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KÖZÉLETI LAP

2010-ben Csepeli Istvánt Dunaföldvár
díszpolgárává választotta, Szászvári
Józsefnét és Dunaföldvár Város Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületét a Dunaföld-
várért Emlékéremmel tüntette ki váro-
sunk képviselõ-testülete. Alábbi összeál-
lításunk az átadási ünnepély méltatása
alapján készült.

LAJKÓ ANITA

Dunaföldvár díszpolgára

Csepeli István

Csepeli István 1945. szeptember 7-én
született Újpesten, 1970 óta él Dunaföld-
váron. Földvári lányt, Varga Ilonát vette
feleségül, így telepedett le városunkban
családjával. Bútorasztalos szakmát tanult,
de a szobrászat, a képzõmûvészet világa
már kora gyermekkorában magával ragad-
ta. Az Épületszobrászati Vállalatnál szob-
rászként dolgozott, a Budai Vár, a Parla-
ment, a visegrádi Mátyás-palota rekonst-
rukciós munkálatain vett részt. Képzõmû-
vészeti körökben neves mesterektõl tanul-
ta a szobrászatot, kapott biztatást a folyta-
tására.

Dunaföldvárra költözve újra a „fás-szak-
ma” jelentette számára a megélhetési for-
rást. A munka mellett a ’70-es évek elején
csatlakozott a sárospataki népmûvészeti
fafaragó iskolához. A pataki fafaragó tábo-
rok hatására bekapcsolódott és szerves ré-
szese lett az újkori népmûvészeti mozga-
lomnak, országos szakmai táborok, szak-

körök alapításával a népi kultúra újjáéledé-
sét segítette. Az elmélet és gyakorlat kitel-
jesedését számára kitûnõ, szakmájukban
tudós mentorok segítették: dr. Rosner
Gyula régész, Csiki Tibor képzõmûvész,
dr. Füzes Endre néprajzkutató, dr. S. Ko-
vács Ilona néprajzkutató, Molnár Gabriel-
la jelmeztervezõ, dr. Pásztor Emília ré-
gész-csillagász személyében.

Dunaföldváron két gyermek – István és
Zsuzsanna –  édesapjaként különbözõ kö-
zösségekhez kapcsolódva közhasznú fel-
ajánlásokat téve vett részt a közéletben.
Aktív részese volt a teniszpálya, a csónak-
ház környékének, a Bölcskei utcai játszó-
tér felújításának. Munkái megjelentek a
közintézmények udvarán, épületeiben (ki-
segítõiskola, mûvelõdési ház, általános is-
kola, Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár,
MLG, stb.) szinte évente gyarapítva azok
számát. Ma már a városunkba látogatók
olyan mûvészi értékû látnivalót kaphatnak
Csepeli István életmûvébõl, mint a város-
háza díszterme, a várkapu, a 6-os út mel-
letti kereszt, s az õ nevéhez fûzõdik a kõ-
tárnak induló Fafaragó Galéria, mint kultú-
raközvetítõ intézmény létrehozása  és a
2010. március 15-én felállításra kerülõ
1848/49-es emlékmû.

A közel 100 kiállításon bemutatott, köz-
téri és magángyûjteményekben megtalál-
ható, a tradíciókat korszerû eszközökkel
ötvözõ alkotásai fellelhetõk a világ számos
országában. Nívós szakmai elismerések
sora kíséri életmûvét az 1970-es évektõl
napjainkig. Az elsõ Tolna megyei Népmû-
vészeti Pályázat díjain keresztül az id.
Kapoli Antal Pályázatok különdíjai, a Pro
Cultura számtalan elismerése mellett ran-
gos társadalmi szakmai díj tulajdonosa is: 

1981. Dunaföldvár Plakett
1982. Tolna megyei Tanács: Társadalmi

Munkáért érem
1983. Tolna megyei Tanács: Szekszár-

dért oklevél
1983. Népi iparmûvész
1997. „Henry Ford” Nemzetközi Termé-

szetvédelmi és Kulturális Alapítvány: Dip-
loma

2003. Pro Renovanda Cultura Alapít-
vány: Kodály Zoltán- díj 

2009. Tolna Megyei Közgyûlés: Babits
Mihály- díj    

Csepeli István azok közé a lokálpatrióta
mûvészek közé tartozik, akiknek munkái,
szellemi termékei nemcsak jelen idõben,
hanem a következõ évtizedekben is meg-
határozzák városunk arculatát, hirdetve a
régmúlt szellemi és tárgyi hagyományait.

Több évtizedes közösségteremtõ, -for-
máló munkásságáért választottuk 2010-
ben városunk díszpolgárává.

Dunaföldvárért Emlékérem:

Szászvári Józsefné 

Szászvári Józsefné – lánykori nevén
Hidvégi Terézia – 1947. augusztus 16-án
született Pakson. Az általános iskolát és a
gimnáziumot Pakson végezte. Az érettségi
után egy évet Pakson, a Földmûves Szö-
vetkezetnél dolgozott. 1970-ben történe-
lem-testnevelés szakon szerzett tanári dip-
lomát. A fõiskolai évei alatt NB II-es ko-
sárlabdacsapat tagja volt. A tanári diploma
mellé kosárlabda edzõi minõsítést is szer-
zett.

Az 1970/71-es tanévtõl – 35 éven át –
Dunaföldváron, az általános iskolában ta-
nított. Szászvári Józsefné elkötelezett pe-
dagógus, aki a nevelõ-oktató, fejlesztõ
munkáját kiemelkedõ eredménnyel, magas
fokú hivatástudattal, nagy szakmai hozzá-
értéssel végezte. Szakmai-elméleti és
módszertani tudása kiemelkedõ volt. Tud-
ta, hogy a nevelés és a tanítás áldozatos
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munkájának végsõ soron az a célja,
hogy a felnövekvõ nemzedékek tartalma-
sabb, teljesebb életet élhessenek. Ezen cé-
lok elérésének érdekében a felzárkóztatást,
a szociális hátrányok enyhítését ugyan-
olyan empátiával végezte, mint a tehetség-
fejlesztést. Szívügyének tekintette a gyere-
kek teljes körû nevelését, az egész szemé-
lyiség fejlesztését, az esélyegyenlõség biz-
tosítását. Innovatív pedagógus. Kiváló
szakmai felkészültsége mellé tehetség,
szorgalom, nagy teherbírás és tenni akarás
párosult. 

Történelem szakos tanárként a tantárgy
megszerettetését, megértését nagyon fon-
tosnak tartotta. Hosszú ideig vezette az is-
kolai, városi honismereti szakköröket. A
tanulókat sikeresen készítette fel a törté-
nelmi versenyekre, vetélkedõkre, ahol ki-
emelkedõ eredményeket értek el. Pályája
során kiemelt figyelmet fordított arra,
hogy tanítványai megszeressék a sportot,
a mozgást, az egészséges életmódot. A
testnevelés területén szinte minden isko-
lai sportágban nevelt tehetségeket, de kü-
lönösen közel állt szívéhez a kézilabda.
Diákjai a sport területén is sikeresek vol-
tak. Több éven keresztül vezette az isko-
lában az osztályfõnöki és a testnevelés
munkaközösséget.  Nyitott, kedves egyé-
nisége miatt kollégái és tanítványai na-
gyon szerették. A pedagógus évei alatt
sok kirándulást, tábort, szabadidõs prog-
ramot szervezett a gyerekeknek és a szü-
lõknek. Osztályfõnökként kiemelt figyel-
met fordított a tanítványai családi hátteré-
nek megismerésére, a család nevelésére
és segítésére. A szülõkkel jó kapcsolatot
épített ki. Megbecsülték és elismerték
munkáját. Nyugdíjba vonulásakor kiváló
pedagógiai tevékenysége elismeréseként
az oktatási és kulturális minisztertõl a
„Pedagógus Szolgálatért Érdemérem” ki-
tüntetést kapta meg.

Nyugdíjazása óta aktívan részt vesz a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár Helytör-
téneti Klubjának munkájában. 2009-ben, a
klub szerkesztésében elkészült a „Földvári
Tabló – Életrajzok és arcképek Dunaföldvár
múltjából” címû kötet, amelynek egyik szer-
zõje. A várossá avatás napjára a helytörténe-
ti vetélkedõ feladatait állítja össze, és részt
vesz a lebonyolításában.

A város megbecsült és elismert polgára.
Igazi lokálpatrióta, mert hiszi, és tetteivel
igazolja, hogy csak annak a településnek
van jövõje, amelyik megbecsüli értékeit,
megõrzi és ápolja múltját.

Dunaföldvárért Emlékérem:

Dunaföldvár Város Önkéntes

Tûzoltó Egyesület

A Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület 1877-ben alakult. „Az egylet költsé-
geit a pártoló tagok illetményeibõl, köz-
adakozásból s mulatságok rendezésével
nyert fölöslegbõl fedezi. Legnagyobb jóte-
võje azonban a község, mely nemcsak ösz-
szes tûzoltó készletét engedte át az egylet-
nek, hanem helyiséget is adott neki s azon
kívül még évi öt-hatszáz forinttal is segíti.”
– olvashatjuk a Dunaföldvár története az
õskortól napjainkig címû kötetben. 

Az egyesületet az elmúlt 133 év alatt
többször átalakították, jelenleg a cégbíró-
ság által bejegyzett egyesületként mûkö-
dik. Napjainkra is igaz az, ami a XIX. szá-
zad végén jellemezte, hogy fõként önkor-
mányzati támogatással mûködik, az önkor-
mányzat által ingyenes használatra átadott
helyiségeket használja. Az egyesület 1997
óta önállóan gazdálkodik. Fontossága, ha-
tékonysága vitathatatlan. Taglétszáma 38
fõ, állandó vonuló létszámuk 13 fõ. A ta-
gok átlagéletkora fiatalodik. Tûzriasztás
esetén – melyet Paksról kapnak – 10-12
percen belül a helyszínre érnek, aminek
nagy a jelentõsége, mert a gyorsaság életet
menthet. 

2009-ben 30 tûzesethez és 7 mûszaki
mentéshez vonultak ki. A tûz helyszínére
általában 5-6 fõ vonul ki megfelelõ felsze-
reléssel. A vonuló állomány minden tagja
rendelkezik tûzoltó alapvizsgával, élet- és
balesetbiztosítással, munkaorvosi alkal-
massági vizsgálattal. Három tag elvégezte
az önkéntes és létesítményi tûzoltó-pa-
rancsnoki szakot. Õk jogosultak a tûzoltás
és mûszaki mentés vezetésére is. 

A tûzoltóság felszerelése – a szükséges
elõírásokat betartva – megfelelõ a Duna-
földváron tipikusan elõforduló tûzoltói be-
avatkozásokhoz. Híradó rendszerük kor-
szerû, az egyéni védõeszközeik a hivatásos

tûzoltókéval egyenrangúak. Az eszközök
fejlesztéséhez folyamatosan figyelik a pá-
lyázatokat. Nagyon jó a munkakapcsola-
tuk a Paks Város Hivatásos Önkormányza-
ti Tûzoltóságával és a Paksi Atomerõmû
Tûzoltóságával. Mindkét szerv segítséget
nyújt a fejlesztésekben, a szakmai munká-
ban. Továbbá jó a munkakapcsolat Duna-
újváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Hivatásos Tûzoltóságával, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
gal és a Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség-
gel is. A Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó
Egyesület elismert és megbecsült tagja a
Mentõszervezetek Szövetségének.

A helyi tûzoltók a városi rendezvénye-
ken is aktívan részt vesznek. A tavalyi év-
ben a Kihívás napján „habpartit” rendeztek
az iskolásoknak és az óvodásoknak a
sportpálya területén. Bemutatót tartottak
mûszaki mentésbõl Daruszentmiklóson, és
vendégül látták a német testvérvárosból
idelátogató tûzoltókat is. Nemcsak
Dunaföldváron, hanem hívásra a környezõ
településeken is végeznek tûzoltási és
mentési feladatokat. 

Az egyesület fennállása óta áldozatos,
példamutató munkát végez a lakosság ér-
dekében, ezért méltán érdemelte ki a kép-
viselõ-testület 2010. február 2-i döntése
alapján a Dunaföldvárért Emlékérem ki-
tüntetést. 

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata
Dr. Süveges

Árpádné
Petrovics
Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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A Dunaföldvár határában építeni terve-
zett bioetanol üzem kapcsán tett látoga-
tást az USA-ban városunk küldöttsége,
melynek tagjait Nagy Gáborné polgár-
mester asszony kérte fel, hogy kísérjék
el õt az útra. Az elsõdleges cél két kinti
bioetanol üzem meglátogatása volt. A
delegáció tagja Takács Zoltán, Horváth
Zsolt megyei és helyi önkormányzati
képviselõ, dr. Sûrû János, Götzinger Ist-
ván agrárszakértõ, Lajkó Andor, a mû-
szaki osztály vezetõje, valamint a dele-
gáció vezetõje városunk polgármestere,
Nagy Gáborné volt.

LAJKÓ ANITA

A kiutazás, a szállás és az étkezés költ-
ségeit teljes egészében a meghívó fél visel-
te. Az utazás nem közvetlen járattal tör-
tént, hanem több átszállással: Dublinon ke-
resztül vitt a delegáció tagjainak útja Chi-
cagóba, ahonnan továbbrepültek Minneso-
ta állam legnagyobb városába, Min-
neapolisba. Innen még 250 km-es autóút
vezetett a végsõ állomásig, Granitfalls kis-
városáig, ahol az elsõ bioetanol üzemet lá-
togatták meg a küldöttség tagjai. 

A résztvevõk kíváncsian és bizalommal
telve vágtak neki az utazásnak, de az eshe-
tõségek között szerepeltek az esetleges,
nem várt negatív élmények is. Szerencsére
mindannyian meggyõzõdhettek arról,
hogy attól, amitõl a leginkább tartottak –
nevezetesen a kellemetlen szag- és zajha-
tásoktól – az üzem területén kívül egyálta-
lán nem kell félni. A kibocsátott anyagok
között sem találtak környezetre károsakat,
hiszen a levegõbe csak szén-dioxid és a
vízgõz távozik az üzembõl. A dunaföldvá-
ri helyszínen a tervek szerint ez utóbbit is
valamely turbina meghajtására fogják
hasznosítani a szakemberek. 

Az esélyeket latolgatva Nagy Gáborné
elmondta, hogy
a beruházó és a
város céljai és
érdekei egyre
közelebb kerül-
nek egymáshoz.
Az építkezés –
az engedélyek
m e g s z e r z é s é t
követõen – re-
mélhetõleg meg-
kezdõdhet abban

az idõpontban, amelyet a kivitelezõ kitû-
zött magának. 

Az út fáradalmait leszámítva minden-
képpen sikeresnek és rendkívül hasznos-
nak vélte a kiutazást a polgármesterasz-
szony, hiszen rengeteg új és hasznos infor-
máció jutott a birtokukba.

Az érdeklõdõk ellátogathatnak a duna-
földvári Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárba, ahol magáról az üzemrõl
egy érdekes, bemutató anyagot tekinthet-
nek meg. 

„A gazdák összefogása

kulcsfontosságú lesz!”

Dr. Sûrû János
a növényter-
mesztés szakér-
tõjeként kapta a
felkérést, hogy
szakmai oldalról
tanulmányozza,
mérje fel a kinti
üzemeket. Nagy
várakozásokkal
indult az utazás-
nak, és a kint lá-

tottak tovább erõsítették benne azt a meg-
gyõzõdést, miszerint a tervezett bioetanol
üzem pozitív hatással lesz Dunaföldvár vá-
rosára és a környékbeli településekre egy-
aránt. Vállalkozóként maga is nagy meny-
nyiségben termeszt kukoricát, és a gyakor-
lati életbõl tudja, hogy felvevõ piacot talál-
ni az elmúlt esztendõkben nem volt köny-
nyû feladat. 

A kint szerzett tapasztalatok közül ki-
emelte azt a példaértékû hozzáállást a gaz-
dák részérõl, amely során szövetkezeteket
hoztak létre betakarításra, raktározásra,
szállításra. A közös munka eredménye,
hogy folyamatosan képesek ellátni a fel-
dolgozóüzemet kukoricával. Dr. Sûrû Já-
nos ezért rendkívül fontosnak tartja a kö-
zös összefogás erejét. Évi félmillió tonna
kukoricáról van szó, ami Tolna megye ku-
koricatermesztésének közel 3/4-ed része.
Elhangoztak olyan kijelentések is a befek-
tetõ részérõl, miszerint 2012-re ezt a
mennyiséget szeretnék megduplázni, ami
túlmutat a megye határain. A legfontosabb
a helyi és környékbeli gazdák számára a
stabil, hosszú távú piac jelenléte – mondta
dr. Sûrû János. 

„70-80 új munkahely”

Pozitív vára-
kozásait pozitív
t a p a s z t a l a t o k
követték – je-
lentette ki Hor-
váth Zsolt.
Rendkívül fon-
tos momentum-
nak tartja azt a
tényt, hogy az
üzem 70-80 em-

bernek ad majd munkát. Ez gyakorlatilag
egyedülálló a megye területén, hiszen a
megyeszékhely, Szekszárd sem tudhat
maga mögött olyan üzemet, amely hason-
ló létszámú munkaerõt foglalkoztatna.
Horváth Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy
lényeges pontként kell számon tartanunk,
hogy az üzem ún. megújuló energiafor-
rást termel. A helyi lakosok, a település
feladata pedig mindösszesen annyi lenne,
hogy biztos, befogadó környezetet bizto-
sítson a tõkét idehozó befektetõ számára.

Horváth Zsolt az utazást követõen hiszi
és vallja, hogy az üzem jó helyre kerül, jó
helyen épül, és a város életében is megha-
tározó tényezõ lesz. Mivel a legkorsze-
rûbb, 2008-as technológia érkezik
Dunaföldvárra, ezért szerinte attól sem kell
tartani, hogy bármilyen probléma fellépne
az üzemmel kapcsolatban.

„A megye is örömmel

fogadta a hírt”

Takács Zoltán
többek között ar-
ról is beszámolt,
hogy a megyei
közgyû lésben
milyen vissz-
hangra talált a
Dunaföldvárra
települni szándé-
kozó bioetanol
üzem kérdése. A
Tolna Megyei

Közgyûlés örömmel vette az üzem létesí-
tését, hiszen nemcsak Dunaföldvárra, a
megye legészakibb városára lesz kedvezõ
hatással a beruházás, hanem az egész me-
gyében érezni lehet majd a jótékony hatá-
sait.

HHoosssszzúú  úútt  vveezzeetteetttt  GGrraanniittffaallllss  kkiissvváárroossááiigg

Nagy Gáborné

dr. Sûrû János

Horváth Zsolt

Takács Zoltán
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A Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének tagja Csike György, aki egy-
ben a megyei MAGOSZ elnöke is, szintén
kedvezõen fogadta a beruházásokról szóló
híreket, üdvözlendõnek tartja egy ilyen
méretû üzem megszületését.

Maga Takács Zoltán az üzem legfonto-
sabb hozadékának azt tartja, hogy jelentõs
munkaerõt fog lekötni. A sokak által félve
emlegetett környezetkárosító hatásokról
szólva hangsúlyozta, hogy az üzem teljes
biztonsággal mûködik majd, a lakosságnak
nincs félnivalója.

Bioetanol üzem állattenyésztõi

szemszögbõl

Götzinger Ist-
ván a dunaföld-
vári állattenyész-
tõ szemével uta-
zott az Egyesült
Államokba. A
bioetanol-elõál-
lítás technológi-
ája során jelen-
tõs mennyiségû,
nagy fehérjetar-
talmú, biomasz-

sza eredetû melléktermék keletkezik,
amelynek elhelyezése, újrahasznosítása
mind környezeti, mind gazdasági szem-
pontból fontos kérdés. Az energetikai célú
felhasználás mellett e mellékterméknek
nemcsak az importtakarmányok kiváltásá-
ban lehet szerepe, hanem – az állati erede-
tû takarmányokkal szemben – garantálhat-

ja a hazai kérõdzõállomány BSE-
mentességét is.

Götzinger István elmondása alapján a
melléktermék egy 20% fehérjekoncentrá-
ciójú, leginkább a szójához hasonlító
anyag, amely maximálisan alkalmas a szó-
ja kiváltására. Ez azért is rendkívül fontos,
mert Magyarország szójaimportõr. A hely-
ben kapott bioetanol melléktermék az álla-
ti takarmányozásban megoldhatná ezt a
problémát, azaz olcsóbbá lehetne tenni az
állati takarmányozást. 

A kint látottak annyit árultak el
Götzinger István számára, hogy a mellék-
termék beraktározása csak pár napra törté-
nik, hiszen a helyi és környékbeli gazdák
szinte azonnal elszállítják. Ha azt kérdez-
nék tõle, hogy használná-e ezt a terméket a
saját állatállománya takarmányozására,
akkor igennel felelne. Bízik abban, hogy
hihetünk a kedvezõ elõjeleknek, és az
üzem nemcsak a kukoricát termelõ gaz-
dáknak jelenthet elõnyt, hanem az állattar-

tók helyzetén is
könnyíthet.

Mindenféle-

képpen elõ-

nyös lenne a

városnak

Lajkó Andor
mûszaki ember-
ként, mûszaki
szemmel figyel-

te a kint meglátogatott két üzemet. A leg-
fontosabb kérdés az engedélyeztetési eljá-

rás volt, amely rengeteg munkával jár. Ki-
emelt jelentõségû és fontosságú a környe-
zetvédelmi engedély, amelynek elõzetes
változatát már megszerezte a cég, a végle-
ges engedély kiadatása még folyamatban
van. Az elõzetes várakozások szerint ez
április elején áll majd az építtetõ rendelke-
zésére. 

Már 2010. január 20-án megszületett az
a kormánydöntés, amely alapján a kor-
mány kiemelt projektként kezeli a Duna-
földvárra tervezett bioetanol üzem meg-
építését. Ennek lényege, hogy az ügyinté-
zés a hagyományos eljáráshoz képest egy
szinttel feljebb tolódik, és gyorsabb lesz az
engedélyezés. A dolog kétarcúságát mutat-
ja, hogy a folyamat egyes esetekben nem-
hogy gyorsulna, hanem inkább lassul –
mondta Lajkó Andor. Bár az eljárási határ-
idõk ténylegesen rövidebbek, viszont az
ellenõrzés sokkal szigorúbb, mint egy nem
kiemelt beruházás esetében.

Az ide települõ cég jótékony hatását mu-
tatja, hogy a kezdetektõl iparûzési adót fog
fizetni, sõt már a kivitelezés ideje alatt is
fizetnek a város felé a kivitelezõ cégek. 

Ha valószínûséget kellene értékelni, ak-
kor Lajkó Andor akár 99%-os eredményt
is ígérne az üzem megvalósulását illetõen.
Az általa jósolt eredményhez szilárd alapot
nyújt az elõzetes környezetvédelmi enge-
dély, illetve a Pécsrõl érkezõ ún. elvi enge-
dély megléte.

Lajkó Andor szerint 100%-ra akkor
emelkedik ez az érték, ha a végleges enge-
délyek is megszületnek; ennek várható
idõpontja 2010 júniusa. 

Götzinger István

Lajkó Andor

2010. február 16-án több helyen is meg-
csúszott a löszfal a Mély útban. A csú-
szást a korábban nagy mennyiségben le-
esett hó és esõ együttesen okozta. Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ számolt
be az esemény részleteirõl. 

LAJKÓ ANITA

Elmondta, hogy a csúszás következtében
több pincelejárót teljesen elzárt a föld. A
löszfal csúszása után azonnal megkeresték
a tulajdonosokat, hogy meggyõzõdjenek
arról, nem rekedt-e valaki bent a pincék-
ben. Miután kizárható volt, hogy személyi
sérülés történt volna, a helyszínt szalaggal
kerítették el, táblát helyeztek ki, hogy az

omlásveszélyre figyel-
meztessenek. Települé-
sünk jegyzõje azt is el-
mondta, hogy áprilisig
biztosan nem tudnak hoz-
zálátni a lecsúszott föld-
mennyiség eltakarításá-
hoz, hiszen a csúszásve-
szély addig biztosan fenn fog állni. Ezért
kéri a település minden lakóját, hogy ne
használják a Mély utat sem gyalogos, sem
autós közlekedésre. 

Szakértõi vélemények szerint a löszfal
megerõsítésére több módszer is van, de
mindegyik több tízmillió forintra rúg. A
tulajdoni viszonyokról érdemes továbbá

tudni, hogy maga a partfal
önkormányzati tulajdonban
van, a pincék illetve pince-
sípok pedig magánkézben. 

Az önkormányzat az ún.
vis maior alapból próbál
segítséget szerezni, már be
is nyújtották a pályázatot a

magyar állam felé. Szakértõi becslések
szerint a kár eléri a 30 millió forintot, en-
nek az önkormányzatra esõ önerõ része el-
sõ becslések szerint kb. 9 millió forint lesz.
Arról, hogy a pincetulajdonosok számít-
hatnak-e bármilyen önkormányzati segít-
ségre, még semmi bizonyosan nem tudott
mondani Bárdos Lászlóné dr. 

MMeeggccssúússzzootttt  aa  ppaarrttffaall  aa  MMééllyy  úútt  ttööbbbb  sszzaakkaasszzáánn
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Lapunk folyamatosan beszámol arról,
hogyan haladnak a munkálatok a
mikrotérségi iskolaépítkezés során.
Eddig két településén kezdõdtek meg a
munkák, Dunaföldváron és Bölcskén.

LAJKÓ ANITA

Kudlik Norbert, az iskolaépítés duna-
földvári építésvezetõje elmondta, hogy
az elmúlt két hónap kedvezõtlen idõjárá-
sa miatt nem lehetett betonozni, emiatt
jelentõs a csúszás a tervezett határidõk-
höz képest. A komoly fagyok ideje alatt
többek között vasszerelések folytak,

amelyeket a késõbbiekben a pillérekbe és
a vasbetongerendákba építenek be.
Ezekkel az elõkészítõ munkákkal próbál-
ják tartani a fagy miatt igencsak nehezen
hozható határidõket. 

Az enyhébb idõ beálltával az utóbbi
hetekben megindultak a falazási munká-
latok is. A munkások létszámát is meg-
emelték, Bölcskérõl csoportosítottak át
munkaerõt az itteni építkezésre, így most
27-29 fõ dolgozik a dunaföldvári terüle-
ten.

A mikrotérségi iskola bölcskei építke-
zésének vezetõje Alberczki Gábor. Be-

számolójából kiderült, hogy jó ütemben
haladnak, hiszen a dunaföldváritól telje-
sen eltérõ szerkezetû épület készül
Bölcskén. A nagy hidegek alatt a benti és
a kinti munkákkal is tudtak haladni. Mi-
vel a földvári építkezésen hetekben mér-
hetõ a lemaradás, ezért a bölcskei hely-
színrõl a munkások nagy része átkerült
Dunaföldvárra, így most csak 10-12 fõ-
vel dolgoznak. A jelenlegi munkák közé
sorolható azoknak a helyiségeknek a ge-
rendázása és béléstestezése, ahova födém
kerül, valamint a megmaradó épület alsó
szerelõbetonját készítik el. 

AA  mmiikkrroottéérrssééggii  iisskkoollaa  ééppííttééssii  mmuunnkkáállaattaaii

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss
A képviselõ-testület évente legalább egy-
szer, elõre meghirdetett közmeghallgatást
tart, amelyen a választópolgárok és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselõi közér-
dekû kérdést és javaslatot tehetnek. A köz-
meghallgatás testületi ülés keretében törté-
nik, vagyis azon a testület tagjainak hatá-
rozatképes számban meg kell jelenniük, és
arról jegyzõkönyvet kell készíteni.

LAJKÓ ANITA

Elõször összefoglaló kisfilmet mutattak
be a 2009-ben végzett munkáról, amelybõl
tudomást szerezhettek az érdeklõdõk a leg-
fontosabb fejlesztésekrõl. Ezek közül a
mikrotérségi iskolaépítkezés építési mun-
kálatai mellett két fontos pályázatról is szó
esett. A TÁMOP-pályázaton (Társadalmi
Megújulás Operatív Program) 82 millió
forintot nyert Dunaföldvár Önkormányza-
ta. Ez gyakorlatilag egy új, kompetencia
alapú oktatás bevezetését teszi lehetõvé. A
TIOP-pályázat (Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program) infrastrukturális és in-
formatikai fejlesztések támogatására szü-
letett, amely során az iskolai eszközök is
megújulnak majd az épülõ új iskolában.

A Dunaföldvári Strand és Gyógyfürdõ
többségi tulajdonrészét megvásárolta az
önkormányzat a 2009-es év folyamán. Ez-
által a részvénytársaság tulajdonosa egy
személyben Dunaföldvár városa lett. Fon-
tos, meghatározó ugyanis egy város életé-
ben, hogy milyen szolgáltatásokat vehet-
nek igénybe az ott élõk.

A kisfilmben bemutatott pályázatok
mellett idõközben egy másik pályázatról is

kiderült, hogy sikeresen zárult. Ennek tu-
datában már biztosan elmondható, hogy a
Ságvári Endre utca és a Kereszt utca talál-
kozási pontjától mindkét utca irányába,
összesen 2,5 km hosszan történhet meg az
a beruházás, amely fedett árkok kialakítá-
sát jelenti. Ezzel végre megoldódhat a –
régóta komoly problémákat okozó – csa-
padékvíz elvezetése. 

További nyertes pályázatoknak köszön-
hetõen sor kerül a városháza valamint a
családsegítõ iroda épületeinek akadály-
mentesítésére, a Fehérvári-Derecskei út
felújítására, a 6-os fõút közlekedésbizton-
ságát segítõ beruházásokra is 2010-ben.

2009-es költségvetésrõl: az önkormányzat
költségvetése 2,1 milliárd forint volt az el-
múlt évben. Ez olyan mértékû összeg, ame-
lyet a város már nem tudott kigazdálkodni,
ezért a költségvetés egyensúlyban tartásához
205 millió forint nagyságú hitelt kellett
igénybe vennie. Ebbõl 166 millió forintos a
fejlesztési hiány és 39 millió forintos a mû-
ködési hiány. A költségvetési nehézség
megoldása az önkormányzat következõ évi
feladatai között szerepel. 

Mit várhatunk 2010-tõl, mit várhatunk a
tavalyi évben megindult nagyarányú be-
fektetésektõl?

A Dunaföldvári Strand és Gyógyfürdõ
felújítására is nyújtott be az önkormányzat
egy pályázatot, elbírálása még nem történt
meg, bíznak a pályázat sikerében. 

„Partfal pályázatot” nyújtott be az önkor-
mányzat a partfal csúszása miatt a Kálvárián lé-
võ épültek védelmében, amelynek még nincs
eredménye, de remélhetõleg sikeresen zárul.

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár és
a mûvelõdési központ is kap fejlesztésekre

pénzt a 2010-es évben. 
Viszont pályázat nélkül, saját erõbõl kell

megvalósítani a Barotapuszta vízellátását.
A külterületen levõ lakóházak ellátását
kell megoldani, hiszen eddig a gázgyár
biztosította, azonban a jövõben megszün-
teti ezt a lehetõséget.

Kétségkívül az elõttünk álló évben a leg-
nagyobb beruházást a bioetanol üzem
megépítése jelenti majd. A közmeghallga-
tás során minden lakos számára adott volt
a lehetõség, hogy aggályait a közösség elé
tárja, kérdéseit feltegye. A közmeghallga-
táson jelen volt a cég képviselõje, aki nem-
csak azért érkezett a közmeghallgatásra,
hogy újból bemutassa a városunk határába
tervezett bioetanol üzem mûködését, ha-
nem azért is, hogy személyes kapcsolatot
építsen ki a lakosokkal. Szívélyesen meg-
válaszolta a feléje irányuló kérdéseket. 

Elsõsorban az üzem környezetvédelmi
intézkedéseirõl, a kukorica felvásárlási
áráról, a helyi gabonanövények egyéb érté-
kesítési lehetõségeirõl, a hulladékhõ keze-
lésérõl érdeklõdtek a hozzászólók.

A képviselõ-testület tagjaihoz, illetve az
önkormányzat dolgozóihoz is fordultak kér-
désekkel a lakosok. A Mély út partfalcsú-
szásának problémájára, a Paksi utcai Lidl
építésével felmerülõ problémákra, a Hunya-
di lakópark körüli rendezetlen környezetre,
csatornázási, parkolási problémákra és a 6-
os fõút és az 52-es út csomópontjának ren-
dezetlenségére hívták fel a figyelmet a jelen-
levõk és a betelefonálók. Továbbá felmerült
témaként: a külvégi játszóterek rendkívül
rossz állapota, a Vermek során az út
használhatatlansága illetve a dunaföldvári
utak rossz, kátyús állapota. 
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A Dunaföldvári Önkormányzat pályáza-
tot hirdet a Képviselõ-testület 70/2007.
(III.27.) KT. számú és a 143/2009.(VI.30.)
KT. számú határozata alapján az alábbi in-
gatlanok licitálás útján történõ értékesíté-
sére. (lásd a táblázatban)

Induló licit ára:
1. 3544 hrsz 2.900.000 Ft + ÁFA
2. 2264/71 hrsz 1.270.000 Ft + ÁFA

A részletes pályázati anyag 2010. márci-
us 1 – tõl (hétfõ) 2010. március 29-ig (hét-
fõ) vásárolható meg 11.000 Ft/db áron a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénz-
tárában. (hétfõ-csütörtök 09-12 óráig).

A licitáláson az vehet részt, aki kiváltja a
pályázati anyagot és a letéti díjat befizeti a
polgármesteri hivatal pénztárába vagy át-
utalja Dunaföldvár Város Önkormányzatá-

nak a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 70600133-15000013
számú számlájára 2010. március 29-ig
(hétfõ).

A letéti díj: sikertelen pályázat esetén a
licitálást követõ 10 napon belül visszafize-
tésre kerül, sikeres pályázat esetén a vétel-
árba beszámításra kerül.

Az árverés idõpontja: 2010. március 30.
(kedd) 14 óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Dunaföld-
vár, Kossuth L. u. 2. (Nagyterem) 

EEllaaddóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  tteellkkeekk  ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívváássaa

2009. november 16-a volt a térségi igé-
nyekhez és sajátosságokhoz igazodó
LEADER- pályázatok beadási határide-
je. Az egyesülethez a kulturális és ha-
gyományõrzõ programok támogatása
jogcímben érkezett be 25 db pályázat
20.790.020 Ft támogatási igénnyel. 

KUTI IMRÉNÉ, ELNÖK

Kérelmek alapjogosultság vizsgálatát
követõen 1 db pályázat került elutasításra,
valamint 2 pályázó visszavonta pályázatát.
A hiánypótlások feldolgozása után márci-
us elején postázásra kerültek a befogadó
nyilatkozatok. Ezt követõen az ügyintézõk
értékelik a pályázatokat a FVM rendelet
értékelési szempontja alapján, s így kiala-
kul egy támogatási rangsor. Ezt követõen
az egyesület elnöksége dönt a támogatáso-
kat illetõen. Az Új Magyarország Vidék-

fejlesztési Program Irányító Hatósága a III.
tengely 4 jogcímére vonatkozólag 26 db
pályázat érkezett be 2009. december 20-ig. 

Mikró-vállalkozás fejlesztése létrehozá-
sa jogcímben 11 db pályázat 75.227.156
Ft támogatási igénnyel.

Turisztikai tevékenység ösztönzésére
jogcímben 6 db pályázat 47.127.371 Ft tá-
mogatási igénnyel.

Vidéki örökség megõrzésére irányuló
jogcímben 4 db pályázat 29.722.598 Ft tá-
mogatási igénnyel.

Falumegújítás falufejlesztésre irányuló
jogcímben 5 db pályázat 58.802.486 Ft tá-
mogatási igénnyel.

A beérkezett pályázatok iktatásra kerül-
tek. Ezt követõen ügyintézõink  rögzítették
a támogatási kérelmeket az Integrált Igaz-
gatási és Ellenõrzési Rendszerben. Az ér-
tékelõ felületet az IIER rendszerben az

MVH még nem tette elérhetõvé az Akció-
csoportok számára. 

Az ÚMVP III. tengely négy jogcímének
elõzõ pályázat benyújtási szakaszában
nyert pályázók számára fontos információ:
azok a pályázók, akik a fejlesztést megva-
lósították, és a támogatás lehívására kifize-
tési kérelmet kívánnak benyújtani az MVH
megyei kirendeltségéhez, megtehetik 2010
minden negyedévét követõ hónap elsõ
napjától a hónap utolsó napjáig (április 1-
31-ig; július 1-31-ig; október 1-31-ig).

Az FVM döntése alapján a LEADER jog-
cím keretében a FVM rendelet alapján a kö-
vetkezõ pályázati beadási idõszak 2010.
szeptember 1. és szeptember 30 között lesz. 

Az ÚMVP III. tengely 4. jogcím vonat-
kozásában a következõ támogatási kére-
lem benyújtási periódus 2010. október 1.
és október 31. közé esik. 

AA  DDuunnaa  ÖÖsssszzeekköött  LLEEAADDEERR  EEggyyeessüülleett  hháázzaa  ttáájjáárróóll

TTüüddõõsszzûûrrõõ
A 36/2008. (IX.23.) EüM rendelet

rendelkezik arról, hogy azokon a terüle-
teken, ahol a tbc megjelenési mértéke
miatt a tisztiorvos nem rendeli el a kö-
telezõ tüdõszûrést, ott azt a területileg
illetékes tüdõszûrõ állomások, valamint
a területi mozgó szakorvosi szolgálat
feladatkörébe rendeli. 

A tüdõszûrést évente egyszer ingye-
nesen és beutaló nélkül veheti igénybe
az, aki betöltötte a 40. életévét, és lak-
címkártyával igazolja, hogy állandó
lakhelye Tolna megyében van.

40 éves kor alatt a tüdõszûrõ vizsgá-
lat csak érvényes orvosi beutalóval vé-
gezhetõ el, mint minden más sugárter-
heléssel járó vizsgálat. A tüdõszûrés 40
éves kor alatt szakmailag nem indokolt,
ezért nem kezdeményezheti az állam-
polgár a saját mellkas röntgenvizsgála-
tát.

40 éves kor alatt beutalóval és a fog-
lalkozási eü. vizsgálat részeként a tüdõ-
szûrésért fizetendõ összeg 950 Ft.

Dunaföldváron a Kossuth L. u. 1.
szám alatti idõsek klubja épületében
idén is lesz ingyenes tüdõszûrõ vizsgá-
lat a 40. életévet betöltött lakosok szá-
mára  az alábbi idõpontokban:

2010. március 22-tõl (hétfõ) 2010.
április 9-ig (péntek) hétköznapokon
minden hétfõn, kedden és csütörtökön:
10-14.30-ig (ebédidõ 12-tõl 12.30-ig);
minden pénteken: 10-tõl 12.30 ig.

A tüdõszûrés elsõ és utolsó napján
csak az alábbi idõpontban végzik a szû-
rõvizsgálatot: 

2010. március 22-én 12-tõl 14.30-ig,
április 9-én 10-tõl 12 óráig.

Késõbb kezdõdik és tovább tart a szû-
rés a következõ napokon:

2010. március 24-én, 31-én és április
7-én 11-tõl 12-ig, 12.30-tól 16 óráig,

A TAJ kártyát feltétlenül vigyék ma-
gukkal a szûrésre! 
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JÁKLI VIKTOR, A MEZÕGAZDASÁGI BI-
ZOTTSÁG ELNÖKE ÉS KISS LAJOS CSABA,
A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE.

Dunaföldvár Város Önkormányzata,
a Dunaföldvári Idegenforgalmi Egyesü-
let és MAGOSZ helyi szervezete 2010.
május 28-29-én nagyszabású térségi
gazdanapot szervez a dunaföldvári vá-
sártéren.

A gazdanapot 2010-ben elsõ alka-
lommal, hagyományteremtõ céllal sze-
retnénk megrendezni. Célunk, hogy a
Dunaföldváron és környékén élõ és
dolgozó gazdák olyan fontos, új infor-
mációkat, ismereteket szerezhessenek,

amit mûködésük során hasznosítani
tudnak.

Ennek érdekében szeretnénk egy me-
zõgazdasági szakkiállítást is a progra-
mok közé venni. Amennyiben Ön úgy
gondolja, hogy, termékeit, szolgáltatása-
it (gépek, mûtrágyák, vetõmagok, nö-
vényvédõ szerek, gazdabiztosítások, hi-
telek, stb.) szeretné Dunaföldvár és von-
záskörzetében (kb.:  120 ezer ember) élõ
gazdáknak bemutatni, kérjük jelentkez-
zen a kiállítók közé. 

A gazdanap rendezvényeit Dunaföld-
váron az egyik legnagyobb országos ál-
lat és kirakodó vásárnak is helyszínt biz-
tosító vásártéren szeretnénk lebonyolíta-
ni. A terület a 6-os számú fõútvonal mel-
lett található, közel az M6-os autópálya
és a Beszédes József Dunahíd lehajtói-

hoz. A helyszínt és az elõzõ nap ide szál-
lított kiállítási tárgyakat, eszközöket és
gépeket a Dunaföldvári Polgárõrség fel-
ügyeli.

A rendezvény fõvédnökei: Nagy
Gáborné Dunaföldvár Város polgármes-
tere és Tóth Ferenc választókerületünk
országgyûlési képviselõje.

Támogatóink: Dunaföldvári Ipari és
Területfejlesztési Nonprofit Kft, MVH
Duna-Összeköt Leader Egyesület, Duna-
földvár Város Önkormányzata, Paksi
Atomerõmû Zrt., Dunaföldvár Polgárõr-
ség, Paks-Dunaföldvár Közhasznú Non-
profit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Iroda.

A rendezvény programja, helyszínraj-
za és a kiállításra történõ jelentkezési lap
letölthetõ a www.dunafoldvar.hu oldal-
ról. 

GGaazzddaannaapp  22001100

KISS ÉVA

Magyarországon a címerekben, okleve-
leken elõforduló vörös és fehér szín mel-
lett már a 15. században megjelent harma-
dikként a zöld szín, a 16. században pedig
már ott volt a zászlókon is. Martinovics Ig-
nác vallomásából tudjuk, hogy be kívánták
vezetni nemzeti színül a piros-fehér-zöld
trikolórt, de erre már nem maradt idejük.
1848-ban, az áprilisi törvényekben a XXI.
törvénycikk rendelkezik errõl: „1. A’ nem-
zeti szín és ország czímere õsi jogaiba
visszaállíttatik. 2. Ennélfogva a’ háromszí-
nû rózsa polgári jel képen ujra felvétetvén,
egyszersmind megállapíttatik, hogy min-
den nyilvános ünnepek alkalmával és min-
den hajókon lobogó és ország czímere
használtassék.” A háromszínû szalagból
rózsát, francia példa alapján cocarde-t ké-
szítettek, viselete elterjedt. A legnépsze-
rûbb a kör alakú volt, melybe középre
Kossuth címert hímeztek üveggyöngybõl.
Közkedveltek voltak azok a kékfestõ ken-
dõk, melyeken megjelent a piros és zöld
szín is, benne a címerrel és Kossuth, Szé-
chenyi portréjával. A szabadságharc alatt
emlékként adták egymásnak a katonák. 

A bukás után betiltottak minden „sza-
badság kori jelet”, a „nemzetõrségi kön-
tös” viseletét is; kényszerû katonai szolgá-
lattal fenyegették a rendelkezés megszegõ-
it. Az emberek, ki-ki a maga módján, el-
lenszegültek a tiltásnak. Fennmaradt egy

békési, sötétkék ujjas, (a Néprajzi Múze-
umban látható) belsejében zöld posztóbé-
léssel, zsebét piros és fehér fonallal varr-
ták, és ráhímeztek egy babérkoszorús cí-
mert is. Kalotaszegen címert hímeztek a
ruhák kevésbé feltûnõ részére, Dunaföld-
váron pedig a volt katonák a konyha tégla-
padlója alatt õrizték csapatuk zászlójának
díszes csúcsát. 

A kiegyezés után, már 1872-ben elké-
szül az elsõ Kossuth szobor, 1894-ben pe-
dig az elsõ egészalakos köztéri szobor, me-
lyet nagyon sok követett, szinte minden
nagyobb városban. Washingtonban a
Capitoliumban és New Yorkban is áll Kos-
suth szobor. Utcákat, tereket neveztek el
országszerte Kossuthról, Petõfirõl és a for-
radalom legnagyobb alakjairól. 

1948-ban a centenáriumi ünnepségeket
még megtarthatták, de a Rákosi rezsim
alatt 1951-tõl már nem volt nemzeti ünnep
március 15-e. 1956 után is tabuként kezel-
ték, a Kádár rendszer is félt az ünneptõl.
Az 1970-es évek elején tanítási szünetté
vált március 15-e, de a diákoknak iskolai
programot szerveztek. Az ünnep1970-tõl
volt a rendszer elleni tiltakozás napja, elsõ-
sorban Budapesten kezdtek nem hivatalos
megemlékezéseket tartani. Ekkor két-há-
rom diákot tartóztattak le, de ’72-ben már
88 embert állítottak elõ; gumibotozott a
rendõrség. 1973-ban már 634 letartóztatás
történt. Nagy ára volt, sok középiskolást,
egyetemistát távolítottak el iskolájukból.

1974 és 1983 között nem volt ellenállás, az
állam kisajátította a ’48-as forradalom
napját, próbálták összemosni a három ün-
nepet: március 15-ét, március 21-ét és áp-
rilis 4-ét. Ezek voltak a „Forradalmi Ifjúsá-
gi Napok”. Ekkor jelentek meg a „talpig
kokárdában” ünneplõk, a hivatalos rendez-
vényeken katonai egyenruhára emlékezte-
tõ ruhában álltak sorfalat az ifjak. Ahogy
rozzant a rendszer, 1983-84-tõl ismét meg-
mozdultak a civilek. Az utolsó nagy rend-
õrségi támadás 1986-ban az ún. „Láchídi
csatában” történt, amikor a résztvevõket
beszorították a Lánchídra, elvették az ira-
taikat, többeket letartóztattak.

Földvár lakói is ápolták a forradalom
emlékét. Az Egyenlõségi Kör tagjai tiszte-
letbeli tagjukká választották Kossuthot,
aki a levelükre válaszolt, megköszönte a
megtisztelõ címet. A város lakói minden
évben a Duna-parton tartották a Hõsök
szobránál a megemlékezést, szinte az
egész város jelen volt. Kivonultak az elöl-
járók, a leventezenekar játszott. A polgári
leányiskolában a diákok között többen dí-
szes, magyaros ruhában, pártában jelentek
meg az ünnepségen. A mûsort a szülõk is
megtekintették. Az ötvenes évektõl a fiatal
nemzedékek tanáraik és a szüleik közvetí-
tésével ismerték meg a forradalom és sza-
badságharc történetét, aktuális tanulságait.

(Felhasznált irodalom: Hírmondó
1986/2) 

AA  mmáárrcciiuuss  1155--ii  jjeellkkééppeekk  ééss  aa  KKoossssuutthh  kkuullttuusszz
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Ez a megnyugtató bejelentés hangzott el
február 20-án a Tolna Megyei Polgárõr
Szövetség városházán tartott évi köz-
gyûlésén. Széles János, a Megyei Polgár-
õr Szövetség elnöke és Dr. Kovács Zol-
tán, megyei rendõr fõkapitány-helyettes
statisztikai adatokkal alátámasztott be-
számolójából ez derült ki megyénkrõl a
2009-es évértékelés kapcsán. 

SZABADOS SÁMUEL

A siker a rendõrség, polgárõrség, és a la-
kosság együttmûködésének köszönhetõ,
mely az elmúlt évben még eredményeseb-
bé vált. Széles János beszámolójában a
rendõr- polgárõr közös járõrözés haté-
konyságát emelte ki, melyek aránya há-
romszorosa a múlt évinek. Fontos, hogy a
lakosok bizalma nõtt a közös járõrözés
iránt, a korábbi évekhez képest növekedett

a közterületek lefedettsége. A kapcsolat-
ban nagy elõnyt jelent a polgárõrök helyis-
merete és rugalmassága. 

A rendõrség az év során hat autót aján-
dékozott a polgárõrségnek, idén szintén
felajánlottak terepjárókat, melyeket azok a
szervezetek kapják, melyek még nem ren-

delkeznek ilyen jármûvekkel. Vannak
technikai eszközök, melyeket a polgárõr-
ség és a rendõrség közösen használ, ilyen
például a rendszám felismerõ, illetve a rá-
diótelefon. A jövõben ezeknek a száma is
növekedni fog. 

Idén tovább szeretnék növelni a közös
járõrözések számát, hatékonyabbá szeret-
nék tenni a külterületek ellenõrzését a me-
zõõrséggel karöltve. Pályázati pénzekbõl
lehetõvé válik a szolgálat 24 órára való ki-
terjesztése. A jövõben nem elsõsorban az
állomány létszámának a növelése, hanem
felkészültségének javítása a cél. 

A megyei rendõrkapitányság kitünteté-
sét Dr. Kovács Zoltán adta át egy tamási
polgárõrnek a közlekedésbiztonság terüle-
tén végzett munkájáért. A közgyûlés ven-
dége volt Túrós András az Országos Pol-
gárõr Szövetség elnöke, aki beszédében di-
csérõ szavakkal illette a megyei polgárõr-
séget, kiemelve dinamikus fejlõdésüket és
hatékonyságukat a bûnüldözés területén. 

CCssöökkkkeenntteekk  aa  bbûûnneellkköövveettéésseekk

Dr. Kovács Zoltán

Február 13-án tartotta évzáró, évnyitó
bankettjét a városunk vöröskeresztes
szervezete a Vár étteremben. Kuti Va-
léria elnök szerint sikeres évet hagyott
maga mögött a csoport.

SZABADOS SÁMUEL

Sajnos, a gazdasági nehézségek növe-
kedésével szaporodnak a társadalmi
problémák. Földváron is növekszik a szo-
ciális támogatottak száma. Akik pár éve
adakozók voltak, idén rákerültek a támo-
gatottak listájára. Fõleg nagycsaládosok,
munkanélküliek, betegek.

A hagyományos akciók a múlt évben is
szervezetten zajlottak, eredményesek
voltak. A három véradáson sokan részt
vettek. Különösen a decemberi sikerült
jól, mikor is 184 személy adott vért. Ez az
adat az utóbbi tíz évben rekordnak szá-
mít, hiszen évek óta nem jelentek meg
ennyien véradáson. Örvendetes, hogy
köztük sok volt az elsõ alkalommal vért
adó. 

A gyerekek nyári táboroztatása kap-
csán a létszám jelentett gondot. A szerve-
zet csak korlátozott számban tudott tábo-
rozási lehetõséget biztosítani a növekvõ
számú igénylõnek. A karácsonyi segélye-
zési akcióban a Máltai Szeretetszolgálat

is részt vett. Itt is a leginkább rászorult
családok, személyek kerültek elõtérbe. A
tagdíjakból illetve az adományokból je-
lentõs összeg gyûlt össze, de az igénylõk
száma bizony nagyobb ütemben nõ. 

Az idei évben a szokásos akciók mel-
lett fõleg a gyerekekre koncentrál a szer-
vezet. A májusi Kihívás napját a rendõr-
séggel és a polgárõrséggel együtt szerve-
zik meg, érdekes programok és bemuta-
tók várják majd a fiatalokat. Áprilisban
lesz a Madarak és fák napja, valamint ha
elérkezik a jó idõ, egy vízi rendészeti nap
keretei között világosítanák fel a diákokat
a veszélyekrõl, a vízi jártasság szabályai-
ról. 

Az évértékelés kapcsán köszönte meg a
szervezet Vidáné Erzsike húszéves mun-
káját, aki - részben egészségügyi problé-
mái miatt - ekkor mondott le gazdasági
vezetõi tisztérõl és jelképesen az aktív
munkáról. Erzsike jelezte, hogy ez nem
jelenti a teljes visszavonulását, hiszen a
lehetõségeihez mérten továbbra is vállal
feladatokat a szervezet munkájában. A
maga életútján tapasztalta, hogy mennyi-
re fontos a magukra hagyott, idõs, vagy
beteg emberekkel való törõdés. 

ÉÉvveett  éérrttéékkeelltt  aa  VVöörröösskkeerreesszztt PPrreessbbiitteerrii

kkoonnffeerreenncciiaa

DDuunnaaffööllddvváárroonn
A dunaföldvári reformátusok közössége
2010. február 14-én rendezett konferen-
ciát a Sztárai Kör presbiterei számára.

BALOGH EMESE

A presbiteri konferenciára a református
imaházba közel negyven vendég érkezett.
Jöttek presbiterek, azaz a lelkészek mun-
káját támogató hívõk, munkatársak Paks-
ról, Madocsáról, Nagydorogról és Simon-
tornyáról is. 

Mint azt Simon István, református lel-
kész elmondta, „A vasárnap megszentelé-
se, mint a hívõ élet alapköve” gondolat ad-
ta a konferencia témáját, melyrõl a duna-
földvári lelkész felvezetõ elõadása után
kötetlenül beszélgettek a megjelentek. A
találkozó ünnepi pillanataihoz Kemecsi
Ferenc a Jónás könyve elõadásával, Böde
Ferencné pedig orgonajátékával is hozzá-
járult; az egybegyûltek vendéglátását a
gyülekezet tagjai mellett Ihász Kornélia és
Jákli Viktor is segítette. 
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Február 27-én este a Vár étteremben
tartotta a Fidesz-MPSZ helyi szervezete
évértékelõ illetve évadnyitó gyûlését,
melynek vendége volt Potápi Árpád, a
párt megyei elnöke és Tóth Ferenc or-
szággyûlési képviselõ, képviselõjelölt. 

SZABADOS SÁMUEL

Takács Zoltán helyi elnök hangoztatta,
hogy a szervezet aktívan részt vállalt váro-
sunk közéletében, a képviselõ- testületben
tevékenykedõ tagjai pedig a város vezeté-
sében végeztek eredményes tevékenysé-
get. 

Az idei év feladatai közül a két választás
kezelendõ kiemelten. A helyi szervezet ak-
tivistái már hetek óta ennek elõkészítésén
dolgoznak. Jelenleg a jelölõ cédulák gyûj-
tése zajlik. A jelölt, Tóth Ferenc számára
már nagy mennyiség gyûlt össze. Mind-
ezek alapján városunkban Takács Zoltán
jó esélyt lát a Fidesz gyõzelemre. 

Potápi Árpád beszédében hatékonynak
nevezte a földvári szervezet évi munkáját.

A választásokról szólva szerinte nem sok,
csupán 3-4 jelölt indul majd a megyei kör-
zetekben, ahol mind az ötben, így a paksi-
ban is pártja biztos gyõzelmére számít
„Nem lesznek szoros eredmények” – je-
lentette ki a megyei elnök.

Tóth Ferenc képviselõjelölt már negyed-
szer méretteti meg magát. Mint mondotta,
vannak tapasztalatai a politikai életben.
Nem szabad elbizakodottnak lenni, hiszen
volt arra példa, hogy a közvélemény kuta-

tások elõrejelzései tíz százalékot is téved-
tek. Az elõrejelzések alapján saját körzeté-
ben esélyesnek tekinti magát, országos
szinten jelentõs Fidesz gyõzelemre számít,
de a kétharmados többséget nem tartja va-
lószínûnek. 

Amennyiben a Fidesz tavasztól kor-
mányzati tényezõvé válna, Tóth Ferenc a
körzetében a paksi atomerõmû bõvítésé-
nek programjában látná azokat a lehetõsé-
geket, melyek a térség gazdasági fellendü-
lését elõsegítenék. Tíz éven át több ezer
embernek adna munkát a bõvítés, ez eny-
hítené a munkanélküliséget. A fejlesztés-
rõl parlamenti döntés is született, az utób-
bi évekhez viszonyítva meglepõ, 95 száza-
lékot is meghaladó többséggel, amely Tóth
Ferenc szerint két szempontból is kedvezõ.
Egyrészt van még olyan nemzeti ügy,
melyben a képviselõk döntõ többsége
egyetért, másrészt ez éppen körzetünket
érinti. Örömét fejezte ki a tekintetben is,
hogy a most zajló kampány viszonylag
nyugodt, reméli, hogy a továbbiakban is
így marad. A veszekedés helyett célrave-
zetõbbnek tartja a vitát és az érvelést. 

ÉÉvvnnyyiittóó  kköözzggyyûûllééss  aa  vváállaasszzttáássookk  jjeeggyyéébbeenn

Potápi Árpád

180 éve 1830. február 27-én született
Dunaföldváron Nagyflórisi Nagy Nepo-
muk János ügyvéd, hírlapíró.

GALLAI SÁNDOR-GALLAI SÁNDORNÉ

Már nagyapja és édesapja, Nagyflórisi
Nagy János is Dunaföldváron
jegyzõsködött. Édesanyja Domsits Anna.
Nagy Nepomuk Jánost Egyed Antal ke-
resztelte.

A nevében sok találgatásra okot adó
„Nep.” az anyakönyvi bejegyzés szerint
második keresztnevét – Nepomuk – jelen-
ti. (Feltehetõen azért használta késõbb a
Nagy Nep. János nevet, hogy megkülön-
böztesse magát a többi és igen elterjedt
Nagy nevûtõl.) 

Hogy hol folytatta iskolai tanulmányait,
arról nem sikerült adatot szerezni, alsóbb
iskoláit valószínûleg Dunaföldváron vé-
gezte. Ügyvédként Pesten élt és dolgozott. 

Õ maga így foglalta össze Mikszáth Kál-
mánnak 1910-ben írt levelében pályafutá-
sát: „az 1848/49-es forradalomban igazolt
honvéd közvitéz, volt fõhadnagy, volt ügy-
véd, az EMKE (Erdély-részi Magyar Köz-

mûvelõdési Egyesület a szerk.) tiszteletbe-
li jogtanácsosa és a 1849-ben a Pesti Nap-
ló nyélbeütõinek egyike”. Emellett részt
vett a Magyar Történelmi Társulat alapítá-
sában is. 

Nagy Nepomuk János diákkorában ját-
szótársa volt József fõhercegnek. A nádor
úgy látta helyesnek, hogy gyermekei már
kiskorukban érintkezzenek a néppel, s
megtanulják a magyar nyelvet. Így került
Nagy János a fõherceg közelébe, és a több
évig tartó együttlét után barátságuk sírig
tartott. 

Nagy János baráti viszonyt ápolt a Rökk
családdal is. Az 1897-ben váratlanul el-
hunyt Rökk Pál emlékére – az EMKE
megbízásából – beszédet akart tartani, és
adatgyûjtés céljából Bikicsre (Bács me-
gye) utazott. Itt egy erõs forgószél úgy
földhöz teremtette, hogy bal karját kifica-
mította (amely béna maradt), jobb lábát
megrándította és az arcát is összezúzta.
Húsz napig ápolták Bikicsen Kuts János
esperesnél. József fõherceg, amint értesült
a balesetrõl, saját kezû levelet írt az espe-
resnek, amelyben „kedves gyermekkori

barátomnak” nevezi Nagy Nep. Jánost.  A
fõherceg késõbb a pesti klinikán is meglá-
togatta, s negyedóráig elbeszélgetett vele. 

Mikor József fõherceg egyik gyermeke,
László meghalt, Nagy János együtt vir-
rasztott a halott mellett a fenséges apával.
Bánatát a »Lehullott a legszebb csillag az
égrõl« címû dalban örökítette meg, amiért
köszönetképpen „a gyászba borult fensé-
ges apa (1000) egyezer forintot küldött” a
számára. 

1910. január 30-án Mikszáth Kálmánnak
ezt írja:„…  a Felvidékben ma jelent meg a
4363-ik cikkem e cím alatt: A mi muzsikus
cigányaink. Elsõ cikkem rokonom, Nagy
Ignác lapjában jelent meg 1846-ban, Jó-
zsef fhg. nádor 50 éves jubileuma alkalmá-
ból -, kinek fia, József és kisleánya, Erzsé-
bet és Mária Henriette tõlem tanult meg
magyarul.” 

Nagy János igen termékeny külsõs hír-
lapíró volt, de írásaiért soha egyetlen fillér
honoráriumot sem fogadott el. Önzetlen és
lelkes munkálkodásáért a kollégák tisztele-
te és megbecsülése övezte. 1908-ban a
Pesti Napló szerkesztõségétõl a következõ
sürgönyt kapta: „Hetvennyolcadik szüle-
tésnapja alkalmából fogadja az egész szer-
kesztõség legszívélyesebb üdvözletét.
Büszkék vagyunk, hogy immár 59 év

Dunaföldvár szülötte

NNaaggyyffllóórriissii  NNaaggyy  NNeeppoommuukk  JJáánnooss
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óta külsõ munkatársunk. Kollégiális üd-
vözlettel a Pesti Napló szerkesztõsége:
Szerdahelyi Sándor”.

Sikeres ügyvéd volt, de nevét nem emi-
att õrizte meg az emlékezet. 

Nemcsak a Pesti Napló szerkesztõsége,
hanem mi is büszkék lehetünk a dunaföld-
vári születésû, hírlapíróként elismert, Jó-

zsef fõherceg barátságát bíró Nagy Nepo-
muk Jánosra, aki mindemellett a Pesti
Napló, az EMKE, a Magyar Történelmi
Társulat alapításánál – az õ szavaival élve
– „bábáskodott”.

Életútját 1910-ig – 80 éves koráig – tud-
tuk nyomon követni. Arról, hogy földi pá-
lyafutása mikor és milyen körülmények

között fejezõdött be, nem sikerült semmi
közelebbit megtudni.

Irodalom:
Mikszáth Kálmán levelezése III.1909-

1910.
Cziráky Gyula: Tolnavármegyei Duna-

földvár multja és jelene. Dunaföldvár,
1910. 

Zágon Bertalanné, közoktatási szakértõ
a kompetencia alapú oktatásról tartott
elõadást mikrotérségünk azon pedagó-
gusai számára, akik ebben a témában
érintettek. Rendkívül leegyszerûsítve –
elmondása alapján – a kompetencia azt
jelenti, hogy „valamit nemcsak ismerek,
hanem meg is tudom csinálni.”

LAJKÓ ANITA

A tudományosabb meghatározás így
hangzik: kompetencia alapú oktatáson a
képességek, készségek fejlesztését, az al-
kalmazásképes tudást középpontba helye-
zõ oktatást értjük, mely lehetõvé teszi,
hogy a külön-külön fejlesztett készségek
szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerû
keretet, értelmet nyerjen a gyerekek szá-
mára. Ennek egyik elengedhetetlen feltéte-
le a pedagógiai módszertani kultúra meg-
újítása, melynek lehetséges eszköze a
problémaközpontú tanítás, vagy a cselek-

vésbõl kiinduló gondolkodásra nevelés, a
felfedeztetõ tanítás-tanulás, a megértésen
és tevékenységen alapuló fejlesztés. Min-
den területen kiemelt hangsúlyt kapnak
azok a tartalomfüggetlen kompetenciák,
amelyek nem köthetõk tudományágakhoz,
tantárgyakhoz, mûveltségterületekhez.
Ilyenek pl. a tanulás tanulása, az együtt-
mûködés képessége, a problémamegoldó
képesség, a kreativitás és motiváció.

A legnagyobb vihart az órák ún. töm-
bösítése kavarja az érintett pedagógusok
körében, ami azt jelenti, hogy adott tárgyat
nem heti 1-2 tantárgyi órában, hanem töm-
bösítve tanítanak a pedagógusok. Így meg-
szakítás nélkül, sok gyakorlással egybe-
kötve ismerkedhetnek egy-egy témával a
diákok, nem kell napokat várniuk az újabb
tantárgyi órára. Ez a fajta tömbösítés lehe-
tõvé teszi, hogy jobban és mélyebben jus-
sanak el a gyerekek egy bizonyos mûvelet
alkalmazásszintjéig. 

A legnagyobb kétséget a pedagógusok
körében az okozza, hogy adott területen a
két tömb közötti „nihil” mi módon vészel-
hetõ át, hiszen a felejtés nagy gondot okoz-
hat olyan esetben, amikor az adott tömb
éppen szünetel.

A szakértõ hangsúlyozta, hogy ez a fajta
oktatás csak nálunk jár gyermekcipõben,
hiszen a környezõ országok már régóta
használják az ehhez hasonló oktatási mo-
delleket, gondolhatunk akár a Waldorf-
pedagógiára.

A jelenlegi 30 órás tréning 3 nap alatt
erõltetett menetben zajlott, hiszen a napi 10
órás munka komoly koncentrációt igényelt
elõadótól és résztvevõtõl egyaránt. Saját él-
ményû tanulással sajátították el a szükséges
ismereteket a pedagógusok, azaz úgy mû-
ködtek együtt, mint egy osztály. Végigcsi-
nálták azokat a feladatokat, módszereket,
amelyeket majd õk fognak kipróbálni a ta-
nulóik körében. A tréningen szerzett ismere-
tek igazi bírái természetesen majd maguk a
diákok lesznek. 

TTrréénniinnggeezztteekk  aa  ppeeddaaggóógguussookk

Februárban szép eredményeket értek el
a Magyar László Gimnázium diákjai.
Ruff Anikó február 9-én vette át Szek-
szárdon a megyeháza dísztermében nõi
kerékpáros sportágban a megye legjobb
sportolója címet. Február közepén Papp
Marcella 11. a osztályos tanuló pedig

Mohácson a nép-
daléneklési verse-
nyen arany minõ-
sítést kapott.

KISS ÉVA

Ruff Anikó

Anikó elmondta,
hogy Rausch Ist-
ván igazgató úr

irányításával kezdte Bölcskén az általános
iskolában a kerékpározást. Egyedül edz,
egyedül készül a versenyekre, de van se-
gítsége. Édesapja mellett, Kiss Gábor tanár
úrhoz és Schneider Gábor edzõjéhez for-
dulhat útmutatásért, bár az utóbbit több-
nyire csak telefonon éri el. Szekszárdon
Schneider Gáborral, csapattársaival ha-
vonta találkozik a Szekszárdi Szabadidõs
Kerékpáros Egyesület tagjaként. 

Anikó a napokban kezdte újra az edzése-
ket, a hideg és a hó miatt a télen keveset
tudott a szabadba menni. Kedvenc ver-
senyszáma a kritérium, a háztömb körüli
kerékpározás, de pályán is szeret verse-
nyezni, a lavór alakú betonteknõben. Érett-
ségi elõtt áll, nehéz helyzetben van, mert
sokat kell tanulnia a vizsgákra. 

Az idõ múltával kategóriát váltott, a fel-
nõttek között, az Elitben szerepel, nehe-
zebb versenyek állnak elõtte. – Idõsebb
korosztályokkal, tapasztalt versenyzõkkel
kell megmérnem magam, még keményeb-
ben kell dolgoznom – meséli. 

A kertészeti pálya a szíve csücske, érett-
ségi után Kecskeméten szeretne továbbta-
nulni, vagy ha ide nem sikerül bejutnia,
akkor Szekszárdon, ahol edzés szempont-
jából kedvezõbb helyzetben lenne. – A ke-
rékpározást semmiképpen sem adom fel. A
kerékpárcsapat összetartó, jó társaság, jól
érzem magam velük.– mondja Anikó. A
késõbbiekben, szívesen toborozna egy csa-
patot: – Nem szeretek egyedül kerekezni,
forduljanak hozzám bizalommal, szívesen
elmegyek velük edzeni. A kerékpározás

AA  MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  GGiimmnnáázziiuumm  ddííjjaazzoottttjjaaii

Ruff Anikó



a mindenem, kikapcsolódás számomra,
ha idegesebb vagyok, rossz kedvem van,
felülök a kerékpárra, megnyugtat. 

Titkos vágya az Európa Bajnokságra ki-
jutni, nagyobb, rangos versenyen szerepel-

ni, és jó helyezést
elérni.  Nagyon
büszke a díjra,
amit a 2009-ben
elért eredményei-
ért kapott.

Papp Marcella

Szinte nincs
olyan kulturális

esemény Földváron, legyen az iskolai,
városi rendezvény vagy kiállítás meg-
nyitó, ahol ne találkoznánk Papp Mar-
cellával, ne csodálkoznánk rá különle-
ges, szép hangjára, énektudására, arra a
precizitásra, szakmai alázatra, ahogyan
elõadja dalait. Évek óta figyelhetjük fej-
lõdését. Családjában édesanyja énekkar-
ban énekelt, s Marcella is korán kezdte.
Az általános iskolában már szerepelt,
versenyeken vett részt. Komolyabban
akkor kezdett éneklést tanulni, amikor
megkezdte gimnáziumi tanulmányait
Telekiné Rábai Melinda tanítványként.
Eredeti népdalokat tanul, ezek állnak
közel a szívéhez. Szereti az erdélyi nép-

dalokat, fellépésein szívesen énekli azo-
kat. Példaképe Sebestyén Márta. 

Mohácson a Schneider Lajos népdal-
éneklési versenyre fõleg Baranya és
Tolna megyébõl érkeztek énekesek.
Több kategóriában, korosztályban ver-
sengtek. A verseny elõtt mindenkinek
meg kellett jelölnie tíz Mohács környéki
népdalt és tíz szabadon választottat, va-
lamint egy dalt, amit biztosan énekelni
fog. A rendezõk választották ki az elõa-
dandó dalokat. Marcella az éneklést,
mindenképpen folytatni szeretné a gim-
názium befejezése után is, mikor is nép-
mûvészettel-néprajzzal szeretne foglal-
kozni. 

11.

Papp Marcella

FFaarrssaannggii

ttáánncchháázz
Majdnem szûknek bizonyult a mûvelõ-
dési ház kisterme az érdeklõdõk számá-
ra február 6-án, mikor az Ördögszekér
táncegyüttes és a mûvelõdési ház közö-
sen szervezett farsangi táncházat. 

SZABADOS SÁMUEL

Appelshoffer János szervezõ szerint a
farsangi mulatságot a táncegyüttes tagjai
kezdeményezték, három éve merült fel az
ötlet, hogy Földváron is fel kellene újítani
ezt a hagyományt. 

A szervezõk arra törekednek, hogy min-
den évben más-más tájegység és kultúra
érdekességeivel ismertessék meg a közön-

séget. A múlt évben széki dalokra ropta a
táncot a nagyérdemû, idén pedig moldvai
táncokra pörögtek a szoknyák és kopogtak
a csizmák. Néhány óra ugyan kevés ahhoz,
hogy meg lehessen tanulni ezeket a tánco-
kat, de a kedvcsináláshoz és a jó hangulat-
teremtéshez elegendõ. Az asztalokon a
vendégek által készített sütemények, pogá-
csák a pihenés perceiben gyorsan fogytak.
A legkelendõbb természetesen a farsangi
fánk volt.

A közönség zömét a fiatalok alkották, de
lehetett találkozni unoka-nagymama pá-
rossal is, és érkeztek vendégek Soltról,
Baracsról is. 

A talpalávalót a gyõri Cserefa együttes
húzta. A tíz éve alakult csoport két éve ze-
nél ebben a négyes formációban. A társu-
lat egyik tagja járt múlt évben a földvári
farsangon, így került sor idén a meghívá-

sukra. A rendezvény nem volt idegen tõ-
lük, hiszen Gyõrben hat éve van egy klub-
juk, ahol minden hónap elején tartanak
táncházat. A repertoárjuk igen széles, a ha-
zai táncok mellett a szomszéd népek és
más európai kultúrák zenéibõl tudnak vá-
logatni. Fellépnek fesztiválokon, kiállítás
megnyitókon és különféle kulturális ren-
dezvényeken. A zenekarvezetõ szerint van
igény a táncházakra, a népzenére, de kevés
a propaganda és a média kissé elhanyagol-
ja ezt a mûfajt. 

A zenészek szerint a farsangnak hazánk-
ban nincs meghatározott tánc, vagy zenei
hagyománya, de mindenképpen elvárás,
hogy vidám, temperamentumos zene szól-
jon, ami alkalmas arra, hogy a bálozók ala-
posan kimulassák magukat. A farsangot
követi tudniillik a jelentõs önmegtartózta-
tást igénylõ böjt. 

ZZssoolltt  hháárroomm  aarrccaa
Március közepéig látogatható a Berze-
Nagy Ilona Városi Könyvtár folyosóga-
lériájában az a kiállítás, amely Ferenczi
Zsolt alkotásáit ismerteti meg a látoga-
tókkal. 

BALOGH EMESE

A fotós
Ferenczi Zsolt elõször a fotózott. A civi-

lizációból való kilépésre adott lehetõséget
számára ez a hobbi. Mára már kiismerte a
természetet, tudja mikor és hol készítheti
el a kigondolt fényképet. A kutyával ba-
rangolva az önkifejezés e formája Zsolt
számára a feltöltõdés, elmélyülés lehetõsé-
gét is jelenti.

A tetováló
Mint azt a kiállítást megnyitó Prantner

Erzsébet – Ferenczi Zsolt édesanyja – el-
árulta, a tetoválás iránti érdeklõdés a moto-
rozással együtt lépett be Zsolt életébe, aki

az önkifejezés ezen formáját is mûvészet-
nek tartja. Gyûjti a motívumokat, és maga
is alkot újakat, hiszen vendégkörének tag-
jai egyre gyakrabban bízzák rá a minta ki-
találását, kiválasztását is.

A festõ
Ferenczi Zsolt egy éve foglalkozik a fes-

tészettel. Mint mondta, túlontúl konzerva-
tívnak tartotta ezt a technikát mindaddig,
amíg egy felkérésre ki nem próbálta. Elõ-
ször épületeket, utcarészleteket vitt vá-
szonra, ma már azt festi szívesebben, ami a
fejében van.

A fiatal alkotó elõször mutatta be mun-
káit nagyobb nyilvánosság elõtt, de nem
kizárt, hogy hamarosan újra találkozunk
vele, hiszen Zsolt nyitott más mûvészetek
és más technikák iránt is. 

Ferenczi Zsolt
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Lukácsi Pál volt a kertbarátok által
szervezett Téli esték címû elõadássoro-
zat vendége. Meghívására azért került
sor, mert megjelent a Földvári tabló cí-
mû életrajzokat és arcképeket bemutató
monográfia, amelynek õ az egyik szerzõ-
je. 

LAJKÓ ANITA

Egy ilyen jellegû monográfia elkészítése
során a legkomolyabb dilemmát az okozza

– mondta az elõadó –, hogy kik kapjanak
helyet az adott kiadványban. A választás
soha nem egyéni, személyes döntés, ha-
nem több ember egybehangzó véleménye
szükségeltetett ahhoz, hogy valaki a Föld-
vári tabló által bemutatott 101 ember közé
kerülhessen. A teljesség igénye természe-
tesen nem várható el a mostani munkától,
de a szerzõk ígérik, hogy a 2011-re terve-
zett folytatás tovább bõvíti majd azt a kört,
amely Dunaföldvár nagyjait mutatja be.

Az elõadó beszámolójából az is kiderült,
hogy komoly a szándék egy olyan munka
elkészítésére, amely akár a „Ki kicsoda
napjainkban?” címet is viselhetné. Kortárs
földváriakról, köztünk élõkrõl készülne
egyfajta bemutatás. Nincs annál izgalma-
sabb feladat, mint amikor olyan szemé-
lyekrõl és az általuk végzett munkáról szá-
molhatunk be, akik valamilyen oknál fog-
va kiemelkednek élõ, közvetlen környeze-
tünkbõl – hangsúlyozta Lukácsi Pál. 

„„MMoonnooggrrááffiiaa  íírráássááhhoozz  ffeellsszzaabbaadduulltt  iiddõõ  kkeellll””

Kukorelly Endre volt a vendége 2010.
február 9-én a Marcipán cukrászdabeli
irodalmi kávéháznak. Az író, költõ, esz-
széista  a kreatív írás fontosságáról be-
szélt, majd a  Samunadrág címû köteté-
bõl verseket, TündérVölgy és Ezer és 3
címû regényébõl részleteket olvasott fel
hallgatóságának.

BALOGH EMESE

Kukorelly Endre 1976-tól publikál.
Szerkesztette a Jelenlét, a ’84-es kijárat, a
Magyar Lettre Internationale és a Magyar
Napló címû irodalmi, valamint a Magyar
Narancs címû politikai-kulturális folyóira-
tot. Egyik alapítója a Rainer Maria Társa-
ságnak és az Örley István Körnek. Kreatív
írást tanít a Képzõmûvészeti Egyetemen, a

szekszárdi Illyés Gyula Fõiskolán; a Szép-
írók Társaság alelnöke, az Új Dunatáj ro-
vatvezetõje és az Irodalmi Jelen címû lap
fõmunkatársa. 

Munkásságát díjak sokaságával ismerték
el (Bölöni György-, József Attila-, Déry
Tibor-, Weöres Sándor-, Márai Sándor-
díj), kitüntették a Magyar Köztársaság Ba-
bérkoszorúja díjjal, és tulajdonosa a Ma-
gyar Köztársaság Érdemrend Lovagke-
resztjének. 

Kukorelly Endre szinte minden élethely-
zetben a kreatív írásra tanít. Rendkívül
fontosnak tartja, hogy a szülõ, az iskola
már az elsõ pillanattól kezdve a mûvésze-
tekre is nevelje a gyermeket, hiszen a tár-
sadalom „kockává gyúrja” az autentikus,
kreatív, õszinte személyiséget és úgy szo-

cializálja az egyént, hogy közben elveszi
az egyéniségét, közhelyessé teszi, rákény-
szeríti a sztereotípiák szerinti viselkedésre.

Kukorelly szerint a mûvészet, az írás, az
alkotás segíthet bennünket abban, hogy a
társadalom által körénk rakott páncélzat
alatt megtaláljuk önmagunkat. A mûvészet
képes arra, hogy olyan helyzeteket teremt-
sen, amelyekben hozzáférhetünk az
énünkhöz, megismerhetjük önmagunkat,
megtalálhatjuk gyermeki személyiségün-
ket. Önmagunk újra megtalálásához, mint
mondta, több út is vezethet – vallás, gyó-
nás, pszichoanalízis –, de az írás a legin-
kább szórakoztató; képes elõidézni katar-
zist és megtisztulást, s az írásainkon ke-
resztül másokat is megszólíthatunk, má-
sokhoz is szólhatunk. 

KKuukkoorreellllyy  EEnnddrree  aa  RRááttkkaayy  LLáásszzllóó  IIrrooddaallmmii  KKáávvééhháázzbbaann

A borklub idei elsõ vendége a szekszár-
di Szeleshát Szõlõbirtok és Pincészet
volt. Marton József borász mutatta be a
családi vállalkozást az érdeklõdõknek. 

SZABADOS SÁMUEL

A 2001-ben telepített szõlõkbõl elõször
2007-ben palackoztak nagyobb mennyi-
ségben bort, ez az év a forgalmazás kezde-
te. A birtok nagysága ma 25 hektár, ebbõl
20 hektárnyi a szõlõ. A család korábban
foglalkozott kertészettel is, de az utóbbi
néhány évben a borászat lett a fõ profiljuk. 

A borászat a 160-170 méter magas Sze-
leshát dombról kapta a nevét, mely a szek-
szárdi dombvidék legdélibb nyúlványa, eny-
hén lejt déli irányba. Talaja magas mésztar-
talmú, porózus lösz, néhol vörösagyaggal ke-

veredik. Klímájának jellegzetessége, hogy az
Alföld felõl érkezõ enyhe, száraz levegõ itt
keveredik a dombvidék felõl áramló nedves,
hûvösebb levegõvel. A csapadék nem sok, a
napsütötte órák száma magas. 

A feldolgozás a várdombi présházban tör-
ténik, a tárolás pedig a több évszázados
lajvéri pincékben, tölgyfa hordókban. A pin-
cék szárazak, átlag hõmérsékletük 15 fok. 

A pincészet borai Szekszárdon rendre
nyernek borversenyeket, a legnagyobb sike-
rüket a Nomád nevet viselõ Merlot váloga-
tással érték el, mely a múlt évben az Orszá-
gos Borversenyen kategóriájában aranyér-
mes lett. A Merlot egyben a cég zászlós bo-
ra, az ültetvény egynegyedén ezt a szõlõfaj-
tát termesztik. Mint azt a pincészet borásza
elmondta, 2008-ban telepítettek újabb tõké-

ket a birtokra, az idei januári kemény fagyok
azonban nem kedveztek a fiatal tõkéknek, a
gyengébbek elfagyhattak. 

Az est vendégei nyolc italt kóstolhattak
meg. A díjnyertes Merlot mellett nagy ér-
deklõdést váltott ki a 2007-es Háromfiú,
mely kékfrankos, merlot és cabernet keve-
rékbõl áll. A szintén 2007-es Nyék kellemes
aromájú savignon válogatás, a közeli Alsó-
nyékrõl kapta a nevét. Tavaly ebbõl 3000
palackot forgalmaztak. A kékfrankos roset
inkább elõételekhez, könnyû fogásokhoz kí-
nálják. A Pinot Noir szûztermés, a terület el-
sõ termése, 2007- ben lett szüretelve. Érde-
kessége, hogy bársonyos íze csak lassan mú-
lik. A bemutató sikerét jelzi, hogy a vendé-
gek közül többen jelezték, hogy szívesen vá-
sárolnának a kellemes italokból. 

SSiikkeerrtt  aarraattttaakk  aa  SSzzeelleesshháátt  ppiinnccéésszzeett  bboorraaii
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EExxttrráákk  nnééllkküüll
Nevéhez hûen valóban semmi különleges
produkcióval nem lepte meg közönségét a
Hoffmann kávézó pincéjében fellépõ Sem-
mi Extra nevet viselõ zenekar január 23-
án. 

SZABADOS SÁMUEL

A kalocsai formáció elõször mutatkozott be
Dunaföldváron. Hunyadi Gábor, a zenekar ve-
zetõje véletlenszerûnek nevezte a fellépés
elõzményeit. Átutazóban többször megfordult
a kávézóban, s hallotta, hogy zenekarok szok-
tak fellépni a pincében. Egy alkalommal a tu-
lajdonosnak megemlítette zenész mivoltát, s
beszélt az együttesérõl. Hoffmann János fellé-
pési lehetõséget kínált a számukra, amelyet
szívesen elfogadtak, hiszen amatõr zenekar-
ként minden fellépési lehetõséget fontosnak
tartanak az ismertté válás felé vezetõ úton. 

A Semmi Extra 2008-ban alakult a már né-
hány éve mûködõ Extra Bizarr nevû társulat
átszervezésébõl. Néhány zenész és névcsere
jelentette az újdonságot. A három gitár, dob,
külön énekes felállás a rock zene hõskorát
idézi. Repertoárjuk viszont igen széles skálán
mozog, fõleg a ’80-as ’90-es évekbõl meríte-
nek. Önmagukat feldolgozó zenekarként de-
terminálják, ami azt jelenti, hogy ismert hazai

és külföldi elõadók számait írják át három gi-
tárra. 

Eddig fõleg Bács-Kiskun megyében léptek
fel falunapokon, vendéglõkben, fõzõverse-
nyeken, vagy baráti rendezvényeken. Igye-
keznek az adott közönséghez igazodni. Mint
mondják, mást kell játszani egy falunapon és
mást egy rock klubban. Földvárra fõleg rock
számokkal érkeztek, hallván, hogy itt általá-
ban blues és rock zenekarok lépnek fel. Tech-
nikai felszereltségük nem igazán XXI. száza-
di, de a hangzás azért élvezhetõ volt. Éneke-
sük, a csapat meghatározó tagja, ügyesen bá-
nik hangszálaival és hangerejével, viszonylag
tisztán csengenek a magas hangok is. Napja-
inkban ritka dolog két szólógitárost hallani
egy felállásban, önmagában ez talán extrának
tekinthetõ. Arra a kérdésre, hogy van e saját
szerzeményük, a vezetõ határozottan vála-
szolt: „Nincs értelme” – mondta Gábor. A
közönséget nemigen érdeklik az új hazai elõ-
adók saját számai. Ezzel igen nehéz sikereket
elérni, sok pénz és sok idõ kell hozzá. Az
amatõrök ezzel nemigen rendelkeznek. 

Összességében egy szimpatikus társulatot
ismerhetett meg a nagy hideg miatt kis szám-
ban összeverbuválódott közönség. Valóban
semmi extrát nem produkáltak, csak zenéltek,
de az általában élvezhetõ volt. Aki erre szá-
mított, jól is érezte magát. 

2010. február 9-én éle-
tének 90. évében Ame-
rikában elhunyt Mrs.
Emmy Sagan (1920-
2010), született Doór

Emilia. Dunaföldváron született, itt
végezte iskoláit. A világháború
után Budapesten élt, dolgozott.
1956-ban ismerõsei rábeszélésére
Ausztriába, majd Nyugat-Német-
országba ment, ahol mûszaki rajzo-
lóként helyezkedett el Hamburg-
ban. Rövid idõ után az USA-ba
emigrált. New Yorkban építész iro-
dában dolgozott, az iroda fontos
épületek tervezését végezte, több
magyar munkatársat foglalkozta-
tott. Tagja lett a népes new yorki
magyar közösségnek, ahol a Ma-
gyar Házban élénk társadalmi élet
folyt. Amint lehetett, a nyolcvanas
évektõl hazajárt férjével együtt.
Ragaszkodott az országhoz, Föld-
várhoz, barátaihoz.
Temetésérõl családja a késõbbiek-
ben gondoskodik.
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MMeeggúújjuulltt  aa  kkiicckk--bbooxx

eeggyyeessüülleett

Évek óta népszerû sportág városunkban
a kick-box, a helybéliek népes tábora is-
merkedett meg ezzel a látványos sport-
tal. Nemzetközi és hazai versenyeken
szerepeltek sikerrel földvári fiatalok, a
sportcsarnokbéli gálák nagyszámú né-
zõt vonzottak, s hozzájárultak a sportág
népszerûsítéséhez. 

SZABADOS SÁMUEL

Feja Tibor, aki megalapította az egyesüle-
tet, az utóbbi két évben elfoglaltságai miatt
már nem vett részt a földvári csapat munká-
jában. Többen kiléptek az egyesületbõl, de
szerencsére Csizmadia Gábor lelkes munká-
jának köszönhetõen maradtak néhányan,
akik folytatták az edzéseket, s lehetõségeik-
hez mérten versenyeken, bemutatókon is in-
dultak. Idén januártól Gábor felkérésére ér-
kezett edzõként Dunaújvárosból Földvárra
Rozmann István, ki két éve már foglalkozott
fiatalokkal városunkban. Személyében ko-
moly szakmai múlttal és szerteágazó hazai
és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ

szakember állt az egyesület élére. 
Rozmann István húsz éve foglalkozik a

kick-boxszal versenyzõként, majd edzõ-
ként. Sportolóként hazai és nemzetközi si-
kereket tudhat magáénak, edzõként pedig
Európa illetve világbajnoki címekhez jut-
tatta tanítványait. Az egyik európai kick-
box szövetség elnöki tisztét is betölti. 

Jelenleg 18 aktív taggal foglalkozik, sok
köztük az újonc. Munkáját a legrutinosabb
tag, Csizmadia Gábor segíti. A korösszeté-
tel kedvezõ, hiszen gyerek, ifi, junior és
felnõtt korú versenyzõket tud kiállítani. Az
edzõ szerint türelmes munka kell a majda-
ni sikerekhez. 

A kemény edzések után márciusban Pá-
pán kerül sor az elsõ versenyszerû megmé-
rettetésre. Ezen a versenyen fõleg a tapasz-
talat és a rutinszerzés a cél. A fejlõdéshez
nélkülözhetetlen a tétmeccsek hangulatá-
nak mind többszöri átélése. Az év második
felében egy hazai házi versenyen szeretné-
nek a helyi érdeklõdõk elõtt bemutatkozni. 

Továbbra is várják az érdeklõdõk csatla-
kozását, jelentkezni hétköznap a mûvelõ-
dési házban az edzések idejében lehet. 

KKéézziillaabbddáássaaiinnkk  ccéélljjaa::

mmeeggkkaappaasszzkkooddnnii  aazz

NNBB  IIII--bbeenn

Február 27-én megkezdõdött a bajnok-
ság tavaszi szezonja. Városunk férfi csa-
pata nehéz, de nem reménytelen helyzet-
bõl folytatja szereplését. A 12 csapatos
mezõnyben a 11. helyen zárták az õszt,
viszont csak két pontra vannak lema-
radva a biztos bentmaradást jelentõ 10.
helyezéstõl. Nehéz tavasz vár tehát a fi-
úkra. 

SZABADOS SÁMUEL

Orova Tamás edzõ ennek szellemében
készítette fel a gárdát a tél során. Edzések
és edzõmérkõzések sorozata jelentette a
ráhangolódást a folytatásra. Fontos állo-
más volt a kiskõrösi téli torna, ahol a házi-
gazdák mellett Lajosmizse és Kiskunmajsa
egyleteivel játszottunk meccseket. Ellenfe-
leink szintén NB II-es szintûek. A felké-
szülést szolgálta még a DAC és a Kalocsa
NB I.B alakulata elleni találkozó. Az edzõ
szerint sikeres volt a felkészülés, a fiúk az
õsz során megismerték ellenfeleiket,

Megjelentek a 2010-es nyári katalógusok!
Hatalmas elõfoglalási kedvezményekkel!

külföldi utazások, belföldi utazások, körutazá-
sok, városlátogatások, repülõjegy foglalás, hajó-
és kompjegy foglalás, síutak, egzotikus utazások.

FFoollyyaammaattooss  aakkcciióókk!!

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

HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2010. március 23. és április 6., 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

Legyen 
Dunaföldvárnak

dunaföldvári

országgyûlési képviselõje!
Április 11-én szavazzon

Horváth Zsoltra!
Fizetett politikai hirdetés.
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ami oldani fogja a feszültséget. Rutint is
szereztek a fiatalabbak az õszi sorozatban,
ezt a tavasz során már hasznosíthatják. 

Erõsítést jelent a számunkra Szauter
Zoltán és Sós Roland játékba állása. Mind-
két játékos nagy tapasztalatokkal rendelke-
zik, s megjárták már az NB I.B-t is. 

A keretbõl senki nem távozott. Tavasz-
tól várható, hogy az õsz során sikerrel sze-
replõ ifisták közül néhányan beépülnek a
felnõttek közé, úgy, hogy az ifikeret se
gyengüljön. Õk jelenleg az 5. helyen áll-
nak, s csak egy pont választja el õket a do-
bogós helyezéstõl. 

Csapatunk továbbra is Dunavecsén
játssza hazai meccseit. A terem bérleti díja
kedvezõ, és az utazási távolság sem nagy.
A város által nyújtott és a szponzoroktól
összejött pénzösszeg mellett a játékosok is
szerepet vállalnak a klub anyagi fenntartá-
sában, például az utazás költségeit õk áll-
ják. A sikeres folytatáshoz tehát a szemé-
lyi és anyagi feltételek megvannak. A lé-
lektani ráhangolódás is megfelelõ a bent-
maradásért folytatott küzdelemhez. Orova
Tamás szerint ehhez még egy-két bravúros
gyõzelemre is szükség lesz. Nyilván nem a
bajnokesélyes Kazincbarcikát kell legyõz-
nünk, de a tabella alsó felében tanyázó csa-
patoktól pontot, pontokat kell és lehet sze-
rezni. 

EEllkkeezzddõõddöötttt  aa  mmeeggyyeeii

llaabbddaarrúúggóó  bbaajjnnookkssáágg

Megyei elsõ osztályú gárdánk a DFC
Bonyháddal játssza (lapzárta után: ját-
szotta) elsõ tavaszi bajnoki mérkõzését,
az ötödik helyrõl rajtolva március 7-én.
A klub a dobogós helyek egyikének
megszerzését tûzte ki célként, ami elér-
hetõ, mivel csak néhány pont választja
el csapatunkat a bronzérmet jelentõ
harmadik helyezéstõl. 

SZABADOS SÁMUEL

A keretben nem történt jelentõs változás,
új játékost nem igazoltak, Markovics Lász-
ló pedig kölcsönbe került Dunaegyházára
a tavaszi szezonra. A klub edzõmérkõzé-
sek sorozatával készült a bajnoki rajtra.
Edzõpartner volt Madocsa, Harta, Pálhal-
ma, Iváncsa, a Budapesti Union FC, a Pak-
si SE U 19- es gárdája és az NB III-as
Szekszárd.

A megyei másodosztályban szereplõ
DSTE március 21-én kezdi el bajnoki sze-

replését, a mezõny itt csak 14 csapatos. A
felkészülési idõszakban a csapat edzõpart-
nere Alap és Kulcs, valamint Paks utánpót-
lás csapata volt. A keretben változás tör-
tént: Elõszállásról érkezett Varga István, a
gólerõs Búza Tamás, sajnos, más klubhoz
igazol, a Dunakömlõd érdeklõdik utána. 

Gavrilovits Lászlóné a klub technikai
vezetõje februárban rangos kitüntetésben
részesült a megyei labdarúgó szövetségtõl.
Az év legjobb szponzorának járó serleget
vehette át Szekszárdon harmadmagával. A
kitüntetést olyan sportvezetõk kapták, akik
hosszú évek óta aktívan tevékenykednek
egyesületükben, településükön a labdarú-
gó sport érdekében. Pannika a DSTE alapí-
tása óta, tizenhárom éve intézi a klub pénz-
ügyeit, igazolásait, s képviseli egyesületét
a megyei fórumokon. Többször hangoztat-
ta, hogy ezt a munkát csak férje jelentõs
segítségével tudja ilyen hosszú idõ óta el-
látni. Sokszor akadnak gondjai, problémái
a napi munka során, de a csapat lelkesedé-
se és sikerei mindig új erõt adnak számára.
Az ünnepség résztvevõi meglepõdve ta-
pasztalták, hogy mindhárom díjazott hölgy
volt, ami utal arra is,  hogy a nõk egyre je-
lentõsebb szerepet játszanak a labdarú-
góéletben. 

TTíízz  éévveess  aa  DDuunnaaffööllddvváárrii

CCsseellggáánnccss  KKlluubb

2000 õszén a solti cselgáncs egyesület
szervezett szakosztályt városunkban a
sportág iránt érdeklõdõ fiatalok számá-
ra. Martinkovics Mihály edzõ a kezde-
tektõl részt vett a klub munkájában.
Visszatekintve a tíz évre kalandosnak és
változatosnak nevezte az elmúlt idõsza-
kot. 

SZABADOS SÁMUEL

„Kezdetben Szabó Sándor irányításával
zajlott a munka. Minden évben egyre töb-
ben csatlakoztak hozzánk, volt, amikor
több mint negyven igazolt sportoló moz-
gott a szõnyegeken. Ebben az idõszakban
fõleg a versenyeken való sikeres szereplés-
re koncentráltunk. Sok tehetséges fiatal
közül tudtunk válogatni, jöttek is az ered-
mények: korosztályos csapatbajnokságot
nyertünk, országos versenyeken egyéniben
dobogós helyezéseket értünk el. Ezek vol-
tak a legsikeresebb évek, legalábbis a ver-
senyeredmények tekintetében. Idõvel az-
tán több versenyzõnk életútja másfelé ve-

zetett, továbbtanulás, munkába állás miatt
kellett abbahagyniuk a versenyszerû spor-
tolást. 

A 2008-as év volt a holtpont, amikor
alig 8-10 elszánt, aktív tagja maradt a
klubnak. A múlt évben aztán más alapok-
ra helyeztük a munkánkat, a tömegsport
irányába nyitottunk. Edzéseink vonzó-
bakká váltak a fiatalok számára. Célunk
az, hogy megszerettessük a gyerekekkel
a rendszeres mozgást, jó közösségi szel-
lemet alakítsunk ki. A sportszerûség és
az önfegyelem erényeit ismerik meg
sportolóink. Az eredmény kézzelfogható,
nõtt az érdeklõdés munkánk iránt. Napja-
inkban már 16-18 fõ vesz részt az edzése-
inken; az optimális keret kb. 25 fõ körül
lenne. Örvendetes, hogy sok a nagyon fi-
atal, a kezdõ, akikkel az alapokat kell
megismertetni; óvodás csoportunk is mû-
ködik. Továbbra is várunk minden érdek-
lõdõt, bár nem a létszámnövelést tekint-
jük fõ célunknak. 

Nem mondunk le a versenyszerû meg-
mérettetésrõl sem. Évenként két regio-
nális és két országos versenyen indítunk
egy- két tehetséges cselgáncsost. Márci-
us 15-én a solti Tavasz Kupán indul két
versenyzõnk. Ez egy regionális verseny,
jó alkalom arra, hogy felmérjük legjobb-
jaink tudását. Idén önvédelmi elemeket
is bevittünk az edzésmunkánkba, három
hónapig fogjuk azokat gyakorolni. A
kezdeti tapasztalatok kedvezõek, élve-
zik a gyerekek a küzdelem ezen új ele-
meit. 

Mûködésünk jelenlegi szintjén (pl. edzé-
sek, terembérlet) megvannak az anyagi fel-
tételek. A versenyek már önköltségesek pl.
utazás, nevezési díj. Hogy mi a vonzó ebben
a sportban? Az emberi test szinte minden iz-
mát megmozgató munka. Kevésbé agresz-
szív, mivel az ütés, rúgás kizárt. Kicsi a sé-
rülés veszélye és kevés pénzt igényel.” 

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

Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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12. péntek

HOVÁ LETTEK MORGANÉK?

13. szombat

A SZÁLLÍTMÁNY

19. péntek

A DOBOZ

20. szombat

SZÖKÕHÉV

26. péntek

SZINGLIK ÉJSZAKÁJA

27. szombat

VALENTIN NAP

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával!

MÁRCIUS

Márciusi akciós kínálatunkból
(a készlet erejéig) Prémium kutyakonzerv 1240 gr 260 Ft/db

Prémium kutyatáp 160 Ft/kg
Prémium cicakonzerv 400 gr 120 Ft/db
Prémium cicatáp 290 Ft/kg
Csirkeaprólék 215 Ft/kg
Állatokkal kapcsolatban  üzletünkben ingyenesen
hirdethet, hogy kedvenc és gazdi egymásra találjon. 

Közlekedés A közlekedés biztonsága ér-
dekében fokozottan, visszatérõen ellenõr-
zéseket folytat  a rendõrség. Sebességmé-
rést végeznek a város belterületén is. Ellen-
õrzik a biztonsági öv, a bukósisak haszná-
latát, a parkolás szabályainak betartását.
Felhívják a gépjármûvel közlekedõk fi-
gyelmét arra, hogy a megváltozott jogsza-
bályok miatt a büntetési tételek jóval ma-
gasabbak, a korábbi szabálysértési eljárás
helyett közigazgatási bírság vár a szabály-
talankodókra.

Bûnügy Több garázda cselekmény tör-
tént az utóbbi idõben. Az elkövetõk külön-
féle szerek és alkohol hatására követték el
tettüket, például a legutóbbi esetben, ami-
kor egy közintézmény elõtt alkohol és
gyógyszer hatása alatt többen egymásnak
estek. Egyikük haját több csomóban kitép-
ték. A garázda személyeket elõállították,
ellenük garázdaság és testi sértés miatt el-
járás indult.

A lakosság nyugalmának, nagyobb biz-
tonságérzetének érdekében a rendõrség fo-
kozottan ellenõrzi a szórakozóhelyeket.

Vásár Az év elsõ vásárára a rendõrség is
készül. Az elõzõ évek tapasztalatai alapján
nagy tömegre lehet számítani. Kérjük, akik
eljönnek, vigyázzanak értékeikre, mert a
zsebesek jelenlétére is számítani lehet. A
kijelölt parkolóhelyen állítsák le jármûvei-
ket, a parkoláskor legyenek türelmesek! A
6-os úton vezessenek figyelmesen, a par-
koló gépkocsik miatt nehezebb, lassabb
lesz a közlekedés. 

Omlás A partomlás miatt a rendõrség és
a katasztrófavédelem munkatársai lezárták
a veszélyeztetett területet. Kérjük, ne járja-
nak ezen a területen, gyermekeiket se en-
gedjék oda, mivel az omlásveszély tovább-
ra is fennáll!
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Márciusi programok

MÁRCIUS 15. HÉTFÕ

NEMZETI ÜNNEP
Városi Mûvelõdési Központ – ünnepi
beszéd, mûsor
Kossuth tér – emlékmûavatás, koszo-
rúzás

MÁRCIUS 23., KEDD, 14 ÓRA

FILHARMÓNIA
Ifjúsági Hangversenysorozat
Vonós hangszerek és versenymûvek

MÁRCIUS 24., SZERDA 930, 11 ÉS 14 ÓRA

JÖNNEK A HUSZÁROK
A Kolompos együttes zenés mûsora

MÁRCIUS 27., SZOMBAT, 15 ÓRA

Húsvéti Játszóház
Tojásfestés, húsvéti díszek készítése,
énektanulás, népi játékok
Jegyár: 200 Ft + tojások


