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Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb
része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti házak, fõleg nyaralók kerültek csak víz alá
az Alsó-révben. A híd fölötti, parthoz
közel álló lakóépületeket nem fenyegette
veszély, a parton elhelyezett homokzsákok megvédték azokat. Nem így volt
ez 1940-ben, ’41-ben és 1956-ban.
Néhány idõs szemtanú visszaemlékezése:


195 Ft

Jeges ár

KISS ÉVA

„Gyermek voltam, amikor jött az ár. A
vízszint szemmel láthatóan emelkedett. Figyeltük, mikor éri el a víz a rakpart szintjét, amikor azon is átfolyt, a parkon át indultunk haza, az akkor még meglévõ feljárón igyekeztünk a templomdombra, ahol
laktunk. Amikor a parkon átmentünk, nekünk már térdünkig ért a víz. Tenger lett a
park, a sarkon álló missziós ház földszintjén Burián Feri bácsi csemegeboltjába is
befolyt. Ladikokkal közlekedtek a híd
alatt, 20-25 centiméter vastag jégtáblák
voltak a parton.
Baleset is történt az 1941-es árvízkor:
bombázták a jeget, egy bomba rossz helyre esett, és megölte az erdészt. 1941-ben
Dunavecse és Apostag között nagy kárt
okozva elszakadt a gát. A tragédia egy patkánylyuk miatt történt. A víz elöntötte
Apostagot, Soltot, Hartát. A gátat 1956ban ugyanitt akarták átvágni, hogy mentsék a Duna-hidat, de szerencsére délelõtt

11 óra körül magától megindult a jég. A
hírre a templomokban megszólaltak a harangok.”
„Kemény telek voltak a ’30-as, ’40-es
években. Többször beállt a folyó. Fölszalmázták a jeget, és kocsikkal mentek át a
szigetbe. Az átjáró körülbelül a híd helyén
húzódott. Volt olyan tél, hogy március 15én még jégtáblák úsztak a Dunán. 1941ben a missziós ház falai egy méter magas
vízben álltak, a Sóház utcában Németh Pityu bácsi házának kapujáig ért a víz. A
Mély útnál is, ahová télen kihúzták a malmokat igen fönn volt, a kedvenc ródlipályánkon nagyon kellett vigyáznunk, nehogy a vízben álljon
meg a szánkó. Az árvizet a híd alatt feltorlódott jégtáblák
okozták. Bombázással, robbantással próbálták megszüntetni
a torlaszt, egy eltévedt repesztõl meghalt az erdész.”
„Az emberek 1941ben az Ezüst ponty
vendéglõ sarkáig jöttek fel ladikkal. A
parkot elöntötte a víz,

több ház összedõlt vagy lakhatatlanná vált.
Megsemmisült a Horváth Kert, kedves szórakozóhelyünk. A hatalmas jégtáblákat kirakta a víz a partra. Elvitte a jég a focipálya
kerítését, a tûzoltók gyakorló deszkatornyát,
a csónakházakat. Megrongálódott a hajóállomás épülete. A nagy víz tán egy hét alatt
levonult, romokat, szemetet hagyva maga
után. Kemény telek voltak akkoriban, rendszeresen befagyott a Duna, gyakran átmentünk rajta a szigetbe. Az emberek lovas
szánkókkal hordták a jeget a vermekbe. A
fát is azzal szállították a szigetbõl. Egyik
húsvétkor, tán’ 1941-ben, akkora jég volt,
hogy lovaskocsival keltek át a Dunán. A
kendergyárnál és lent a kanyarban
Szõkééknél volt egy-egy jégtorlaszt robbantással próbáltak utat csinálni a víznek. Az erdész meghalt, szegényt a jég robbantásakor
találat érte.
Az ’56-os árvíz olyan gyorsan jött, hogy
az ibolyaszedõ asszonyok a fák tetejére
menekültek. Szili néni ott halt meg, elvitte
a víz. A fok fölött nem tudtak megállni a
buszok, mert elöntötte az utat a víz. A Felsõ- tavat és a Dunát csónakázható árok kötötte össze, mely a 6-os fõút alatt vezetett,
itt is tenger volt. A 60-as években szabályozták a folyó medrét, megszüntették a
jégtorlaszok kialakulásának feltételeit.” 

Tartják az ütemet

Civil ellenõrzõ bizottság

Alberczki Gábor, az épülõ mikrotérségi
iskola bölcskei építésvezetõje beszámolt
arról, hogy 2009 decemberében elkezdõdött a szomszédos településen az iskolaépítés.

Civil ellenõrzõ bizottság alakult városunkban a decemberi képviselõ-testületi
ülés döntése alapján. A bizottság azért
jött létre, hogy figyelemmel kísérje a DB-M MONI iskolaépítkezésein zajló
munkálatokat. Mindez természetesen
nem szakmai ellenõrzést jelent, hanem
egyfajta civil kontrollt.



LAJKÓ ANITA

A munka nagyságát mutatja, hogy a régi
iskolaépületnek csupán egyetlen szárnya
marad meg, amely azonban teljes felújításra szorul. A munkálatok 70%-át egy teljesen új iskolaépület felépítése jelenti.
Az eddigi munkafolyamatok során elvégezték az alap kitûzését, a falazás egy részét, illetve a csövezést. Az idõjárás nem
volt kegyes az építkezés eddigi szakaszában, hiszen kemény fagyok voltak mind
decemberben, mind januárban.
Böcskén - Dunaföldvárhoz hasonlóan 15-20 ember dolgozik az építkezésen. A
párhuzamosan zajló munkák lehetõvé teszik, hogy az emberek átcsoportosításával
oda helyezzenek át több munkáskezet,
ahol azt éppen úgy kívánják a munkálatok.
A dunaföldvári iskolaépítés vezetõje
Kudlik Norbert. A kivitelezés városunk-

LAJKÓ ANITA
A bizottság tagjai között találunk
tagokat a dunaföldvári képviselõ-testületbõl: dr. Süveges Árpádné, Cziger István,
Horváth Zsolt, és a civil életbõl is: Szabó
Imre, Dunaújváros fõépítésze, Viczai
János vállalkozó.
Horváth Zsolt, a bizottság egyik tagja,
mint megbízott szóvivõ kiemelte, hogy fõ
feladatuknak a lakosság és az építtetõ
közötti kommunikáció elõsegítését tartják,
de a téves információk megszüntetése,
orvoslása, a lakosság megnyugtatása
valamint a felmerülõ problémák kezelése
is feladataik közé tartoznak.
A bizottság megkezdte munkáját, biztatva a lakosságot, hogy felmerülõ kérdéseikkel bátran és bizalommal forduljanak a
tagjaihoz. 


ban is a tervezett ütem szerint halad, váratlan kellemetlenségek eddig nem okoztak
gondot. A hideg idõjárás sem szüneteltette
a munkálatokat, hiszen a kemény, decemberi és januári mínuszok ideje alatt a régi
iskolaépület „lecsupaszítására” került sor.
Ezzel elõkészítették az épületet a teljes felújításra, hiszen itt is cserélik a csöveket, a
vezetékeket, a nyílászárókat. A januári hideg ideje alatt vasszereléseket és a szennyvízvezeték kiépítését is elvégezték a munkások.
A falazások és a betonozások a kemény mínuszok miatt egyelõre szünetelnek, de tennivaló így is bõven akad, hiszen a munkafolyamatok következõ szakaszát készítik elõ az építkezésen dolgozók. 

Dunaföldváron nem volt H1N1 megbetegedés
Dunaföldváron sem a gyermekek, sem a
felnõttek körében bizonyítottan nem
fordult elõ H1N1 influenzavírus okozta
megbetegedés
– tájékoztatott Dr.
Jancsó Erzsébet gyermekorvos.


LAJKÓ ANITA

Dr. Jancsó Erzsébet azt is elmondta,
hogy városunkban igen magas arányban
oltották be a gyermekeket a vírusfertõzés
ellen. A két gyermekorvosi körzetben
összesen kb. 430 gyermek kapta meg a
védõoltást, illetve az iskolai „kampányoltások” során további 400-430 oltást adtak be az óvodásoknak, az általános- és
középiskolásoknak. Így 850 fölötti azoknak a 18 év alattiaknak a száma városunkban, akik megkapták a H1N1 elleni
védõoltást.
Dr. Jancsó Erzsébet elmondása alapján
ez azt jelenti, hogy az oltható gyermekek
mintegy 50%-a részesült a védõoltásban.
Ez az országos átlaghoz viszonyítva is
igen jónak mondható. Ennek oka talán ab-

ban rejlik, hogy városunk egészségügyi
dolgozói egyöntetûen támogatták a védõoltást, és végig összehangolt munkát folytattak.
A doktornõ elmondta, hogy az oltások
magas arányának is köszönhetõen
Dunaföldváron egy esetben sem merült fel
komolyan a gyanú, hogy valamely beteg
H1N1-gyel fertõzött, így mintavételre, az
ÁNTSZ bevonására nem került sor.
Fontos információ, hogy a H1N1 vírusfertõzés elsõ hulláma hazánkban karácsony elõtt lezajlott, azonban ez közel sem
jelenti azt, hogy fellélegezhetünk, hiszen a
szakemberek februárra várják a vírusfertõzés második hullámát. Ezért a helyi gyermekorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy a
H1N1 elleni védõoltás még most is beadatható, ha valaki ezt eddig nem tette vagy tehette meg. Azoknak, akik már korábban
beoltatták magukat nincs szükségük újabb
oltásra, hiszen a korábbi védõoltás megfelelõ védelmet nyújt az újabb fertõzéshullámmal szemben is.
2.

Dr. Jancsó Erzsébet arra is felhívta a figyelmet, hogy a H1N1 vírus mellett a
megszokott, szezonális influenza is jelen
van, amely ellen szintén kérhetõ védõoltás. 

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

Közlekedési
baleset a hídon

vár irányába az a személygépkocsi, amely
feltehetõen nem vette figyelembe a rossz
út- és látási viszonyokat, a jeges úton megcsúszott, és nekiütközött egy szembõl érkezõ román kisteherautónak.

A közlekedési baleset során abban az autóban is tetemes anyagi kár keletkezett,
amely a balesetet okozó személygépkocsi
mögött szabályosan haladt, de az ütközést
már nem tudta elkerülni. A baleset az
anyagi károkon túl személyi sérüléssel is
járt, a balesetet okozó autó vezetõjét kórházba szállították.
Kulcsár Szabolcs arra kéri az útnak indulókat, hogy mindig vegyék figyelembe a
téli idõjárás okozta nehézségeket, hiszen a
fagyos, havas, jeges idõszak sok veszélyt
rejt magában. A megváltozott út- és látási
viszonyok miatt nagyon fontos, hogy még
óvatosabban vezessünk. 

vált, hogy több bûncselekmény elkövetésében is érintett. Õ és társai Dunaföldváron
több vagyon elleni bûncselekményt követtek
el, elsõsorban lakásbetöréseket, bolti lopásokat, alkalmi lopásokat, besurranásokat hajtottak végre, valamint kerékpárokat illetve
segédmotor-kerékpárokat tulajdonítottak el.
A bûnelkövetõkrõl az elszámoltatások
és a kihallgatások során az is kiderült,
hogy nemcsak városunkban, hanem a
környezõ településeken is követtek el hasonló tetteket. Az elkövetett bûncselekmények száma 45-50 között mozoghat,

az okozott anyagi kár egyelõre kérdéses,
ennek kiderítése további rendõrségi nyomozás feladata.
Január 18-án egy országos üzletlánc helyi képviseleténél követett el bolti lopást
az a nem helyi lakhelyû fiatalember, akit
elõállított a rendõrség. Elszámoltatása során újabb és újabb bûncselekményeket ismert be. A lopások során ruhanemûket,
mûszaki cikkeket, élelmiszert tulajdonított
el több esetben. A lopásokat nem egyedül
követte el, társai segítették õt a jogtalan eltulajdonítások során. 

Közlekedési baleset történt a Beszédes
József hídon 2010. január 16-án reggel 9
óra körül. A baleset miatt az intézkedés
idejére útzárat kellett elrendelni, emiatt
torlódás alakult ki.


LAJKÓ ANITA

A baleset körülményeirõl Dunaföldvár
rendõrparancsnoka, Kulcsár Szabolcs elmondta, hogy Solt felõl érkezett Dunaföld-

Sikeres
rendõrségi akciók
Januárban a rendõrség két alkalommal
is sikeresen derített fel olyan bûncselekményeket, amelyeket Dunaföldvár városában követtek el.
LAJKÓ ANITA
Január 15-én került elõtérbe egy 16 éves,
azaz fiatalkorú bûnelkövetõ, akinek elszámoltatása, kihallgatása során valószínûvé


Bioetanol üzem Dunaföldvár határában

A Pannonia Ethanol Zrt. által Dunaföldvár határában építeni tervezett bioetanol
gyár - a hatósági ügyintézés szempontjából - kiemelt beruházás lett.


LAJKÓ ANITA

Egy négy évvel ezelõtt hozott törvény
lehetõvé teszi a kormány számára, hogy a
2 milliárd forintnál drágább és legalább 50
új munkahelyet teremtõ beruházásokat - a
hatósági ügyintézés szempontjából - kiemelten kezelje. Ennek lényege, hogy az
ügyintézés a hagyományos eljáráshoz ké-

pest egy szinttel feljebb
tolódik, és gyorsabb
lesz az engedélyezés.
2010. január 20-án
született meg az a kormánydöntés,
amely
alapján a kormány kiemelt projektként kezeli a Dunaföldvárra tervezett bioetanol üzem
megépítését, azonban
anyagi támogatást ez a kormánydöntés
nem jelent.
Nagy Gáborné, városunk polgármestere a részletekrõl is szót ejtett. Elmondta,
hogy egy ír-amerikai tulajdonú cég leányvállalata, a Pannonia Ethanol Zrt. lesz
a beruházó. Az üzem Dunaföldvár határában, a korábban Agrograin néven ismert Cargill Magyarország Zrt. mellett
épül fel. A szükséges kukorica beszerzésére a Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.-vel készül szerzõdést kötni a
beruházó.
3.

Az eljárások során kukoricából készítenek etanolt üzemanyagot -, és emellett állati takarmányozásra alkalmas fehérjét állítanak elõ. A
magyar kukorica 23-25 százalékkal olcsóbb, mint a nyugat-európai, emiatt versenyképes az ebbõl elõállított üzemanyag,
amit a gyártó exportálni kíván.
A beruházással közvetlenül 70-80 új
munkahely keletkezik, de az amerikai adatok alapján ebben az iparágban közvetetten
tízszer ennyi munkahely is létrejöhet.
Nagy Gáborné kiemelt jelentõségûnek
tartja, hogy a dunaföldvári és a környékbeli gazdák számára komoly, hosszú távú,
stabil felvevõpiacot jelenthet az épülõ
bioetanol üzem.
Az építési munkálatok elõreláthatóan
május környékén indulnak, 1 évre jósolják
a kivitelezés idejét, így a bioetanol üzem
várhatóan 2011-ben kezdi meg mûködését.
Magáról az üzemrõl az érdeklõdõk, bemutató anyagot tekinthetnek meg a dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban, amely tartalmaz makettet, fotókat illetve videofilmet is. 

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
február 2-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 27 nyilvános, és egy
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
A képviselõk közül Petrovics Józsefné és
Széles János nem volt jelen.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület a Lidl
Magyarország árokrendezési kérelmét tárgyalta, majd jelentést fogadott el a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról, illetve elfogadta a 2010. évi költségvetés elsõ fordulós rendelet-tervezetét. A testület
ez évben nem emelte a polgármester illetményét és költségátalányát, illetve az al-

polgármester tiszteletdíját és költségátalányát, nem emelte a képviselõk tiszteletdíjait.
Ezután a képviselõk elfogadták a DDIF
Zrt. pénzforgalmi beszámolóját a 2009.092009. 12-ig tartó idõszakról, elfogadták a
Zrt. 2010. évi pénzforgalmi tervét, illetve
7.5 millió Ft tagi kölcsönkeretet hagytak
jóvá a 2010. évre.
Ezután javaslatot tettek az önkormányzat gazdasági társaságai Javadalmazási
Szabályzatának elfogadására, majd meghatározták a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ kiemelt célokat.
Pályázat kiírásáról döntöttek a
mikrotérségi oktatási intézmény fõigazgatói állására, majd az óvoda és általános iskola 2010/2011. nevelési/tanévi beíratási
felhívásának elõkészítésérõl, illetve meghatározták az óvodák 2010. évi nyári nyitva tartását.
Elfogadták Tolna Megye Közoktatási
Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mûködtetési és Fejlesztési Tervét, a Városi
Mûvelõdési Központ igazgatójának 2009.

A helyi választási iroda hírei az
országgyûlési választásokról
Sólyom László köztársasági elnök 2010.
április 11-ére (vasárnapra) tûzte ki a 2010.
évi országgyûlési választások I. fordulóját,
emiatt a II. fordulót 2010. április 25-én
(vasárnap) tartják.
A helyi választási iroda (HVI) a polgármesteri hivatalban 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. szám alatt mûködik. Telefon:
75/541-550/ 65. illetve 63. mellék
A helyi választási iroda vezetõje: Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ


BÁRDOS LÁSZLÓNÉ

DR.,

CÍMZETES FÕJEGYZÕ

1. 2010. február 8. és február 12. között viszi ki a posta a választói névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt zárt borítékban.
2. A választói névjegyzék 2010. február
10-tõl 2010. február 17-én 16 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban a
népesség-nyilvántartási ügyintézõnél és
ezen idõtartam alatt lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl történõ kihagyás illetve felvétel miatt.

3. Jelöltet ajánlani és bejelenteni az illetékes választási bizottságnál 2010. március
19-én 16.00 óráig lehet .
4. A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételét a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl 2010. március 19-én 16 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár 2010. március 19-én 16.00
óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát
gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékbõl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
5. A közszemlére tett névjegyzék másolatát a HVI vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére 2010. március 22. napját követõen adja át a külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése ellenében.
6. A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi jelöltek politikai hirdetéseit
2010. március 24-tõl április 8-ig és április
12-tõl április 22-ig legalább egyszer ingyenesen közlik.
4.

évi beszámolóját, majd döntöttek a települési önkormányzat elõvásárlási jogáról lakóingatlanok kényszerértékesítése során.
A testület döntött az iskolaépítéshez elnyert pályázathoz szükséges önerõ finanszírozásához szükséges MFB ajánlatról,
majd elfogadta Dunaföldvár 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervét, illetve Dunaföldvár Éves Közbeszerzési Tervét.
A képviselõk döntöttek a Családsegítõés Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentesítésére beérkezett ajánlatokról, majd a
TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program) keretében benyújtandó pályázatról. Pályázat benyújtásáról döntöttek kulturális és hagyományõrzõ programok támogatására és a helyi szemétszállítás –
hulladékgazdálkodási feladatok ellátására.
A következõ napirendben a testület elvetette a pillanatnyi jármû sebességmérésben
közremûködésre beérkezett ajánlatot, lakossági kérelmet bírált el, tagot delegált a
megyei kórház felügyelõ tanácsába, majd a
háziorvosok kérelmét bírálták el.
A zárt ülésen a képviselõk városi kitüntetések adományozásáról döntöttek. 

A mûsorszolgáltatók 2010. április 9-én
és április 23-án legalább egyszer ingyenesen közzéteszik a jelölõ szervezetek, jelöltek által készített politikai hirdetéseket.
7. A választási bizottságok megbízott
tagjait a választókerületben jelöltet, listát
állító jelölõ szervezet és a független jelölt
legkésõbb 2010. április 2-án 16.00 óráig
jelentheti be a HVI vezetõjénél.
8. Igazolást – a választás elsõ és második fordulójára egyaránt – személyesen
vagy meghatalmazott útján legkésõbb
2010. április 9-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2010. április 6-án megérkezzen a
HVI-hez. Igazolást – a választás elsõ és
második fordulójára is – legkésõbb 2010.
április 9-én 16.00 óráig lehet kiadni.
9. A HVI vezetõje 2010. április 8-án
16.00 óráig – a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg – kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit
igazolás kiadása miatt onnan törölt.
10. A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16.00 óráig és április 23-án 16.00
óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.
11. Mozgóurna csak írásban kérhetõ!
Mozgóurna a szavazás napja elõtt a helyi
választási irodától, a szavazás napján a la-

kóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhetõ.
12. A választási kampány 2010. április
9-én 24.00 óráig és április 11-én 19.00 órától április 23-án 24.00 óráig tart.
13. A névjegyzéket 2010. április 10.
után lakcímváltozás miatt nem lehet
módosítani.
14. A szavazóköri jegyzõkönyv egy példánya az illetékes választási irodában
2010. április 14-én 16.00 óráig és április
28-án 16.00 óráig megtekinthetõ.
15. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2010. május 25-ig köteles eltávolítani.

16. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2010. július 24-ig kell megõrizni.
2010. július 24. után a szavazólapokat és a
választási iratokat - a jegyzõkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. 

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
1997.évi C.tv. 10.§-a alapján a 2010. január 1-ji lakosságszám figyelembe vételével
felülvizsgálatra került a szavazókörök
száma, sorszáma és területi beosztása.
A felülvizsgálat eredményeként megál-

lapítottuk, hogy az alábbi kivételtõl eltekintve nincs szükség változtatásra, a szavazókörök kialakítása megfelel a törvényi
elõírásoknak:
A 002. számú szavazókör, mely egyben
a településen kizárólag településszintû lakcímmel rendelkezõk (hajléktalanok) és az
igazolással szavazók számára is ki lett jelölve, a folyamatban lévõ iskola felújítás/
építés miatt a szomszédos Bölcsõde épületében Dunaföldvár Kossuth L. u. 23. szám
alatt mûködik a választás idején !
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes fõjegyzõ

Horváth Zsolt választókerületünk MSZP-s képviselõjelöltje
Horváth Zsolt az MSZP színeiben indul
a 2010-es országgyûlési képviselõ-választásokon – jelentette be ünnepélyes
keretek között a párt megyei szervezete
Szekszárdon.


LAJKÓ ANITA

Horváth Zsolt személye jól ismert
Dunaföldváron, hiszen régóta részt vesz a
város közéletében. A környékbeli településeken is ismerhetik, hiszen már a 2006-os
választások ideje alatt Molnár Józsefet, akkori országgyûlési képviselõjelöltet kísérve látogatott el a szomszédos falvakba,
községekbe, városokba.

Horváth Zsolt

A képviselõjelöltek bemutatása megelõzi
a tényleges kampányidõszakot, egyfajta

Kampányra felkészülõ rendezvény
Magyarországon négyévenként nyílik
mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal
élve – szavazatunkkal döntsünk az országgyûlési képviselõkrõl. Az országgyûlési képviselõ-választás elsõ fordulójára
2010. április 11-én, a második fordulójára
pedig 2010. április 25-én kerül sor.


LAJKÓ ANITA

földvári Fidesz-MPSZ elnöke. Az õ feladatuk elsõsorban a kampány ideje alatt a rendezvények megszervezése, lebonyolítása,
koordinálása lesz.
Tóth Ferenc a négy évvel ezelõtti választások ideje alatt komoly támogatóbázisként
tudhatta maga mögött a dunaföldváriakat,
akiknek támogatásában 2010-ben is bízik. 

Ennek szellemében kampányra felkészülõ
rendezvényt tartott a Fidesz-MPSZ helyi szervezete, ahol ismét elhangzott, hogy a párt negyedik alkalommal is Tóth Ferencet indítja a
2010-es országgyûlési képviselõ-választáson.
Tóth Ferenc kampánystábjával együtt dolgozik azon, hogy negyedik alkalommal is
gyõzzön választókerületében. Kampányfõnöke Bordács József a paksi, kampányfõnök-helyettese pedig Takács Zoltán a duna5.

kampányra való felkészülésnek tekinthetjük.
Horváth Zsolt hangsúlyozta, hogy elsõsorban a szociáldemokrácia értékrendjét tudja
magáénak, fõ feladatának pedig a lakosság
jobblétének megteremtését tekinti. Kiemelt
jelentõségûnek tartja, hogy az állampolgárok maguk is érezzenek felelõsséget lakhelyük, társadalmi helyzetük iránt.
Ellenjelöltje a faddi lakhelyû Tóth Ferenc, aki negyedik alkalommal indul az
országgyûlési képviselõ-választásokon.
Horváth Zsolt méltó küzdelemre számít,
magabiztosan, a választók szavazataiban
bízva áll a Fidesz-MPSZ jelöltjével
szemben. 

Ismételt ajánlati felhívás akadálymentesítésre

Tisztelt
Kivitelezõk!
Dunaföldvár Város Önkormányzata
ajánlati felhívást tesz közzé a Dunaföldvár, Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat akadálymentesítési munkáinak elvégzésére.
Az ajánlattételi felhívás letölthetõ a
www.dunafoldvar.hu oldalról.
Ajánlatok benyújtási határideje: 2010.
március 1.
Tájékoztatás kérhetõ az Építésügyi és
Mûszaki Irodán (75/541-558
Kérjük, készítsék el ajánlatukat, melynek összeállításához sok sikert kívánunk!
Nagy Gáborné polgármester

Pályázati felhívás
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola

FÕIGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉRE
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízatás idõtartama: 5 év
(kezdõ napja: 2010. július 01., megszûnés
napja: 2015. július 15.
A munkavégzés helye: Tolna megye,
7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, a tagintézmények munkájának koordinálása, jogszerû mûködésének biztosítása
a hatályos jogszabályokban, alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban
foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint

a végrehajtására kiadott jogszabályok az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Egyetemi szintû tanári végzettség és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga.
- Pedagógus munkakörben legalább 5
éves szakmai tapasztalat.
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
- Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Közoktatási intézmény-vezetõi gyakorlat, közoktatás-vezetõi szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz.
- Az intézmény vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
- Iskolai végzettséget, szakmai gyakorla-

tot igazoló okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását.
- Nyilatkozat, melyben a pályázatának
és abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul/nem járul hozzá.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. július 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. március 31.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, 1 példányban, a munkakör megnevezésével: fõigazgató.
Pályázat címzése: Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatala, Nagy Gáborné
polgármester 7020 Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2.
A pályázat elbírálásának határideje:
2010. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné polgármester nyújt, a 75/541-553 telefonszámon. 

Pályázati eredmények, lehetõségek kistérségünkben
Nyertes pályázatokról és pályázati lehetõségekrõl számolt be Kiss Lajos Csaba
kistérségi menedzser.


LAJKÓ ANITA

Nyertes pályázatok
Két sikeres projektet emelt ki Kiss Lajos
Csaba, kistérségi menedzser. Az elsõ egy
olyan turisztikát érintõ pályázat, amelyet a
Paksi Atomerõmû Zrt. írt ki. A sikeres pályázatnak köszönhetõen kb. 5 millió forintot
fordíthat a kistérség, köztük természetesen
Dunaföldvár városa is, egy olyan honlap elkészítésére, amely 14 települést mutat be. A
tervezett honlap célja elsõsorban az, hogy az
érdeklõdõk minél inkább megismerhessék
ezt a 14 települést, az itt található látványosságokat, érdekességeket.
A honlap színvonalát mutatja, hogy útvonaltervezõt, programterveket, a polgármesteri hivatalok és okmányirodák elérhetõségét, nyitvatartási idejét, a civil szervezetek
adatait is tartalmazza majd. Kisfilmeket is
készülnek forgatni a 14 település látványosságairól, amelyeken a polgármesterek kalauzolnák végig a honlapra látogatókat.

Kiss Lajos Csaba

A rendelkezésre álló 5 milliós keret
nemcsak a honlap megvalósítására elegendõ, hanem kétéves fenntartását, frissítését
valamint egy népszerûsítõ kiadvány elkészítését is fedezi majd.
Mind a lakosság, mind a turisták nagy
segítségére lehet a készülõ honlap, hiszen
könnyen elérhetõ, színvonalas, sok információt tartalmazó oldalt terveznek megvalósítani. Kiss Lajos Csaba reményei szerint
már a nyáron látogatható lesz a www.paksikisterseg.hu oldal.
A másik pályázat most télen indul. Közmunkapályázatot nyertek el a pályázatírók,
amely igen jelentõs összeghez, 18 millió
forinhoz juttatja a kistérséget. A pénz arra
6.

elegendõ, hogy 5 hónapig foglalkoztassanak Dunaföldváron 10, Bölcskén 3,
Madocsán pedig 2 fõt közmunka keretein
belül. A pályázaton belül eszközök vételére, az eszközpark fejlesztésére, védõfelszerelések megvételére is lehetõség nyílik.
Aktuális pályázati lehetõségek
Hasonlóan az elõzõ évhez a Nemzeti Civil Alapprogram újabb pályázati lehetõségeket biztosít civil szervezetek számára.
Elsõsorban mûködési célra lehetett a tavalyi évben forrásokat nyerni. A pályázatot a
2010-es esztendõben ismét be lehet nyújtani, a beadási határidõ 2010. március 31.
Érdemes minden bejegyzett egyesületnek,
szervezetnek, alapítványnak pályáznia, hiszen 400-600.000 forint közötti összeg
hívható le a mûködés segítésére. Érdeklõdni, információkhoz jutni a www.nca.hu oldalon lehet.
A vállalkozók is pályázhatnak, hiszen a
Gazdasági Versenyképesség Operatív
Program (GVOP) gépbeszerzéses pályázata még nem zárult le. Kitétel viszont, hogy
csak azok a cégek pályázhatnak, akik 10
személynél többet foglalkoztatnak. 

Eladó önkormányzati telkek
A Dunaföldvár Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
70/2007. (III.27.) KT. számú és a
143/2009.(VI.30.) KT. számú határozata
alapján az alábbi ingatlanok licitálás útján
történõ értékesítésére:

Induló licit ára:
1. 3544 hrsz
2.900.000,-Ft + ÁFA
2. 2264/71 hrsz 1.270.000,-Ft + ÁFA
3. 2264/72 hrsz 1.274.000,-Ft + ÁFA
A részletes pályázati anyag 2010. január
25–tõl (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 átutalja Dunaföldvár Város Önkormányzatának a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 70600133-15000013
számú számlájára 2010. február 24-ig
(szerda).
A letéti díj: sikertelen pályázat esetén a
licitálást követõ 10 napon belül visszafizetésre kerül, sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
Az árverés idõpontja: 2010. február 25.
(csütörtök) 14 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. (Nagyterem)
Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2010. évi pályázatai
Az 1992 óta mûködõ üdülési csekk egyre
népszerûbb, hiszen egyre több és hasznosabb szolgáltatásért fizethetünk vele:
szállás, étkezés, utazási szolgáltatások,
autópályadíj, kulturális szolgáltatások,
rekreációs szolgáltatások, sport- és szabadidõ szolgáltatások, állat- és növénykerti belépõk, kölcsönzés, belföldi utasbiztosítás, internet elõfizetés. A fõ cél
azért maradt a régi, vagyis a szociális célú kedvezményes üdültetés elõsegítése.


SZIEGL ERIKA

Ehhez az idén is három pályázatot írt ki
az alapítvány. Az „Ezüst nyár” azoknak a
belföldi nyugdíjasoknak biztosít lehetõséget, akik betöltötték a 62. életévüket és
nyugdíjuk nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.

Tizenötezer Ft önrész befizetése esetén az
alapítvány 40.000 Ft névre szóló üdülési
csekket biztosít.
A fogyatékkal élõk számára „Esély a pihenésre” címmel jelent meg pályázat. Pályázhatnak csak a 18. életévüket betöltött
személyek, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, de havi jövedelmük
nem haladja meg a 80.000 Ft-ot. Az önrész
és a támogatási arány az elõzõ pályázattal
megegyezik. Amennyiben kísérõ személy
szükséges, 10.000 Ft önrészhez 20.000 Ft
támogatás kapható.
A „Szolidaritás” néven kiírt pályázat
azoknak a munkavállalóknak szól, akik
több gyermeket nevelnek, a pályázat beadását megelõzõ hónapban teljes munkaviszonnyal rendelkeztek, bruttó keresetük

nem haladja meg a 130.000 Ft-ot és kettõ
vagy több 18 éven aluli gyermeket nevelnek. A kérelmezõ felnõtt részére 15.000 Ft
önrészhez 40.000 Ft támogatás, a gyermekek részére személyenként 25.000 Ft támogatás jár 5.000 Ft önrész megfizetése
esetén.
Fontos tudni, hogy támogatást csak
azok kaphatnak, akik 2009-ben nem részesültek szociális célú üdülési támogatásban. A pályázatokhoz csatolni kell a
megfelelõ igazolások másolatát. A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg illetékes APEH
ügyfélszolgálati irodában történik. A
2010-es pályázati adatlapok a Tourinform irodában (várudvar, tel.: 75/341176) átvehetõk. 

azok a képsorok és film bejátszások, melyek
felelevenítették a négy illetve hat év érdekes, felejthetetlen pillanatait. A képkockák
mosolyt, néha nevetést vagy könnyeket varázsoltak a figyelemtõl feszülõ arcokra.
A szalagok feltûzésének ünnepélyes percei után beszédek következtek. A végzõsök meghatottan emlékeztek ifjúkoruk

csodálatos éveire, a kezdetektõl a felnõtté
válás idõszakára, mely tele volt örömmel,
néha bánattal, de nem maradhatott ki belõle a barátság, a csalódás, a szerelem klaszszikus hármasa sem. Elhangzott a köszönetnyilvánítás mindazok számára, akiket
megillet, és a végén a fogadkozás, hogy a
hátralévõ néhány hónap „kizárólag” a tanulás jegyében fog telni. A 11-dikesek beszédének alapgondolata a biztatásra és a jó
kívánságokra épült.
A nyitótánc ismét óriási sikert aratott. A
kecses mozdulatok, a szép ruhák, a frizurák és a tizennyolcadik életév minden bája
együttesen megtette hatását. A vendégek
távozása után ízlésesen tálalt vacsora következett az ebédlõben, majd kötetlen beszélgetés és buli, mely során a résztvevõk
értékelték az eseményeket is.
Â

Mosoly és
könnycseppek
2010. január 29-én tartotta szalagavató
ünnepségét a Magyar László Gimnázium. A korábbi hagyományokhoz híven
a 11. évfolyamosok szervezték meg a
rendezvényt, melyre a végzõsök szüleiket, barátaikat is meghívhatták.


SZABADOS SÁMUEL

A program a szervezõk mûsorával kezdõdött, mely során bölcsességek, jó tanácsok hangzottak el a jövõre vonatkozóan,
és vidám keretek közt megelevenedtek a
diákélet hétköznapjai is.
A folytatásban kivetítõn jelentek meg

7.

Â Klinger Nikolett 12. b: „Sokféle érzés kavarog bennem, boldog vagyok,
hogy ilyen gyönyörû estét kaptunk ajándékba, s szomorú, hogy diákéveim lassan véget érnek. Sok szép emlék fûz a
gimihez. Egy éve mi rendeztük a szalagavatót, akkor sok jó baráttól kellett búcsút vennünk. Én már akkor is meghatódtam, s éreztem, hogy nemsokára mi
búcsúzunk. Ez az idõ is eljött… A Budapesti Gazdasági Fõiskolán szeretnék továbbtanulni, és a jövõben pénzügyekkel
foglalkozni. Nehéz bejutni, de úgy érzem, a tanulmányi eredményeim alapján

van esélyem. Azt hiszem megfelelõ alapokat kaptam itt. Addig még keményen
kell készülnöm az érettségire. Ma viszont ünnepelünk, bulizunk, örülünk,
hogy együtt lehetünk, sajnos, már nem
sokáig.”
Jákli Tímea 12.a: „A szüleim indíttatására jöttem ide. Mindketten MLG-sek voltak, sok élményükrõl meséltek, én pedig
izgatottan hallgattam õket, s már kisgyerekként eldöntöttem, hogy idejövök. Döntésemet nem bántam meg. Az itt töltött
éveket én aztán tényleg kihasználtam. Sok
barátot szereztem, volt, akivel összevesz-

tem, majd kibékültem. Jártam színjátszó
körre, a kézilabdacsapat kapitányaként
sportsikereket éltem meg. Mindemellett
sokat tanultam, az eredményeimre is büszke vagyok. Jogi pályán szeretnék továbbtanulni. Köszönöm a 11-dikeseknek ezt a
szép estét.”
Kovács Petra 11.a: „Rendezõkként sokat
dolgoztunk az utóbbi hetekben, hogy jól
sikerüljön az ünnepség. Látva a végzõsök
örömét, úgy érzem, a munkánk eredményes volt. Tudom, hogy egy év múlva mi
leszünk az ünnepeltek, de nekem ez még
oly távolinak tûnik.” 

Torkos Csütörtök

met arra, hogy külön erre az alkalomra nem
lehet úgynevezett szûkített menüsort összeállítani, még azzal a hivatkozással sem,
hogy lényegesen nagyobb a forgalom a
megszokottnál. Azoknak az éttermeknek a
jelentkezését, amelyek tavaly így jártak el,
az idén nem fogadta el a Magyar Turizmus
Zrt. Abban viszont a szolgáltatóknak van
igazuk, hogy az eredeti céllal ellentétben ami a hazai vendéglátás népszerûsítését, a
színvonalas éttermi kultúra kialakulását
szorgalmazza-, sokan inkább csak „hazapakolni” szeretnének minél nagyobb mennyiséget. Érdemes tehát figyelembe venni,
hogy a kedvezmény csak a helyben elfogyasztott ételekre és italokra vonatkozik. A
vendéglátóhely az elvitelre szánt ételekre
adhat kedvezményt, de az nem kötelezõ.
Az akció sikere érdekében a Magyar Turizmus Zrt. az idén az éttermi beszállítók
és nagykereskedések figyelmét is felhívta

arra, hogy az akcióban résztvevõ vendéglátóhelyek a Torkos Csütörtököt megelõzõ
napokban kedvezményekben részesülhessenek. A január 10-ig bejelentkezett szolgáltatók listáját a Magyar Turizmus Zrt. a
nyomtatott sajtóban és a www.itthon.hu illetve a www.menjunkenni.hu internetes
portálokon is népszerûsíti. (Az „Itthon otthon van“ programajánló a Tourinform irodában megtalálható.) A jelentkezéseket a
társaság még február 15-én, 11.00 óráig
fogadja, de ebben az esetben már csak az
online kommunikációban tud megjelenési
lehetõséget biztosítani.
Dunaföldváron a Marcipán Cukrászda
(tel.: 75/541-055), a Piramis Cukrászda
(Tel.: 30/373-0659), a Tóth Cukrászda
(75/541-277) és a Vár Étterem (Tel.:
30/664-8328) fogadja az érdeklõdõket. A kiválasztott vendéglátóhelyre érdemes elõre
bejelentkezni. 

Ötödik alkalommal hirdette meg a Magyar Turizmus Zrt. a Torkos Csütörtök
elnevezésû akcióját, amely 2006 óta töretlen népszerûségnek örvend. Az idén február 18-ára esik a hamvazó-szerdát követõ csütörtök, amikor is a néphagyomány
szerint a húsvéti negyven napos böjt elõtt
„kötelezõ” torkoskodni, legalábbis a farsangi maradékokat megenni.
SZIEGL ERIKA
Az akcióhoz azok a vendéglátóipari egységek csatlakozhattak, melyek vállalták,
hogy ezen a napon teljes nyitva tartási idejük
alatt ’a la carte’ kínálatukból 50% kedvezményt biztosítanak a számla végösszegébõl
helyben fogyasztás esetén. (A kedvezmény
tehát az étel- és italfogyasztásra együttesen
vonatkozik.) A szervezõk felhívják a figyel

Téli esték címû elõadássorozat
zajlik a Kertbarátok szervezésében


LAJKÓ ANITA

„Kutya hideg van” Állattartás télen
A Kertbarátok által szervezett Téli esték címû elõadássorozat második meghívott, elõadója Dr. Túri Árpád, állatorvos,
elõadásának központi témája a téli állattartás volt. Elsõsorban arra kérte a megjelenteket, hogy kerüljék a szélsõségeket,
ne essenek túlzásokba, hiszen az állatoknak sem a túl meleg, sem a túl hideg nem
kedvez. Próbáljuk betartani az arany középutat, kerüljük az állatok – ma oly di-

szok esetén legyen hol melegedniük kedvenceinknek.
Dr. Túri Árpád röviden kitért a H1N1 vírusra is, de elmondása alapján állatok között sem Dunaföldváron, sem Magyarországon nem fordult elõ bizonyítottan
H1N1 vírus okozta megbetegedés.

Dr. Móricz Zoltán háziorvos a
vírusokról tartott elõadást

Dr. Túri Árpád

vatosnak számító – ruhába öltöztetését,
és figyeljünk arra, hogy a kemény mínu8.

Külön kérés volt a szervezõk részérõl,
hogy ne a H1N1 vírus álljon az elõadás fókuszában, hiszen errõl mostanában minden
fórumon sokat lehet hallani, hanem másik
vírusokat mutasson be. A különbözõ vírusok okozta megbetegedésekrõl, a megelõzésrõl valamint a gyógyításról ejtett szót
az elõadó. A vírusok közül Dr. Móricz

Csõkör Csaba, természetgyógyász és
csontkovács a „szebb jövõrõl” beszélt

Dr. Móricz Zoltán

Zoltán kiemelte a náthát, ami a legtöbb
megbetegedést okozza, az influenzát valamint egyéb olyan vírus okozta megbetegedéseket, mint a bárányhimlõ, az övsömör,
a veszettség vagy a mumpsz.
„Fontos a megelõzés, testünk-lelkünk
karbantartása, az egészséges táplálkozás
illetve idõsek, krónikus betegek, elhízottak
esetében a védõoltás is ajánlott“ – mondta
el az elõadó.

Legújabb szerek és technológiák
a szõlõ- és gyümölcstermesztésben
Dr. Sûrû János, agrármérnök a „Téli esték“ címû sorozaton belül elhangzott elõadása a szõlõben és a gyümölcsösben
használható legújabb szerekrõl, illetve
technológiákról szólt. Elõadása elõtt röviden szót ejtett az elmúlt esztendõ nehézségeirõl, hiszen a világgazdasági válság a
mezõgazdaság ágazatát sem kímélte.

Minden ember életében tudatos tervezés
eredményeként kell szerepeljen, hogy törekedjen az egészégre, egy jobb lét megvalósítására.
Már az elõadás „alcíme” is hangsúlyozta, hogy az elõadó által népszerûsíteni kívánt szellemi és anyagi termék egyfajta
„magyar megoldás, magyar válasz”. A rejtélyes fogalmi kör egyfajta lehetõséget takar, amely lehetõvé teszi a jobblét megteremtését, az egészségesebb élet megvalósítását.
A természetgyógyász hangsúlyozta az
akár közhelyként is ismert gondolatot, mi-

A válság negatív hatásai hazánkban a szõlõ- és a gyümölcstermesztés területén is
érezhetõek. Idesorolhatjuk a piacvesztést, a
cégek közti pénzügyi kapcsolatok romlását
és az olcsó import áruk beáramlását.
A válság mellett komoly befolyásoló tényezõ az idõjárás, azonban ennek elõrejelzése igen nehéz, hosszú távon egyelõre
megoldhatatlan feladat.

szerint nem gyógyítani, hanem megelõzni
kell a betegségeket. Az anyagiak területén
pedig a megtakarítás fontosságára hívta fel
a figyelmet. 

Nepálról az evangélikus templomban
2010. január 15-én az evangélikus templomban tartott fényképvetítéssel illusztrált úti beszámolót Barát István Magyarok Nepálban - Õseink nyomai Ázsiában címmel.


BALOGH EMESE

Barát István Dr. Czeke Andrással Tanpai Rinpocse, a Nepáli Fehér Királyi Kolostor alapítója meghívására töltött három
hetet Kathmanduban, Nepál fõvárosában.
A 20 éve alapított Fehér Királyi Kolostorban több száz buddhista szerzetes részesül
ingyenes tanulmányokban, szállásban és
étkeztetésben; ez Nepál egyik legnagyobb
kolostora.
Mint Barát István elmondta, a nepáliak
nem tudják, hogy kik is a magyarok, ahogy
a tibeti menekültek sem a magyarokról,
hanem a hunokról bírnak ismeretekkel.
Mivel elõször járt Nepálban, számára, az
elkényelmesedett, nyugati ember számára

Könyvbemutató
Dr. Sûrû János

Csõkör Csaba

Nagyszámú érdeklõdõ körében
2010. január 27-én a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban Szalai
Károly történész, helytörténész
ajánlásával és közremûködésével
mutatták be a szerzõk a Földvári
tabló címû kötetet, melybõl több
mint száz dunaföldvári kötõdésû
ember életrajzát ismerheti meg az
olvasó.
9.

az elsõ benyomások sokkolóak voltak: a
köztisztaság, az infrastruktúra, az életmód
nem mérhetõ európai mércével. Mint
mondta, a kolostorban töltött három hét
alatt nagyon keveset aludtak. A magas,
embert próbáló páratartalom, a szúnyogok,
a hõség ebben éppúgy közrejátszott, mint a
kolostori napirend: négy órakor keltek, öt
órakor már imádkoztak, s csak a déli hõségben volt némi pihenésre lehetõség, hiszen késõ estig a szent helyeket, a környékbeli falvakat járták
Barát István és Dr. Czeke András
úticélja az volt, hogy megkeressék azokat a Nepálban fellelt magyar-hun-szkíta
vonatkozású nyomokat, amelyek a magyarságtudatot is erõsíthetik. Ezekrõl a
hasonlatos jelképekrõl, szimbólumokról,
a kulturális hasonlatosságokról, illetve a
buddhista tanításokról, beavatásokról is
beszámolt az evangélikus templombeli
elõadásában. 



BALOGH EMESE

A kiadvány szerkesztõje Raffainé
Kókány Judit elmondta, hogy a kötet megírásának ötlete a Helytörténeti Klub tagjaitól származik. A három éve mûködõ honismereti csoport a már lezárt, Dunaföldvárhoz kapcsolódó életutak megírásával hiányt akart pótolni, hiszen ilyen jellegû feltárása településünk múltjának még nem történt meg.
A több mint száz életutat, arcképet bemutató könyv másfél év alatt született meg. Â

Â Ez idõ alatt a szerzõk – Gallai Sándor,
Gallai Sándorné, Keresztes Lajos, Lukácsi
Pál és Szászvári Józsefné – levéltárakban,
könyvtárakban kutattak a fellelhetõ adatok
után, interjúkat készítettek az élõ hozzátartozókkal, illetve megírták a szócikkeket, melyekhez a képanyagot Molnár György, Nagy
József és Takács András gyûjtötte össze.
A Földvári tabló kiadásához 500 ezer forinttal Dunaföldvár Város Önkormányzata

járult hozzá olyan feltétellel, hogy a kiadott
1000 példányból ötszázra igényt tart; a szerzõk a munkájukkal, a szabadidejükkel s nemegyszer az adatok felkutatásához kapcsolódó költségek felvállalásával járultak hozzá a kiadvány megszületéséhez.
A kötet kiadója a Berze-Nagy Ilona Városi könyvtár - ez az elsõ könyve városunk
könyvtárnak; a nyomdai munkákat a szekszárdi Séd Nyomda végezte.

A könyvbemutató népszerûsége mellett
az eladott kötetek száma is mutatja: városunkban a helyiek számára is fontos, hiánypótló kiadvány jelent meg.
A szerzõk már a folytatáson dolgoznak,
hiszen a kötet csupán merítés a múlt nagy
egyéniségeinek körébõl, vannak még feltárandó, megírandó életutak. Ezeket, reményeik szerint, 2011-ben ismertetik majd
meg az olvasókkal. 

Török delegáció

hogy az 1999-es várjátékokon a török
Bursa település tánccsoportja vendégszerepelt nálunk. Látványos, profi produkciójuk, a várudvarra varázsolt török
hangulat óriási sikert aratott. A tervek
szerint hasonlóan színvonalas produkció
fogja színesíteni idén a május 29-30-án
megrendezésre kerülõ programunkat. A
törökkor megjelenítését nemcsak a mi
helyszínünk adja, hanem az is, hogy
Pécs mellett Európa másik kulturális fõvárosa idén Isztambul. Pécs partnereként tehát egy színvonalas, hangulatos
törökkori várjátékkal tudunk csatlakozni
a központi programokhoz.

Vendégeinknek nagyon tetszett a behavazott Dunaföldvár és persze a várudvar is. A
fekete kötény legendáján jót derültek,
mondván, lehet, hogy az elrabolt lányok között voltak „önkéntesek” is. A borlovagrend
székházában elköltött vacsora alatt igazi baráti hangulat alakult ki, ahol az is kiderült,
hogy Aksu polgármester úrnak nagyon jó
hangja van. Ígérete szerint az egyik legszínvonalasabb török katonazenekart hozzák el,
és nem fog elmaradni a török gasztronómia
sem, általuk hozott alapanyagokból.
Az idei Dunaföldvári Várjátékok tehát a
régió egyik legszínvonalasabb programjának ígérkezik. 

A szkanderversenyek egy része pénzdíjas.
Ez is az volt?
A londoni viadal 22 000 dollár összdíjazású, súlycsoportonként és bal-jobb kezenként
5-5000 dollárt lehetett elvinni a gyõztesnek.
Melyik súlycsoportban indultál?
A 90-100 kg-os súlycsoport felsõ határán
voltam, amit érdemes kidekázni, mivel, míg
100 kg alatt 10 kilónként mennek a súlycsoportok, 100 kg felett már nincs felsõ korlát.
Ha csak 10 dekával átcsúszok ide, akár egy
150 kilós ellenféllel is szembekerülhetek, akkor pedig végem…
De nem így történt. Kikkel mérkõztél, és
milyen eredménnyel?
Egy svédet vertem meg jobb kézzel 6:0-ra,
ballal 5:1-re, egy dánt jobbal 5:1-re, ballal
6:0-ra, és a végül a döntõben egy amerikait

jobbal 6:0-ra, ballal 4:2-re. Amúgy jobbkezes
vagyok.
Nehéz gyõzelem volt?
Nem. Úgy érzem, erõben, technikában,
robbanékonyságban is a topon voltam. Könynyû volt nyernem, még csak el sem fáradtam.
Remek, jó hangulatú, izgalmas rendezvény
volt.
Minek köszönhetõ ez a könnyû gyõzelem?
Mekkora munka áll mögötte?
Közvetlenül a versenyre kb. két hónapot
készültem. Azt hiszem nem is ez, hanem az
azt megelõzõ hosszú pihenés tett jót. Valójában kényszerpihenõ volt, hiszen 2009 elején
elszakadt a jobb bicepszem, így 6 hónapot
teljesen kihagytam. Talán nem is árt néha, ha
az ember nem csinál semmit…
Egy pár szót a versenyrõl: hogy néz ki egyáltalán egy ilyen rendezvény?
A London Centrál Sport Cafe-ban zajlik
hagyományosan, évek óta. Ez a hely London
szívében, a Piccadilly Circusnál található, kb.
800 ember élvezheti itt a mérkõzéseket. Maga a verseny négynapos; elsõ nap mérlegelés
és interjúk zajlanak, másnap jobbkezes, harmadnap balkezes mérkõzések, utolsó nap pedig a díjkiosztás és újabb interjúk.
A felhajtás elég nagy. Már a repülõtéren
transzparensekkel fogadják az érkezõket a Â

Nagy Gáborné polgármester meghívására 2010. január19-tõl 21-ig a törökországi Yenice nevû kisváros delegációja
vendégeskedett Dunaföldváron.
SZIEGL ERIKA
Hasan Aksu polgármester, Sebattin Kaplan
képviselõ és Meric Kurt tolmács azzal a céllal érkezett városunkba, hogy az idei kiemelt
fontosságú városi rendezvényünk, a várjátékok programját egyeztessék a szervezõkkel.
Biztosan sokan emlékeznek rá - nekem legalábbis még mindig emlegetik -,


Ismét bajnok a
Doktor Úr!
Korábban bemutattuk már lapunkban
Bogdán Róbertet, aki olyan sportágban jeleskedik, amelyrõl viszonylag keveset tudunk: szkanderozik. Jó egy éve beszéltünk
a sportágról, megismerhették magát a
sportolót, akit a szkandersport világában
neveznek Doktor Úrnak, most pedig egy
újabb sikerrõl számolhatunk be. Idén január elején súlycsoportjában mindkét kézzel bajnok lett a londoni Arm Wars Word
Super Seria világkupa sorozat versenyén.


BAKSAY ERIKA

Kik juthattak el erre a versenyre?
Az Arm Wars meghívásos verseny, ahová kvalifikálnod kell magad. Lényegében a
szervezõk döntik el, kit hívnak meg a versenyre. Kezdõ, ismeretlen nevû sportolók
nem fordulnak meg ezeken a viadalokon,
többszörös bajnoknak kell lenni ahhoz,
hogy számoljanak veled. Jómagam – több
más gyõzelem mellett – két éve már megnyertem ugyanezt a versenyt, így kaptam
meghívást Londonba.

10.

Â szurkolók, ami érdekes érzés, fõleg ahhoz
képest, hogy Magyarországon nem sok embernek van fogalma arról, ki kicsoda ebben a
sportágban – ha egyáltalán tudnak a létezésérõl. Angliában minden esetre komoly hagyománya van a szkandernek, sportként, és a
szórakoztatóipar részeként is.
Meghívásos volt a verseny, ami anyagilag
mivel jár a számodra?

A pénzdíjról beszéltünk. A meghívás
pedig azt jelenti, hogy a szervezõk állják
az utazás és az ott tartózkodás költségeit,
ami szó szerint luxuskörülményeket jelent.
A meghívás azt is jelenti, hogy a szervezõk
és versenyzõk mind ismerik egymást?
Mindenki bennfentes?
Lényegében igen. De ez nem azt jelenti,

hogy ez egy zárt közösség: ahogy 3 éve én,
úgy bárki bekerülhet, ha komoly eredményeket ér el néhány jelentõs versenyen. Ez eléggé igazságos rendszer.
Terveid?
Május végén Németországban egy hasonló
nemzetközi verseny, és a nagy cél nyáron:
Las Vegas, a sportág legnagyobb versenye.
Addig pedig munka. 

Átadták a „Dunaföldvár Kultúrájáért” díjakat
Ünnepélyes keretek között adták át a
„Dunaföldvár Kultúrájáért”díjakat
2010. január 22-én a Magyar Kultúra
Napján a dunaföldvári mûvelõdési központban. A díjazottak dr. Velis Béláné,
Brunszvik Teréz- díjas nyugdíjas óvónõ
és Simon István református lelkész voltak.


LAJKÓ ANITA

Dr. Velis Béláné, Vali néni nyugalmazott óvodapedagógus. Negyven évet töltött a pályán, egész élete a gyermekek
körül forgott. Az évtizedekig tartó pedagógiai munka nemcsak a gyermekek oktatómunkáját jelentett, hanem egyfajta
kultúrára való nevelést is. Elhivatottságát korábban Budapesten Brunszvik Teréz- díjjal ismerték el. Munkája mellett
mindig sok közösségi feladatot vállalt.
Nyugdíjba vonulása után évekig vezette a
helyi nyugdíjas klubot. A tavalyi év során kiállítás nyílt munkáiból a városi
könyvtárban „Volt egyszer egy bábszakkör” címmel, hiszen Vali néni évtizedekig vezette a dunaföldvári bábszakkört.
70. életévén túl egyre kevesebb közösségi feladatot vállal, bár napjait továbbra is

dr. Velis Béláné

Simon István

aktívan éli. Igyekszik minél több idõt unokáival tölteni, szívesen és sokat olvas,
nosztalgiázik, beszélget a dunaföldváriakkal, hiszen úton útfélen megállítják a városban „mindenki Vali nénijét”.

Elmondta,
hogy
meglepte
a
„Dunaföldvár Kultúrájáért” díj, hiszen a
korábbi években is elismerték munkáját
különbözõ díjazásokkal, így egy újabb, várostól kapottra már nem számított.
Simon István református lelkész hálás
szavakkal mondott köszönetet a városnak
az elismerésért a díj átvételét követõen.
Mint mondta, a családja titokban tartotta
elõtte az örömteli eseményt, így csak a díjátadón szembesült azzal a ténnyel, hogy õt
kérik a színpadra.
Lelkészként éli mindennapjai, de a „kultúra szelleme” örökösen ott lebeg körülötte. Szívesen olvas és szaval verseket, sõt,
mint fogalmazott: „olykor-olykor egy-egy
darabot magam is elkövetek”.
Családjával 10 éve él Dunaföldváron, igazi
megtiszteltetésként éli meg, hogy Vali néni
mellett õ kapta a „Dunaföldvár Kultúrájáért”
díjat. Véleménye szerint nemcsak lokális, hanem globális szinten is sokat lehet tenni a kultúráért. Helyi szinten a hitet és a kultúrát próbálta és próbálja a jövõben is egyesíteni, számos alkalommal szervezett zenés áhítatot,
elõadássorozatot, verses megemlékezést. Hit
és kultúra szerinte elválaszthatatlan, egymást
erõsítõ, egymást építõ dimenzió. 

Elsõ lépés a világot jelentõ deszkák felé
Három éve alakult meg városunkban a
Magyar László Gimnázium Zsigec Musical Csoportja. Január közepén immár
másodszor tartottak nagysikerû, teltházas bemutatót a mûvelõdési házban.


SZABADOS SÁMUEL

Teleki Károly csoportvezetõ a megalakulás körülményeirõl beszélgetve fontos
momentumnak tartotta énektanár felesége jelzéseit a gimnáziumi tehetséges ta-

nítványokról. Közülük többen szerettek
volna éneket tanulni, illetve érdeklõdtek
a tánc, a színház világa iránt. Õk a Teleki család szervezésében nyáron Kisszékelyen töltöttek pár napot, és itt született
meg az ötlet, hogy csoportot alapítanak.
Az ének, a tánc, a mozgáskultúra elemeit
gyakorolva ismert dalok, musicalrészletek elõadására vállalkoztak kezdetben
szûkebb, majd egyre nagyobb közönség
elõtt.
11.

Egy évvel ezelõtt került sor elsõ, jelentõsebb bemutatkozásukra a mûvelõdési házban, ami sikerrel járt. Sorra jöttek a további
fellépések: a paksi „Ki mit tud?“, a kunszentmiklósi verseny, fellépés Bölcskén,
Kulcson. Nagy élményt jelentett az egyhetes
németországi turné is a gyerekek számára.
Produkciójuk annyira egyedi, hogy jelenleg
Magyarországon nincs olyan verseny, ahol megmérettethetnék magukat. Programjuk a dal, a
tánc, a pantomim egyvelegébõl áll össze.
Â

Â Az idei gála tematikája a félelemre
és a szeretetre épült. Részletek hangzottak el a „Dzsungel könyve“ címû musicalból, ahol az erdõ vadjai jelentették a
borzongást, a szeretetrõl többek között
Máté Péter és Louis Armstrong dalfeldolgozásai szóltak.
A felkészítésben mára már kialakult
egyfajta munkamegosztás: Telekiné Rábai
Melinda énekelni tanítja a gyerekeket, Teleki Dorottya a tánctechnikával foglalkozik, Bankóné Kovács Erika a beszédtechnikát fejleszti, a csoportvezetõ pedig a
részmunkákat koordinálja.
A 2010-es év eseménynaptára még nem
állt össze, de már több fellépés lehetõsége
körvonalazódik. Befejezõdik a „Dzsungel

könyve“ és a „Légy jó mind halálig“ teljes
feldolgozása, és elkezdõdnek az „Abigél“
próbái. A fellépések sikerei mellett a végzett munka színvonalát jelzi, hogy már két
alapító magasabb szinten foglalkozik a
szakmával; Teleki Dorottya a Madách
Színház musical csoportjának a tagja, Hakstol Sára pedig egy fõvárosi színitanoda
növendéke. A továbblépés lehetõsége tehát adott az itt szerzett alapokra építve.
A Zsigec jövõje nagyban függ a szervezettség kereteitõl és az anyagi támogatástól.
Jelenleg a gimnázium mûködteti a csoportot, finanszírozza a csoportvezetõ óradíját,
de az anyagi lehetõségei igen korlátozottak.
A minõségi munka és a színvonalemelés érdekében szükség lenne egy háttérintéz-

ményre, amely az önmagát egyre inkább kinövõ társulat számára biztosítaná a stabilitást. Jelenleg a támogatások fõ forrásai a
szponzorok, de rájuk jövõt építeni kockázatos dolog. A pályázati lehetõségek szûkösek,
a kiadások viszont növekednek. Teleki Károly úgy gondolja, hogy egy- egy vágyott
produkció technikai feltételei pl. díszletek,
ruhák túllépik a félmillió forintos nagyságot,
s illõ lenne a többi a felkészítõ a munkáját is
tiszteletdíjjal honorálni.
A csoport egyik legtehetségesebb tagja,
a gimnázium végzõs diákja õsztõl Budapesten szeretné folytatni színi tanulmányait, majdani célja a Színmûvészeti Egyetem.
Az elsõ lépést itt, Dunaföldváron tette meg
a világot jelentõ deszkák felé. 

Népi játékok a „Népszerû tudomány” elõadássorozatban
„Többet megtudhatsz másokról egy óra
játék, mint egy év beszélgetés alatt.”
(Platón)
21. századi népi játékok címmel tartott elõadást dr. Lázár Katalin, népzenekutató a „Népszerû tudomány”
elõadássorozat meghívott elõadójaként.
LAJKÓ ANITA
Lázár Katalin tanulmányait az ELTE
Bölcsészettudományi Karán, magyar-angol-finnugor szakon végezte. Zenei tanulmányokat is folytatott, négy évig fuvolázott. 1978-ban került az MTA Zenetudományi Intézetébe, ahol egyik feladata a
finnugor nyelvû népek vokális zenéjének
kutatása. Elsõsorban a hantik énekeivel
foglalkozik, négy alkalommal végzett terepmunkát az Ob mellett, és doktori diszszertációját is e témából írta, de más finnugor nyelvû népek zenéjének kutatása sem
idegen tõle.


dr. Lázár Katalin

Most azonban nem zenével, hanem népi
játékokkal kapcsolatos elõadást tartott az
érdeklõdõk számára. „Gyertek, gyertek
játszani” – lehetne a mottója Lázár Katalin
életének. Elõadása elején is játszani hívta a
hallgatóságot, hiszen meggyõzõdése, hogy
nincs olyan ember a Földön, aki ne szeretne játszani.
„21. századi népi játékok” - ezt a címet
adta elõadásának, amely kissé megtéveszt-

heti az olvasót. A játékok valójában nem
21. századiak, de érdemes õket napjainkban is játszani. Lázár Katalin arra hívta fel
a figyelmet, hogy a népi kifejezés nem valami poros, elavult dolgot rejt magában,
hanem igenis van jogosultsága századunkban is. A néptánc, a népzene, a népi játék,
mind fontos hozadéka múltunknak, épp
ezért ma is élõvé kell tenni õket, hiszen
kultúránk értékhordozói.
A tradicionális népi játékokkal vagy
olyan játékokkal, amelyeknek népi játékok
az alapjai már óvodás korukban megismerkedhetnek a gyerekek. Ezek sajátossága,
hogy közösséget formálnak, hogy kizárólag és ténylegesen együtt jó játszani õket.
Lázár Katalin azt is elmondta, hogy a népi
játékok ideje századunkban sem járhat le,
mivel alapjául szolgálhatnak újabb játékok
kialakulásához. Hangsúlyozta viszont,
hogy nem kell a kizárólagosságra törekedni, hiszen mellettük megférnek modern
koriak is. 

tartott elsõsorban gyakorlati oktatást
a résztvevõ pedagógusok számára.

Kompetencia alapú
oktatás az óvodában



Városunk adott otthont annak a tréningnek, amely során dunaföldvári,
mórágyi,
györkönyi,
bonyhádi,
nagymányoki és nagydorogi óvónõk
és tanítók hallgatták meg Faidt
Józsefnét, a Quali-Co oktatási tanácsadó cég kulturális tanácsadóját. A
tréner 30 órában, 3 napra lebontva

A kompetencia latin eredetû szó, alkalmasságot, ügyességet jelent. A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható,
használható tudással rendelkezzenek. John
Coolahan, neves pedagógia professzor így
fogalmaz: „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet,

LAJKÓ ANITA
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Faidt Józsefnét

amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és
amelyet egy adott személy tanulás során
fejleszt ki magában.”
Faidt Józsefné elsõdleges feladatának tekinti, hogy a tréning során a résztvevõ kollegák egymástól is tanuljanak. Az elvont
szakmaiság a hétköznapi életben sokszor
nehezen valósítható meg, de az oktatásban
résztvevõ pedagógusok bíznak abban,

hogy a tréningen elsajátított tudással a
gyakorlati életben is a gyermekek javát
szolgálhatják.
A tréning fõ célja ugyanis, hogy az óvodából iskolába átkerülõ, 5-7 év közötti
gyermekek lélektani és fiziológiai problémáit enyhíteni tudják az õket segítõ pedagógusok.
A gyakorlati oktatás során fõleg módszertani újításokról hallhattak a résztve-

Felhívás


võk, elsõsorban a projektoktatás és a kooperatív oktatás került a középpontba. Külön hangsúly helyezõdik arra, hogy a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekeket minél inkább segíteni tudják az óvoda és az iskola közötti átmenet során.
Faidt Józsefné nem búcsúzott hosszú
idõre, hiszen a tréning hamarosan folytatódik. 

Kövics Mihályné, született Velics Anna
hosszú, dolgos élete 2010. január 28-án
véget ért. Életének 92 évében meghalt.
Szinte az utolsó pillanatig szorgalmasan dolgozott, élvezte családja:
gyermekei,
unokái,
dédunokái
szeretetét. Életének egy-egy elmondott
epizódjával, mely megjelent újságunkban, gazdagította
a Dunaföldvár történelmérõl kialakított képet. Utolsó
útjára 2010. február 5-én kísérték a Fehérvári utcai
temetõbe. Nyugodjon békében!

SZOCIÁLIS IRODA, DUNAFÖLDVÁR

Tájékoztatjuk súlyos mozgáskorlátozott ügyfeleinket, hogy a
közlekedési és szerzési támogatás iránti kérelmek 2010. április 30-ig
nyújthatók be a polgármesteri hivatal 11. számú irodájában, ha a
családban a 2009. évi egy fõre jutó havi átlagos nettó jövedelem nem
haladja meg a 71.250 Ft-ot.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõn 8-12 és 13-16 óra között, szerdán 8-12
és 13-16 óra között és pénteken 8-12 óra között.
Az április 30-i határidõ jogvesztõ!
Kérelem nyomtatványok a fent megjelölt ügyfélfogadási idõben és
irodában igényelhetõk, illetve a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
(Duna u. 13.) is beszerezhetõk. 
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Megjelentek a 2010-es nyári katalógusok!
Hatalmas elõfoglalási kedvezményekkel!

A Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Dunaföldváron induló csoportjába üzleti
munkatársakat keres.
Bérezés: Oktatási támogatás+jutalék.
Feltétel: érettségi, jó kommunikációs
készség, agilitás.
Jelentkezni lehet
az alábbi telefonszámokon:
06/30/4665-444, 06/20/3610-722

külföldi utazások, belföldi utazások, körutazások, városlátogatások, repülõjegy foglalás, hajóés kompjegy foglalás, síutak, egzotikus utazások.
Folyamatos akciók!
Kék Iránytû Utazási Ügynökség
7020 Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
Tel/Fax: 75-341-327
E-mail: info@kekiranytu.hu; Web: www.kekiranytu.hu
H-P: 09.00-12.00; 13.00-17.00; Szo: 09.00-12.00

Szeretne jól keresõ szakmát?
Jöjjön, legyen kõmûves!
Hiányszakma!
18 évtõl 58 éves korig várjuk!
Részletekrõl érdeklõdjön
Király Mónikától a
70/424 2307 számon.
Határidõ: február!
OM: 200545

Cél a megyei döntõbe
jutás
A Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény testnevelõi a realitásokhoz
igazítják diákolimpiai szereplésüket és
elvárásaikat. Kerekes Péter szerint minimális az esélye, hogy a múlt év nagy sikerét megismételjék, akkor ugyanis az
országos döntõbe jutottak a fiúk.
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Sajnos, abból a gárdából többen befejezték az általános iskolai tanulmányaikat, így az idei év a csapatépítés jegyében telik. Még a múlt évben szép sikert
értek el az alsó tagozatosok a szivacs
kézilabda versenyeken. A lányok a megyei döntõbe jutottak, ott a 6. helyen
végeztek. A fiúk ennél tovább meneteltek, a regionális döntõbe kerültek, s ott
lettek hatodikak. Az Adidas Kupán a
szivacslabdások a területi döntõben
bronzérmet szereztek. A legfiatalabb
korosztály tehát nagyszerûen teljesített
az év során. Megvan az esélyük a regionális fordulóba jutásra.

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:

2010. február 2. és március 9., 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.

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. és
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

A felsõsök már kézilabdával vívják
meccseiket. Az idei célok - a játékosállomány és az erõviszonyok ismeretében szerényebbek. A városkörnyéki versenyeken mindenképpen illik továbbjutniuk. A megyei döntõn az éremszerzés már
sikernek számítana.
Kerekes Péter fõleg az ötödikhatodikos korosztályban bízik. Bõ a keret, sok a tehetséges fiatal, de kell egykét év, hogy igazi és eredményes csapattá kovácsolódjanak. A lányoknál szintén
ennek a korosztálynak nagyobbak az esélyei. Az idõ szorít, hiszen a mérkõzés sorozat kora tavasszal elkezdõdik, addig
kemény edzések, barátságos meccsek jelentik a felkészülést.
A múlt év új feladatot is jelentett a
kézisek számára. Városunk férficsapata
az NB II-be jutott, ahol már kötelezõ ifjúsági gárdát is versenyeztetni. Ennek
bázisa az általános iskolában illetve a
gimnáziumban folyó tehetségkutatás és
nevelés lehet. Ez az egymásra épülõ
rendszer a nyolcvanas-kilencvenes években remekül mûködött, a hagyományok
tehát adottak. Az elmúlt évben szervezési problémák miatt elmaradt a több évti14.

zedes múltra visszatekintõ Duna Kupa ifjúsági kézilabdatorna. Kerekes Péter idén
viszont szeretné újraindítani, valószínû,
hogy ezúttal az ötödik-hatodikos korosztály részére. 

Munkába állt a
DSTE új edzõje
Kovalovszky Zoltán lemondása után
Szabó Péter látja el januártól a DSTE
edzõi tisztét. Interjúnkban terveirõl
beszél.
SZABADOS SÁMUEL
Miképpen fogadtad a felkérést?
Már voltak edzõcserére utaló jelek decemberben a záró vacsorán, mikor Zoli
bejelentette, hogy nem akarja folytatni a
munkát. Akkor a játékosok közül néhányan jelezték, hogy szívesen látnának e
poszton, de ez még nem volt hivatalos,
más nevek is elõkerültek. A felkérés tehát nem ért váratlanul, de mindenesetre
meglepõdtem. Az elsõ reakcióm a tartózkodás volt, hiszen nekem is tájékozódnom kellett a kialakult helyzetben. Mi- Â


Â kor a játékosokkal beszélgetve éreztem a felém áradó bizalmat, és a vezetõség sem gondolkodott már más személyben, igent mondtam. Úgy gondoltam,
ennyivel tartozom a klubnak, a fiúknak,
hogy nehéz helyzetben, a sikeres folytatás reményében tehetségemhez képest segítek az egyesületen.
Hogy készülsz az új feladatokra?
Sportpályafutásom hosszú évekre tekint vissza. Tizenéves korom óta igazolt
játékos vagyok. Több edzõ munkáját kísértem figyelemmel az évek során. Mind-

szereplése érdekében csak végszükség
esetén bontjuk meg az aranyéremre is
esélyes gárdát.
Az õszt a felnõttek a kilencedik helyen
zárták. Köztudott, hogy tavasszal általában
jobban megy a játék nekünk. Ebben reménykedek az idén is. A kedélyek most
már lecsillapodtak, elõdöm egy mûködõképes alakulatot hagyott rám, melyben
benne van a továbblépés lehetõsége. Ez
már rajtunk múlik. Én edzõként igyekszem
továbbléptetni a gárdát, de ha nagyon nagy

Szabó Péter

egyiktõl lehetett tanulni valamit. Mivel
kapus vagyok, elõnyöm a mezõnyjátékosokkal szemben, hogy más perspektívából figyeltem a játékot, az edzõk tevékenységét. Több idõm van az edzések,
vagy a meccsek alatt a taktikai elemeket
átlátni, értelmezni. Ezek jelentik az alapokat. Segítséget várok Tóth Balázs
szakosztályvezetõtõl, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik a sportágban. Nem
is titkolom, hogy sok mindenben kikérem
majd a véleményét. A szakirodalmat is
tanulmányozom majd, például az edzésterv készítéshez.
Hogy alakul a keret, és hol végezhet a
csapat a bajnokság végén?
Jelentõs változás nem várható. Távozni
egyelõre senki nem akar. Hírek járnak,
hogy néhányan érdeklõdnek, szívesen fociznának nálunk. Mi senkit nem keresünk
meg, de ha számunkra hasznos játékos
jelentkezne, nem utasítanánk el. Ez március elejéig eldõl. Figyelemmel kísérem
az utánpótlást is. Ificsapatunk most nagyon jó. Harcban állnak az elsõ helyért.
Három játékost elképzelhetõ, hogy felhozok az elsõ keretbe, velünk fognak edzeni is. Kerekes Béla edzõvel viszont abban
állapodtunk meg, hogy a fiatalok sikeres
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szükség van rám, adott esetben akár a kapuba is hajlandó vagyok beállni, ha ezzel
tudok segíteni. Mivel kiegyenlített a mezõny, akár dobogó közelben is végezhetünk, ez a 4-5. helyet jelenti.
Megbízatásod nyárig szól, ezután Tímár Dezsõ veheti át az irányítást. Mi
történik, ha valamilyen oknál fogva
Dezsõ mégsem jön, és felkérnek a
folytatásra?
Erre majd nyáron visszatérünk, ha így
alakul a helyzet. 

FEBRUÁR

Közlekedés: Januárban több apró koccanásos baleset történt. Kérjük a közlekedõket, hogy a jeges, havas utakon vezessenek óvatosan, mindig az útviszonyoknak megfelelõen!
Jég: Az idõjárás gyakran változik, a befagyott vizeken nem biztonságos a korcsolyázás. Ha mégis korcsolyázni akarnak,
gyõzõdjenek meg a jég minõségérõl, élõ
vízen semmi esetre sem ajánlott sportolni!
Lopás: Folytatódnak a falopások, a
rendõrségnek több esetben intézkednie kellett. Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy favágáskor igazoló irataikat tartsák maguknál, szállításkor a jármû papírjai
(forgalmi, érvényes biztosítás stb.) legyenek rendben!
Bûncselekmény: Január elseje óta több
olyan vagyon elleni bûncselekmény történt,
melyben a rendõrség eredményt ért el. Lakásbetörõ, gépkocsi feltörõ és bolti tolvaj
csapatokat fogott el a rendõrség. A vidéki
bûnözõk között helyiek is vannak. A bûnözõk más területeken, megyékben elkövetett
bûncselekményeket is beismertek. Elõzetes
letartóztatásban folyik ellenük az eljárás.
Jellemzõ volt az év elejére, hogy több
esetben garázdaság, testi sértés miatt kellett nyomozást indítania a rendõrségnek.
A kiváltó ok: alkohol, kábítószer fogyasztása volt.
Az év elsõ hónapjában a rendõrség munkája eredményes volt. Felhívjuk a lakosok
figyelmét a megelõzés fontosságára, mivel
átutazó bûnözõkre továbbra is számítani
lehet, ne csak saját értékeikre, hanem környezetükre is figyeljenek! 

12. péntek

TÖRVÉNYTISZTELÕ POLGÁR
13. szombat

AVATAR
19. péntek

ALVIN ÉS A MÓKUSOK 2.
20. szombat

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17
óráig történõ rendelési
ideje

RENDEZVÉNY MIATT A

2010. február

27. szombat [18 óra]

12. Dr. Palkó Ágnes
19. Dr. Móricz Zoltán
26. Dr. Hallai Róbert

A HERCEGNÕ ÉS A BÉKA

VETÍTÉS ELMARAD!
26. péntek

JULIE & JULIA

Az elõadások 19 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
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FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PARTOLDALAK.ATW.HU,
SZERKESZTI KUTI PÉTER
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk önt és partnerét az elsõ bölcsõdei jótékonysági bálra,
melynek idõpontja 2010. március 6.,
szombat 19 óra, helye a dunaföldvári
Vár Étterem. A vacsorajegy ára 2500
Ft/fõ. A bál bevételébõl egy alapítványt
szeretnénk létrehozni, mely megvalósításához ön is hozzájárulhat támogatójegy vásárlásával (500 Ft/db) vagy tombolatárgy felajánlásával. Jelentkezés a
0675/ 341-227-es telefonszámon.

Eukanuba szuper prémium
minõségû tápok kedvezõ áron
megrendelhetõk.
Mirelit áruk már 85 Ft/kg-tól
Hullámos papagáj: 1900 Ft
Nimfa papagáj:
2900 Ft
Arany hörcsög:
400 Ft

