szájba fújást!
Perceken múlik az élet, ha nem lélegzik;
nyomni kell folyamatosan, amíg nem jön
mentõ, vagy profi segítség. Ha segítség van,
lehet váltani. Mi hárman voltunk.
A szükséges 4-5 centit egy ember mellkasán lenyomni teljes erõvel, komoly fizikai
igénybevétel, de feladni soha sem szabad!
Siralmasan hosszú ideig, 20-25 percig tartott
az újraélesztés a strandon. 40 fok, tûzõ nap!
Jó lenne, ha mindenki merné és tudná is
alkalmazni azt, amit az életmentésrõl az iskolákban, vagy KRESZ –tanfolyamon tanult. Fontos lenne, hogy akár e cikk kapcsán magunkba nézve felfrissítsük ismereteinket akár a világhálón keresztül is. 

részt, Dunaföldvárt egy autóbusznyi, 48
fõs küldöttség képviselte. A résztvevõket
sok színes program várta: kézmûves, kirakodó vásár; a színpadon énekesek, táncosok váltották egymást. Látványosak voltak
a társszervezetek bemutatói, a tûzoltók, a
rendõr-kommandósok a legújabb technikai
eszközeikkel vonultak fel. A sportversenyek széles kínálatából lehetett választani.
A rendezvényen megjelent a belügyminiszter és az országos rendõrfõkapitány is.
Városunk delegációja nem jött üres kézzel haza. Focistáink nagyszerûen szerepeltek a kispályás tornán, s 20 csapat közül az
elsõ helyen végeztek. Az eredményhirdetéskor több ezres tömeg tapsolt a földvári
fiúknak, akik egyben Tolna megyét is képviselték. A fõzõverseny sem maradt el, de
az eredményhirdetést már nem várta meg a
társaság. Mindenesetre a Felhõsi László és
stábja által készített vegyes köröm pörkölt
az ebédidõben percek alatt elfogyott.
A nyári vigasságoknak még közel sincs vége, hiszen augusztus 8-án Madocsa rendezi a
megyei polgárõr napot, ahova a közelség miatt városunkból sokan ellátogatnak majd. 
Kelemen Andrásné, született Vörös
Márta zenetanártól, 2009. július 31-én
vettek végsõ búcsút a Fehérvári utcai
temetõben.
Pályáját Dunaföldváron kezdte, sok
kisdiákot vezetett be a zene, a hangjegyek birodalmába. 74 évet élt.

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár Város képviselõ-testülete
június 30-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 23 nyilvános és 3 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.


BAKSAY ERIKA

A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné polgármester Baráthné Ruzicska
Erikának adta át az „Év köztisztviselõje”díjat, illetve ismertette az „1000 éves
Dunaföldvár” augusztus 8-án kezdõdõ
programsorozatot.
A napirendek elsõ pontjaként a képviselõk jelentést fogadtak el a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, majd a Paksi
Rendõrkapitányság és a helyi rendõrõrs
beszámolóját értékelték. Tájékoztatót hallgattak meg a helyi polgárõrség és a helyi
önkéntes tûzoltó egyesület 2008. évi munkájáról, illetve a társulásban és feladat-ellátási szerzõdéssel végzett szociális tevékenységekrõl. E napirenden belül beszámolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Támogató Szolgálata, illetve az önkormányzat ellátási szerzõdést és ételvásárlási és szállítási szerzõdést kötött a DIT
Nonprofit Kft-vel.
A következõ napirendekben a testület
módosította 2009. évi költségvetési rendeletét, módosította az általános iskolai és
óvodai körzethatárokat, illetve a háziorvosi körzethatárokat. A képviselõk a térítési
díjak változása miatt módosították a
Bölcske és Környéke Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó
Társulás mûködésérõl szóló helyi rendeletet, illetve meghatározták a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjait,
a következõk szerint: július 1-jétõl a menetjegy ára 150 Ft, a kombinált bérlet
3170 Ft/hó, a tanuló és nyugdíjas bérlet
ára 960 Ft/hó.
Ezután Keresztes Lajos és Dukai István
ajánlotta fel képviselõi tiszteletdíjait, a testület módosította az Óvodák 2009. évi
nyitva tartásáról szóló rendeletét, majd elfogadta Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, illetve a

Megyei Szociális Szolgálattervezési Koncepciót.
A következõ napirendekben a képviselõk ingatlan-és lakásügyekben döntöttek,
megtárgyalták az önkormányzati intézmények belsõ világítás-korszerûsítési elképzelését, illetve a nem lakó ingatlanok kommunális adó felderítésével kapcsolatos lakossági panaszokat.
Pályázat beadásáról döntöttek erdei iskola és óvoda infrastrukturális fejlesztésére, a könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztésére, a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására, a
települési bel- és külterületi vízrendezésre,
illetve a partfal helyreállítására.
A nyilvános ülés végén a testület csatlakozott a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett „A közösség
legrászorulóbb személyeinek intervenciós
készletekbõl származó élelmiszerekkel
történõ ellátása” programhoz, illetve döntött a volt Mátrix Disco épület használatba
adásáról.
A zárt ülésen a képviselõk szociális
ügyekben benyújtott fellebbezéseket bíráltak el, illetve a Fehérvári utcai önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatban
döntöttek. Eszerint – bár a licitet elvben a
DIT Kft. nyerte, az ingatlant az önkormányzat mégis a Csigi Beton Kft-nek
ajánlotta fel.
A zárt ülésen a testület döntött még a Jókai utcai óvoda teljes, illetve a Templom u.
9. számú iskola tetõfelújítására beérkezett
pályázatokról.

Július 16-án rendkívüli testületi
ülést tartott Dunaföldvár képviselõ-testülete.
A képviselõk újabb hiánypótlásokat, az
önerõ pontosítását hagyták jóvá, majd pályázat beadásáról döntöttek a mikrotérségi
iskola tartalomfejlesztése céljából, 81 millió Ft értékben a pedagógusok továbbképzésére.
A következõ napirendben a Fehérvári utca 12. szám alatti önkormányzati ingatlan
sorsáról döntöttek. Ismeretes, hogy a megpályáztatott ingatlanra a legjobb ajánlatot a
DIT Kft. adta be, ennek ellenére a testület
a Csigi Beton Kft-nek ajánlotta fel az ingatlant, amelyen modern, környezetbe illeszkedõ, társasház épül majd, földszintjén
üzlethelyiségekkel.
Végül a testület felbontotta a DDIF Zrt.
igazgatói helyére benyújtott pályázatokat. 
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Felhívás

Vár Bora
2009.
Tisztelt Boros Gazdák!
A Szent Rókus Borlovagrend és a
Tourinform iroda augusztus 19-ére harmadik alkalommal hirdeti meg Vár Bora
versenyt. Az elõzõ évekhez hasonlóan
csak vörös bor kategóriában lehet
nevezni, évjárat megkötés nélkül.
Feltétel, hogy a bor földvári pincében
érlelt legyen, amelybõl a gazdának
legalább 150 liter rendelkezésére áll. A
mintákat augusztus 18-án 16.00 – 18.00
óráig lehet leadni a borlovag házban
(Mély út). Nevezési díj fajtánként 500
Ft. A nyertes bor a borlovagrend zászlós
bora megtisztelõ címet viselheti egy
évig. 

Mobil Jogsegély
Program
Az Egy Hajóban Kiemelkedõ Közhasznú Alapítvány együttmûködésben a
Tolna Megyei Igazságügyi Hivatallal jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal
Tolna megyei jogász közremûködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy fõre jutó havi
jövedelme, vagy szociális rászorultsága
azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük
van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat
(nyugdíjigazolás,
munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat
igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.
A legközelebbi ügyfélfogadási helyek
és idõpontok:
Dunaföldvár KISOSZ, Tavasz u.2.
2009. augusztus 17., 31., szeptember
14., 28.., október 12.
Páros heteken hétfõn 13.30-tól 16.30ig. 

Eladó önkormányzati telkek pályázati felhívása
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
16/2009. (II.03.) KT. számú, a 43/2009.
(III.03.) KT. számú, 81/2009. (IV.14.) KT.
számú, valamint 143/2009.(VI.30.) KT.
számú határozata alapján az alábbi ingatlanok licitálás útján történõ értékesítésére.
(lásd: táblázat)
Induló licit ára:
1. 3202 hrsz
2.000.000 Ft + ÁFA
2. 3544 hrsz
2.900.000 Ft + ÁFA

3. 4295 hrsz
1.145.000 Ft + ÁFA
4. 2264/71 hrsz 1.270.000 Ft + ÁFA
5. 2264/72 hrsz 1.274.000 Ft + ÁFA
A részletes pályázati anyag 2009. július
20 – tól (hétfõ) vásárolható meg 11.000,Ft/db áron a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal pénztárában. (hétfõ-csütörtök 0912 óráig).
A licitáláson az vehet részt, aki kiváltja a
pályázati anyagot és a letéti díjat befizeti a
polgármesteri hivatal pénztárába vagy át-

Érték-REND vagy érték-TREND?
Értéket létrehozni: kinek mit jelent e
fogalom?- én nem tudom.
A témában érdekes hozzászólásokat olvashatunk a világhálón, ahol az általános
megfogalmazások mellett, számos gondolatébresztõ kerül elénk.
Az értékeket hasznosságuk alapján is
mérlegelhetjük, tovább fokozhatjuk az érték megszerzéséhez nélkülözhetetlen energia mértékével.
Érték lehet a pénz, általa megvásárolt
ház, autó, a média sugallta számos tárgy
és szolgáltatás birtoklása, érték lehet a társadalmi elhelyezkedésünk.
Igen, ezek valós és mérhetõ értékek, elengedhetetlen részét képezik a globális
trend piacgazdaságának.
Érték lehet-e a családunk, baráti körünk,
az óvoda, az iskola, a templom, stb.- közösségi tereink?
Szerintem, igen!
Táguló világunkban csak az nem mindegy: a MI országunkban, a MI városunkban a MI gyerekeink, mely értékre tájolva
nõnek fel?
Az érték REND vagy TREND lesz az
uralkodó?
Egy baráti társaságban a kérdésekre egyszerû válasz fogalmazódott meg: értéket MI
építsünk, a nekünk fontos közösségi teret!
Dunaföldváron, kezdésre a Kossuth téren JÁTSZÓTERET, ahol a gyerekek és

ifj. Csepeli István

felnõttek sokaságát összekovácsolódhatnak ismerõsnek, késõbb barátnak, hogy
értsük a REND mentén együtt létrehozott
értéket.
A tér kialakítása, játékainak (uniós szabályok betartása mellett) elkészítése, adományokból és felajánlásokból, magunk fizikai és szellemi munkájából születhet
meg. A sok gyermeknek és felnõttnek teret
adó, vonzó környezet talán megtanítja õket
(minket), hová tegyük a szemetet, miért vigyázzunk az értékeinkre, és minél többen
veszünk részt ennek az ötletnek a megvalósításában, annál több figyelõ tekintet vigyáz majd a közös értékeinkre.
Hála a Dunaföldváron még közösségért
tenni kívánó embereknek, gyûlik a pénz,
jönnek a felajánlások, és bebizonyosodik,
hogy a "gazdasági helyzet" nehézsége ellenére az értékteremtõ folyamat (nem kön10.

utalja Dunaföldvár Város Önkormányzatának a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 70600133-15000013
számú számlájára 2009. augusztus 17.
(hétfõ) 12 óráig.
A letéti díj: sikertelen pályázat esetén a
licitálást követõ 10 napon belül visszafizetésre kerül, sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
Az árverés idõpontja: 2009. augusztus 18. (kedd) 10 óra
Helye: Polgármesteri
Hivatal
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. (Nagyterem).
Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár 

nyû-!) útjára indult.
Ezúton szeretném megköszönni az eddig
érkezett segítséget, a résztvevõk bátorítását!
Tehát, ha ÖN, Kedves Olvasó, ezt a gondolatot értéknek találja, kérem lehetõsége
szerint támogassa elképzelésünket:
Nikl Béla, Horgászbolt, Kossuth tér. Itt
lehet a segítségre feliratkozni.
A hivatal számlaszáma: 70600133-150
00013, a megjegyzés rovatba be kell írni:
játszótér.
Baráti üdvözlettel: ifj. Csepeli István 

Tisztelt
Dunaföldváriak!
Csepeli István fafaragó mûvész már
készíti a 2010. március 15-én felavatásra kerülõ, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hõseinek emlékére állítandó emlékmûvet. Ehhez a támogatásokat a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet pénztárában lehet befizetni.
Mivel a legcsekélyebb felajánlást is
szívesen elfogadjuk, kérjük, ha van még
feleslegessé vált 1 és 2 Ft-os érméjük,
hozzák be a polgármesteri hivatal földszinti helyiségébe 2009. december 31ig. A pénzérméket Ruff Ilona ügyintézõnél lehet leadni.
Köszönettel: Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvár 

Tisztább
közterületek
Az évek során
nagyon sok panasszal kerestek
meg bennünket,
a közterületek áldatlan állapota
miatt protestáltak az ott lakók.
Nagy öröm, hogy
az utóbbi hetekben többen szóltak, ne csak a rossz
dolgokról számoljunk be, hanem a
változásról, a jóról is. Arról, hogy a
piac zárása után az utóbbi hetekben
példás rend uralkodik a téren: már
nem fújja a szél a szemetet a környezõ utcákban, rend van a szeméttárolók körül, és általában tisztább, gondozottabb lett a város.


KISS ÉVA

Cziger István a közhasznú köztéri
munkások munkavezetõje beszél a változás okáról: „Több munkással tudunk
dolgozni, jelenleg 86 ember dolgozik
közterületen. Várhatóan a munkaügyi
központ küld még munkanélkülieket, s
így elképzelhetõ, hogy a késõbbiekben
akár 100-110-en is lesznek a közhasznú
munkások. Az „Út a munkához” program keretében a segélyezetteknek dolgozniuk kell. Aki vállalja, napi 8 órát,
néhány esetben - egészségi állapotuk miatt - napi 6 órát dolgoznak a közhasznú
munkások. Gazolunk, az utak mellett
összeszedjük a hordalékot, parkokat teszünk rendbe, gondozzuk a virágoskerteket. Próbáljuk eltüntetni a parlagfüvet a
város területérõl. A külvégen vízfolyásokat tisztítottunk ki, a 6-os út mentén, ott
ahol az aluljárók vannak, 4-5 kocsi szemetet, hordalékot szedtünk össze, szállítottunk el. Az útszegélyt kitakarítottuk.
Kiss Mónika és Kövics Zsuzsanna a
segítõim, õk segélyezettek voltak azelõtt, a munkaügyi központ nevezte ki
õket munkatársaimmá. Terveink szerint
õsszel favágással, elvadult területek kitisztításával, árkok tisztításával fogunk
foglalkozni. A program 2009. december
31-éig tart. 

Vadászjuliális
Már több mint tízéves hagyomány, hogy
július elsõ szombatján a helyi vadásztársaság egész napos szórakoztató programot szervez a Duna- parton vadász
juliális néven.
SZABADOS SÁMUEL
Idén is sokan keresték fel a rendezvényt,
nemcsak helybéliek, hanem a szomszédos
társaságok tagjai például Dunaújvárosból,
Madocsáról, Nagydorogról. Délelõtt 11
órától a gyermekprogramoké volt a fõszerep. Ügyességi játékok, arcfestés várta a
legkisebbeket, illetve az idegenforgalmi és
természetvédelmi egyesület által felállított
egészségügyi sátor, ahol a gyerekek az elsõsegélynyújtás alapismereteit sajátították
el, tesztlapokat töltöttek ki.
Az egészségügyi sátor az idei rendezvény újdonságának számított, melyet a felnõttek is felkerestek; itt vérnyomást, vércukor-, koleszterin szintet lehetett méretni
a nap során.
A felnõttek is válogathattak a programokban, a légpuska és lézeres lövészverseny nemcsak a vadászok, de a hölgyek érdeklõdését is felkeltette. A legerõsebbek
pedig a szkanderversenyen és különféle
erõmérõ gépeken próbálhatták ki ügyességüket és fizikai állóképességüket.
A fõzõverseny résztvevõi már a kora
délelõtti órákban munkához láttak. Ta

nácsadókban, segítõkben természetesen
nem volt hiány. Csak vadétellel lehetett
nevezni, délután kettõtõl kezdõdött a zsûrizés, melynek során 16 ételt teszteltek a
szakemberek.
A sörivó, majd a kötélhúzó versenyre
nem volt ugyan tömeges a jelentkezés, de
a résztvevõk teljes erõbedobással küzdöttek a sikerért a szurkolók nagy örömére.
A madocsai vadászok családtagokkal
együtt húszan látogattak el a juliálisra.
Miczó László elmondta, hogy rendszeres
résztvevõi a rendezvénynek. Minden évben sikerült valamelyik versenyszámban
jó eredményt elérniük. Mint mondta, év
közben is van kapcsolat a két társaság között, az utóbbi években például a fácánnevelés tapasztalatait adták át nekik a földváriak.
Alkonyat után a zenéé lett a fõszerep, kívánság számokat lehetett kérni a diszkóstól. Sötétedés után pedig meggyújtották a
napot záró tábortüzet. 

Japán növényvédõszerek bemutatója
A japán Summit-Agro cég rovar- és
gyomirtó szereit ismerhették meg az
érdeklõdõ gazdák július közepén egy
bemutatón.


SZABADOS SÁMUEL

Dr. Sûrû János szõlõültetvényére sok
gazda érkezett Földvárról és a környékbeli településekrõl. A szervezõ nem véletlenül idõzítette július közepére az eseményt, hiszen a szõlõ éppen ért, a növényvédõ szerek alkalmazásának itt volt
az ideje. Dr. Sûrû János évtizedek óta
kapcsolatban áll a japán vállalattal, termékeit régóta használja, s meg van velük
elégedve. Ezért gondolta úgy, hogy a helyi gazdákat közelebbrõl is megismerteti
a cég legújabb termékeivel, oly módon,
hogy a gyártó új, mikroklimatikus közeg11.

ben próbálja ki a szereit, s közben újabb
piacokat is szerezhet.
Steiner István növényvédelmi szakmérnök, körzeti szaktanácsadó tartott tájékoztatót a helyszínen, s válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. Mint mondta, a termékek 2-3 éve vannak forgalomban. Elõnyük, hogy környezetkímélõk, például Â

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2009. aug. 18. és szept. 10., 16 órakor
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!
3 havi kamatmentes részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Német kezdõ és haladó nyelvtanfolyam indul
felnõtteknek és gyerekeknek

Üdülõjog eladó!

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

Zalakaroson a MEN DAN**** Apartman házban 99 évre megvásárolt üdülõjog eladó. Minden páratlan év 41. hét 2+2
fõ részére. Páros év bónusz hét. Az
Apartman ház luxus kivitelû.
Érdeklõdni: 20/363-5238

Kutyaszeretõ gazdit keresünk
egy igen szelíd, középkorú, hím kuSOROS
HIRDETÉS
tyusnak, aki elvesztette gazdáját. Egészséges, udvarban él, megkötve sohasem volt. Oltási könyve van.
Németh József Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 14. 06/ 75 343-410
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Â a rovarölõk megkímélik a hasznos atkákat és a méheket, de pusztítják a szõlõmolyt és a kártékony atkákat. A gyomirtó
szerek közül a Peledge hatásait a helyszínen lehetett tanulmányozni. Az anyag
nem szennyezi a talajt és a vizet, hatástalan a kultúrnövényekre.
Mivel a kutatóközpont Japánban van,

ezért a kísérleti idõ hosszabb. Az ott kifejlesztett anyagokat európai környezetben is tesztelik, mivel az itteni páratartalom, talajvízszint befolyásolhatja a
hatékonyságot. Ezért egy ilyen bemutató
arra is alkalmas, hogy az adott
mikrokörnyezet hatásait is tanulmányozzák, s az itt szerzett tapasztalatokat a

kutatás, fejlesztés során hasznosítsák. A
fejlesztési munka világszínvonalú, a
számítógép segítségével minden adat és
információ sokoldalúan feldolgozható. A
forgalmazott szerek választéka igen
széles, de fõleg a gabonafélék és a kerti
növények területére specializálódott a
vállalat. 

„A múltat tiszteld a jelenben
s tartsd a jövõnek.”
Vörösmarty Mihály

lomra. Értünk, városunkért
dolgozott, vagy munkásságával öregbítette városunk
hírnevét. Lezárt életutakat
gyûjtünk egybe.
Dunaföldvárról induló,
vagy városunkban dolgozó
- már nem élõ – alkotó személyiség képe rajzolódik ki
a szócikkekben. Törekedtünk a tárgyilagos hangnemre,
tárgyszerûségre,
azonban a személyes vallomások sem hiányoznak.
Portrék, jellemzõ illusztrációk tartoznak
egy-egy személyhez.
A névsorban politikusok, a helyi élet vezetõi, papok, tanárok, helytörténészek,
írók, újságírók, közgazdászok, a mûvészetek prominens képviselõi, színészek, zenészek, énekesek, egészségügyiek, gazdasági
szakemberek, mérnökök, kézmûves mes-

terségek képviselõi kaptak helyet. Például Cziráki Gyula, (aki elõször
megírta Dunaföldvár monográfiáját), Egyed Antal,
Rátkay László, Tamás István, Götzinger Károly, és
még sorolhatnánk.
A múltbéli életrajzokat
igyekszünk megbízható,
pontos, tartalmilag hiteles
források alapján feldolgozni.
Cziráki Gyula
A kiadvány szeptembertõl elõfizethetõ lesz, amelynek lehetõségét különbözõ fórumokon meghirdetjük.
A szócikkeket Gallainé Horváth Emõke,
Gallai Sándor, Keresztes Lajos, Lukácsi
Pál, Szászvári Józsefné írta, az illusztrációk felelõse Molnár György, s a közös
munkát Raffainé Kókány Judit klubvezetõ
irányítja. 

volt a különféle ösztöndíjak megszerzése.
1858-tól három évig Bécsben, majd
újabb három évig Münchenben, az akadémián volt mûvészeti ösztöndíjas. 1868-ban
Velencében a Festészeti Akadémián a festõmûvészet remekeinek másolásával foglakozott. Olaszországból hazatérve különféle képeslapok és folyóiratok számára készített illusztrációkat; a Pesti Napló, a Vasárnapi Újság, Reform és a Figyelõ szívesen jelentette meg írásait is, amelyekhez
ihletet elsõsorban a mûvészi életbõl merített.
Kutatómunkát is végzett, õslénytani maradványokat juttatott a Magyar Földtani
Társulathoz; munkája elismeréseként
1873-ban a társaság levelezõ tagjává választotta. Beszédes Kálmán ekkor Esztergomban élt.
1878-ban Törökországba ment, Konstantinápolyban telepedett le. Kezdetben
arcképek festésével kereste a kenyerét. Sokat utazott – fõleg Keleten – írásait Kons-

tantinápolyból címezte a magyar fõvárosi
lapoknak. A török föld adott otthont számára egészen a haláláig.
Az 1880-as évek végén gróf Széchenyi
Ödön (Széchenyi István fia, aki a török
szultán felkérésére szervezte meg a tûzoltóságot 1874-ben. Európai-hírû katonai
tûzoltódandárt hozott létre.) török pasa
tûzoltó-parancsnok vezetése alatt mint
osztálytiszt teljesített szolgálatot Konstantinápolyban. A tûzoltás elméletét tanította
a török katonai akadémián, de a rajzolást,
festést nem hagyta abba. A Rákóczi-emigráció emlékhelyeit, elsõsorban Rodostót
kereste fel, és lerajzolta a magyar bujdosók lakhelyeit. Sokat fáradozott a rodostói
Rákóczi-templom restaurálása érdekében.
A munka 1892-ben el is készült. Összegyûjtötte a bujdosó kurucok iratait, amelyeket írásban és rajzban is megörökített.
Jelentõs érdemeket szerzett II. Rákóczi
Ferenc hamvai hazaszállításának elõkészítésében.
Konstantinápolyban halt meg 1893-ban. Â

Földvári arcok
A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
keretében mûködõ Helytörténeti Klub
2009 decemberében „Földvári arcok”
címmel egy kiadványt jelentet meg,
amelyben dunaföldvári kötõdésû személyeknek állít emléket.
SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Célunk, hogy ez a kiadvány segédlet legyen tanuláshoz, kutatáshoz, vagy csupán
a kíváncsiság kielégítését szolgálja, erõsítse kötõdésünket városunkhoz, s legyünk
büszkék elõdeinkre.
Szerkesztõink szerint az számít
dunaföldvárinak, aki itt született, itt élt és
dolgozott, vagy itt helyezték örök nyuga

Dunaföldvár szülötte

Beszédes
Kálmán
Beszédes Kámán Dunaföldváron született 170 éve, 1839. augusztus 4-én. Az
akadémiai festõ, tûzoltótiszt, 1893. május 3-án Konstantinápolyban halt meg.


SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Beszédes József, a híres vízépítõ mérnök és Starki Erzsébet házasságából született Dunaföldváron. Édesapja halála
(1852) után édesanyja több kiskorú gyermekkel maradt özvegyen. A család – valószínû – még ebben az évben Pestre költözött. Kálmánt a festészet vonzotta, már
tizenöt évesen az elsõ magyar festészeti
akadémián ösztöndíjban részesült; a tehetséges, szegény sorsú diákoknak a továbbképzésükhöz fontos célkitûzésük
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Â Beszédes Kálmán festõmûvésznek a
Rákóczi-emigráció törökországi emlékeire
vonatkozó rajzait, kéziratait az örökösöktõl a Magyar Történelmi Társulat, Thaly
Kálmán alelnök közremûködésével hatszáz forintért vette meg 1896-ban. 2007ben az ELTE Egyetemi Könyvtára kiállításon mutatta be csodálatos, egyedülálló
kéziratos hagyatékából a legszebb, legérdekesebb miniatûr festményeket, valamint
rajzokat.

Fõbb mûvei:
Gróf Széchenyi István, Klapka György,
Ghazi Ozman basa, a plevnai hõs – arcképek
A kereszténység felvétele- festmény,
1870
A rodostói Rákóczi-templom restaurálása – 1892
Irodalom:
Szilágyi Sándor: A rodostói Rákóczi-

MLG
Megszokott dallamú név: Magyar László Gimnázium, MLG. Lehetne a neve
Dunaföldvár Gimnázium, a jelvényben
hal, vagy tigris, a kanyargó Duna, vagy
egy borospohár a csukott könyvön. A
gimnázium nevét, címerét a diákság választotta 1957-ben.
KISS ÁRPÁD
Mikor MLG diák lettem, az évnyitó elõtti héten orosz tankok törték darabokra a
Kossuth Lajos utcát, rohantak a szabadság
fantomjával Prágába.
Aztán jobban izgatott, hogyan hangzik
magyarul a " Like a Rolling Stone".
Késõbb a szerencsém Afrikába vitt. Mikor nemet intettem a pincérnek a kávéhoz
kínált tejre, a pincér rám mosolygott: black
is beautiful bwana – szép a fekete, uram.
Ott tanultam meg igazán, hogy a Magyar
Lászlóban tanultam, egyre büszkébben. A
gimi jó volt, a tanáraim kedvenccé (!) tettek
tantárgyakat, de most nem errõl beszélek.
A nyárban álmos dunaföldvári határ,
vagy a folyópart csendje, (hogy tud az a
billiónyi H2O molekula hangtalanul görögni!) és Afrika tágas csendjei egyformák. Magyar László ezt nem mondhatta el
a dunaföldváriaknak, egy honfitársnak
sem, mert ismeretlen körülmények között
– tán váltóláztól – meghalt Benguela tartományban, Ponto de Cujo közelében (ma
Angola) 1864-ben.
Addigra a híres 1858-as „új” Tudományos Akadémia, - amikor ’48 után elõször
ülésezik - tagjai közé választotta Magyart (
igen jó társaságba, pl. Arany Jánossal
együtt ).
Magyar fennmaradt munkája nyomán a
kiváló angol tudós R. F. Burton, Magyart a
viktoriánius Anglia egyik ünnepelt hõséhez, a felfedezõ-misszionárius David Livingstone-hoz hasonlítja.


Magyar úttörõ tanulmányait az angol Admiralitás és a portugál gyarmatügyi hivatal
is igyekszik megszerezni, azonban Magyar a
hazájának szánja. Remények! Hagyatéka hivatalosan tûzvészben pusztul el.
Magyar az úri Magyarországon házasságon kívül született, kancsalsága miatt is
szenvedett hõsünk, az elsõk közt jelentkezik az 1842-ben megnyitott fiumei tengerészeti iskolába. Két év múlva az ifjú kadét
a "déli tengerekre" hajózik, Brazíliába.
Körbehajózza a Földet, Dél- Amerikában
saját költségén folytat „felfedezõ” elõtanulmányokat. 1848-ban a nyugat-afrikai
Kalabár király admirálisa (gyógyszerészek! calabár bab: physostigmin). Elsõnek
hajózik fel a Kongó torkolatán és jut Délkelet-Afrika (Angola) belsejébe. Elveszi
egy uralkodó lányát és a helyzet elõnyeit
felhasználva bejárja Angolát. Aprólékosan
leírja az ott lakó nép társadalmát, szokásait, a növény- és állatvilágot, térképeket készít. Ngane Como, Como úrnak hívják,
mert mindenre kíváncsi: Como= micsoda?
Magyar élete maga a kaland: ajándék
egy tizenéves MLG tanuló képzeletbeli
utazó lehet a padban és önkéntelenül, szenvedélyesen nézegetheti ezt vagy azt a tankönyvet. Nem feltétlen csak a földrajzot,
vagy a törit, lehet biosz is, vagy kémia. A
könyvtárba is hajthatja a fölébredt kíváncsisága. Csak tudnánk többet Magyarról,
és jól mondanánk el!
A Várban 2009 novemberében Magyar
László végre állandó kiállítást kap!
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templom restaurálása = Századok, 1892
http://nfo.arcanum.hu/szazadok
Thaly Kálmán: Beszédes Kálmán emlékezete = Századok, 1893
http://nfo.arcanum.hu/szazadok
Cserna Anna: Jeles Tolna megyei személyiségek = Megyei Napló Szekszárd,
2007. október 20.
Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára
Szekszárd. XIV. 20.-Személyek. Beszédes
Kálmán iratai 

Sokan fáradoztak, szervezték
az 1970-es évek óta évente megtartott gimnáziumi Magyar László napot, így Göztingerné, Dúlné
tanárnõk és kollégáik, valamint
dr. Krizsán László professzor. Az
évtizedes hagyomány folytatása a
Magyar kiállítás létrehozása.
Látogassa minden diák, minden
diák szülõje, látogassa minden
dunaföldvári! Legyen büszke, hogy
Dunaföldváron van az országos Magyar
László kiállítás! Legyen büszke Magyarra,
bár õt csak gyerekkora néhány éve köti igazán Földvárhoz. Igaz, hogy ezek a legnyitottabb, legfogékonyabb gyerekkori évek. Magyar élete kalandról, az ismeretlenhez vonzódásról mesél, akkor is, ha valakit az izgat,
mit jelent a „Like a Rolling Stone“.
A kiállítást támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, Angola Nagykövetsége,
Dunaföldvár Önkormányzata és a Városi
Mûvelõdési Központ.
Támogasd te is, akár szerény hozzájárulásoddal, a kiállítás sikeres megvalósítását! (Kapcsolat, ahol többet megtudhatsz: a
Városi Mûvelõdési Központ, 06/ 75 541000, muvhaz.dfv@t-online.hu.)
A gyerekeid, unokáid itt nõnek fel, a
nyughatatlan Magyar gazdag szellemi
öröksége mellett, itt járnak az MLGbe… 

Nyolcvanéves korában elhunyt
Nagy Mártonné, Talig Edit tanítónõ.
Baba néni generációkat tanított a II.
számú Általános Iskolában. Nyugdíjba
vonulása után családjával Szegeden élt.
A Fehérvári úti temetõben kísérték
utolsó útjára 2009. július 17-én.

Vörösterrorfehérterror
Az újság legutóbbi számában Tóth István írását olvasva szeretnék néhány
gondolatot hozzátenni a munkához. Való igaz, a diktatúrák kiradírozzák az
eseményekbõl, sõt még a fotókról is kiretusálják (lásd Szovjetuúnió) a nekik
nem tetszõ momentumokat, embereket,
azt, ami nem fér bele a koncepciójukba.
Az emberek emlékezete is rövid – remekül vissza is lehet élni vele –, ha az egyik
generáció nem adja át az ismereteket,
könnyen lehet nem megtörténtté tenni
eseményeket.


KISS ÉVA

1919 régen volt, a hallgatás, az egyoldalú figyelem összekuszált mindent. Valóban, ma nagyon sokan nincsenek tisztában
történelmünkkel. A csõcselékét minden
társadalom kitermeli, és õk, ha szerephez
jutnak, gyalázatos, embertelen dolgokat
tudnak elkövetni.
Iskolás koromban hozzájutottam egy
Vasárnapi Újsághoz. Két kép volt egymás
mellett. Mindegyiken hullahalom. Egyiken
a felirat: itt jártak a fehérek, a másik alatt:
itt jártak a vörösek. Így, és ahogy az elsõ
világháború különbözõ nemzetiségû katonái, volt ellenségek meg tudtak békélni
egymással, – errõl Hõgyi bácsi tudna mesélni, õ ott volt Doberdóban –, véleményem szerint így kellene nekünk is szem-

lélnünk ’19 szörnyûségeit. Mindenki áldozat volt. Idõ kell, meg kell ismerni pontosan a tényeket. Ez a téma is szekrényeinket
megtöltõ csontvázak közé tartozik. Ne várjuk meg, amíg magától kidõl, nyissuk ki az
ajtót! Komoly feladat óriási felelõsséggel,
de az igazság feltárása nem vezethet erõszakhoz, utálkodáshoz, csak megbékéléshez; szükség is lenne rá nagyon.
Íme egy 100 éves néni visszaemlékezése:
„Nem tudom miért tették, a forradalom
alatt volt. Egyszer a vörösök vótak itt, aztán a fehérek jöttek…
Vörösek:
Fiatal lány voltam, az apámmal mentünk
haza a szõlõbõl. Nem tudtunk hazamenni.
A város közepin, ott ahol a hídra mennek,
azok az utcák mind le voltak zárva. Se bemenni, se kijönni nem lehetett. Nem csak
mink, mások se tudtak. Tömeg volt, ott
köllött állni, nézni a kivégzést. Akarták,
hogy a nép lássa, minden utca el volt zárva, sorfalat álltak tíz lépésenkint a katonák. Fogták a kötelet és a puskát, nem mehetett el senki, amíg el nem végezték. A
patika elõtti lámpavasra felhúztak egy embert. Ismertem, utcabéli volt az az ember.
Háromszor szakadt le a kötél- a nép kiabált
kegyelem, elengedni! Oda se neki, egy
ember bement a kapun, és hozta az új kötelet.
Mikor a patikánál akasztottak, egy másik háznál egy férfi térdelt, össze volt a keze kötve. Oda ment egy katona bekötötte a

szemét, elejbe állt, durr lelõtte, azt sem tudom miért.
Fehérek:
Vót egy kávéház, éjszakai szállást is adtak benne. A kávéházas adott egy szobát az
…irodának, és amikor jöttek a fehérek,
megfogták- nem katonák, civilek. A Fehérvári utcában laktunk, a kertek a Nagy
(Kossuth) utcán lévõ kertekkel összeértek.
Szedtem a spenótot eladásra, amikor láttam a Kovács kávés fut át a kerteken. Megyek, mondom a mamámnak – a Kovács
kávés úgy szaladt a kerteken! Mire jöttek
ki a litániáról a parasztlányok beszóltak a
kapun - jaj most akasztották fel a Kovács
sógorát! Csak látogatóban volt náluk.
Ment a csürhe, mit csináljunk vele?
Másik történet: a nyomdászéknak vót egy
fiuk. Ismertem a lányt, idõsebb volt, mint én,
a nyomdászgyerek kitartottja volt. Aztán
amikor bejöttek a fehérek, a fõhadnagy kért
egy jó nõt, odavitték neki. Elvitte a lakására.
A nyomdász, a szerencsétlen azt mondta az
embereknek, a barátainak- a fõhadnagy úr
ha kõ neki nõ, tartson magának, ne azt vigye el, akit más tart. Bemondták neki, rögtön mentek is érte. Kihúzták a derest, az anyja ott volt a nyomdában, és akkor ráfektették. Azt kérdezték, hányat adjunk neki? Elõször öt, majd ötven ütést kapott. Addig, míg
mozog- mondta a fõhadnagy. Addig ütötték,
amíg meghalt. Megfogták, bedobták a halottat az anyjának.
Ezek a történetek mind bennem vannak,
mondtam is a gyerekeimnek semmiben
részt ne vegyetek.” 

Tóthéknál az év fagyija
Az idén dunaföldvári cukrász nyerte el
készítményével az „Év fagylaltja” címet.
Tóth Norbert Zacher-fagylaltja - az ifjú
cukrász elmondása szerint - közös családi találmány, édesapja, bátyja is adott
bele ötletet. A végeredmény pedig - a 12.
alkalommal megrendezett fagylaltfesztivál szakmai és társadalmi zsûrijének
egybehangzó véleménye alapján - az 52
nevezett fagylaltból az idén a legjobb
lett.


BAKSAY ERIKA

A Magyar Cukrászok Szövetsége évente megrendezett versenyén sokféle trend
volt már. Az elmúlt évek ehetetlen fur-

csaságokat is hoztak: spenót, lecsófagyi. Idén azonban a
fogyaszthatóság volt a fõ
csapásirány a benevezett
fagylaltok tanúsága alapján.
Maguk Tóthék tudatosan ezt
az irányzatot képviselik: kísérletezés, új ízek, de
extremitás nélkül. Amilyen a
Zacher is.
Maga a fagylalt nem tartalmaz semmi titkot, bárki
elkészítheti ezután: kell hozzá egy kis
belga csokoládéból készült fagylalt, rumba áztatott Zacher-torta, baracklekvárból
készült öntet; mindezt egymásra rétegez15.

Tóth Norbert

ve kapjuk meg a díjnyertes fagyit, persze,
ha megvannak hozzá a szükséges gépek.
Ha nincsenek – minden reklámcél nélkül
- marad a Tóth Cukrászda. 

Idén ezüstérmes lett a földvári
halászlé a balatoni versenyen
A múlt évi elsõ és második helyezés
után idén a második és harmadik helylyel jutalmazta a zsûri az Arany Fácán
étterem két csapatának halászléjét a
28. Balatonboglári Halászléfõzõ Versenyen.


SZABADOS SÁMUEL

Dávid István étteremvezetõ már tíz éve
rendszeres résztvevõje az országos hírû
versenynek, s ez idõ alatt számtalan érmet
gyûjtött be társaival. Az idei versenyen a
Tóth Zoltán - Virág Miklós felállású gárda
második, a Dávid István - Fehér István páros harmadik helyen végzett. A 12 fõs zsûri nemzetközi hírû szakácsokból, gasztronómiai szakemberekbõl állt. Az értékelés a
korábbi évekhez hasonlóan szigorú volt, az
ízek mellett az esztétikai szempontok is
szerepet játszottak a 40 étel elbírálásakor.
A részvételi arány a korábbi évekhez hasonlóan alakult: fõleg vízparti településekrõl - Duna, Tisza, Balaton mellõl - érkeztek a csapatok. Sok volt az érdeklõdõ és a

Földvári halászlé
Halászlénket elkészíthetjük tisztán
pontyból is, de amennyire lehetõségeink
engedik, minél többféle halat használjunk
(pl.: ponty, harcsa, kecsege, márna, kárász,
compó, dévérkeszeg stb.).
5-6 személyre 2,5-3 kg halat a következõk szerint készítsünk el: 1 liter vízben
2 darab zöldpaprikát, 1 kicsi paradicsomot (a paradicsommal intenzitása miatt
nagyon kell vigyázni, de a savassága miatt nélkülözhetetlen, továbbá nem
engedi szétfõni halunkat), 2-3 fej
hagymát, 2 gerezd fokhagymát finomra vágva addig forrázzunk,
amíg az szét nem mállik, esetleg
turmixszal gyorsíthatjuk ezt a folyamatot. Ha elkészült a forrázott
sûrítményünk, a beirdalt, filézett,
lesózott halszeleteket és 5-6 szem
egész cseresznyepaprikát az
edénybe helyezzük, 2,5-3 liter vízzel felhígítjuk.
Nagyon nagy lángon feltesszük
forrni, amikor felforr, beletesszük a

nézõ. A földváriakat is kb. 25 fõs családi,
baráti kör kísérte el, akik a segítséget, a
stábot és egyben a szurkoló tábort jelentették. Az Arany Fácán halászléit minõsíti,
hogy rövid idõ alatt 150 adag fogyott el.
A verseny feltétele volt, hogy a helyben
kapott balatoni halból kellett fõzni. A csapatfõnök szerint az idei sikerek alapja a
kellõ arányú paprikázás és a szép sötétvörös szín volt. Elsõ helyezésben nem reménykedtek, mivel a múlt évi siker után
számítottak arra, hogy idén mást talál legjobbnak az értékelõ bizottság. Ez évben a
szekszárdiak vitték el a pálmát.
A halászléfõzõ verseny társrendezvénye
a Balaton átúszás. Idén a rossz idõ miatt az
úszásra egy héttel késõbb, augusztus elsején került sor. Dávid István ennek az eseménynek is rendszeres résztvevõje. Célja
minden évben a táv teljesítése; valójában
önmagával versenyez, a saját legjobb idejét igyekszik felülmúlni. Idén közel tízezren rajtoltak Révfülöprõl. Többségük amatõr, de voltak élsportolók is, pl. Erdei Zsolt

pirospaprikát, literenként 2-3 csapott evõkanállal (nagyon jó minõségû, finomra
õrölt pirospaprikát használjunk), a forrás
kezdetétõl számítva maximum 18-20 percig fõzzük halunkat. Ha van haltej vagy
halikra (a márna ikra mérgezõ!) akkor azt
a halfõzés befejezése elõtt 10 perccel belerakjuk a halászlénkbe. A halfõzés befejezése elõtt 1-2 perccel véglegesen beállítjuk
halászlénk sósságát.
Kínálhatjuk friss fehér kenyérrel, vagy
gyufatésztával is.
Jó étvágyat! 
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ökölvívó. Az 5,2 kilométeres távot nem
mindenkinek sikerült megúsznia. A víz hõfoka megfelelõ volt, de a szél okozta kellemetlen hullámok igencsak megnehezítették az úszást. Volt dolguk a kísérõhajóknak, István környezetébõl kb. 15 embert
kellett kiemelni. Dávid István saját becslése alapján a középmezõnnyel ért partot,
nem sokkal Erdei Zsolt után. Mint mondta,
az interneten közlik majd a pontos helyezést és a mért idõt is. Sikernek tartotta,
hogy pihenés, azaz csónakba kapaszkodás
nélkül ért partra Balatonbogláron. Ideje viszont majd fél órával maradt el a korábbi
évekétõl, ami szerinte az erõs hullámzásnak és az edzés hiánynak tudható be. Jövõre tehát adott a feladat, javítani az idei,
gyengébb teljesítményen. 

Pályázati
felhívás
három pécsi egyetemi - fõiskolai kollégiumi férõhely elnyerésére a 2009/2010-es tanévre.
Pályázhatnak azok a dunaföldvári
hallgatók, akik helyhiány miatt nem
nyertek felvételt pécsi egyetemi - fõiskolai kollégiumokba és beírt hallgatók a
tanévre.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. Szociális helyzet
- családtagok száma
- az egy fõre jutó átlagjövedelem igazolás alapján
- egyéb minõsítõ körülmény
2. Tanulmányi eredmény
A pályázatot a polgármesteri hivatalba
kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A pályázatok benyújtási határideje:
2009. augusztus 15.
A pályázatokat a Képviselõ-testület
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága
bírálja el.
Nagy Gáborné, polgármester

Országos
Halászléfõzõ
Verseny
2009. augusztus 20.
Dunaföldvár, Duna-part
Szánjuk ezt a napot a közös
ünneplésre, tegyük félre a gondokat,
problémákat! Ültessünk barátokat és
ismerõsöket az asztalunkhoz, és
örüljünk együtt a szinte mindenki által
gyakorolt
gasztronómiai
különlegességnek, a halászléfõzésnek!
Várunk minden halszeretõ baráti társaságot, civil és társadalmi szervezetet,
illetve magánszemélyeket.
A verseny két kategóriában kerül
meghirdetésre:
– Pontyhalászlé
– Vegyeshalászlé
Értékes díjak, egész napos programok
várják a versenyzõket és vendégeiket.
A verseny a szokott helyen a Dunaparti nagy fák alatt a parkban lesz
lebonyolítva.
8:30 helyek elfoglalása
9:00 verseny kezdete
11:00 zsûrizés megkezdése
12:00 halászlevek zsûrizése
13:30 eredményhirdetés
Díszítse asztalukat virág, kerüljön elõ
a szatyorból pogácsa, rétes, kóstoltassa
meg borát szomszédjával!
Részvételi díj 5000 Ft, melyért a rendezõk 4 kg pontyot, asztalt, padot,
sátrat, ajándékokat biztosítanak.
Jelentkezés és részletes információ
Dunaföldváron az Elõszállási úti halboltban.
7020 Dunaföldvár Elõszállási u. 26. email: lajos.kiss@dunafoldvar.hu
Tel: (30) 276 61 68, (30) 293 79 04
„Szálljon a halászlé illata, vigye hírül
városunkon túl, hogy itt halszeretõ nép
él!” 

Oszoli 90
Oszoli 90 címmel július 28-án nyílt meg
Oszoli Piroska festõmûvész kiállítása a
Vármúzeum idõszaki kiállító helyiségében. A kilencvenes szám ritka jubileum,
egy hosszú életpálya ajándéka, mely az
alkotó szellemi, fizikai frissességét jelenti.
A Dunaföldvári Mûvelõdési Központ
rendezésében látható tárlat Piri néni közel hatévtizedes munkásságát öleli fel,
régi, új és magángyûjteményekbõl kölcsönkért képeibõl.
A kiállítást Simon István református lelkész nyitotta meg az alábbi szavakkal:

Hölgyeim és Uraim,
Kedves Barátaim,
Drága Piroska Néni!
Nemrég hallottuk hírét annak a magyar
expedíciónak, amely megmászta a világ
legmagasabb hegységét, a Himaláját. Aki
fölért a csúcsra, elõször körülnézett, aztán
visszatekintett a megtett útra, amelyet be
kellett járnia ahhoz, hogy megérkezzék a
magasba.
Talán nem túlzok, amikor azt állítom,
hogy itt és most valami hasonló dolog történik. Ugyanis valaki közülünk följutott a
csúcsra, a kilencven esztendõ magasságába, és most körülnéz, és visszatekint a
megtett útra. Igen, Oszoli Piroskáról, a
drága Piroska nénirõl, Dunaföldvár ihletett
festõjérõl van szó, aki az emberlét “Himaláját” megmászta, és most nekünk is ízelítõt ad belõle. Jóllehet a zsoltáros szerint
életünk ideje hetven vagy ha több nyolcvan esztendõ, és nagyobb részük hiábavaló fáradozás.
Nos, Piroska néninek eddig kilencven
esztendõ adatott, és bizton állíthatjuk,
hogy ezalatt nem hiába fáradozott. Bizonyság erre õ maga, az õt körülvevõ képeinek garmada, meg mi, akik itt vagyunk,
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s az õ alkotásaira rácsodálkozunk. Mert Piroska néni mûvészetének egyik legnagyobb erénye, hogy csodálkozni tanít minket, vagyis a gyermekkorba varázsol viszsza bennünket.
Jézus mondja: a gyermekeké az Isten
országa, mert a gyermekek még fogékonyak a csodákra, méghozzá az élet csodáira, a hétköznapi csodákra. A vattával
gondosan betakargatott háztetõkre, a fehérré szelídített tájakra- erdõkre, a tél hótiszta örömeire. A tavasszal ébredezõ
életre, rügyekre, a nyáron ezernyi színben
pompázó virágokra s az õsszel aranyló,
lassan lehulló lombokra. Nos, mindez a
mohó, csodálkozó gyermekszemek és szívek számára csoda, sõt csodák halmaza.
Pláne, ha ide soroljuk még az embert és a
tõle elválaszthatatlan jószágokat: kutyákat, lovakat. Mindezek együtt alkotják azt
a csodát, amit Piroska néni mûvészetének, ha úgy tetszik életmûvének nevezhetünk. Ha ez így van, akkor azt is megtudhatjuk, hogy milyen mûvésszel van dolgunk. Olyannal, akinek gyermek lelke
van, aki ugyancsak fogékony a hétköznapi csodákra. Mert meg van gyõzõdve arról, hogy ami egyszerû, az nagyszerû is
egyben, és ez megfordítva is igaz. Az õ
képein nincsenek világmegváltó mozdulások, de ott vannak a megváltás apró
mozzanatai, a szorgos-dolgos emberek és
állatok, a szépséges természet, az oltalmazó házak és templomok.
Decsi Kis János, aki sajnos nem lehet
velünk, s akinek innen is gyógyulást kívánunk, ezt írja Piroska nénirõl:
„Dunaföldvárról megfestett képei, palettájának színvilága, oly harmónia tükre, ami
mögött egy másik fogalom húzódik: a hûség. Hûség a tájhoz, az emberekhez a legszûkebb hazához.”
Nekünk különösen kedves ez a hûség,
hiszen a mi szeretett Dunaföldvárunknak
szól, annak arculatáról és lelkületérõl tanúskodik. „Dunaföldvár és környéke gyönyörû téma - vallja Piroska néni, aki immár 70 esztendeje, hogy ecsetet vett a
kezébe.” Elég régen 1940-ben rajztanítással, szakkörvezetéssel bíztak meg. Még
többet akartam tudni és a tanítványaimnak
tovább adni, ezért beiratkoztam a fõiskolára”- meséli magáról. Hát így kezdõdött az
a nagy utazás, amely hál’ Istennek még ma
sem ért véget, s amelynek egyetlen célja,
hogy lásson és láttasson. Azért hogy az
élet ezernyi apró csodáját észrevegyük,
szépségében gyönyörködjünk, és ki tud- Â

Â juk mondani: élni jó, mégis csak jó,
hogy élünk, mert az élet csodálatos ajándék. Piroska néni nem kevesebbet és nem
többet vállal, mint ezeknek az ajándékoknak a prezentációját, bemutatását. Mindezt
olyan egyszerûen teszi, hogy alig vesszük
észre szakmai tudását, profizmusát. Piroska néni egyszerûen csak fest, ez benne a
nagyszerû. Megállítja az idõt, keze nyomán megtorpan a pillanat, egyszer és
mindkorra úgy marad, ahogy volt. Piroska
néni a teremtés hû tanúságtevõjeként megmutatja, hogy mi az, ami múlandó és mi

az, ami maradandó. Jól ismeri a bibliai
mondást miszerint „Sic transit gloria
mindi” - így múlik el a világ dicsõsége, s
vele együtt minden. Azonban megmarad a
„hit, remény, szeretet” e három, s ezek közül legnagyobb a szeretet.
Úgy hiszem, hogy képeinek végsõ üzenete nem más, mint a szeretet, amely ezernyi
formában és színben jelenik meg vásznakon.
A meghívón látható képen egy ember és
egy ló ballag egymás mellett, mint egymásnak hû társai, köröttük nádfedeles házak, egy fa és egy templom alkotják a dísz-

Összkép-Eszkép

igazán
komplex
ki-bekapcsolódási
lehetõséget nyújtunk” – vallják a szervezõ
Eszkép Mûhely tagjai.
Augusztus 20-án utcatárlattal csatlakoznak a városi rendezvényekhez, mikor is a
várudvar keleti falán a Kecskeugrató
lejáróig közel harminc festmény lesz
látható. 

Változatos és sokszínû programmal
várta az érdeklõdõket az eSzhíd I.
Dunaföldvári Symposion és Mûvészeti
Fesztivál augusztus 1-jén.
SZIEGL ERIKA
A dunaföldvári várudvaron megrendezett eseményen egyaránt voltak koncertek, kiállítások, rövidfilmvetítések és
performansz, valamint egy kerekasztal
beszélgetés során a Pécs 2010 EKF program regionális kihatásairól esett szó.
A programkínálatot egész nap bor és
kézmûvesvásár színesítette, illetve fellépett a Pécs 2010 EKF program hírvivõje,
Pálfi András is, aki júniusban a Guitar Idol
2009 elnevezésû tehetségkutató verseny


Felhívás

0. Kirándulás Take a trip
alkotótelep – workshop
SZABÓ SZABOLCS, ESZKÉP MÛHELY
A KIRÁNDULÁS Ferenczi Gábor
barátom ötlete.
Célja kisvárosokba eljuttatni az alkotási
folyamatot s annak örömét, végül az
aktuális helyszín az elkészült munkákat
megtarthatja.
A nulladik esemény, mintegy bevezetõje, hírvivõje ennek, s indul országos útjára.
Az alkotótelep teljesen befogadó, korlátokat csak az egyén (képzelete) szab.
Dunaföldváron az alkotótelepnek hagyománya van, a ’60-as években már voltak


letet. Oly jellemzõ ez a kép Piroska néni
mûvészetére! A létért, az életért harcoló,
küszködõ ember és állat s az oltalmat kínáló templom és házak.
A kiállítás címe csak ennyi: Oszoli 90, és
jó, hogy ennyi, mert ebben minden benne
van, amit itt látunk. Egy színpompás, szeretetre méltó világ, Oszoli Piroska világa, az õ
lelkének és kezének ihletett vallomása.
Áldott legyen ez a világ, áldott legyen,
aki megmutatta és áldott legyen, aki gyönyörködik benne. Isten éltesse a 90 esztendõs Oszoli Piroska nénit. 

döntõjébe jutva a világ legjobb tizenkét
gitárosa mellett bizonyíthatta tudását
Londonban.
„Célunk az értékrend teremtésén,
megõrzésén túl az általunk fontosnak tartott társadalmi problémakörökre rávilágítani, valamint olyan minõségi, mûvészeti
produkciókkal
szórakoztatnia
a
nagyérdemût, melyeket összegyúrva egy
képzõmûvészeti telepek. Ezt a hagyományt szeretnénk ápolni, fejleszteni,
továbbvinni.
Tettre kész, érzékeny, releváns,
finomkezû, másképp látó, progresszíven
élõ alkotók jelentkezését várjuk.
Téma: Dunaföldvár, szemszögbõl.
Az alkotóknak minimális alapanyag,
ellátás (koszt), szállás (kvártély) biztosított.
Jelentkezés befogadható augusztus 18ig.
e-mail: info@eszkep.hu
Helyszín: Várudvar, Dunaföldvár
Idõpont: 2009. augusztus 22.
Napközbeni médiafigyelem, beszélgetések, akciók, interaktív riportok, zenés
idõtöltés, 19 órától az elkészült munkákból kiállítás, megnyitója Ispánházban. Esti
élõzene.
Minden érdeklõdõt, kíváncsiskodót sok
szívvel várunk. 
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Tankönyvtámogatás
POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR


A 2008-2009-es tanévhez hasonlóan a
2009-2010-es tanévben is helyi tankönyvtámogatásban részesülnek azon
családok gyermekei, akik ingyenes tankönyvtámogatásban nem részesülnek.
A helyi tankönyvtámogatás összege
gyermekenként 5.000 Ft.
Az ingyenes tankönyvtámogatásra jogosultak nem tarthatnak igényt a helyi
tankönyvtámogatásra.
A helyi tankönyvtámogatás kifizetésének módja:
A helyben tanuló diákok szülei a tankönyv-vásárlásnál az 5.000 Ft-os támogatási összeggel kevesebbet fizetnek.
A vidéken tanuló nappali tagozatos tanulók (általános- és középiskola, fõiskola, egyetem) iskolalátogatási igazolás
(melyen szerepel, hogy a gyermek állami ingyenes tankönyvtámogatásban
nem részesül) és személyi igazolvány
egyidejû bemutatásakor készpénzben
veheti fel az 5.000 Ft-os támogatás öszszegét 2009. szeptember 14. napja és
október 16. napja között a polgármesteri
hivatal pénztárában. A pénztár nyitva
tartása: hétfõn, kedden, csütörtökön 10tõl 12 óráig, szerdán 10-tõl 16 óráig. 

Továbbra is van igény a nyári gyermektáborokra
Régóta problémát jelent városunkban a
nyári napközi hiánya. Sok szülõnek
gondot okoz gyermekének elhelyezése
különösen akkor, amikor nem tudnak
segíteni a nagyszülõk. A hiány pótlására
az általános iskola, illetve a helyi Vöröskereszt egy-egy hetes tábort szervezett a
Duna-parton, ahol a gyerekek pedagógusok felügyelete alatt, tartalmas programokkal töltötték a szünidõ egy részét.


SZABADOS SÁMUEL

Lengyel Judit már 15. alkalommal vesz
részt táborozáson, ezúttal táborvezetõként.
Szívesen emlékszik vissza a kezdetekre,
mikor Berecz Sándornéval, illetve Béres
Lászlónéval szervezték a tábort.
Az idei nyaralás különösen jól sikerült,
több tényezõ szerencsés egybeesésének
köszönhetõen. A Duna nagy vízállása miatt kevés volt a szúnyog, s az idõjárás is
kedvezett, nem esett az esõ. Sokszínû volt
a programválaszték is. Különösen jó ötletnek bizonyult az esti bátorságpróba, mikor
is a Kálváriára mentek fel a gyerekek a sötét beálltával, s lámpáikkal fényjeleket adtak a tábor irányába, ahonnan érkezett a
visszajelzés. A strandon kedvezményes
belépõvel minden nap fürödtek a fiatalok.
Emlékezetes maradt számukra a labdás ví-

Vízicsibe tábor
Immár hatodik éve szervezi meg nagysikerû Vízicsibe táborát a Beszédes József
Vízitúra Sportklub a Mély úti
vízitelepen.
BALOGH EMESE
Gyermekzsivajtól volt hangos július
utolsó hetében a Beszédes József Vízitúra
Sportklub Mély úti vízitelepe. Mint azt
Linka Jánosné, a sportklub vezetõje elmondta, harminc kisgyermek és közel
húsz felnõtt sátorozott négy napig a
vízitelepen.
A Mély útban hatodik éve szervezik
meg a Vízicsibe tábort, mely egyre népszerûbb: idén a környezõ települések mellett Budapestrõl, Nyíregyházáról is érkeztek gyermekek. A sportklub tagjai feladatuknak tekintik az utánpótlás nevelését, a
kicsik természethez való szoktatását. Ezzel
a céllal szervezték meg az idei tábort is,


zi torna, estefelé kispályás focibajnokság,
a kötélhúzás és különbözõ labdajátékok, a
tréfás vetélkedõk, melyeken az ügyesség
mellett az iskolában tanult ismeretekre is
szükség volt.
Az éjszakák viszonylag nyugodtan teltek, a korábbi hagyományokhoz híven szigorúan vett takarodó nem volt, a tábor este
23 óra körül csendesedett el, reggel az ébresztõ is elmaradt, de 8 órakor már szinte

melynek résztvevõi között szép számmal
voltak egykori vízitúrázók gyermekei, s a
tábor programjaiba bekapcsolódtak a hajdani túrázók is.
A vízitelep idén is nyitott az érdeklõdõk
elõtt: lehetõséget biztosítanak a hétvégi
evezésekre, a klub tagjai illetve az érdeklõdõk számára egy-két napos túrákat is
szerveznek azzal a céllal, hogy mindazok
kipróbálhassák az evezést, sátorozást, akik
hosszabb idõre nem tudnak elszakadni a
munkahelyükrõl. 

mindenki talpon volt. Az étkezést az iskolai konyha biztosította, de minden nap érkezett utánpótlás a szülõk részérõl; fõleg a
sütemények és a gyümölcsök voltak népszerûek.
A záróesemény az utolsó elõtti nap estéjén a tábortûz volt, ahol kis mûsorral lepték meg egymást a gyerekek, majd közös
énekléssel ért véget a program.
A Vöröskereszt dunaföldvári szervezete
harminc éve nyaraltat gyerekeket a Dunaparton. Elsõsorban a véradók és a tagság
gyerekei a résztvevõk, de élvezték a Dunapart szépségeit néhány éve egy erdélyi
gyermekotthon lakói, s korábban a boszniai háború áldozatainak gyerekei is.
Kuti Valéria titkár megemlítette, hogy a
szülõi hozzájárulás mellett a szervezet és a
szponzorok biztosították az anyagiakat.
Egyetlen kellemetlen epizód zavarta meg a
felhõtlen táborozást, amikor az egyik éjszaka a közelben hangoskodó fiatalok csak
a helyszínre hívott polgárõrök fellépésére
hallgattak el. Mint mondta, jövõre is tervez
táborozást a Vöröskereszt, de számára ez
volt az utolsó, melyen vezetõként vett
részt. Természetesen ez nem jelent végsõ
szakítást a szervezettel, tapasztalatait szívesen átadja, és segít a szervezõ munkában
is utódjának. 

Nyári gyermekbalesetek
Dr. Jancsó Erzsébet gyermekorvos nemrégiben egy szakmai konferencián jutott
hozzá azokhoz az oktatófilmekhez, amelyek a nyári gyermekbalesetek megelõzését hivatottak megelõzni a felvilágosítás
eszközeivel. A készítõk helyi tévék, babamama klubok, szülõi értekezletek számára
készítették el a rövidfilmeket, melyeket a
helyi tévé a Földvár mozaik mûsor után,
társadalmi hirdetésként vetít majd le.


BAKSAY ERIKA

A filmek olyan élethelyzetekre hívják
fel a figyelmet, amelyek balesetveszélyt
hordoznak; olyan dolgokra is felhívják a
figyelmünket, amire nem is gondolnánk.
Jancsó doktornõ szerint városunkban átlagos mennyiségû gyermekbaleset for- Â
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Â dul elõ, jellemzõen ügyetlenebbek a
gyerekek, mint régen, rosszul viselik a különbözõ eséseket, meg kell tanulniuk a
biztonságos mozgást.
Fontos, hogy a szülõk tudjanak arról,
merre járnak a gyerekek, kivel és mikor érnek haza. A mobiltelefon átok, de áldás is
lehet, ha segítséget kell kérni, vagy megkeresni a bajba jutott gyereket – amire
idén is volt példa Dunaföldváron.
Fel kell még hívni a figyelmet a kullancsveszélyre, ami szerencsére évek óta
nem okozott agyhártyagyulladást a városban, Lyme-kórt viszont igen, ami szerencsére jól gyógyítható, és felismerni is könnyû. Ha piros foltot észlelünk egy kullancs-csípés helyén, azonnal forduljunk
orvoshoz. 

Vonóstábor
Idén Szálkán táboroztak a dunaföldvári, szekszárdi és bonyhádi zeneiskolások, az immár hagyományosan
megrendezett vonóstáborban.


BAKSAY ERIKA

A tábor programjai között
–ahogy ezt Cseharovszky Tatjána,
a zeneiskola tagozatvezetõje elmondta – természetesen nem csak
zenélés szerepelt, de persze az volt
túlsúlyban. Napi 5 órát próbáltak a
gyerekek, egyénileg és csoportosan is, de ezen kívül volt sok zenementes program is: strandolás,

Telt ház a Kõmûves Kelemen felújított változatának bemutatóján
A Földvári Nyári Esték programjai közül a legnépszerûbb vitathatatlanul a
Honvéd Táncegyüttes elõadásában bemutatott Kõmûves Kelemen táncmusical volt. A darab felújított változatát
elõször Dunaföldváron mutatták be, s
az esemény jelentõségére utal, hogy
Novák Ferenc rendezõ, koreográfus is
megjelent a bemutatón.


Évadzáró és alkotói tábor a Levendulában
A tanévzárás után már megszokott gyakorlat, hogy a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei egyhetes táborral zárják éves munkájukat.
SZABADOS SÁMUEL
Június végén az evangélikus parókia adott
otthont az idei táborozásnak, melynek profilja a szórakozás és a hasznos szabadidõ eltöltés mellett a szakma, azaz a mûvészeti tevékenység volt. Balázs Lilla táborvezetõ
szerint sikeres volt az idei rendezvény, melyet az utolsó napon táborzáró kiállítás és a
templomi koncert zárt.
Három szekcióban tevékenykedtek a gyerekek a hét során: a tûzzománc, a grafika és
a hangszeres csoport külön dolgozott, délután viszont együtt töltötték el a szabadidõt
játékkal, beszélgetéssel s egyéb közösségi
programokkal. A zárónapon a szülõk és érdeklõdõk megtekinthették a hét alkotásait a
templom elõterében, majd a kezdõ és haladó
citerazenekarok koncertjén tapsolhattak.
A gyermekek táborozása után, idén elõször fiatal, tehetséges képzõmûvészek alkotótáborára került sor szintén a mûvészeti iskola szervezésében a parókián. Zirczi Judit
szervezõmunkájának köszönhetõen töltött
egy hetet kilenc fiatal alkotó városunkban.
Judit egy éve tanít a Levendulában képzõmûvészetet. Korábban Pakson már veze- Â


SZABADOS SÁMUEL
Novák Ferenc

A nemzetközi hírû rendezõ többször
járt városunkban, tudja, hogy településünkön jelentõs hagyományai vannak a tánckultúrának. A darabban két földvári szereplõ – Appelshoffer János és Bozár László – is színpadra lépett. Novák Ferenc a
mû múltjáról emlékezve kiemelte, hogy
1981-ben, amikor elõször vitték színpadra
a Pesti Színházban Marton László rendezésében s az õ koreográfiájával a Kõmûves Kelement, jelentõs visszhangot váltott
ki mondanivalójával. Mint mondta, az értelmetlen áldozatvállalás bizonyos magasztos célok érdekében a diktatúrák gyakori kísérõjelensége volt.
Az 1991-es átdolgozás a Nemzeti Színházban került színpadra, a Honvéd táncosaival, Novák Ferenc rendezésében. A
megújult elõadásban a hangsúly inkább a
hazugságok elleni fellépésre, az igazságkeresésére helyezõdött; a rendszerváltás
utáni években a rendezõ ezt a gondolati

kézmûves tevékenységek, kirándulás.
A tábort a gyerekek koncerttel és az elkészült rajzos, kézmûves munkák kiállításával zárták, a szülõk és érdeklõdõk
nagy örömére. 

tartalmat találta kiemelésre méltónak.
Novák Ferenc szerint a darab témája minden idõszakban alkalmas arra, hogy morális, esetleg politikai üzenettel bírjon. De,
mint mondta, ezt a kártyát nem szükséges
minden esetben kijátszani. A most bemutatott változatban például maga a történet
a fontos, ennek az üzenetértéke, s ezért újszerû.
Nyilván e változatnak is lesz visszhangja. Kuriózumnak számít, hogy a fõszereplõ Erdélybõl, Marosvásárhelyrõl érkezett.
Egy hónapig tartottak a próbák, s a földvári bemutató után nyáron több szabadtéri fellépés vár még a táncosokra.
Appelshoffer János Márton szerepét
alakítja, elmondása szerint a szöveg, a
tánc és a dal együttese nagy koncentrációt
igényel. Kissé izgult az elõadás elõtt, mivel ilyen formációban elõször lépett színpadra az együttes. 
20.

Â tett képzõmûvészeti tábort, és egyéves tapasztalatai alapján úgy döntött,
hogy idén Dunaföldváron is megpróbálkozik ugyanezzel. Szerinte városunk
hangulata, természeti és építészeti értékei kellõ inspirációt jelentenek az alkotók számára. A résztvevõk valóban teljes
szabadságot élvezhettek, rájuk volt bízva, hogy mi kerül vásznukra, illetve a papírjukra. A hely kisugárzásának köszönhetõen többségük földvári tájfestészettel
múlatta az idejét.
Egyesek csak pár napot töltöttek városunkban, mások végig kitartottak. Volt,
aki félkészen vitte haza alkotását, s otthon szándékozik befejezni azt.
Török Levente Pálfáról érkezett,
többször járt Dunaföldváron. Mint
mondta, Erdélyben született, de
évek óta Magyarországon él. Nagyon tetszik neki Földvár, a Dunapart, a hangulatos utcák, épületek.
Nem véletlen, hogy ezekbõl merített témát. Rangidõsnek számít,
több mûvésztáborban megfordult
már, de az itteni hangulata számára
különösen megkapó volt: a szállás a
parókián, a közös fõzések, a csalá-

dias hangulat. Értékesnek tartotta az esti szakmai beszélgetéseket, ahol életkortól, képzettségétõl függetlenül mindenki kifejthette gondolatait.
Horváth Levente szintén Erdélybõl
származik, két éve fejezte be a Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolát. A nagyváros után számára a kisváros csendje volt
a megkapó, mely napi tevékenységében
is hangsúlyossá vált. Szívesen emlékezik
a pincei borozgatásokra, a helyi, idõs
emberekkel való beszélgetésekre. Szerinte a városnak így nyáron valamiféle
mediterrán hangulata van; a víz, a dombok, az ételek és italok, az emberek mentalitása ezt az érzést sugallja. Jövõre szeretne visszatérni akár táborlakóként, akár
turistaként. 

Európa Bajnok
sárkányok
Kevésbé ismert sportágban, a sárkányhajózásban értek el komoly eredményt
dunaföldvári gyerekek a Magyarországon megrendezett 13. Klub Sárkányhajó
Európa Bajnokságon. Sziklenka László, a
helyi kajak-kenu csapat mesteredzõje elmondta, hogy – bár a szakág maga még
igen fiatal – komoly eredményeket értek
el a magyarok általában, de a dunaföldvári csapat is.


BAKSAY ERIKA

Dr. Velis Béláné, Brunszvik Teréz díjas óvónõ bábjaiból láthattak kiállítást a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárba látogatók. A kiállított bábok között több mint 40 éves alkotások
is szerepeltek, hiszen a bábszakkör 1968-ban
kezdte meg mûködését a mûvelõdési ház szervezésében.


BALOGH EMESE

Mint azt dr. Velis Béláné elmondta, a bábok
legtöbbjét õ maga készítette, minden darabhoz kialakította a megfelelõ karaktereket, szereplõket.
A dunaföldvári szakkör tevékenysége országosan ismert és elismert volt, sikerüket országos
versenyek különdíjai bizonyítják. Vali néni mégsem ebben látja szakkörvezetõi munkája legnagyobb eredményét. Számára a legfontosabb a
bábozás pedagógiai hatása volt, melynek segítségével a visszahúzódó, rendkívül zárkózott kisgyermekek is megnyíltak, gátlásaik feloldódtak.
A kiállítás egy-egy mese szereplõit mutatta be,
ez adott lehetõséget Vali néninek és Raffainé
Kókány Juditnak arra, hogy az óvodásoknak ne
csak egy-egy játékfigurát, hanem az általuk életre keltett meséket is ajánlják, bemutassák. 

meg az Európa-bajnok földvári gyerekek
nevét: Gyarmati Sándor, Szabó Lóránt,
Nahlich Csaba, Pere János, Molnár Levente,
Dohárszki Robin, Györkõ Bence, Nagy Péter, Nagy Tamás, Németh László. 

A hetedik helyre
zárkózott fel a DSTE
Az õszi gyenge teljesítmény után nem sokan hittek abban, hogy a 14-rõl a 7. helyre küzdi fel magát másodosztályú egyesületünk.
SZABADOS SÁMUEL
Szinte ugyanaz a keret kezdte a tavaszi
szezont, mint akik az õsszel pályára léptek.
Kovalovszky Zoltán edzõ télen igen kemény
alapozással készült a tavaszi folytatásra. A
múlt nyáron hat új játékos érkezett a klubhoz, az edzõ szerint kell egy félév, hogy öszszeszokjanak a fiúk, és eredményes csapat
alakuljon ki. Az elképzelés tavaszra megvalósult, 11 gyõzelem, 2 döntetlen és 3 vereség
a mérleg.
Márciusban két vereséggel és két döntetlennel csak két pontot szereztünk. Az áprili

Tavaly a szakosztály második helyezést
ért el a bajnokságon, amellyel Magyarország elnyerte a jogot az idei Európa Bajnokság megrendezésére.
A zömében dunaföldvári gyerekekbõl álló
sárkányhajó-csapatunk 200 és 500 m-es távon is elsõ helyezést ért el, 2000 m-en pedig
második lett, így a nyolc aranyból kettõt elhozott.
És hogy mi is tulajdonképpen a sárkányhajózás? A díszes hajóban 20 ember evez,
egy dobol, egy pedig kormányoz. Említsük

Életre kelt mesék
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si folytatás viszont nagyon szép eredményeket hozott, mely a Sióagárd elleni 1:0-ás sikerrel kezdõdött. Ezután tíz meccset nyert a
gárda zsinórban, ami igen tiszteletre méltó
teljesítmény. A télen megalapozott erõnlétnek köszönhetõen az utolsó percekben is teljes bedobással harcoltak a fiúk. Erény volt a
fegyelem, a taktikai utasítások betartása, valamint a védelem koncentrálása. Öt meccsen
nem kapott gólt kapusunk, csatáraink is
eredményesek voltak, gyakran szereztünk 34 gólt egy-egy meccsen. A házi gólkirály
Búza lett, szinte õ jelentette az egy személyes csatársort. Hiányzott mellõle legalább
még egy befejezõ csatár.
Az ificsapat is eredményesen zárta a szezont, hatodikak lettek. Télen edzõjük átment
a DFC-hez, egy ideig Kovalovszky Zoltán
foglalkozott velük, majd májusban Kerekes
Béla vette át õket, akinek személye valószínûleg megoldotta az edzõ- problémát.
A nyári szünet rövid volt, júliusban már
edzõmeccsekre került sor Dunavecsével,
Mezõfalvával, Alappal, Géderlakkal. A jó
tavaszi szereplésnek köszönhetõen nincsenek létszámgondok, senki sem távozott, sõt
érkeztek jelentkezõk. A vezetés eddig négy
új játékost igazolt: Nagy Gábor kapus és Â

Â Heiszki Tamás a DFC-bõl érkezett, Tóth
Sándor korábban szintén a DFC ifistája volt,
most Elõszállásról jött vissza Földvárra, Péter Szilveszter csapat nélkül volt az elmúlt
évben. A felnõtt keret így 21 fõbõl áll. Az
ifistákhoz hat új játékos érkezett, õk most
19-en vannak.
A megyei másodosztályú bajnokságot
idén átszervezték. A kétcsoportos másodosztályban csapatunk a keleti csoportba került. A mezõny létszáma is csökkent, csak
14 egyesület küzd augusztus 16-ától a bajnoki pontokért. Olcsóbb lett a nevezési és
biztosítási díj is. A jó tavaszi szereplés és a
keret létszámának növekedése bizalmat ad a
sikeres õszi folytatáshoz. 

Ismét NB II-es
kézilabdacsapata van
városunknak
A Bács-Kiskun és Tolna megyei csapatokat magába foglaló regionális kézilabda
bajnokság idei gyõztese a Dunaföldvári
Városi Kézilabda Egyesület. Nagyszerû
teljesítménnyel, fölényesen mindvégig vezetve a tabellát lett aranyérmes a csapat.
SZABADOS SÁMUEL
A régen várt siker után következett a nehéz döntés, vállalja-e az egylet a magasabb
osztályban való szereplést, vagy visszalép,
és ismét a régióban folytatja õsztõl. A továbblépés esetén jelentõs áldozatokat kell
vállalnia a klubnak és a városnak is. Mivel
Földvárnak nincs hitelesített, az országos
szövetség által is elfogadott sportcsarnoka,
így a hazai mérkõzéseket is olyan településen kell lejátszania, ahol van megfelelõ csarnok; azaz le kell mondania a hazai pálya elõnyeirõl. A kiadások is növekednek: pályabérleti díjat kell fizetni, nõnek az utazási
költségek, a nevezési, játékvezetõi díjak, ifjúsági csapatot kell kiállítani és fenntartani.
Ugyanakkor a sikeres sportolók, így a kézilabdások természetes vágya, hogy kipróbálják magukat magasabb osztályban. Városunkban régi hagyományai vannak e sportágnak, jelenlegi csapatunk elõdje megjárta
az NB II-t, sõt az NB I B-t, azaz a másodosztályt.
Ezen szempontokat figyelembe véve,
mindkét lehetõséget mérlegelve az egyesület a továbblépést választotta, melyhez megkapta a támogatást a város vezetésétõl és a
szponzoroktól. A döntés tehát megszületett,


a szeptemberi kezdésig elsõsorban az anyagi feltételeket kell megteremteni. Több környékbeli település szóba került lehetséges
„hazai” pályaként, végül Dunavecsére esett
a választás. A bérleti díj elfogadható, a távolság nem nagy, kb. negyedóra személyautóval.
Orova Tamás edzõ szerint a személyi feltételek adottak. A játékosállományt alkalmasnak találja, hogy helytálljon a magasabb
osztályban, a rutinos, idõsebb és a lelkes, tehetséges fiatalok jól kiegészítik egymást a
pályán. Erõsítést tudatosan nem terveznek,
de nyitva a kapu minden olyan játékos elõtt,
aki a helyi feltételeket elfogadva hasznára
lehet a klubnak. Az ifjúsági csapat felállítása sem jelent problémát. Most is vannak ifjúsági korú tagok a keretben, akik nem minden meccsen jutottak szóhoz. Õk képezik az
alapot. Színvonalas kézilabda oktatás folyik
az általános iskolában és a gimnáziumban,
innen is lehet majd toborozni fiatalokat. Az
edzõ személyét sem lesz nehéz kiválasztani.
Több tehetséges kézilabdás van, aki már abbahagyta az aktív játékot. Közülük nyilván
lesz, aki szívesen foglalkozik majd a fiatalokkal.
A szövetség még nem döntött a csoportbeosztásról, de számunkra az lenne a kedvezõ, ha a közép-magyarországi mezõnybe kerülnénk. Új fejezet kezdõdik tehát városunk
sportéletében. A vezetés reméli, hogy a
sportot szeretõ földvári polgárok többsége
elfogadja ezt a döntést, és lehetõségeihez
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mérten támogatja a gárda magasabb osztálybeli szereplését. Az is nagy lelki támaszt jelentene a fiúknak, ha a dunavecsei mérkõzéseken gyakran hangzana fel a nézõtérrõl a
„Hajrá Földvár” biztatás. 

Ötödik helyen végzett
a DFC
Az utóbbi évek eredményeihez viszonyítva elmaradt megyei elsõ osztályú csapatunk teljesítménye a várakozástól. A
2008/09- es bajnokság kezdetén szinte
mindenki dobogós helyezésben reménykedett, így az 5. helyezés többeknek csalódást okozott.
SZABADOS SÁMUEL
Õsszel jó rajtot vett a gárda, sorra jöttek a
gyõzelmek. A szükségszerû hullámvölgy
októberben viszont elérte a csapatot, ingadozó lett a játék, értékes pontokat vesztettünk.
Ennek ellenére a tavaszi szezont dobogó közeli pozícióból kezdhettük, csak hat pont választott el minket az elsõ helyezett
Bölcskétõl. A tavaszi rajt gyõzelemmel indult, Simontornya 2:0-ás vereséggel távozott Földvárról. A folytatás viszont kudarcokat hozott: vereség Gerjentõl, Decstõl,
Majostól, döntetlen Kakasddal itthon. A
rossz széria háttere lélektani jellegû lehetett.
Erõnlétünkkel nem volt probléma, technikai
téren is képzettek játékosaink. A figye- Â


Â lem, az összpontosítás maradt el, az akciók befejezése jelentett gondokat. A mélypontot a bátaszéki 4:1-es vereség jelentette.
Májustól viszont mintha kicserélõdött
volna a csapat, legalábbis a fejekben. Látványos gyõzelemsorozat kezdõdött a
Zomba elleni 11:1-es sikerrel. A nagy gólarányú gyõzelem önbizalmat adott a fiúknak, a további mérkõzéseken a támadó játék dominált. Tolna, Õcsény, Szedres,
Tevel kapitulált elõttünk. Az utolsó fordulóban Ozora ellen arattunk nagy gólarányú
9:2-es gyõzelmet. Hét mérkõzésen 33 találatot értünk el. Ez meccsenként több mint
négy gól. 15 gólt kaptunk, ez kissé soknak
tûnik, de egyértelmûen utal a csapat támadó szellemû játékstílusára. A védõk is
gyakran felzárkóztak a támadásokhoz, a
csatárokat segítve; a védekezésünkben
kockáztattunk, gólokat is kaptunk, de a
csatárok aktív támogatása végül eredményes volt. Látványossá vált a játékunk, és
sorra gyûltek a bajnoki pontok.
A tavasz legnagyobb figyelmet kiváltó
mérkõzése a Bölcske elleni rangadó volt. Az
eredmény pedig a forduló meglepetése lett,
3:3-as döntetlennel tértünk haza a szomszédból. Állítólag ezen a találkozón úszott el
a bölcskeiek aranyérme. A szép sorozat végül is az ötödik helyhez volt elegendõ. A kora tavaszi fegyelmezetlen játék miatt csúsztunk le a dobogóról, az említett meccseken
háromszor kaptunk ki 1:0-ra. Akkor kellett
volna jobban összpontosítani, gólokat szerezni. A gárda megérezte Berényi Péter távozását is. A támadásokban és védekezésben egyaránt kiváló játékost nemigen tudták
pótolni posztján.
Az ifjúsági csapat a 14. helyen zárt. Ez az
utóbbi évekhez képest igen gyenge teljesítmény. A múlt szezon végén több alapember
túlkorossá válva távozott, pótlásuk még nem
oldódott meg. Az elkövetkezendõ egy-két
év a türelmes csapatépítés jegyében fog eltelni, remélve, hogy ismét felnõ egy tehetséges, ifjú generáció.
Az év során elnököt is váltott a DFC.
Weiszgáber János lemondott tisztérõl az
összeférhetetlenségi törvény értelmében,
utódául Kindl István edzõt választotta meg
egyhangúlag a tagság. A leköszönõ elnököt
az évzáró gyûlésen a tiszteletbeli elnök címmel tüntette ki a klub.
Az év legjelentõsebb sikere a Magyar
Kupa mérkõzésen született. Az NB III-as
Dombóvár csapatát legyõzve bekerült az
egylet az augusztusi országos selejtezõbe,
ahol a volt NB III-as Szigetvár lesz az el-

lenfelünk. A kupaszereplés miatt korán,
július 14-én elkezdõdött az alapozás és a
felkészülés. Az elõkészületi meccsekre
igyekezett a vezetõség magasabb osztályú
ellenfeleket keresni; az NB III-as Szekszárd és a Paksi SE tartalékcsapat már
megszokott edzõpartner. További ellenfelek a felkészülés során a Pálhalma, az izsáki és az iváncsai csapat.
A keretben változás várható, az átigazolá-

si idõszak még tart. Kindl edzõ célja, hogy
egybetartsa a gárdát, de néhányan már bejelentették távozásukat: Nagy Gábor kapus és
Heiszki Tamás a DSTE-t választotta. Egy
csatár és egy belsõ védõ igazolása van tervbe véve. Jelöltek már vannak, de konkrét neveket még nem említett a vezetés. Solton
felbomlott az elsõ osztályú csapat, több játékos szándékozik távozni. Elképzelhetõ,
hogy onnan érkezik az erõsítés. 

2009. augusztus 20.
Dunaföldvár
18-án, 20 órakor
Ismerõs Arcok együttes koncertje
19-én, 19 órától
Fehérholló Öskü és a Tûzmadár Táltos dobkör mûsora és a
Napvágás együttes koncertje
20-án, a Duna-parton
Országos Halászléfõzõ Verseny
Délelõtt
Jet-ski, vízi sí bemutatók a Dunán, motorcsónakázás
Délután
Habparty a dunaföldvári önkéntes tûzoltók közremûködésével
Egész nap
Strandbelépõ 50% kedvezmnnyel!
Ingyenes egészségügyi szûrés
(vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérés)
8.30
9.00

11.00
12.00
14.00
14.45
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
19.00
20.30
21.00
21.30

Koszorúzás a Szent István szobornál a IV. Béla cserkészcsapat
közremûködésével
XI. Országos Halászléfõzõ verseny-megnyitó
Szabadtéri mise
Ünnepi beszéd, új kenyér megáldásaTolna Megye Ezer Éves – A
Millenniumi megyezászló ünnepélyes átadása. A zászlót átadja Dr.
Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke.
Hajók, csónakok felvonulása, megáldása
Eurodance - részletek az István, a király címû musicalbõl
Halászlé kóstoltatás
Halászléfõzõ verseny eredményhirdetés
Mazsorett felvonulás a parti sétányon
Szicíliai fúvószenekar és a Löfan mazsorett csoport közös mûsora
Fontana Duó-Artista mûsor
Ördögszekér táncegyüttes
Dumaszínház - Felméri Péter mûsora
Irish Feat - Ír Táncshow
Back II Black koncert
Lampionos csónakfelvonulás
Tûzijáték
Generációk buli
Színes vásár, ételek, italok, vidámpark, óriás csúszda, játszóház.
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Megelõzés. Hónapról-hónapra visszatér a
rendõrség kérése, hogy hozzátartozóik figyelmeztessék az idõs embereket arra: ne higgyenek
azoknak a trükköknek, hogy szolgáltató vállaltok
részérõl munkatársaik pénzt visznek a lakóknak,
vagy kérik, hogy váltsanak fel nagycímletû
bankjegyet.
A gáz, víz, villanyszolgáltatók túlfizetés esetében nem személyesen, munkatársaik útján küldik a visszajárót. Ezt banki úton, vagy irodáikban
rendezik a fogyasztókkal.
Pénzváltáskor is becsapják a jóhiszemû embereket. Figyeljenek családtagjaikra, szomszédaikra, ilyen ürüggyel senkit se engedjenek be lakásukba, házaikba!
A gyanús gépkocsik rendszámát írják fel, ha
tehetik típusát, színét jegyezzék meg!
Egy másik visszatérõ téma: értéket ne hagyjanak gépkocsijukban, parkoláskor az ablakokat
húzzák fel, az ajtókat zárják be! A rendszeres
rendõrségi felhívások ellenére a tolvajok mindig
találnak maguknak munkát. A napokban a város
területén feltörtek egy személygépkocsit, melybõl komoly pénzösszeget loptak el.
A biztonságos közlekedés, a balesetek megelõzése érdekében tovább folytatódnak az ellenõrzések területünkön is. Tartsák be a KRESZ
szabályait. A biztonsági öv, gyermekülés használata, az elõírt sebesség betartása mindenkinek közös érdeke.
A szabálytalankodókkal szemben a rendõrség
eljár, a büntetési tételek igen magasak.
Szünidõ. Kérjük a szülõket, figyeljenek arra,
milyen társaságban, hol töltik gyermekeik az estéiket. Késõ éjszaka, pláne ittasan kiskorúak ne
legyenek az utcán! A rendõrség fokozottan ellenõrzi a szórakozóhelyeket, utcákat.
Személyes irataikat tartsák maguknál, mert aki
nem tudja igazolni magát, azt a rendõrség elõállítja.
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AUGUSZTUS

14. péntek

MÁSNAPOSOK
15. szombat

AZ UTOLSÓ HÁZ BALRA
21. péntek

EXCSAJOK SZELLME
22. szombat

Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

KÉPLET
28. péntek

TRANSFORMERS: A
BUKOTTAK BOSSZÚJA
29. szombat

HARRY POTTER ÉS A
FÉLVÉR HERCEG
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

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

Csirke combcsont 95 Ft/kg
Csirke aprólék 270 Ft/kg
Ezen kívül állateledelek és
felszerelési tárgyak széles
választékával várjuk kedves
vásárlóinkat továbbra is.

2009. augusztus
7.: Dr. Palkó Ágnes
14.: Dr. Móricz Zoltán
28.: Dr. Hallai Róbert
29.: Dr. Englert Rolland
(az aug. 21-i pihenõnap helyett)
24.

