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KÖZÉLETI LAP

Megérkezett a bioetanol üzem jogerõs
építési engedélye, ezzel megindulhattak
a kivitelezési munkálatok.

LAJKÓ ANITA

Az engedélyezési eljárás hosszú idõt vett
igénybe, s a folyamatot tovább lassították a
területen zajló régészeti feltárások –
mondta el lapunknak Nagy Gáborné, a te-
lepülésünk polgármestere. 

A teljes erõvel meginduló építési mun-
kálatok az eredeti tervhez képest hónapok-
kal késõbb kezdõdtek, így az átadás is ké-
sõbbi idõpontra tevõdik, azaz 2011 júliusá-
ra készül el a bioetanol üzem. 

Jelenleg a földmunkák zajlanak, a szint-
különbségek kiegyenlítése történik. El kell
végezni továbbá a közmûvesítési munká-
kat, hogy az ivóvíz-, a szennyvíz-, a gáz-,
a villanyellátást biztosítani tudják a jövõ-
beni üzem számára. A beruházási összeg
árulkodik a tervezett üzem monumentalitá-
sáról, körülbelül 25 milliárd forintból fog
megépülni a gyár.

A gyár alapkõ letételére ünnepélyes ke-
retek között 2010.augusztus 23-án, hétfõn
kerül sor. Magas rangú vezetõket várnak
az ünnepségre, hiszen az üzem egyedülál-
ló nemcsak hazánkban, hanem európai vi-
szonylatban is. Az alapkövet a jelenlegi
tervek szerint Orbán Viktor, Magyaror-
szág miniszterelnöke helyezi majd el. A

meghívottak száma 300-400 fõ között mo-
zog, a szervezõk komoly médiaérdeklõ-
déssel számolnak.

Az alapkõletétel az épülõ üzem helyszí-
nén ünnepélyes keretek között történik
majd, s ezt követõen a delegáció átvonul a

dunaföldvári várudvarba, ahol állófogadá-
son vendégelik meg a résztvevõket. 

Komoly kihívás, megmérettetés elé néz
tehát Dunaföldvár, hiszen a média által or-
szágos, sõt nemzetközi hírt kap augusztus
23-án településünk. 

ZZöölldd  uuttaatt  kkaappootttt  aa  bbiiooeettaannooll  üüzzeemm  ééppííttééssee

Lezárult a régészeti feltárás az azóta
már épülõ bioetanol üzem területén. A
minden nagyszabású építkezést megelõ-
zõ feltárás felszínre hozott néhány érde-
kességet.

BAKSAY ERIKA

Szõke Mihály, a feltárást vezetõ régész
elmondta, hogy itt is -ahogy a környéken
általában- jellemzõen háromféle: bronzko-
ri (ie.2000-ig), késõ-avarkori (isz.8-9. szá-

zad) és Árpád-kori (11-12.század) telepü-
lések maradványai találhatók meg. Most is
elõkerültek ilyen leletek:  házak, kutak, ke-
mencék, tárolóvermek maradványai, illet-
ve feltehetõen egy Árpád-kori fémöntõ
mûhely. Szinte épen került elõ egy urna, és
érdekességképpen egy padlóba karcolt ma-
lomjáték az avarkorból, amihez hasonló le-
lettel még nem találkoztak. 

Szõke Mihály elmondta, hogy a soroza-
tos esõzések miatt többször is fel kellett
függeszteni a munkálatokat, de így is át-
vizsgálták a terepet még a határidõ lejárta
elõtt. 

RRééggéésszzeettii  ffeellttáárrááss
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Mindhárom településen az ütemezés
szerint haladnak a munkálatok, az épí-
tõk tartják a határidõket.

LAJKÓ ANITA

Bölcskén elkészült a régi iskolaépület te-
tõszerkezetének teljes cseréje – talán ez a
leglátványosabb változás egy külsõ szem-
lélõ számára. 

Alberczki Gábor, a bölcskei építésveze-
tõ további változásokra is felhívta a figyel-
met. Kiemelte, hogy a mûanyag nyílászá-
rók behelyezésével az épület zárhatóvá
vált, gyakorlatilag a burkolók, a festõk
kapják mostantól a legfontosabb szerepet.
A burkolatok színe, formája, típusa, a falak
színe nem a kivitelezõk ízlését tükrözik,
ugyanis a keretösszeg határain belül ma-
radva a polgármester illetve az iskolában

dolgozó pedagógusok választották ki
mindezt. A bölcskei diákok és tanáraik bi-
zakodva szemlélhetik a szeptember elsejei
dátumot, hiszen a – kivitelezõk által – fo-
lyamatosan hangsúlyozott nagymennyisé-
gû hátralevõ munka ellenére reális lehet az
új épületben való tanévkezdés. 

Kudlik Norbert, a dunaföldvári építke-

zés vezetõje beszámolt arról, hogy jelenleg
négy munkafázis szakemberei dolgoznak
az iskola épületen: a gipszkartonosok, a
vízszerelõk, a talajnedvesség ellen szigete-
lõk és a tetõcserepezõk. Az épület belsejé-
ben a gipszkarton falak felállítása valamint
a gépészeti munkák folynak. A határidõk
kényes kérdésének feszegetése most sem
maradhatott el: a kivitelezõk szerint a ha-
táridõk továbbra is tarthatóak. 

A madocsai építkezésrõl Vlasics Norbert
számolt be. Itt a tetõfedés 99%-ban elké-
szült, az ereszdeszka és az oromlezárás vá-
rat csak magára. Az elsõ szinten beépítet-
ték az ablakokat, a régi épülethez igazodva
fenyõfa nyílászárók kerültek a helyükre.
Ezen a szinten a gipszkarton technikával
készülõ válaszfalak is 70-80%-ban állnak,
azaz megkezdõdhet a hidegburkolás vala-
mint az osztálytermek aljzatkiegyenlítése.
A határidõk tartásával kapcsolatban
Madocsán is pozitívan nyilatkoztak. 

HHíírreekk  aa  mmiikkrroottéérrssééggii  iisskkoollaa  ééppííttéésséérrõõll

A látványos munka nemcsak a helybeli-
ek figyelmét kelti fel, hanem a Duna-
földvár felé utazókét is. Az állványozási
munkálatokat egy paksi cég, a Partner
Kft. látja el, feladata a torony négy olda-
lának a körbeállványozása 42 méteres
magasságig. 

LAJKÓ ANITA

Vörös László, a Dunaföldvári Katolikus
Egyházközség elnöke számolt be a Bará-
tok templomának felújításáról. Elmondta,
hogy a felújítási munkálatok régóta esedé-
kesek voltak, hiszen nemcsak a tetõszerke-
zet, hanem a homlokzat is komoly renová-
lásra szorult. Évek óta az anyagi alap meg-
teremtése jelentette a legnagyobb felada-
tot, hiszen egy 42 millió forintos beruhá-
zásról van szó. A kezdetek egészen Csõgl
János plébánosságának idejéig nyúlnak
vissza; a gyûjtést több évtizeddel ezelõtt õ
kezdte meg. Az általa összegyûjtött pénz-
összeget a halálát követõen a Pécsi Püs-
pökség kezelte. 

Emellé az összeg mellé sikerült továb-
bi támogatásokat is szerezni: többek kö-
zött a helyi egyházközség, Mayer Mi-
hály pécsi püspök, valamint a dunaföld-
vári önkormányzat, helyi lakosok, vál-
lalkozások és szervezetek is támogatást
nyújtottak. 

A gyûjtés három csatornán keresztül
folyt illetve folyik: mindkét katolikus
templomban elhelyeztek egy-egy perselyt,
nyitottak egy bankszámlát a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezetnél, vala-
mint nagyobb összegû felajánlás esetében
személyesen is fel lehet keresni Petkó Ta-
más plébánost, illetve Vörös Lászlót, az
egyházközség vezetõjét. 

Az összegyûlt pénz nemcsak a külsõ
felújítási munkálatokhoz biztosít fedeze-
tet, hanem elõremutat, és feltételezi,
hogy a beázások megszüntetésével a bel-
sõ terek, tárgyak, javak állagmegóvása is
lehetõvé válik a közeljövõben. Termé-
szetesen ez a következõ évtized feladata,
mivel a belsõ felújítási munkálatokhoz
szükséges anyagi fedezet többszörösen
meghaladja a külsõ munkálatokra fordí-
tandó összeget. 

Szabó József egyházkerületi tag, a mun-
kálatok egyik nyomon követõje, felügye-
lõje. A munkafolyamatokról beszámolva
elmondta, hogy jelenleg a tetõ teljes felújí-
tása és héjazatcseréje történik. Egészen a
szerkezeti elemekig kell lebontani a tetõt,
hiszen a második világháború óta nem újí-
tották fel, illetve akkor is csak a háború
okozta károk gyors helyreállítása történt
meg. Emellett a torony sisakjának újrabá-
dogozása is megvalósul. 

A tetõn túl a nyílászárók cseréje is szük-
séges, a régi ablakokat eltávolítják, és új,
modern, hõszigetelt üvegezésû ablakok
kerülnek majd a régiek helyére. Sok kér-
dést vetett fel a bejárati ajtó sorsa, itt a
rossz állapotban levõ ajtó felújítása, nem
pedig cseréje fog megtörténni. 

Ahogy Szabó József a felújítási munká-
latokkal kapcsolatban megfogalmazta:
„Az utolsó pillanatban vagyunk.”

Mai ismereteink szerint a templom építé-
sét 1717-ben kezdték el, azaz ha 2017-re el-
készülnének a külsõ-belsõ munkálatokkal,
akkor méltóképpen ünnepelhetnénk a Bará-
tok templomának 300 éves fennállását. 

FFeellúújjííttjjáákk  aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommáátt
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Kiss Lajos Csaba, a pályázatokkal fog-
lalkozó kistérségi menedzser arról szá-
molt be, hogy idén is szép sikereket ér-
tek el a helyi civil szervezetek az NCA
(Nemzeti Civil Alap) kuratóriumának
benyújtott pályázatokkal.

BAKSAY ERIKA

Összesen 2.5 millió Ft-ot nyert el tíz
városi civil szervezet, melyek közül
nyolc pályázata a kistérségi menedzser

segítségével készült el. Nyert a Holler
ÚFC, a Dunaföldvári Football Club, a
Városi Kézilabda Klub, az Idegenforgal-
mi Egyesület, a Vízipsortkör Klub, a bor-
lovagok és a helyi polgárõrség. Külön
pályázott és nyert a Dunaföldvári Sportot
Támogatók Egyesülete és a Part-Oldalak
Kulturális Egylet. 

A fentiekbõl is látszik, hogy Dunaföld-
váron erõs a civil aktivitás; a szigorú sza-
bályok és pályázati kiírások ellenére is
megfelelnek a pályázati feltételeknek a he-
lyi pályázók. 

SSiikkeerreess  ppáállyyáázzaattookk  aazz  NNCCAA--nnááll

Kiss Lajos Csaba

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) keretében közel 8 mil-
lió forintot nyert Dunaföldvár és Tolna
városa konzorciumban a könyvtárfej-
lesztésre kiírt pályázaton.  

KOVÁCS ANIKÓ

A könyvtár korszerûsítését célzó EU-s
„Tudásdepó expressz” címû TIOP pályá-
zati támogatást az intézmény az elavult
számítógépek cseréjére fordította. Vásá-
roltak 5 db számítógépet, mely a könyvtár-
használók számára biztosítja az interneten
történõ információkhoz való hozzáférést.
Az esélyegyenlõség jegyében a gyengén-
látóknak külön számítógép áll rendelkezé-
sükre képernyõ felolvasóval és egy olvasó-

készülék. A könyvtárosi munkát segíti egy
korszerû munkaállomás kiegészítõ beren-
dezésekkel, mint blokknyomtató, vonalkó-
dolvasó. A multifunkciós készülék, a digi-
tális fényképezõgép és a házimozirendszer
az információs és kommunikációs infrast-
ruktúra fejlesztését szolgálja. 

A pályázat az eszközbeszerzésen túl
szoftverfejlesztésre is lehetõséget bizto-
sított, hogy integrált könyvtári rendsze-
rek telepítése is megvalósuljon. A
Könyvtár az e-Corvina Integrált Könyv-
tári Rendszert választotta, mely össz-
hangban van Tolna megye könyvtári
szolgáltatásainak összehangolt fejlesztési
stratégiájával. Segítségével az alábbi
fontos célok teljesülnek:

1. Az oktatást támogató és információs
szolgáltatások egységes, minõségi alapon
történõ fejlesztése.

2. A megyei adatbázisok közvetlenül
kapcsolódnak a Magyar Országos Közös
Katalógushoz, az Országos Dokumentum-
ellátó Rendszerhez.

3. 24 órás online könyvtári és tartalom-
szolgáltatáshoz szükséges, integrált szoft-
verhasználati háttér.

Az új korszerû eszközök beszerzésé-
vel megvalósult a könyvtár azon célja,
hogy támogassa az élethosszig tartó ta-
nulást, erõsítse a könyvtár oktatási-kép-
zési szerepét, azáltal, hogy biztosítani
tudja az információkhoz való szabad
hozzáférést. 

44  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss  kköönnyyvvttáárrffeejjlleesszzttééss

SZABADOS SÁMUEL

Az önkormányzati képviselõk közül tíz
fõ jelent meg, tehát határozatképes volt a
testület. A napirendi pontok közül a beru-
házások esetében a pályázati önerõ biztosí-
tása szerepelt kiemelt helyen: a helyi taka-
rékszövetkezettõl vett fel hitelt a város az
iskolaépítéshez és a belterületi vízrende-
zéshez. 

Rövidesen megoldódhat helyben az épí-
tési törmelék tárolása. Eddig vidékre kel-
lett szállítani a törmeléket, de nemsokára a
volt szeméttelep területén lesz mód erre. A
telepet a város egy vállalkozóval fogja
üzemeltetni. 

Döntés született arról, hogy a rendõrség
11 éves autóját újabbra, egy kétévesre cse-
rélik, három település Dunaföldvár,
Bölcske és Madocsa anyagi támogatásá-
val. Városunk 600 ezer forinttal járul hoz-
zá a gépkocsivásárláshoz. 

Az önkormányzati választások köze-
ledtével megerõsítették a választási és
szavazatszedõ bizottságok névsorát. Ta-
kács Zoltán képviselõ a DIT Kht. mun-
kájáról kért tájékoztatást, melyet a pol-
gármester asszonytól írásban kapott
meg. 

Az „egyebekben” az esõügyek mellett
tárgyaltak arról, hogy egy független
szakértõi cég kedvezõbb energia (vil-

lany-gáz) beszerzési lehetõséget ajánlott
a városnak. A testület a cégnek jutó járu-
lékot sokallja, ezért a tárgyalások tovább
folynak. A testület elutasította a bölcskei
önkormányzat kérését, miszerint
Dunaföldvár anyagiakkal járuljon hozzá
egy a Bölcskét elkerülõ szennyvíz-elve-
zetõ csatorna megépítéséhez. A szenny-
vízhálózat kiépítésekor ugyanis ez az el-
kerülõ rendszer nem épült meg, pedig a
tervbe benne volt. Így a földvári vezeték
közvetlenül a bölcskeibe torkollik, ami
sok problémát jelent a településnek.
Azonban városunkat nem terheli felelõs-
ség a kivitelezési hiányosságokért. 

A mezõgazdasági földutak karbantar-
tására két cég is ajánlatot tett, a kiadások
nagyságát látva a testület úgy döntött,
hogy a város vásárol egy útgyalut, melyet
a gazdák váltva használhatnak. 

RReennddkkíívvüüllii  kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleettii  üüllééss
2010. július 27-én rendkívüli ülést tartott városunk képviselõ-testülete.
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Tárgyaltak arról, hogy a gazdák a vá-
ros segítségét kérik, mivel az M6-os autó-
pálya építése során csapadéktárolókat épí-
tett a kivitelezõ városunk külterületén, me-

lyek közül egynek átszakadt a gátja és mû-
velt területeket öntött el a víz és a törme-
lék. A polgármester asszony jelezte, hogy
az ügyben kéri országgyûlési képviselõnk

támogatását, és a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Zrt.- felé jelzik a problémát.
Végül a külvégi játszótér felújításáról érte-
keztek a képviselõ-testület tagjai. 

11..  rréésszz

I. BEVEZETÉS
Az Önkormányzati Vezetést Támogató

Programot a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége az Európa Tanács
módszerének alkalmazásával hajtja végre
Magyarországon. A módszer adaptálása
2008-ban kezdõdött, amikor magyar szak-

értõk alakították át a nemzetközi gyakor-
latban használt településvezetést értékelõ
kritériumrendszert a hazai gyakorlatra al-
kalmazható formára.

A program keretében 2008 óta végzünk
települési Támogató Értékeléseket, amelyek
során olyan gyakorló szakemberek elemzik
a kiválasztott település helyzetét és telepü-
lésvezetési gyakorlatát, akik több éves ta-

pasztalattal rendelkeznek az önkormányzati
munka különbözõ területein, és munkájuk
során hasonló problémákkal és kihívásokkal
küzdenek, mint az érintett település. 

A program célja, hogy olyan elemzés
készüljön, amely alkotó gondolkozást in-
díthat a legfontosabb települési ügyekrõl,
valamint gyakorlati és konstruktív javasla-
tokat tesz olyan kitörési pontokra, ame-
lyekkel a helyi problémáknak legalább
egy része kezelhetõvé válhat.

Dunaföldvár Támogató Értékelését a
város önkormányzatának kezdeményezé-
sére és a Budapesti Nyílt Társadalom Inté-
zet Alapítvány Támogatásával végeztük

A helyi választási iroda a polgármesteri
hivatalban (7020 Dunaföldvár, Kossuth
L. u.2.) mûködik. Telefon: 75/ 541-550/
65. illetve 63. mellék.
A helyi választási iroda vezetõje: Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA DUNAFÖLDVÁR

Sólyom László köztársasági elnök 2010.
október 3-ára (vasárnapra) tûzte ki az ön-
kormányzati választások idõpontját. 

1. 2010. augusztus 16. és 19. között viszi
ki a posta a választói névjegyzékbe történõ
felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószel-
vénnyel együtt zárt borítékban.

2. A közszemlére tett választói névjegy-
zék 2010. augusztus 18-tól 2010. augusz-
tus 22-én 16 óráig tekinthetõ meg a polgár-
mesteri hivatalban a népesség-nyilvántar-
tási ügyintézõnél, és ezen idõtartam alatt
lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl
történõ kihagyás, illetve felvétel miatt.

3. Igazolást személyesen vagy meghatal-
mazott útján legkésõbb 2010. október 1-
jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az legkésõbb 2010. szep-
tember 28-ig megérkezzen a választási iro-
dához. Igazolást kizárólag bejelentett tar-

tózkodási helyre lehet kérni.
4. A módosított névjegyzék 2010. októ-

ber 1-jén 16 óráig tekinthetõ meg a népes-
ség-nyilvántartási ügyintézõnél.

5. A választási bizottságok megbízott
tagjait a választókerületben jelöltet, illetõ-
leg listát állító jelölõ szervezet, illetõleg a
független jelölt legkésõbb 2010. szeptem-
ber 17-én 16 óráig jelentheti be. Kisebbsé-
gi jelölõ szervezetek megbízott tagot kizá-
rólag a helyi választási bizottságba dele-
gálhatnak a fenti határidõig.

6. 2010. szeptember 13-tól a közszemlé-
re tett névjegyzék másolatát a helyi válasz-
tási iroda vezetõje a jelölt, illetve a jelölõ
szervezet kérésére a külön jogszabályban
meghatározott díj megfizetése ellenében
átadja.

7. A helyi közszolgálati mûsorszolgálta-
tók a jelölés, illetve a listaállítás arányában
2010. szeptember 18-tól szeptember 30-ig
legalább egyszer ingyenesen közlik a jelö-
lõ szervezetek, továbbá a polgármester je-
löltek politikai hirdetéseit.

8. A választási kampány 2010. október
3-án 00.00 óráig tart. Kampányt folytatni
2010. október 3-án 00.00 órától 19 óráig
tilos!

9. A plakátot az, aki elhelyezi, vagy aki-
nek érdekében elhelyezték 2010. novem-
ber 2-ig köteles eltávolítani.

10. Jelöltet ajánlani, illetve megyei listát
és a jelöltet, kisebbségi jelöltet  az illetékes
választási bizottságnál bejelenteni legké-
sõbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet.

11. A jelölt, illetve a lista bejelentésekor
a be nem nyújtott ajánlószelvényeket
2010. szeptember 6-án 16 óráig meg kell
semmisíteni, és az errõl készült jegyzõ-
könyvet 2010. szeptember 9-én 16 óráig át
kell adni az illetékes választási bizottság-
nak.

12. Az illetékes választási bizottság a
szavazatszámláló bizottságok jegyzõköny-
vei alapján legkésõbb 2010. október 4-ig
összesíti a szavazatokat, és megállapítja a
választás eredményét.

13. A szavazóköri jegyzõkönyvek egy
példánya az illetékes választási irodában
2010. október 6-án 16 óráig megtekinthe-
tõ.

14. A szavazólapokat a polgármesteri hi-
vatalban 2011. január 1-jéig kell megõriz-
ni. 2011. január 1-je után a szavazólapokat
és a választási iratokat – a jegyzõkönyvek
kivételével – meg kell semmisíteni. 

AA  hheellyyii  vváállaasszzttáássii  iirrooddaa  hhíírreeii  aa  22001100..  ookkttóóbbeerr  33--áárraa

kkiittûûzzöötttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii//kkiisseebbbbssééggii  vváállaasszzttáássookkrróóll

TTáámmooggaattóó  éérrttéékkeellééss  DDuunnaaffööllddvváárr  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  sszzáámmáárraa

A TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) átfogó értékelést ké-
szített városunk közéletérõl, melyet „Dunaföldvár jelentés” címmel írásban foglalt
össze. Önkormányzatunk képviselõinek kívánságával összhangban szerkesztõsé-
günk úgy döntött, hogy olvasóink elé tárjuk a vizsgálat eredményének teljes tartal-
mát. Az alábbiakban a jelentés elsõ részét közöljük.
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Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Felhívás

PPoollggáárrmmeesstteerr--

ééss  kkééppvviisseellõõjjee--

llöölltteekk  ffiiggyyeelleemm!!
Lapunk szeptemberi számában térí-

tésmentes bemutatkozási, programis-

mertetési lehetõséget kínálunk vala-

mennyi polgármester-, illetve képvise-

lõjelöltnek. 

Az anyagok tartalmazhatnak:
Polgármesterjelöltek:

szöveget max. 3000 karakter (szóköz-

zel) terjedelemben, valamint egy a jelöl-

tet ábrázoló fotót (JPEG), illetve az õt

indító párt vagy szervezet logóját

(JPEG).

Képviselõjelöltek:

szöveget max. 1500 karakter (szóköz-

zel) terjedelemben, valamint egy a jelöl-

tet ábrázoló fotót (JPEG), illetve az õket

indító párt vagy szervezet logóját

(JPEG).

Az összeállítást szeptember 8-ig a kö-

vetkezõ címre juttathatják el: 

Dunaföldvár, Kossuth L.u. 2., Duna-

földvár Tv stúdiója, e-mail: andrasf@-

tolna.net.

a szerk.

2010 áprilisában. A helyszíni beszélge-
tésekre április 6. és 9. között került sor. A
városvezetés nyitottságának és elõretekin-
tésének bizonyítéka az a tény, hogy Duna-
földvár vezetése egy ilyen elemzõ prog-
ramba belépett. A települési szereplõk kö-
zösséget érintõ ügyek iránti érdeklõdését
és elkötelezettségét jelzi, hogy szinte min-
den meghívott eljött az interjúkra, és még
önként jelentkezõk is csatlakoztak, hogy
õk is hozzátehessék véleményüket az ele-
mezéshez és gondolkodáshoz.

A Támogató Csoport tagjai voltak:
Weinek Leonárd, Zugló polgármestere;
Atkári János, a Pénzügykutató önkor-
mányzati igazgatója; Békés Bence, a Bu-
dapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapít-
vány szakértõje; Bencsik Balázs, Háromfa
jegyzõje; Dr. Pallai Katalin, az Európa Ta-
nács szakértõje; Sabján Katalin, a TÖOSZ
nemzetközi titkára; Dr. Zongor Gábor, a
TÖOSZ fõtitkára.

A Támogató Csoport a helyszíni munka
során több mint 60 interjút készített tele-
pülési szereplõkkel, akik között voltak ön-
kormányzati alkalmazottak és vezetõk, a
környezõ települések polgármesterei, a
helyi civil szervezetek képviselõi, helyi
vállalkozások vezetõi és a helyi lakosok
különbözõ csoportjainak képviselõi.

A program keretében végzett munka
nem adhat teljes képet és mély elemzést a
településrõl, de kiterjedt a releváns önkor-
mányzati dokumentumok áttanulmányo-
zására, és elég interjút készített ahhoz,
hogy fontos következtetéseket lehessen le-
vonni Dunaföldvár problémáira és lehet-
séges választásaira vonatkozóan. Ennek
ellenére a jelentésben megfogalmazott kép
nem tekinthetõ sem objektívnek, sem bi-
zonyítottnak. A Támogató Csoport tapasz-
talatait összegzi a rendelkezésre bocsátott
információk alapján. Célja az, hogy gon-
dolkozási folyamatot és párbeszédet indít-
son el a településvezetésen belül és a tele-
pülési szereplõk között arról, hogyan tud-
nák Dunaföldvár életét jobbá tenni. Ezt a
funkciót a jelentés – reményeink szerint –
ebben a formában is betöltheti.

I.1. Alapelvek
Mielõtt a településre vonatkozó gondo-

latainkat összegezzük, érdemes röviden
összefoglalni, hogy milyen felfogással ér-
kezett a Támogató Csoport a településre.

Szemléletünkben meghatározó, hogy az
önkormányzati rendszert azért tartjuk ér-
téknek, mert megfelelõ mûködése esetén

alkalmas lehet arra, hogy a helyi sajátos-
ságok és szükségletek mérlegelése alapján
olyan mûködésmódokat és szolgáltatáso-
kat alakítson ki, amelyek érzékenyen rea-
gálnak a helyi problémákra, illeszkednek
a lakók elvárásaihoz, és a helyi folyamato-
kat hatékonyan tudják az elvárások irá-
nyába befolyásolni.

Ahhoz, hogy az önkormányzat ennek a
kihívásnak meg tudjon felelni, a szakmai-
ság mellett arra is szükség van, hogy kiala-
kuljanak azok a csatornák, amelyeken ke-
resztül a politikai és szakmai döntéshozás
kommunikálni tud a lakosokkal és érintet-
tekkel. A kommunikációnak két iránya
van: egyrészrõl szükséges a helyi köz-
ügyek átláthatóságának biztosítása és a
szereplõk hatékony tájékoztatása az ön-
kormányzati szándékokról és tevékenysé-
gekrõl, másrészrõl szükséges, hogy kiala-
kuljanak azok a közlésmódok és csator-
nák, amelyeken keresztül a települési sze-
replõk közvetíthetik véleményüket az ön-
kormányzat felé. E második kommuniká-
ciós irány is szükséges ahhoz, hogy az ön-
kormányzat kövesse és értse a települési
szereplõk szükségleteit, elvárásait és eset-
leges sérelmeit. Hatékony kétirányú kom-
munikáció nélkül alig van esély arra, hogy
az önkormányzat a tevékenységeit a szük-
ségletek és elvárások szerint optimalizálja.

Szemléletünk másik fontos eleme, hogy
az önkormányzatiságot a közösségszerve-
zõdés nem csak közjogi, hanem társadalmi
eszközének is tekintjük. Ez egyrészrõl azt
jelenti, hogy az önkormányzat nem kizáró-
lag a kötelezõ feladatok szigorúan jogszerû,
napi mûködtetésével támogathatja a telepü-
lés életét, hanem a közösség szükségleteire
és igényeire érzékenyen reagálva formál-
hatja a közszolgáltatások nyújtásának mód-
ját és a hozzáférés részleteit. Másrészrõl azt
jelenti, hogy az önkormányzatnak az is fel-
adata, hogy a közszolgáltatásokat és helyi
kezdeményezéseket olyan közös mederbe
vezetõ stratégiát alkosson, amelyben egy-
mást segítõ rendszerben javítják a település
életminõségét és jövõjét.

Az önkormányzatiság ilyen felfogása
feltételezi, hogy az önkormányzat a tele-
pülési élet minõségéért és jövõjéért nem
egyedül dolgozik. Partnerei azok a felelõs
polgárok, civil szervezetek és vállalkozá-
sok, akik, illetve amelyek részt vesznek a
helyi közügyekben, nyomon követik a
képviselõk munkáját, és támogatják a kí-
vánatos folyamatokat. A részvétel ad esélyt
arra is, hogy a polgárok megértsék az
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alapvetõ döntési kényszereket (vagyis,
hogy korlátos források esetén valami vá-
lasztása más dolgok feláldozásával jár) és
azt, hogy a szolgáltatások biztosításához
ellenszolgáltatásokra van szükség. Felelõs
polgár és nyitott, demokratikus önkor-
mányzat ugyanazon érem két oldala.

Az önkormányzatiság erõsödését az ön-
kormányzat azzal támogathatja, hogy
olyan településvezetési rendszert alakít ki,
amelybe az általa képviselt polgárokat és a
többi települési szereplõt bevonja azért,
hogy velük együtt dönthessen alapvetõ
kérdésekben, amelyek kijelölik a fejlõdés
irányait, és meghatározzák az alapvetõ
stratégiai választásokat.

Bár ezen alapelvek megvalósulása
gyakran messze áll az aktuális magyar te-
lepülési gyakorlattól, hosszú távú célként
és fejlõdési irányként mégis megfogal-
mazható. A Támogató Csoport ezért az
önkormányzatiságnak ebben a szélesebb
értelmezésében vizsgálta a településveze-
tést, ezek alapján jelölte ki azokat a fejlõ-
dési irányokat, amelyek felé a megfogal-
mazott javaslatok vezethetnek.

I.2. Bevezetõ összegzés
A dunaföldváriak elmondásából az a

kép rajzolódott ki a Támogató Csoport-
ban, hogy a település stabil, jó állapotban
van. A kisváros helyzete és légköre nem
változott meg alapvetõen az elmúlt évek-
ben, de sikeres pályázatok lehetõséget ad-
tak arra, hogy megszépüljön a városkép,
megújuljanak egyes városrészek, fejlesz-
teni tudja az önkormányzat a települési
infrastruktúra és a szolgáltatások egy ré-
szét.

Az is nyilvánvalóvá vált a beszélgeté-
sekbõl, hogy Dunaföldvárnak nincsenek
megoldhatatlan sürgetõ problémái, nem
érzékelhetõk a helyi társadalmat szétfeszí-
tõ, a település életét súlyosan zavaró fe-
szültségek. Ugyanakkor azt is érzékeltük,
hogy egyes – az elmúlt másfél évtizedben
kialakult – problémák nehéz feladatok elé
állítják az önkormányzatot mind az okta-
tás, mind a szociális szolgáltatások terén.

Érdekes tapasztalat volt, hogy a beszél-
getõ partnerek nem tudták megfogalmazni
a dunaföldvári identitás egyes elemeit
sem, és szinte mindenki egyetértett abban,
hogy a dunaföldvári társadalom nagyon
zárt és elaprózódott, az emberek zárkózot-
tak. Az itt lakók nem érzik magukat egy
közösség tagjainak, ha csoporthoz tarto-
zást éreznek, akkor is legfeljebb kicsiny –

egymással nem kommunikáló – baráti kö-
rökrõl beszélnek. Bár egészében nem tûn-
tek élõ közösségnek a mai Dunaföldvár la-
kói, mégis nagyrészt megbecsüléssel és el-
fogadással beszéltek egymásról. 

Egyetlen törésvonal rajzolódott ki: a be-
szélgetõpartnerek a régi dunaföldváriakat
és a beköltözõket gyakran élesen szétvá-
lasztották és szembeállították. Valószínû-
leg ennek is következménye, hogy számos
települési szereplõ gondolkodásában az új
lakók bevándorlása a problémaértékelést
és problématérképet szervezõ gondolat.
Feltételezésünk szerint ennek – a hagyo-
mányosan zárt közösség mellett – egyik
oka az, hogy az elmúlt két évtizedben sok
olyan ember is érkezett, akiket az olcsóbb
lakhatás vezetett Dunaföldvárra.

Ahhoz, hogy a bevándorlók beilleszke-
dése megtörténhessen, és az önkormányzat
ki tudja dolgozni azokat a stratégiákat,
amelyekkel az aktuális társadalmi problé-
mák kezelhetõvé válhatnak, szükséges len-
ne tisztázni a problémák és helyi sztereotí-
piák eredetét és tartalmát, és olyan problé-
matérképet építeni, amelyben az okok és
jelenségek a helyükre kerülnek. Párbe-
szédben, közösen kidolgozott és elfogadott
problématérkép lehet olyan alap, amelyre
építve át lehet gondolni és tervezni lehet az
önkormányzati szolgáltatások és tevékeny-
ségek kívánatos és lehetséges irányait. Így
kaphatna széles körben támogatott és meg-
újult értelmet az „Út a munkához” prog-
ram, az oktatási intézmények, a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékeny-
sége, és így alakulhatna ki az a stratégia,
amelyben a mainál is jobban segíthetnék a
települést, a problémákkal küszködõ csalá-
dokat, és támogathatnák a nehéz helyzet-
ben felnövõ gyermekek társadalmi beil-
leszkedését és felemelkedését.

A dokumentumokból és az interjúkból
az is kiderült, hogy a településvezetés oda-
adóan küzd a problémákkal, és a lakosok
megbecsülése mellett végzi munkáját. Az
emberek tisztelik a vezetés munkáját és a
hivatal felelõs, szabálykövetõ tevékenysé-
gét. Ugyanakkor az önkormányzaton belül
– hasonlóan sok más magyar önkormány-
zathoz – az energiák nagy részét a napi
gondok menedzselése köti le, és terveit
alapvetõen a pályázati források kínálta le-
hetõségek befolyásolják. 

A város láthatólag mindent megtesz (ta-
lán túlságosan is sokat), hogy a pályázatok
adta lehetõségeket kihasználja. Ebben az
egyébként a város érdekét szolgáló folya-

matban egyetlen kezeletlen kockázat rej-
lik: a város gazdálkodási rendszere mai ál-
lapotában nem veszi figyelembe megfele-
lõen a létrehozott vagyon jövõbeli terheit,
és nem elemzi elég körültekintõen a jövõ-
ben vállalható alternatívákat. Ezért a Tá-
mogató Csoport a gazdálkodási rendszer
fejlesztését javasolta.

A sok új fejlesztés és terv ellenére sem
rajzolódott ki olyan hosszabb távú straté-
giai gondolkodás, amely összerendezhetné
a problémakezelést és a fejlesztési terve-
ket. A Támogató Csoport véleménye sze-
rint a stratégiai gondolkodás erõsítése sür-
getõ feladat. Ugyanakkor ez nem jelenti
szükségszerûen azt, hogy elsõ lépésben re-
ális lenne a közös jövõkép, vagy átfogó,
integrált stratégia kidolgozása. Ehelyett
azt lenne érdemes a városvezetésnek meg-
gondolnia, hogy operatív stratégiai gon-
dolkodás indításával és intézményesítésé-
vel hogyan tudná megalapozni a késõbbi
átfogó és hosszabbtávú stratégiai meg-
egyezéseket.

A Támogató Csoport meglátása szerint
a bizalom jó alap lehet a változtatáshoz a
politikai munkában is. A kisváros termé-
szetes közegére alapozva lehetne talán
olyan kapcsolatrendszert építeni a telepü-
lési szereplõk között, amely alkalmas le-
het egyes helyi ügyek érdemi megtárgya-
lására, és ezen keresztül a késõbbiekben a
döntéshozás lassú, fokozatos társadalma-
sítására is. A településvezetésnek érdemes
lenne mérlegelnie, mik lehetnek azok az
ügyek, amelyekrõl hatékonyabb kommu-
nikáció indítható, és amelyek megbeszélé-
se során a csoportok határai, a szétválasz-
tó sztereotípiák és problémák oldhatóvá
válhatnak - és legalább az adott üggyel
kapcsolatosan -, a cselekvés közösen elfo-
gadott irányai kialakulhatnak.

Ahhoz, hogy az ilyen „ügyekbõl építke-
zõ” stratégia felelõs párbeszédet és dönté-
seket eredményezhessen - a Támogató
Csoport véleménye szerint - kulcsfontos-
ságú lenne az, hogy az egyes ügyek meg-
beszélése során a résztvevõk ne tévesszék
szem elõl a komplex összefüggéseket és
reális dimenziókat. Ehhez szükséges len-
ne, hogy az önkormányzat mindent megte-
gyen annak érdekében, hogy megoldási al-
ternatívákat dolgozzon ki, és a döntés elõtt
explicitté, és mindenki számára érthetõvé
tegye a település számára rendelkezésre
álló mozgásteret és a választási kényszere-
ket, annak érdekében, hogy amennyiben a
párbeszédben résztvevõk bármely meg-
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oldást kimunkálnak az éppen megvita-
tott témában, az a reális teherviselõ képes-
ség dimenziójában maradjon, és így leg-
alább közvetve más prioritásokkal is ös-
szemérõdjenek. Így támogathatná egymást
a gazdálkodási rendszer korszerûsítése, az
operatív stratégiai gondolkodás intézmé-
nyesítése és a társadalmi párbeszéd erõsí-
tése.

II. TELEPÜLÉSI STRATÉGIA ÉS
TERVEZÉS

II.1. Jövõkép és stratégia
A Településvezetést Támogató Értéke-

lés beszélgetéseibõl az a kép rajzolódott
ki, hogy a település lakói meg tudnak fo-
galmazni bizonyos jövõképelemeket,
amelyek szélesebb körben ismertek, rész-
ben átfednek egymással, és amelyekhez
egyes csoportok reményeket fûznek. Ezek
a jövõképelemek különbözõ szereplõkben
különbözõ összefüggésekben jelennek
meg, de nem állnak össze jövõképpé, és
nem is fednek lényegileg egymásba. Az is
kiderült, hogy azért sem épülhetnek ezek
az elemek konzisztens jövõképpé, mert
eddig nem került sor ezen lehetséges stra-
tégiai elemek realitásának vizsgálatára, és
olyan stratégiai irányok elemzésére, ame-
lyek lényegi változást hozhatnának Duna-
földvár perspektíváiban.

Jövõképet megalapozni tudó közös
identitás sem rajzolódott ki a beszélgeté-
sekbõl. A beszélgetések során nem ismer-
tünk meg közösen megfogalmazott identi-
tást, vagy közmegegyezést a múlt büszke-
ségeirõl, a közös múlt képérõl, sem azok-
ról az értékekrõl és dolgokról, amelyek ma
összetartanák a települési közösséget. Az
az általános érzet alakult ki a Támogató
Csoport tagjaiban, hogy a település lakói-
nak alig van helytörténeti ismerete, és a
helytörténet oktatása nem is szerepel a he-
lyi tananyagban, így a következõ generá-
ció gondolkodásából is jó eséllyel kima-
rad. Nem alakult ki olyan élõ, személyes
viszonyrendszer sem az itt élõ emberek
között, amely a közös normák és a jelenre
vonatkozó közös elképzelések érzését ad-
hatná. Mindez azt jelzi számunkra, hogy a
jövõre vonatkozó alkotó gondolkodás nem
építhetõ közös identitáselemekre.

Érdekes tapasztalat volt a Támogató
Csoport számára, hogy – bár szinte min-
denki tudatában van annak, hogy – a tele-
pülés földrajzi helyzete nagyon kedvezõ,
mégsem épültek erre a felismerésre olyan
tevékenységek, amelyek ezt a helyzetet ki-

használnák. Szerencse, hogy a település
adottságai stabil elõnyöket adnak
Dunaföldvárnak, és nincs a település fenn-
maradását és jövõjét komolyan veszélyez-
tetõ tényezõ. Ez a körülmény idõt ad a
megfelelõ stratégia kidolgozására.

A Támogató Csoport meglátása szerint
ebben a helyzetben egyáltalán nem biztos,
hogy Dunaföldvár számára az a legjobb
út, ha elsõ lépésben – az általános telepü-
lési gyakorlat alapján – mindenáron egy, a
közös jövõképrõl és átfogó stratégiáról va-
ló megegyezést próbál kimunkálni. Nem
biztos, hogy itt és most a jövõkép, az in-
tegrált városfejlesztési és várospolitikai
stratégia megalkotása a legfontosabb és
legsürgetõbb feladat. Annak végképp ke-
vés értelme lenne, hogy a város szakértõ-
ket alkalmazzon arra, hogy egy stratégiai
dokumentumot megfogalmazzanak. Ilyen
dokumentumnak nagyon gyenge hatása
lenne a jövõbeli döntésekre és a jelenleg
szétforgácsolódott egyéni gondolatok és
utak közelítésére.

Mindez természetesen nem jelenti azt,
hogy a Támogató Csoport nem tartja sür-
getõ és fontos feladatnak a mélyebb és ak-
tívabb stratégiai gondolkodás elindítását
Dunaföldváron. A fentiek inkább azt je-
lentik, hogy a Támogató Csoport meglátá-
sa szerint a várost elõrevivõ alternatíva le-
hetne, ha operatív stratégiai gondolkodás
elindítása és intézményesítése elõzné meg
az átfogó, hosszabb távú stratégiai meg-
egyezés kimunkálását. A településvezetés-
nek a település legfontosabb problémái-
nak és ügyeinek megoldására kezdemé-
nyeznie kellene olyan gondolkodási folya-
matot, amely képes lehet a szereplõk egy-
re szélesebb körét mobilizálni. A megfele-
lõen kiválasztott és indított konkrét
ügyekben benne lehet az az erõ, amely ké-
pes felkelteni az érdeklõdést.

A stratégiai gondolkodás és párbeszéd
indításához – a problémák mellett – a jö-
võkép elemekbõl érdemes lenne kiválasz-
tani olyan ügyeket, amelyek sokak elkép-
zelései között szerepelnek, elég konkrétak
és közérthetõek, és amennyiben változás
történik bennük, annak hatását a szereplõk
közvetlenül érzékelhetik. Ezek közül az
ügyek közül is fontos lenne olyanokat ki-
választani, amelyekben belátható idõn be-
lül megoldások alakulhatnak ki. Az ügyek
megtárgyalása során segítheti a mobilizá-
ciót és társadalmasítást olyan alternatívák
felkínálása, amelyek a még apatikus po-
tenciális szereplõket a részvételre készte-

tik. A konkrét települési ügyekrõl folyta-
tott – szélesedõ – párbeszéd tudná meg-
mutatni, hogy mely irányokban építhetõek
közös elképzelések és megegyezések. Ez a
tapasztalat ezért lenne fontos Dunaföldvár
vezetése számára, mert megmutatná az
irányokat és megoldásokat, amelyek men-
tén egy átfogóbb stratégiai gondolkozás
felé vezethetõ a formálódó települési pár-
beszéd.

Összefoglalva: A stratégiaalkotással
kapcsoltban a Támogató Csoport meglátá-
sa szerint ebben a közegben és helyzetben
Dunaföldváron azokat a konkrét ügyeket
kellene megtalálni, amelyek mentén mobi-
lizálhatók a szereplõk, és olyan módszere-
ket kellene találni, amelyek rövid távon
konkrét megegyezéseket és érzékelhetõ
eredményt hozhatnak. Véleményünk sze-
rint az integrált települési stratégiai folya-
mat erõszakolása helyett érdemes lenne
Dunaföldvárnak – elsõ lépésben – az
ügyekbõl építkezõ stratégiaalkotással pró-
bálkoznia.

II.2. Társadalmi párbeszéd
Az egyes ügyekbõl indított stratégiaal-

kotási folyamat nemcsak eszköz, hanem
stratégia is. Amennyiben sikerülne konk-
rét ügyekben a párbeszéd és részvétel felé
elmozdulni, a formálódó települési párbe-
szédnek meghatározó hatása lehetne a he-
lyi társadalmi kapcsolatok alakulására is.
A települési ügyekrõl folytatatott szélese-
dõ párbeszéd segíthetne abban, hogy a ma
apró kisközösségekre – gyakorlatilag ba-
ráti körökre – tagozódott helyi társadalom
kis szigetei hidakat építhessenek egymás-
hoz.

Ez a folyamat Dunaföldvár talán legkü-
lönösebb sajátságát kezdhetné oldani. A
Támogató Csoport számára megdöbbentõ
tapasztalat volt, hogy nem találkoztunk a
beszélgetések során a települési közösség-
hez vagy bármely nagyobb részközösség-
hez tartozás érzésével. A beszélgetõpart-
nerek nem mutatták jelét az összetartozás
érzésének, sem annak, hogy a település la-
kóit bármely szempontból egy közösség
tagjainak tekintik. Ehelyett kis csoportok
szoros összetartozásáról meséltek, és köz-
ben úgy tûnt, hogy a kis csoportokon belü-
li kohézió a közügyekkel kapcsolatos
szinte teljes közönnyel párosul.

Viszonylag sok a civil szervezet
Dunaföldváron, de ezek a szervezetek sem
kommunikálnak egymással, nem aktívak a
jövõvel kapcsolatban, nem szervezõd-
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nek rendszerbe. Gyakorlatilag zárt bará-
ti körökként mûködnek. Még a generációs
csoportok sem fogják át az adott generáció
teljes skáláját. Míg a szétaprózódott társa-
dalmi szövet általában gyengeséget jelez,
Dunaföldváron ez a gyengeség részben
egyensúlyozó erõsségnek tekinthetõ, a la-
kosság stabil, és az emberek nagyrészt is-
merik egymást. Dunaföldvár olyan méretû
kisváros, amelyben – még ilyen kiinduló
helyzetben is – jó esély van arra, hogy
megfelelõ kezdeményezésekkel települési
párbeszéd indulhasson, és fokozatosan ha-
tékony dialógussá formálódhasson. A
konkrét ügyekrõl megfelelõen menedzselt
párbeszédnek e szempontból is stratégiai
jelentõsége lehetne.

II.3. Átfogó tervezés
Részben az átfogó és hosszabb távra

elõretekintõ stratégiai gondolkodás hiá-
nyának következménye a projektekre kor-
látozódó gondolkodás és tervezés
Dunaföldváron. Bár azt is látni kell, hogy
az éppen szorító igényekre és elvárásokra
reagáló gondolkodás és döntések – ame-
lyek a dunaföldvári településvezetésre és
közgondolkodásra is jellemzõek – a ma-
gyar tervezési rendszert és kultúrát leké-
pezõ és ismétlõ módszerek. Sajnos, a töb-

bi magyar településhez hasonlóan Duna-
földváron is úgy tûnik, hogy a megalapo-
zott és felelõs a stratégiai gondolkodást
helyettesíti a pályázási rendszer. A Támo-
gató Csoport véleménye szerint a lehetõ-
ségekbe kapaszkodó, pályázatorientált ter-
vezéssel az önkormányzat aláveti magát
egy hibás központi akaratnak. E pályázat-
orientált tervezés helyett elõször a kívána-
tos irányok meghatározására lenne szük-
ség, majd a ténylegesen szorító szükségle-
tek, a teherbíró képesség és meghatározott
fejlesztési irányok alapján kellene szûrni a
pályázati lehetõségeket.

A korábban tárgyalt települési stratégia-
alkotási folyamat indítása és az átfogó ön-
kormányzati tervezés belsõ rendszerének
kialakítása egymással párhuzamosan vé-
gezhetõ tevékenység. Ráadásul olyan fo-
lyamatok, amelyek eredményei egymást
erõsítik és támogatják. Ezért addig is,
amíg nem alakul ki egy átfogó stratégia,
amely pontosan meghatározza a kívánatos
irányokat, a Támogató Csoport véleménye
szerint sürgetõ feladat lenne az átfogó ter-
vezési rendszer átalakítása.

Elsõ lépésként szükséges lenne mielõbb
– és bármely további projekt pályázása
elõtt – az eddig vállalt és összes mérlege-
lés alatt álló projekt összefoglaló és össze-

hasonlító elemzése. Ilyen beruházási ter-
hek és vágyak mellett felelõsen nem foly-
tatható az a gazdálkodási gyakorlat, amely
a felújítási szükségleteket maradványel-
ven kezeli. Ehelyett szükséges lenne kiala-
kítani azt a rendszert, amely a felújítási
szükségleteket is a gazdálkodási rendszer-
be illesztve kezeli, mert csak ilyen rend-
szer tud felelõs keretet adni a szakmai
koncepcióknak és azokra épülõ ágazati
tervezésnek.

A fentiekkel összhangban, az önkor-
mányzati tervezési rendszer átalakítása so-
rán azt is szem elõtt kellene tartani, hogy a
helyi döntéshozásban csak az minõsíthetõ
vállalható projektnek, aminek nemcsak
egyszeri beruházási költsége teremthetõ
elõ, hanem tartósan biztosítani lehet a
fenntartási feltételeit is. Új projektek ese-
tében a mérlegelendõ teher nemcsak az
adósságszolgálat, hanem a jövõbeli mûkö-
dési költségek is, amelyeket az amortizá-
cióval együtt kell kalkulálni. Amennyiben
ezt nem teszi meg az önkormányzati terve-
zés, akkor nem artikulálja az alapvetõ vá-
lasztási kényszereket és a lehetõség sze-
rinti dimenziókat, és nem biztosít alapot a
fejlesztési alternatívák mérlegeléséhez
sem.

(folyt. köv.)

Nyár elején tartotta a dunaföldvári
MSZP szervezet tisztújító gyûlését. A
választások után az országos vezetés
javaslatára alulról indult a megúju-
lás, mégpedig az alapszervezetek
tisztújításával. Horváth Zsoltot, az
eddigi elnököt a tagság egyhangúlag
ismét elnökké választotta, s egyben bi-
zalmat szavazott meg a korábbi veze-
tõségnek is. 

SZABADOS SÁMUEL

A megbízatás két évre szól. A régi-új
elnök megköszönve a bizalmat, ígéretet
tett, hogy az elkövetkezendõ idõben min-
dent megtesz azért, hogy a pártcsoport
továbbra is hatékonyan mûködjön, aktí-
van részt vegyen városunk közéletében.
Ugyanakkor szükségét látja õ is a meg-
újulásnak. Új értékekre helyezõdik a
hangsúly, új mûködési struktúra alakul
ki, más kommunikációs módszerek ke-
rülnek elõtérbe helyi szinten is. 

Horváth Zsolt szerint a tagság tudomásul
vette a választások eredményét, mivel a
demokrácia szabályai szerint abban a nép-
akarat érvényesült. Az új kormányzat fel-
adata a bizonyítás, az MSZP pedig fel kell,
hogy készüljön az ellenzéki szerepre, illet-
ve készülnie kell az önkormányzati válasz-
tásokra, melyen Dunaföldváron képviselõ-
jelölteket és polgármester-jelöltet is szeret-
ne állítani.

A gyûlés vendége volt Faller Dezsõ, a
megyei kettesszámú választókerület elnö-
ke. Szerinte nem volt kérdés Horváth Zsolt
újraválasztása, aki a földvári szervezet
élén évek óta hatékony munkát végzett.
Személye garancia arra, hogy a városi
szervezet továbbra is jól mûködjön. Nyi-
latkozata szerint a párt megújulása hosszan
tartó folyamat lesz, és nem elsõsorban ge-
nerációváltást, vagy személycseréket je-
lent, hanem szemlélet-, program- és mód-
szerváltást. Elmondása szerint a választási
kudarcot nem tragédiaként kell megélni,
hiszen ezt a demokrácia mûködése hozza
magával. A végeredményen viszont el kell
gondolkodni, fõleg a felsõ vezetésnek. A
párt csak alulról nehezen tud megújulni, az
országos vezetésben is jelentõs változá-
soknak kell végbe menniük. Ennek elsõ
mércéje az õszi önkormányzati választá-
sok eredménye lesz, ahol nem várható
gyökeres áttörés, de a megújulás jelei már
érzékelhetõek lehetnek. 

IIssmméétt  HHoorrvváátthh  ZZssoolltt  aazz  MMSSZZPP  hheellyyii  eellnnöökkee

Horváth Zsolt
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SSzzééllssõõssééggeess

iiddõõjjáárrááss
Bár Dunaföldvár kívül esik a katasztró-
fa sújtotta területek körén, itt is komoly
károkat okozott az elmúlt hónapok sze-
szélyes idõjárása. Nagy Gáborné pol-
gármester három területrõl számolt be.

BAKSAY ERIKA

Az ár idén nem érte el a 2006. évi szin-
tet, de a megelõzés, az árvízvédelmi mun-
kálatok komoly erõket mozgattak meg.
Dunaföldvár vízgyûjtõ területei a Dunába
vezetik a csapadékvizeket, de az Öreg-
árok már nem tudta elvezetni a hatalmas
vízmennyiséget, így a Csigi Beton egy
lánctalpas erõgépének kellett megtisztíta-
nia a kérdéses területet.

Több partfalcsúszás is történt, különösen
a májusi nagy esõk után. Két présház je-
lentõsen megrongálódott egy partfalszaka-
dást követõen, de a pincék sem úszták meg

a sok esõt: rengeteg pinceleszakadást je-
lentettek közterületrõl és magánterületrõl
egyaránt. A közhasznú munkások folya-
matosan tisztították az árkokat, és az árvíz-
védelemben is részt vettek.

A károk összértéke 10-20 millió Ft kö-
zött lehet, de a város erre a célra elkülö-
nített kerete - 6 millió Ft - már rég kime-
rült. Az önkormányzat természetesen pá-
lyázik vis mayor keretekre, de ezekhez is
hozzá kell tennie a városnak 30% önerõt
–persze, ha a pályázatokat megnyerik-,
ami növeli a költségvetés hitelállomá-
nyát.

Jákli Viktor képviselõ, a mezõgazdasági
bizottság elnöke számolt be a Dunaföldvár
és környéki földek nagy esõzéseket követõ
állapotáról. Elmondta, hogy nálunk is nagy
károkat okozott az extrém mennyiségû
csapadék, szinte minden földút megrongá-
lódott, folyamatosan kellett végezni ezek
karbantartását. A víz az utakat, a mélyeb-
ben fekvõ, de még sík területeket is kimos-
ta, a vetést kiforgatta a földbõl. Ugyanak-
kor a felszáradás után virul a határ, a növé-
nyek élvezik a vízgazdag talajt. A korai
gyümölcsök teljesen odalettek, a késõbbi-
ek már jobban termettek. A szántóföldi
kultúráknál a föld fekvése dönti el, meny-
nyire sínylette meg a növényzet a rengeteg
csapadékot.

Ugyanerrõl a témáról Csányi Imre, a
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltóegylet pa-
rancsnoka elmondta, hogy a nagy esõzések
idején sok munkájuk akadt a tûzoltóknak.
Elsõsorban fakidõlésekhez, szuterének,
alagsorok beázásához, illetve kertekben
felgyülemlett vizek kiszivattyúzásához
hívták õket. 

RReennddõõrrssééggii  hhíírreekk

Kulcsár Szabolcs, városunk rendõrpa-
rancsnoka a közelmúlt történéseinek há-
rom eseményérõl számolt be lapunknak.  

BAKSAY ERIKA

Elõször a földvári rendõrök sikerérõl egy
autópálya-szalagkorlát lopással kapcsolat-
ban. Az eltulajdonított, kb. félmillió forint
értékû szalagkorlátot helyi rendõrök találták
meg egy közúti ellenõrzés folyamán az elkö-
vetõkkel együtt. Intézkedtek, majd átadták az
ügyet a területileg illetékes rendõrségnek.

Késelés is történt Dunaföldváron, bár sze-
rencsére nem halálos kimenetellel. Az alkalom
egy születésnapi ünnepség volt, ahol a résztve-
võk többet ittak a kelleténél. A kiváltó ok pe-
dig a szerelemféltés volt, amit persze az alko-
hol felfokozott. Ekkor került elõ a kés, ami
mindkét fél szerencséjére nem okozott halált. 

A harmadik esemény, hogy térfigyelõ kame-
rák kerültek fel az újonnan épült Kossuth téri
játszótér környékére. Az önkormányzat helyi
rendeletben határozta meg a játszótér haszná-
latát, a lakosok pedig annak érdekében szerel-
ték fel a kamerákat, hogy ezzel részben vissza-
tartsák a rongálókat és egyéb bûnelkövetõket,
részben pedig megkönnyítsék az esetleges
bûncselekmények felderítését. 

Keszthelyen, a Pan-
non Egyetem májusi
évzáró ünnepségén
címzetes egyetemi
docenssé nevezték ki
dr. Sûrû Jánost. 

SZABADOS SÁMUEL

Dr. Sûrû János több
mint két évtizede áll
rendszeres kapcsolat-
ban a keszthelyi egyetemmel. Ott dokto-
rált, s ezután folyamatosan részt vett az
egyetem gyakorlati és elméleti munkájá-
ban. Gazdaságában hallgatókat fogadott,
illetve oktató munkát végzett az egyete-
men, diplomamunkák elkészítésében, el-
bírálásában vesz részt hosszú évek óta. 

Munkája során fõleg a gyakorlati fel-
adatokra helyezte a hangsúlyt. Ez idõ
alatt azt tapasztalta, hogy a diákok szí-
vesen fogadják a kívülrõl jött elõadókat,
akik tapasztalataik által fõleg gyakorlati
téren tudnak sokat nyújtani számukra.
Sok tanítványával - aki korábban nála
volt szakmai gyakorlaton- tartja a kap-
csolatot.

A docensi cím jogokkal is jár, sok-
fajta tevékenységre jogosítja fel az

érintettet. Oktató,
elõadói feladatokat
láthat el, külsõ kon-
zulensként diploma-
munkák elkészítésé-
ben nyújthat segítsé-
get, és szakdolgo-
zatok elbírálásában
közremûködhet.  A
docensi kinevezés
szakmai téren magas

elismerést jelent, melynek rangját nö-
veli, hogy dr. Sûrû János hazánk legré-
gebbi agrárszakembert képzõ intézmé-
nyében vehette át. 

Az újonnan kinevezett egyetemi do-
cens szerint a hazai agrárszakember-
képzés az évekkel ezelõtti megtorpanás
után ismét kezdi visszanyerni rangját. A
családi-, illetve magángazdálkodások
esetében egyre gyakoribb az a jelenség,
hogy az utódok a fejlesztés és a fejlõdés
érdekében egyre magasabb iskolai vég-
zettségre, szaktudásra törekednek. Dr.
Sûrû János gazdaságában évek óta tudo-
mányos kísérleti- és kutatómunka fo-
lyik, melynek tapasztalatai a hazai ag-
rár-felsõoktatás és szakemberképzés
számára kiválóan hasznosíthatók. 

DDrr..  SSûûrrûû  JJáánnooss  ccíímmzzeetteess  eeggyyeetteemmii  ddoocceennss
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MMeegghhíívvóó
Pro Renovanda Culture Hungariae „Népmûvészetért”

Szakalapítványa
És

Dunaföldvár Város Mûvelõdési Központja
tisztelettel meghívja a
KODÁLY ZOLTÁN

KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJJAL
kitûntetett népmûvészek kiállításának megnyitására 

Helye: Dunaföldvár,  Fafaragó Galéria (Vár)
Ideje: 2010 augusztus 14. (szombat) 11.00 óra

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Glatz  Ferenc akadémikus

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
és a

Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat elnöke
A kiállítás 2010. október 31-ig tekinthetõ meg,

naponta 10-18 óra között.

MMééhhnnyyaakksszzûûrrééss  mmáárr  aa

vvééddõõnnõõnnééll  iiss!!
Az idejében felismer méhnyakrák jól gyógyítható, mégis

mintegy 500 nõ hal meg évente Magyarországon méhnyakrák
miatt.

Méhnyakszûrés már a védõnõnél is!
Ha az elmúlt három évben nem vett részt ilyen jellegû

szûrésen, akkor jelentkezzen a védõnõknél az alábbi telefon-
számok egyikén!

75/ 341-291, 06-70/ 319-72-87
A szûrõvizsgálat ingyenes.

ÁNTSZ

TTáájjéékkoozzttaattááss

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA DUNAFÖLDVÁR

A Helyi Választási Bizottság - a 2010. augusztus 5-én meg-
tartott alakuló ülésén - 2010. október 3-ára tûzte ki a helyi ci-
gány kisebbségi önkormányzati választást.

Kisebbségi választáson az a 104 fõ szavazhat és lehet jelölt a
választáson, aki szerepel a kisebbségi választói névjegyzéken.

Szavazni a Dunaföldvár Püspök u. 1. szám alatti általános is-
kola egyik tantermében mûködõ  szavazókörben lehet majd.

A német kisebbségi önkormányzati választás kitûzésének a
jogszabályi feltételei nem álltak fenn. 

FFeellhhíívvááss

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA, DUNAFÖLDVÁR

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az egyéni listás képviselõ je-
löléshez  74 db, a polgármester jelöléshez 222 db érvényes
ajánlásra van szükség!

Az ellenõrzésen esetleg fennakadó ajánlószelvények miatt ja-
vasoljuk a fentiek szerinti szükségeshez képest +10-15%-kal
több ajánló szelvény összegyûjtését!

2010. augusztus 23-tól (hétfõ) 2010. szeptember 3-án (pén-
tek) 16 óráig (jogvesztõ határidõ!) várjuk a jelöltek bejelenté-
sét!

Kisebbségi képviselõ-jelöltet csak a  jogszabályoknak meg-
felelõ társadalmi szervezet jelölhet!

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok a Helyi Választá-
si Irodában 2010. augusztus 23-tól igényelhetõk! 

EEmmlléékkmmûû  aa  KKoossssuutthh  ttéérreenn

A támogatók névsorát tartalmazó tábla elhelyezésével végleg
lezártnak tekinti a közel másfél éves munkát Csepeli István,
az emlékmû alkotója. 

LAJKÓ ANITA

Több mint másfél éve
kapott felkérést id. Cse-
peli István, csont- és fa-
faragó népi iparmûvész
Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata Képvise-
lõ-testületétõl, hogy ké-
szítsen egy emlékmû-
vet 1848-49-re emlé-
kezve. A hosszú és ál-
dozatos munka eredmé-

nye ma már jól látható az egyre szebbé és rendezettebbé váló
Kossuth téren.

Az 1848-as emlékmû munkafolyamatainak utolsó akkordja a
támogatók névsorát feltüntetõ tábla elhelyezése volt az emlékmû-
vön. Az emlékmû összköltsége körülbelül 2.200.000 Ft, amely-
nek a 25%-át fedezte a támogatók által nyújtott anyagi segítség. 

Id. Csepeli István sajátságos módon maga is támogatta az ak-
kor még csak tervezett emlékmû megvalósulását. Pályázatot
nyújtott be a Pro Cultura alapítványhoz, melynek meghívásos
alapú pályázati kiírása olyan mûvészeknek szólt, akik komoly
szakmai életutat és szakmai sikereket tudhatnak maguk mögött.
Pályázni közterületen elhelyezendõ fafaragott alkotások terve-
zeteivel lehetett. Ezt a lehetõséget ragadta meg id. Csepeli Ist-
ván, aki benyújtotta pályázati anyagát a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítványhoz. A nyertes pályázat összege 700.000
Ft volt. 

A park bõvítésének következõ állomása lehet a parkbútorok el-
helyezése a téren, amelynek tervei már elkészültek. A gyakorlat
azt igazolja, hogy ezek elhelyezésére valóban nagy szükség len-
ne, hiszen az emlékmû közvetlen szomszédságában épült fel
nemrégiben az a játszótér, amely a legnépszerûbb játszótere váro-
sunknak. 

A családi és lakossági összefogás nagyszerû eredménye a meg-
valósult emlékmû, mely ösztönzõ erõvel hathat a jövõbeli, terve-
zett városszépítõ munkálatokra is, a közért való cselekvésre. 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL DUNAFÖLDVÁR

Tisztelt Lakosok!

A 2009-2010-es tanévhez hasonlóan a
2010-2011-es tanévben is helyi tankönyv-
támogatásban részesülnek azon családok
gyermekei, akik ingyenes tankönyvtámo-
gatásban nem részesülnek. 

A helyi tankönyvtámogatás összege
gyermekenként 6.000 Ft. 

Az ingyenes tankönyvtámogatásra jogo-
sultak nem tarthatnak igényt a helyi tan-
könyvtámogatásra. 

A helyi tankönyvtámogatás kifizetésé-
nek módja: 

A helyben tanuló diákok szülei a tan-
könyvek megvásárlásakor a 6.000 Ft-os tá-
mogatási összeggel kevesebbet fizetnek. A
6.000 Ft alatti tankönyvár esetén a támoga-
tás összege megegyezik a tankönyvek árá-
val. 

A vidéken tanuló nappali tagozatos tanu-
lók (általános- és középiskola, fõiskola,
egyetem) iskolalátogatási igazolás (melyen
szerepel, hogy a gyermek állami ingyenes
tankönyvtámogatásban nem részesül) és
személyi igazolvány egyidejû bemutatása-
kor készpénzben vehetik fel az 6.000 Ft-os
támogatás összegét 2010. szeptember 13.
napja és október 14. napja között a polgár-
mesteri hivatal pénztárában. 

A pénztár nyitva tartása: hétfõn, kedden,
csütörtökön 10-tõl 12 óráig, szerdán 10-tõl
16 óráig. 

TTáájjéékkoozzttaattááss  aa  ttaannkköönnyyvvttáámmooggaattáássrróóll

PPóóttffeellvvéétteell

A Magyar László Gimnázium és
Szakiskola Tagintézmény a 2010-2011-
es tanévre a következõ szakiskolai kép-
zésekre fogad még jelentkezõket:

Szakiskola 9. évfolyam:
21. kód: gépészet, mezõgazdaság

szakmacsoportok
22. kód: könnyûipar, kereskedelem-

marketing, vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportok.

Szakképzõ évfolyamokon a 8 általá-
nos iskola és betöltött 6. év után az OKJ
szerint:

Panziós- falusi vendéglátó, szerkezet-
lakatos, hegesztõ.

Speciális szakiskola:
23. kód: gépészet, könnyûipar, mezõ-

gazdaság, kereskedelem- marketing
(speciális tanterv szerint 9-10. osztály-
ban)

Jelentkezés és bõvebb információ:
Magyar László Gimnázium és Szakis-

kola Tagintézmény
Dunaföldvár, Templom u. 5.
Tel.: 75/ 541-269

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

NAGY GÁBORNÉ POLGÁRMESTER

három pécsi egyetemi - fõiskolai kol-

légiumi férõhely elnyerésére a

2010/2011-es tanévre

Pályázhatnak azok a dunaföldvári

hallgatók, akik helyhiány miatt nem

nyertek felvételt pécsi egyetemi - fõis-

kolai kollégiumokba és beírt hallgatók a

tanévre.

A pályázatok elbírálásának szempont-

jai: 

1. Szociális helyzet: családtagok szá-

ma, az egy fõre jutó átlagjövedelem iga-

zolás alapján, egyéb minõsítõ körül-

mény.

2. Tanulmányi eredmény.

A pályázatot a polgármesteri hivatal-

ba kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár,

Kossuth L. u. 2.

A pályázatok benyújtási határideje:

2010. augusztus 13.

A pályázatokat a Képviselõ-testület

Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága

bírálja el. 

FFeellhhíívvááss

VORÁK JÓZSEF NAGYMESTER

Tisztelt Borosgazdák!
Az idén harmadik alkalommal ren-

dezzük meg a „Vár Bora” versenyt. 
Az elõzõ évek hagyományihoz híven

ismét csak vörösbor kategóriában lehet
nevezni. A feltételek sem változtak: csak
dunaföldvári pincében érlelt borokat bírá-
lunk, évjárat megkötése nélkül. A mintá-
kat augusztus 18-án (szerdán) fogadjuk a
Szent Rókus Borlovagrend házában
(Mély út) 14.00 – 18.00 óra között. 

A bírálatot 2010. augusztus19-én
(csütörtökön), az eredményhirdetést au-
gusztus 20-án (pénteken) a Szent István
napi városi rendezvény keretében tart-
juk. A verseny gyõztese a „Vár Bora
2010” cím mellett a megtisztelõ
„Dunaföldvár Zászlós Bora” címet is vi-
selheti egy évig, borát az országos és
nemzetközi találkozókon is népszerûsíti
a helyi lovagrend.

A kicsi, de jelentõs rendezvény kap-
csán találkozzunk újra!

Információ: Vorák József  Tel.:
20/48-08-673

Tourinform iroda  Tel.: 75/ 341-176
e-mail: dunafoldvar@tourinform.hu 

MMeegghhíívvóó
Jótékonysági koncertet tartunk a külvégi játszótér

megépítéséért.
Közremûködik: 

Lipták Ildikó (fuvola) és Teleki Gergõ (zongora)
Helyszín: a városháza díszterme

Idõpont: 2010. szeptember 5. 18.30 óra
Mindenkit sok szeretettel várunk!

MMeeggvváállttoozzootttt  aazz  üüggyyffééllffooggaaddáássii  rreenndd
Az okmányiroda  2010. augusztus 23-tól 2010. szeptember 7-ig  - az ön-

kormányzati   választások megnövekedett  informatikai feladatai miatt -  a
polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadása szerint  fogadja ügyfeleit!

Hétfõ: 8.00-12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00 
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Az id. Kapoli Antal emlékére rendezett
XXIX. Országos Faragópályázaton a
Somogy Megyei Közgyûlés különdíjá-
ban részesült Csepeli István fafaragó
népi iparmûvész, melyet  Balatonlellén
vehetett át.

LAJKÓ ANITA

A pályázaton több mint 60 ember vett
részt, személyenként 5-5 alkotással. Cse-
peli István úgy érzi, azért részesült ebben a
különdíjban, mert a közgyûlés olyan alko-
tókat részesített elõnyben, akik magas fo-
kon próbálják megõrizni a hagyományos
alkotótechnikákat, de egyben az újdonsá-
gokra is fogékonyak.  

A mûvész technikája az ún. spanyolozás,
amely a dunántúli pásztorok jellegzetes dí-
szítõ technikája volt a 16. századtól kezd-

ve. A spanyolozás fából és szaruból ké-
szült tárgyakon egyformán alkalmazható.
A technika lényege, hogy a díszítmény raj-
zát bevésik az anyagba, majd a vésett vo-
nalakba megmelegített késsel különbözõ
színû spanyolviaszt olvasztanak. 

Ennek a technikának az alkalmazásával

Csepeli István az idõk folyamán teljesen
egyedül maradt. Napjainkban szakmai kö-
rökben is alig akad olyan szakavatott sze-
mû, aki felismerné a technika valós voltát,
eredetiségét. Így történhetett meg az is,
hogy a pályázati munkákat elbíráló zsûri
félreismerte az alkalmazott technikát, és
elõször tûzzománcnak nézte az Csepeli Ist-
ván által beküldött pályamunkákat.

Szükséges megjegyezni, hogy a hagyo-
mányos somogyi spanyolozás technikájá-
tól részben eltérõ az a módszer, amit Cse-
peli István felhasznált az alkotás folyamán.
Ugyanis az alföldi vidékeken népszerû
fémveretes módszerrel ötvözte a hagyomá-
nyos somogyi technikát.

A honfoglalás kori témát a magyar törté-
nelembõl merítette a mûvész, akinek el-
mondása szerint a spanyolozás technikájá-
nak ezt a változatát rajta kívül ma már sen-
ki nem ûzi, hiszen túlságosan bonyolult,
nehéz feladat. 

KKüüllöönnddííjjaatt  nnyyeerrtt  CCsseeppeellii  IIssttvváánn  

Idén Kovács Anikó kapta meg a polgár-
mesteri hivatal dolgozói által megszava-
zott „Az év köztisztviselõje” díjat. 

BAKSAY ERIKA

Kovács Anikó bölcskei származású, de
Dunaföldváron él.  2004 óta dolgozik a
polgármesteri hivatalban, pályázatírói
munkakörben. Munkája a város által készí-
tett pályázatok elõkészítése, megvalósítása

és pénzügyi elszámolása.  
Anikó az Orfeusz-pályázat idején érke-

zett a hivatalba, a vár, és a várhoz vezetõ
utak felújításának pályázati munkájában
már részt vett, de legkedvesebb munkája a
bölcsõde bõvítésére írt pályázat, melyet
külsõ szakértõi segítség nélkül, Babits
Józsefné közremûködésével készített. 

Kovács Anikó napi szinten foglalkozik az
iskolaépítési-pályázattal is, és azért dolgozik,
hogy minél több munkát tudjon elkészíteni
külsõ, szakértõi segítség bevonása nélkül. 

AAzz  éévv  kköözzttiisszzttvviisseellõõjjee

Kovács Anikó

Az Anyatej Világnapján emlékeztek meg
a magyar védõnõi szolgálat kiépítésének
95. évfordulójáról városunk védõnõi.

SZABADOS SÁMUEL

Évek óta megemlékeznek városunkban
az Anyatej Világnapjáról, amit augusztus
elsején ünnepelnek világszerte. A bensõsé-
ges ünnepségen a városvezetés, a polgár-
mester ezúton köszönte meg a védõnõk
lelkiismeretes munkáját. 

Az idei rendezvényre is meghívták a kis-
mamákat piciny gyermekeikkel együtt. A
rövid mûsor után gyümölcsöt, süteményt,
üdítõt kínáltak a szervezõk.

Szakmai tartalommal is bírt  az esemény:
a védõnõk felhívták a figyelmet arra, hogy

az anyatejes szoptatásnak milyen nagy a je-
lentõsége a fejlõdés korai idõszakában, va-
lamint tanácsokkal látták el a jelenlévõ kis-
mamákat. 

Az esemény vendége volt Molnárné
Haholt Klára, a paksi kistérség vezetõ vé-
dõnõje, aki a helybéli kollegái szakmai
munkáját is ellenõrzi. Dicsérõ szavakkal
illette a városunkban folyó munkát. El-
mondása szerint szakmailag jól felkészült
és lelkiismeretes stáb dolgozik Dunaföld-
váron, örvendetesnek tartja, hogy a város-
vezetés a lehetõségeihez mérten támogatja
a munkájukat. A vezetõ védõnõ szerint po-
zitív dolog, hogy az utóbbi években ha-
zánkban nõtt a szoptatási idõ. Az ideális
állapot az lenne, ha félévig a babák csak

anyatejbõl táplálkoznának. Ez az idõszak
nem minden anyánál teljes, de egészséges
életmóddal s a védõnõk segítségével, taná-
csaival az idõ hosszabbítható. 

Az ünnepség résztvevõi ez alkalommal
megemlékeztek arról is, hogy 95 éve épült
ki Magyarországon a védõnõi szolgálat. A
rendszer Európában egyedülálló, hun-
garikumnak számít. A védõnõk a foganta-
tás kezdetétõl a felnõtté válásig, 18 éves
korig kísérik figyelemmel a gyermekek
fejlõdését, tanácsokkal szolgálnak, s rend-
szerese vizsgálatokat szerveznek az isko-
lákban, szükséges esetekben pedig segítsé-
get nyújtanak. Hazánk egészségügyi és
szociális hálózatában a védõnõi szolgálat-
nak meghatározó szerepe van. 

AA  mmaaggyyaarr  vvééddõõnnõõii  sszzoollggáállaatt  kkiiééppííttéésséénneekk  9955..  éévvffoorrdduullóójjáánn
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Az árvízkárosultak számára szervezett
adománygyûjtéshez – amelyet Lipták
Tamás koordinált – a Tolna megyei pol-
gárõrök is hozzájárultak.

LAJKÓ ANITA

Lakossági kezdeményezés indította útjá-
ra azt a gyûjtést, amely során az észak-ma-
gyarországi árvízkárosultaknak nyújtottak
segítséget a dunaföldváriak. Az elsõdleges
megkeresést Dr. Jancsó Erzsébet intézte a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat felé, de
végül a helyi szervezettõl független gyûj-
tés indult útjára. Ennek élére állt, irányítá-
sát, lebonyolítását vállalta magára - nem a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támoga-
tószolgálatának elnökeként, hanem ma-
gánemberként - Lipták Tamás. 

A károsult települések igényeit felmérve
elsõsorban fertõtlenítõszereket, tartós élel-
miszert, ásványvizet gyûjtöttek. Az ado-
mányokat a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Támogatószolgálatának kisbuszával
szállították a szervezõk a közel 4600 lako-
sú, viszonylag kevés médiafigyelmet kapó

Szendrõ településére. Szendrõ Miskolctól
egy órányira északra  található város,
melynek közel fele került víz alá, és 15 la-
kóotthon dõlt össze. A segélyszállítmány
ide érkezett Nagy Zsuzsanna és Lipták Ta-
más közremûködésével. 

Nagy Zsuzsanna, a Dunaföldvári Ide-
genforgalmi és Természetvédelmi Egyesü-
letet elnöke a segélyszállítmány eljuttatá-
sát követõen beszámolt tapasztalatairól.
Elmondta, hogy kettõs érzéssel szemlélte a

települést: egyrészt szomorúan ta-
pasztalta a víz semmit nem kímélõ,
pusztító erejét, másrészt örömmel
fedezte fel az összetartás, a bizako-
dás jeleit. 

A dunaföldvári szervezõk és ado-
mányozók között találjuk – a fen-
tebb már említetteken kívül – a DIT
Kft-t, a Vöröskeresztet, a Duna-
földvári Polgárõrséget és rendõrsé-
get, valamit számos civil személyt
is. Kövics Sándorné, a helyi polgár-
õrség elnökének megkeresésére
Széles János, a Megyei Polgárõr

Szervezetek Szövetségének elnöke is a
kezdeményezés mellé állt. Így a segélye-
zésbe a megyei szervezet is bekapcsoló-
dott oly módon, hogy minden polgárõr 100
Ft-tal hozzájárult az észak-magyarországi
települések megsegítéséhez. Ez megyei
szinte közel 200.000 Ft-ot jelentett. 

A gyûjtés eredményes volt, a lakossági
kezdeményezés nyitott kapukra lelt a segí-
tõ szándékú emberek és szervezetek köré-
ben.  

AAddoommáánnyyookk  aazz  áárrvvíízzkkáárroossuullttaakk  sszzáámmáárraa
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Az Aranydiploma 50 évet
jelent. Kiadta a bajai
Eötvös József Fõiskola,
valaha Felsõfokú Állami
Tanítóképzõ Intézet,
1960. szeptember 23-án,
50 éve szerzett oklevele
alapján, Balogh Antalné,
született Bódi Ilona ré-
szére, mert „közmegbe-
csüléshez méltóan teljesí-
tette hivatását”.

BAKSAY ERIKA

A pedagógusnapon vehette át aranydiplo-
máját Balogh Antalné, Ilike néni, aki nem
egy nemzedéket tanított meg az alsó tago-
zatban az alapvetõ ismeretekre, olvasásra,
írásra, számolásra, az ember és természet
fontos dolgaira. Sõt, mint tanítónõnek, je-
leskednie kellett az éneklésben, rajzolásban,
kézmûvességben és a test nevelésében is,
hiszen mindezeket tanította a 6-10 éves kor-
osztálynak majd’ 40 éven át. A nyugdíjas
tanítónõvel otthonában beszélgettem.

- A Felvidékrõl származom, a II. világ-
háború után telepítettek bennünket át Ma-
gyarországra, ahol a családommal igen ne-
hezen vészeltük át az 50-es éveket. Édes-
anyám mégis taníttatott, gimnáziumba jár-
hattam, majd 1958-59-ben Dombóváron
elvégeztem az átképzõt, melynek eredmé-
nyeképpen 1960-ban megkaptam a tanítói
diplomát. Nagy volt a tanítóhiány akkori-
ban, tanítóképzõ fõiskola még nem léte-
zett, az érettségi után egyéves pedagógusi
képzéssel, gyakorlati képzésekkel nevelték
ki a fiatal tanítókat. 

Baranya megye északi csücskében,
Mekényesen kezdtem tanítani, aztán a fa-
lumba, Nagyhajmásra kerültem, onnan
Bikalon keresztül vezetett az út ’68-ban
Dunaföldvárra. 

Az eleje nagyon kemény volt:
Melnyikov-rendszerben tanítottunk, va-
gyis összevont osztályokban. Az elsõ és
harmadik, illetve a második és negyedik
osztályokat tanítottuk együtt, ami már ma-
gában nagy kihívás, de volt olyan idõszak
is, amikor elsõtõl negyedikig négy osz-
tályt, 56 gyereket tanítottam egyszerre. Az
életkoruk 6-16 évig terjedt, és értelmi sé-
rült gyerekek is voltak köztük. Ezt az idõ-
szakot nehezen bírtam, a létszám önmagá-
ban túlment minden határon, hiába a heti

terv, az önálló és
közvetlen órák
rendszere, emberfe-
letti volt a munka,
amit a járási oktatá-
si hatóság a nya-
kamba varrt.

A járás egyébként
szigorúan felügyelte
a szakmai munkát:
brigádlátogatások
voltak rendszeresen,
olykor 2-3 felügyelõ
is beült az óráimra,

és írta a minõsítésemet, amitõl a pénzem füg-
gött. A jutalmazást ugyanis nem az igazgató
döntötte el, hanem a járás, így a szakfelügye-
let véleménye nagyon nem volt mindegy.

A fizetések „A”, „B” és „C” kategóriá-
sak voltak, attól függõen, mennyire volt
nehéz a pedagógusnak megközelítenie a
munkahelyét. Az „A” kategóriás települé-
sén volt vonat és buszközlekedés is, a „B”
kategóriásén csak az egyik, a „C” kategó-
riás pedig ment, ahogy tudott…És akkori-
ban az ország közlekedése korántsem volt
még kiépítve. A kollégiumból pl. csak
nagy ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor
jártunk haza, de jó példa a közlekedés le-
hetetlenségére szegény apósom is, aki az
’50-es években bányászként dolgozott.
Többedmagával minden nap 3-kor kelt, és
másfél órát gyalogolt télen-nyáron, hogy
elérje a Mágocsról induló buszt, amivel
beért 6-ra a bányába, aztán a mûszak után
ugyanezt megtette visszafelé, hosszú éve-
ken át. És az ‘50-es évek Ikarusza, a
„Fakarusz” tényleg nem volt más, mint
egy fadoboz, ahol szépen lecsapódott a
dér. Így kell elképzelni azt közlekedést.

A fizetésem akkoriban 900 Ft volt, ebbõl
300 az albérlet, a többit „szórhattam el”
ételre, minimális szükségletekre.

Bikalon egy kicsit már jobb volt, aztán
Dunaföldváron végre szóló osztályban ta-
nítottam, egy évig napközisként, aztán a
külvégi iskola megépülése után osztályt
kaptam, és az utolsó 3 évet leszámítva ott
dolgoztam. 

Szerettem a külvégi iskolát: falusi isko-
la, falusi szülõkkel és gyerekekkel, közel
állt hozzám ez a mentalitás. A tantestület
szemlélete emberbarát volt, szerettük egy-
mást, szakmai és emberi kapcsolataink jól
mûködtek. A külvégi tantestület baráti tár-

saság volt, gyakran összejöttünk közös va-
csorákon, összejöveteleken. 

A szülõkkel, gyerekekkel nem volt külö-
nösebb konfliktusunk. Persze akkor is vol-
tak rossz diákok, de nem emlékszem iga-
zán súlyos problémákra. Alapvetõen ke-
zelhetõ gyerekekkel dolgoztunk, a szülõk-
kel pedig jó volt a kapcsolatunk, támogat-
ták az elképzeléseinket, látogatták a ren-
dezvényeinket.

A sok-sok év alatt sokféle módszertani
változást átéltem, a számtan például –valaha
számolás-mérés- eljutott a matematikáig,
kombinatorikával, sorozatokkal, geometriá-
val, magasabb szintû tudást adva. Rendsze-
resen jártunk továbbképzésekre, átképzések-
re, tanfolyamokra, oly sok év alatt oly sok
félére. Az idõ haladt elõre, a XX. század vál-
tozó világa az oktatásban is leképezõdött, és
mi együtt haladtunk a változó korral.

1997-ben mentem nyugdíjba, nem taní-
tottam tehát már abban az idõszakban,
amikor annyira megsokasodtak a nehézsé-
gek az oktatásban. Mindkét lányom peda-
gógus lett, sõt, a vejeim is, tõlük is, meg az
aktív kollégáktól, a médiából is tudom,
mennyire megváltozott az iskola; a gyere-
kek, szülõk, pedagógusok viszonya nem a
régi. Örülök, hogy ebbõl már kimaradtam.

Úgy érzem, szépen sikerült lezárnom a
pályámat, nincsenek rossz emlékeim. Sok
régi tanítványommal találkozom, meg a
szülõkkel, akik elmesélik, hogyan ala-

AArraannyyddiipplloommááss  ppeeddaaggóógguuss

HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2010. szeptember 20., október 11.,
16 órakor.

Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély
tanfolyam a helyszínen!

Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatás-
sal!

3 havi kamatmentes részletfizetés lehet-
séges!

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
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Az Országos Polgárõr Szövetség a He-
ves Megyei Polgárõr Szövetséggel közö-
sen 2010-ben Poroszló községben, a Ti-
sza- tó partján rendezte meg az egyik
nagy, éves fõrendezvényét, az ország
polgárõreinek seregszemléjét, az Orszá-
gos Polgárõr Napot.

LAJKÓ ANITA

Széles János, a Tolna Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetségének elnöke szá-
molt be ennek a napnak az eseményeirõl.
Tolna megye 120 fõt delegált az országos
találkozóra, amely komoly anyagi terhet
jelentett a szövetség számára. „Mûvészet
volt ennyi embert eljuttatni Poroszlóra” –
idézzük Széles János szavait. Az anyagi
nehézségek ellenére azonban nagyon

fontosnak tartja a szövetség vezetõsége,
hogy polgárõr tagjait és az õ családtagja-
ikat eljuttassák egy-egy ilyen fontos ese-
ményre, hiszen mindez az összetartozás
élményét erõsíti a tagság körében. Az
ilyen jellegû találkozók elsõdleges célja,
hogy az ország különbözõ pontjairól ér-
kezõ polgárõrök beszélgessenek, gondo-
latokat cseréljenek, tanuljanak egymás
sikereibõl és hibáiból. 

A rendezvény sikerét mutatja, hogy kö-
zel 6.000 polgárõr vett részt ezen a találko-
zón a családtagjaikkal együtt, amely már
önmagában is tetemes létszámot jelent.
Ennek a napnak további jelentõsége, hogy
a delegált 6.000 polgárõr azt a 90.000 pol-
gárõrt képviselte jelenlétével, akik folya-
matosan dolgoznak azon, hogy települése-

inket még biztonságosabbá, még élhetõbbé
tegyék az egész országban. 

Tolna megye képviseletében a
Dunaföldvárról, Madocsáról, Paksról,
Bonyhádról érkezõk töltötték meg a Po-
roszlóra tartó autóbuszt, illetve velük uta-
zott az a polgárõrbarát labdarúgó „siker-
csapat”, amely már számos alkalommal
hozta el az aranyérmet a futballpályákról.
A tavalyi év gyõzteseiként 2010-ben cím-
védõként érkeztek labdarúgóink Poroszló-
ra, az idén a II. helyezést sikerült megsze-
rezniük, Vas megye csapata jobbnak bizo-
nyult. 

2011-ben lesz újra polgárõr találkozó,
az elsõdleges hírek szerint a közeli Sol-
ton gyûlnek majd össze az ország pol-
gárõrei. 

PPoorroosszzllóó  aaddootttt  ootttthhoonntt  aazz  oorrsszzáággooss  ppoollggáárrõõrr  ttaalláállkkoozzóónnaakk

Kis ünnepség helyszíne volt 2010. július
23–án a megyei polgárõr szövetség
dunaföldvári irodája, ahol Széles János,
a szövetség Tolna  megyei elnöke egy ki-
tüntetést és két árvízkárosult polgárõr
családjának anyagi támogatást adott át. 

SZABADOS SÁMUEL

Az érintettek az országos polgárõr napon
vették volna át a kitüntetést illetve a támo-
gatást, de ott nem tudtak megjelenni, ezért
szervezte a szövetség ezt a kis ünnepséget.
Kiss Sándor dunaszentgyörgyi polgárõr
nyár elején egy fegyveres bolti rablót fo-
gott el. „ Délelõtt éppen otthon voltam -
eleveníti fel az eseményeket - amikor kia-
bálást hallottan. Rabló! Fogjátok el!-ki-
abálták többen. Láttam az illetõt, utána-
eredtem, és pár száz méter után, sikerült
elkapnom. Ketten még segítettek vissza-
tartani, míg kijött a rendõrség. Fegyver is
volt nála, de nem sikerült használnia. Utó-

lag gondoltam végig, hogy azért veszélyes
helyzet volt. Három éve vagyok polgárõr,
s ezután jólesõ érzés volt a gratulációkat
fogadni.” 

Széles János köszöntõjében kiemelte,
hogy az ilyen cselekedetek növelik a pol-
gárõrség tekintélyét, és a lakosság körében
bizalmat táplálnak a szervezet iránt. Kiss
Sándor a Polgárõr Érdemrend Arany Fo-
kozatát vehette át a megyei elnöktõl. 

Nagymányokon a nyári nagy esõzések
miatt több ház lakhatatlanná vált, köztük
két polgárõré is. Horváth József alapítója
és sokáig elnöke volt a helyi polgárõrség-
nek. „Bonyhádon voltunk vásárolni, mikor
telefonáltak, hogy otthon baj van. Siettünk
haza, s láttuk, hogy az udvar és a ház a sok
esõzéstõl víz alá került. Egy óra alatt tör-
tént az egész. Úsztak a bútorok, az épület
lakhatatlanná vált.”- emlékszik a szomorú
eseményre Horváth József. 

Jakab Imre a nagymányoki szervezet el-
nöke. A víz az õ házát sem kímélte. „Há-
tulról, a kert felöl jött a víz, meg a löszös
talaj. A pincémre hatalmas mennyiségû
föld csúszott. Szerencsére a pince felfogta,
és nem a házra zúdult a föd. Az épület el-
ázott, alá kellett támasztani.” - mesélte Ja-
kab Imre. 

Az országos és a megyei polgárõrség
anyagi támogatást nyújtott a két károsult
családnak. 

KKiittüünntteettéésseekk  ééss  ttáámmooggaattáássookk  aa  ppoollggáárrõõrröökknnééll

kult az életük. Úgy látom, szívesen em-
lékeznek vissza rám, és én is örülök, ha
hallok róluk. 

Magától a tanítástól már messze kerültem:
eleinte vállaltam még tanítványokat nyugdí-
jasként, de ma már nem vágyom rá. Aktív
vagyok, de másfelé: sok munkát ad a ház, a
kert. Szívesen látogatom meg a családom tá-
volabb élõ tagjait, a lányaim gondoskodnak

róla, hogy olykor kiránduljak, szétnézzek az
országban, és szerencsére nem szorulok se-
gítségre. Sõt, igyekszem én segíteni, ha tu-
dok. Van néhány ismerõsöm, akikkel
gyakran találkozom, kölcsönösen sgítjük
egymást amiben tudjuk. 

Igyekszem követni a világ eseményeit,
bár a hírek már nem hoznak úgy lázba. He-
tente kétszer tornázni járok Veiszné Jutká-

hoz, mert az kell a testnek. Szabadidõm-
ben sokat olvasok, rejtvényt fejtek, mert az
meg a szellemnek kell. Van mit csinálnom,
és szerencsére bírom is még. 

Így, visszatekintve, nem bánom, hogy
annak idején a tanítás mellett döntöttem. A
nehéz kezdet után egy kiegyensúlyozott,
nyugodt pálya következett, jó emberekkel,
jó közegben. Jó volt. 
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KISS ÉVA

A második világháború oroszországi
frontjain, fõként a Don menti harcokban
nagyon sok földvári katona is szolgált.
Többen viszontagságok után, szerencsésen
hazajutottak; voltak, akiket majdnem
ugyanoda vittek vissza hadifogolyként a
gyõztes szovjetek, s csak évek múlva ke-

rültek haza. 
A Szekszárdon található Baka Múzeum

az elsõ és második világháborúban részt
vett Tolna megyei honvédeknek állít em-
léket. A múzeum vezetõje interneten
akadt rá két magyar katona
azonosítólapjára (dögcédula), az azokon
található adatokból kiderült, hogy egyi-
kük a dunaföldvári Strasser Ferencé volt.

Az 1943 elején eltûnt honvéd a 18/2-es
zászlóaljba vonult be. Mivel semmiféle
hír nem érkezett róla 1949-ben halottá
nyilvánították. Kérjük a még élõ család-
tagokat, volt katonatársakat jelentkezze-
nek a megadott telefonszámon, hogy az
elhunytat biztosan tudják azonosítani!
Bizonyára családja számára is megnyug-
vást jelentene, ha tragikus sorsára végér-
vényesen fény derülhetne.

+36/ 30 483- 4310  06/ 75 343-878 

HHaattvvaannhhéétt  éévvvveell  eezzeellõõtttt  eellttûûnntt

PÁLINKÁS ISTVÁN,
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG TAGJA

Ifj. Csepeli István,
ha akarna sem volna
képes változtatni
azon a nézetén, hogy
a közösségi tevé-
kenység alapja a bi-
zalom, az összeka-
paszkodás ereje. De

nem akar ezen változtatni harminchét éve-
sen sem – a Dunaföldváriak szerencséjére.
Ahogy a történelembõl ismert legnagyobb
magyar, Gróf Széchenyi István, a hídember
sem akart, s inkább választotta a kizsákmá-
nyolók magyar szimbólumává nõtt
Döblingi elmeszanatóriumot,
mint hogy elárulja az elsõ
magyar polgári szabad-
ságharcba vetett hitét,
változtatási szándéka-
it: a közösség szolgá-
latát. 

Nyilván, most ép-
pen Csepeli Pista
volna az, aki meg-
fogná tollamat, s arra
kérne, hogy ne hason-
lítgassam õt egy olyan
topreformerhez, aki szinte
valamennyi magyar példájává
nõtt. De nem fogja a kezemet, mert
nem zsarnok, és mert nem cenzor. És mert
tudja jól, az újság úgyis megírja mindazt,
amirõl vitatkozni lehet, de ami már megva-
lósult, azt nem lehet még egy újságlap ol-
dalain sem eltüntetni.

No, megjöttünk! Mert éppen ilyen tény,
hogy Csepeli Pista játszóteret épített. Ma-
ga köré vonzott mindent és mindenkit,

amitõl egy tér élhetõvé, játszóvá, emberivé
válhat. Amitõl Dunaföldvár lett több, az itt
élõk minõsége változott meg. Aztán az
egész tevékenységnek az lett az eredmé-
nye, hogy másról is faggatni kezdték, má-
sok is megnyíltak neki. S miközben nem
felejtette el, hogy otthon várja a családja,
pici lányai, felesége, észrevétlenül embe-
reket kötött össze, hangulatokat, érzelme-
ket, egy dinamikusabb cselekvési modellt
szerettetett meg az emberekkel. Akik pe-
dig úgy gondolták, hogy miért ne lehetne
ennek a kora teljében érõ férfinak a város-
sal is ilyen tervei?

Vannak. 
Ezt mondja a város várkapujából mintá-

zott szimbólum köré írt fogalomidé-
zet is: biztonság, cselekvés,

lendület!
Játszótér! Fiatalosság,
nyitottság, tovább vin-
ni a helyiek elképze-
léseit, értük, az ér-
dekükben megva-
lósítani elképzelé-

seiket – összekötni
mindazt, amit az

elõdök és a felnövek-
võk csak és kizárólag

a szülõhelyen valósít-
hatnak meg. Mindazt, ami-

ért – bárhová kerüljenek is
majd életük során – visszavágynak:

építeni, újat teremteni, hasznosnak lenni…
E sorok írója mély levegõt vesz most,

nyugodtan lélegezve írja le többek, sokak
kívánalmát, javaslatát: „Legyél Te a pol-
gármesterjelöltünk, Pista!” 

S mint aki még mindig nem ismeri jól
ifj. Csepeli Istvánt, csak érzi benne Duna-
földvár egyik döbbeneteivel is csodálatos

Dunáján átívelõ hídját, tudom: Pista egy
hídember. A dunafödlváriak hídembere.
Konkrét elképzelésekkel, építési és közös-
ségeket összekötõ szándékkal. Teremtõ és
szakmailag is biztos lábakkal a földön járó
megvalósító. Amikor kezet nyújt, szívesen
szorítom meg! 

Fizetett politikai hirdetés

AA  dduunnaaffööllddvváárrii  hhííddeemmbbeerr  ééss  aa  jjááttsszzóóttéérr

ÚÚjjaabbbb  eelliissmmeerrééss

A Magyar Köztársaság leköszönõ

igazságügyi és rendészeti minisztere a

rendõrség tevékenységének segítése

terén végzett eredményes munkájáért

jutalmazta meg Széles Jánost, a Tolna

Megyei Polgárõr Szövetség elnökét. 

LAJKÓ ANITA

A tárgyi jutalom egy karóra volt,

azonban a szövetség elnöke azt hangsú-

lyozta, hogy a kézzel fogható ajándék

mellett elsõsorban az a fontos tényezõ,

hogy a Tolna megyei polgárõrség mun-

káját folyamatosan figyelemmel kíséri a

minisztérium is.

A jelképes emléktárgy súlyát to-

vább növeli, hogy 19 megye közül

csak három megye polgárõr vezetõje

kapta meg ezt az elismerést.

A jutalom tovább erõsíti azt a nézetet,

amely szerint a polgárõrök munkájára

minden területen szükség van, nemcsak

a rend fenntartásában, hanem a minden-

napok során is. A szélsõséges idõjárás-

nak köszönhetõen az idei esztendõben a

polgárõrök számos alkalommal segítet-

tek például az árvízi mentési munkála-

tokban – mondta el Széles János. 
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„A hazám a házam tája, amely pillantá-
sommal, ahogy növekszem, egyre bõvül,
széles gyûrûkben egyre távolabbi terüle-

tekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott
kavics körül; világokat hódíthat, elérheti

a csillagokat, amikor a régi ház már
örökre elmerült.” 

(Illyés Gyula)

Földvári Helikon címmel augusztus végén
jelenik meg a Dunaföldvári Part-Oldalak
Kulturális Egylet kiadásában egy új földvári
kötet, amely úgynevezett szülõföld-antoló-
gia. A Lukácsi Pál szerkesztette kiadvány
különbözõ idõben született, különbözõ mû-
fajú, eltérõ szándékú és szemléletû szemel-

vények gyûjteménye, egyfajta helyismereti
irodalmi olvasókönyv. A borítót Bakos
András grafikusmûvész készítette, a tördelés
Magyari Ákos munkája.

A könyv ajánlható mindazoknak, akik
szeretik ezt a települést, akik rá tudnak
csodálkozni a világra, a szépre; akik kíván-
csiak arra, mit írtak az elmúlt századokban
Dunaföldvárról, s milyen mûvek születnek
a mai alkotók „mûhelyeiben”.

A kötet bemutatója 2010. szeptember 7-
én 17 órakor lesz a városi könyvtárban. 

A Földvári Helikon megvásárolható a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban, a
Tourinform irodában és a könyvesboltban.

a szerk.

ÚÚjjaabbbb  kköötteett::  FFööllddvváárrii  HHeelliikkoonn

A hagyomány szerint június végén, Pé-
ter-Pál nap környékén kell elkezdeni a
gabonafélék aratását. Így történt ez idén
is a földvári határban. 

SZABADOS SÁMUEL

Dr. Sûrû János földjein az õszi árpával
kezdõdött a betakarítás, majd a repcével és
a búzával folytatódott. A csapadék meny-
nyisége tavasszal és nyár elején nagy volt,
ami végül nem ártott a gabonaféléknek. A
nyári melegnek köszönhetõen nõt a fehér-
je- és sikértartalom, a nedvességtartalom
11 %, ami jónak nevezhetõ. 

A mennyiséget illetõen nehéz véle-
ményt alkotni, az elõzetes felmérések

szerint valamivel alatta marad a múlt
évinek. A minõség viszont jobb mutató-
kat jelez, köszönhetõen a sok csapadék-
nak és a nyár eleji nagy melegnek. A
felvásárlási árak így valószínûleg maga-
sabbak lesznek a tavalyinál. A betegsé-
gek ez évben kevésbé terhelték a gabo-
naféléket.  

A betakarítással már voltak gondok,
mivel a felázott talajon lassan és nehezen
mozogtak a gépek. Voltak alacsonyabb
térszintek, ahol pocsolyában vagy sárban
kellett átgázolni. Nem véletlen, hogy
idén kelendõek voltak a speciális kerék-
láncok, melyekkel könnyebben lehetett
haladni a felázott talajon. Szerencsére a

modern technikák már munkatûrõek, rit-
kán hibásodnak meg, így nemigen kellett
megállni. A munkafeltételek is sokat ja-
vultak a korábbi évtizedekhez képest, a
légkondicionált vezetõfülke általában 5
fokkal alacsonyabb hõmérsékletet bizto-
sít a kintinél. Erre szükség is van, mivel
a betakarítással nem lehet sokat várni, a
napi munkaidõhöz ekkor nem lehet ra-
gaszkodni, sürget az idõ. A betakarítás
hosszú folyamat, mivel a gabonafélék
egymás után érnek; a tempó, a lendület
csak augusztusban mérséklõdik. 

A belvíz szerencsére Dunaföldvár szán-
tóterületeit kevésbé érintette. Országos vi-
szonylatban azonban - különösen a sík te-
rületeken - a belvíz sok gondot jelent. Emi-
att nagy területeken pusztult el a termés
különösen az Alföldön. 

JJóó  aazz  iiddeeii  ggaabboonnaatteerrmmééss

Vadászjuliális
A korábbi Duna- parti helyszínektõl el-
térõen idén a vadászház udvarán ren-
dezték meg a hagyományos nyári va-
dászünnepet. 

SZABADOS SÁMUEL

Orova Tamás, a társaság nemrég válasz-
tott elnöke a döntést azzal indokolta, hogy
a Duna- parton rengeteg idén a szúnyog,
valamint a vadászház a helyiek számára
jobban megközelíthetõ. A terület ugyan
szûkebb volt a korábbinál, de a résztvevõk
és a programok száma nem csökkent jelen-
tõsen. 

A délelõtt a gyerekeké volt: ugrálóvár,
légpuska lövészet, pónilovas kocsikázás
várta õket, de a legnagyobb sikert a helyi
tûzoltók locsoló kocsija aratta, amely víz-
zel hûtötte a területet a nagy forróságban.
A programból a hagyományos fõzõver-
seny sem maradt ki, az ízletes ételeket
szakértõ zsûri minõsítette. Idén is volt
tombola, s a jó hangulatról a zenefelelõs
gondoskodott. Meghívott vendégek is vol-
tak szép számban: a földtulajdonosok kö-
zül, illetve a szomszédos települések vadá-
szai.

Orbán József , a solti társaság fõvadásza
évek óta résztvevõje a rendezvénynek.
Tetszett neki az új helyszín, s örült, hogy

sok az ismerõs. Idén a fõzõverseny zsûrijé-
ben is szerepet vállalt. Kapcsolata azonban
nemcsak erre az alkalomra szól, a földvári
vadászokkal év közben is találkozik, de
természetesen ilyen alkalmakkor is szóba
kerül a vadászat. Náluk augusztus 20-án a
Duna- parton tartanak a vadászok hasonló
rendezvényt.

Kastély Attila Csengõdrõl érkezett. Jól
ismeri a helyi vadászokat, mivel volt itt
már vadászaton és a tavaszi bálon is. A
juliálison elõször vett részt, a fõzõverse-
nyen filézett halászlével indult, családtag-
jaival együtt jól érezte magát. Náluk majá-
liskor van a vadászrendezvény, ahol ökröt
szoktak sütni. 
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2010. június 24-tõl 30-ig zajlott az a
nemzetközi program, melynek rendezõi
Tolna és Bács- Kiskun megye voltak, s
amelyhez elsõ alkalommal Dunaföldvár
is csatlakozott. 

SZIEGL ERIKA

Az eredeti szándékot, miszerint a Du-
na menti népek találkozzanak egy nép-
mûvészeti fesztivál keretében, régen túl-
nõtte a rendezvény, hiszen már évekkel
ezelõtt is érkeztek a tengerentúlról cso-
portok.

Az idén az indiai pandzsábi szikh tánco-
sok önhibájukon kívül nem tudtak a feszti-

válon részt venni, megérkeztek viszont a
lengyelek és a baszkok és néhány nappal
késõbb a Karib- térségbõl a martinique-i
táncosok is. Az idén a spórolás okán, szin-
te minden résztvevõ településen az éppen
aktuális helyi rendezvényhez kapcsolódtak
a programok, nálunk a Földvári Nyári Es-
ték nyitórendezvénye volt egy gálamûsor a
lengyel, baszk és magyar csoportok rész-
vételével. 

Külföldi vendégeinket Nagy Gáborné
polgármester fogadta a városházán, majd
a várudvaron folytatódott az ünnepség.
Jólesõ figyelmességként könyvelték el a
baszkok, hogy a spanyol zászló és him-

nusz helyett nemzeti lobogójuk és éne-
kük fogadta õket. Say István és Pataki
Dezsõ köszöntõje után a polgármester
asszony hivatalosan is megnyitotta a
fesztivált. A lengyelek táncháza minket
vendéglátókat és baszk vendégeinket is
igazi baráti gesztusokkal lepett meg.
Gyerek és felnõtt önfeledten járta a „só-
der, sóder a lábam alatt…” lengyel verzi-
óját az igazán profi és fáradhatatlan zene-
kar muzsikájára.

A vendégek a fesztivál ideje alatt a kem-
pingünkben aludtak. Pénteken délelõtt fa-
kultatív programokat kínáltak a szervezõk.
A baszkok örömmel vették a pécsi ki-

SSiikkeerrrreell  zzáárruulltt  aa  XXVVIIIIII..  DDuunnaammeennttii  FFoollkkllóórr  FFeesszzttiivvááll

BBeettyyáárrnnaapp
A múlt évi kezdeményezés után idén jú-
lius végén ismét betyárnapot rendeztek
a helybéli fogatos gazdák.

SZABADOS SÁMUEL

Az ötlet Madocsáról származik, mivel ott
több éve tartanak hasonló rendezvényt, me-
lyen sok földvári szokott részt venni. Téglár
István fõszervezõ a múlt évi sikerek alapján
úgy gondolta, hogy idén ismét érdemes lesz
megszervezni ezt a programot. A helyfogla-
lás és a szponzorok biztosítása után csupán a
napi programot kellett összeállítania, amely
végül színes és látványos lett. 

Délelõtt tíz órakor indult a fogathajtó
verseny. A helyieken kívül Bölcskérõl,
Madocsáról és Dunaegyházáról érkeztek
versenyzõk. A résztvevõk komolyan vet-

ték a megmérettetést, jelezte ezt az is,
hogy szépen rendbe tett kocsik, szerszá-
mok és lovak vonultak fel a szakemberek-
bõl álló versenybíróság elõtt. 

A pálya ismeretlen volt a versenyzõk
számára, hiszen reggel jelölték ki.
Zámbó György, aki nem elõször indult
ehhez hasonló versenyen, nehéznek talál-
ta, de nem teljesíthetetlennek. Kocsikere-
ke két bóját döntött fel, ami hat hibapon-
tot jelentett, de idõn belül teljesítette a
futamot. Ezzel az eredménnyel az élme-
zõnyben végzett. Gyuri szerint nagy kon-
centrációt igényelt a verseny. Sokat szá-
mított a rutin és a lovakkal való össze-
szokottság. Ügyelni kellett az idõre és az
akadályokra. 

A versenyzõk többsége nem annyira a
helyezést, mint a részvételt tartotta fontos-
nak.  Ennek ellenére érezni lehetett, hogy

az elõkelõ helyezés büszkeséggel töltötte
el a fogatost, s valamiféle elismerést vívott
ki magának a közönség körében. 

Az eredményhirdetés után a Magyar
László Gimnázium Zsigec musical cso-
portja szórakoztatta a közönséget. Az is-
mert dallamokkal és az elõadásmóddal
nagy sikert arattak. A program a csikós be-
mutatóval folytatódott, ahol a lovasok a
legkülönbözõbb ügyességi feladatokat ol-
dották meg. A látvány hûen tükrözte, hogy
az ember és a ló kellõ összhang esetén mi-
lyen csodálatos dolgokra képes. A puszta-
ötösfogat felvonulása nagyszerû látvá-
nyosságot jelentett. A program a délutáni
népies fogathajtással zárult. Estefelé a ze-
ne és a szórakozás vette át a fõszerepet. 

A szervezõk szerint amennyiben jövõre
is biztosítottak lesznek a feltételek, ismét
lesz betyárnap Dunaföldváron. 

Dr. Hallai Róbert elõadásával zárta is-
meretterjesztõ sorozatát az Idõsek Nap-
közi Otthona. 

BAKSAY ERIKA

Pontosabban az otthon csak a helyet ad-
ta, a szervezõk, lebonyolítók többes össze-
fogással hozták létre a sorozatot: a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szol-
gálata, a Nyugdíjasklub, a helyi Mozgás-
korlátozottak Egyesülete és a helyi Vörös-
kereszt szervezte meg a nagy népszerûség-
nek örvendõ rendezvényt. 

Az idei utolsó (mert a szervezõk remé-
nyei szerint lesz jövõre is) elõadó Dr. Hal-

lai Róbert volt, aki két éve háziorvos
Dunaföldváron, így lassan kiismeri már
magát a helyiek problémái között.

Hallai doktor elmondta, hogy Dunaföld-
váron is azokkal a betegségekkel találko-
zik elsõsorban, amelyek országosan is
nagy számban fordulnak elõ: keringési,
ízületi megbetegedésekkel, sok-sok cukor-
betegséggel, és sajnos a megszaporodott
daganatos betegségekkel.

Elõadásának témája az öregedés, mint
társadalmi probléma volt. Ahogy mondta,
az öregedéssel jelentkezõ egészségügyi
problémák nem csak az egészségügyet ter-
helik. Az elöregedõ társadalom országunk-
ban jelen pillanatban problémát jelent,
mintha nyûg lenne mindenki hátán. Pedig
a cél az volna, hogy az öregség az egyén és
a társadalom számára is az élet természetes
velejárója, a nyugalom idõszaka legyen. 

EEllõõaaddááss  aazz  IIddõõsseekk  NNaappkköözzii  OOtttthhoonnáábbaann

dr. Hallai Róbert
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NNyyáárrii  ttáábboorrookk
Két új lehetõséggel bõvült idén váro-
sunk táborozási kínálata. A már meglé-
võ és mûködõ nyári foglalkozások mellé
a várudvaron egyhetes Kuruc Történel-
mi Tábort szerveztek a mûvelõdési köz-
pont dolgozói, a Családsegítõ Szolgálat
munkatársai pedig a hátrányos helyzetû
gyerekeket karolták fel két hétre. 

SZIEGL ERIKA

„A történelmi tábort nem egyedül én
találtam ki. Hegedûsné Klárival és Varró
Katival évek óta csináltuk a mûvelõdési
házban a kézmûves tábort –kezdi a be-
szélgetést Fafkáné Simon Ildikó, a tábor
vezetõje. Ezt gondoltuk tovább: ha már
van egy színvonalas Vak Bottyán kiállí-
tásunk és egy történelmi várudvarunk,
akkor ötvözzük a kettõt, és a gyerekek
játszva sajátítsák el az adott kor tudniva-
lóit. Törekedtünk arra, hogy olyan meto-
dikával és élményekkel fûszerezzük a

foglalkozásokat, amely feledteti velük az
iskolai tanórákat. A résztvevõket kuru-
cokra és labancokra osztottuk - minden
gyereknek ehhez járó név dukált -  és per-
sze „harcoltak egymással” a hét folya-
mán, sokféle, leginkább játékos formá-
ban. Úgy tapasztaltam, hogy a „zoknicsa-
ta” nyert, bár az utolsó napon a tartós ká-
nikula miatt nagyon fáradtak voltunk már
mindnyájan. 

Viczainé Lajkó Anita fõképp a histori-
kus részt vitte, Klári és Kati óriási rutin-
jukkal a kézmûves ténykedést vezérelte, én

pedig a Vak Bottyán kiállításhoz kötõdõ
anyagot és a szervezést vállaltam magam-
ra. Ezek a tevékenységek persze nem külö-
nültek el szigorúan egymástól, mindenki
csinált mindent, hiszen például a terepasz-
tal készítés és még sok más feladat közös
munkát igényelt. A hétvégi záró értékelé-
sen több gyerek is megfogalmazta, hogy
szívük szerint már ezen a nyáron újra részt
vennének egy ilyen táborban. Rajtam nem
múlik a jövõ évi folytatás” – zárta az ösz-
szegzést Ildikó. 

Babits Józsefné és munkatársai nem kis
feladatra vállalkoztak akkor, amikor két-
hetes tábort szerveztek azoknak a gyere-
keknek, akiknek a szülei rendszeres szoci-
ális támogatásban részesülnek. Az elõzõ
években „csak” étkezésben részesültek a
rászorulók, s ebbõl nõtt ki az egésznapos
tábor ötlete. Az eredeti helyszín a Mély úti
szabadidõ tábor lett volna, de a szúnyogin-
vázió elriasztotta a szervezõket. 

Bevallom õszintén, hogy amikor meg-
hallottam, hogy a Templom utcai isko-

Gyermektábort szervezett két turnus-
ban, 30-30 gyermek számára a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szol-
gálata.

BAKSAY ERIKA

Ahogy azt Lipták Tamás, a szervezet
vezetõje elmondta, óvodás-kisiskolás ko-
rú gyermekek számára szervezték meg a
tábort, rászorulóknak, bár nem kértek ke-
reseti kimutatást. A gyerekek a cserkész-

ház területén kaptak helyet, mivel az is-
kola tábora nem kapta meg az ÁNTSZ
engedélyét. Költségvetésrõl a szervezõ
nem tudott beszámolni, hiszen a tábor
minden egyes elemét, programját úgy
kapta segítõktõl, támogatóktól; az étke-
zéstõl kezdve a kézmûves programokig,
a kirándulásig, a fagyizásig mindent a tá-
mogatók biztosítottak. Sok-sok felajánlás
érkezett, ezért a táborozó gyerekek ren-
geteg, érdekesebbnél érdekesebb prog-
ramban vehettek részt, és minden nap ké-
szíthettek saját kezûleg egy kis ajándé-
kot, amit emlékül hazavihettek. 

GGyyeerrmmeekkttáábboorr  rráásszzoorruullóókknnaakk

rándulás lehetõségét, a lengyelek a
strandra szavaztak, hiszen hegyvidéki kör-
nyezetbõl érkezve nekik a víz és a vízpart
volt az igazi élmény. A szombatra terve-
zett felvonulást sajnos elmosta az esõ, a
gálamûsort a mûvelõdési központban kel-
lett megrendezni. A „minden rosszban van
valami jó” szólásban azonban van igazság,
hiszen a zárt térben egy fél hang sem ve-
szett el, ami fergeteges hangulathoz veze-
tett. Külföldi vendégeinkhez csatlakoztak
a bölcskeiek, attalaiak, kölesdiek, a túlol-
dalról az uszódiak és a géderlakiak. A ma-
gyar táncház olyan sikeres volt, hogy ha
nem lettek volna másnap kötelezettségek,
hajnalba fordult volna a vége. 

Vasárnap közös, katolikus szentmisén
vettek részt a földváriak, a baszkok és a len-
gyelek. A Miatyánkot a lengyelek saját
nyelvükön mondták együtt a magyarokkal, a
baszkok énekkel kísérték az imát. A mise
végén lengyel és baszk egyházi énekek
hangzottak el, a legvégén pedig dallal, tánc-
cal hagyták el a templomot a résztvevõk. 

Vasárnap délután a szekszárdi Szent
László Napon vettek részt vendégeink, mi
pedig ismerve a magyar vendégszeretetet
szorongva vártuk, hogy megérkeznek-e a
meghirdetett esti baszk táncházra. Éjjel ti-
zenegy óra tájékán lett teljes a csapat, éjfél
után (már 28-án) egy lengyel tanárnõ és
egy baszk fiatalember közös születésnap-

juk köszöntése kapcsán talán életre szóló
barátságot kötött. 

Hétfõn és kedden kistérségünk települé-
sei, Bölcske, Madocsa és Györköny vették
át a stafétabotot. A sváb falunak felejthe-
tetlen élményt nyújtottak a fekete-afrikai
martiniquiek, Bölcskén a Virtus Vetélke-
dõn taroltak a baszkok, Madocsán pedig a
nyitott porták útvonalán szívélyes kínálás-
ban részesítették a háziak a külföldi és ma-
gyar vendégeket. 

A fesztivált 29-én este fergeteges gála és
vacsora zárta. A csoportok 30-án megis-
mételhetetlen élményekkel és sok új barát-
sággal utaztak haza. 

Jó lenne folytatni… 
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Évek óta nagy sikerrel szerepel a bala-
tonboglári halászléfõzõ versenyen az
Aranyfácán étterem csapata Dávid Ist-
ván tulajdonos vezetésével. 

SZABADOS SÁMUEL

Tíz éve vesznek részt a rangos, országos
jelentõségû rendezvényen, ahonnan az
utóbbi években arany- és ezüstérmekkel
tértek haza. Idén címvédõként érkeztek
Boglárra, ahol érezték, hogy a résztvevõk
szemében már tekintélyt szereztek eddigi
sikereikkel. 

A sikerük csapatmunka: Istvánt idén is
barátok népes tábora kísérte el, akik vala-
milyen szinten közremûködtek a díjnyertes
étel elkészítésében: ki gasztronómiai ta-
pasztalataival, ki a technikai elõkészítés-
ben. Müller Gábor, Joó Gyula, Fehér Ist-
ván, Molnár József, Hegyi László alkották
a stábot, s természetesen a feleségekrõl
sem szabad elfeledkezni, akik nélkül az el-
sõ helynek járó díj nem került volna
Dunaföldvárra. 

A zsûri szakértõkbõl állt, vezetõje
Dienes Zoltán nemzetközileg is ismert
mesterszakács volt. Idén a dunaföldvári
csapatban jelképesen amatõrök készítették
a halászlét, mivel egyéb okok miatt az ét-
terem egyik szakácsa sem tudott részt ven-
ni a versenyen. Így tehát a stáb a tagok ru-
tinjára támaszkodott. Az erõs szél megne-
hezítette a munkát. Mivel csak fával lehe-
tett tüzelni, nagyon oda kellett figyelni a
folyamatos láng biztosítására. A verseny-

bizottság által biztosított fa eléggé nedves
volt, ez még inkább nehezítette a munkát. 

Természetesen vannak szakmai titkok,
melyeket nem lehet kiszivárogtatni, de
annyi kiderült az elszólásokból, hogy az
idei siker a lé színén és a paprikázás ará-
nyán múlott. A zsûri szigorúan felmérte az
ételkészítés higiéniai és esztétikai körül-
ményeit is. Az Aranyfácán csapata ezen a
téren is jelesre vizsgázott. Nem véletlen te-
hát, hogy az eredményhirdetést követõen
hosszú sor állt a díjnyertes ételt tartalmazó
bográcsok elõtt. 

A döntést egyedül egy szekszárdi csapat
nehezményezte kissé, õk reménykedtek
abban, hogy nyernek, de végül az ered-
ményt tudomásul véve fogadkoztak, hogy
jövõre a földváriakat letaszítják a jelképes,
már két éve birtokolt trónról. 

A verseny a Balaton - átúszás kiegészítõ
rendezvénye, melyen Dávid István évek
óta részt vesz, s minden alkalommal sike-
rült teljesítenie a távot. Idén a szeszélyes
idõjárás felborította a programot, kétszer
kellett elhalasztani az átúszást. A követke-
zõ dátum augusztus 28- a; ekkor István ter-
mészetesen ismét rajthoz áll. 

IIssmméétt  ttaarroolltt  aa  ffööllddvváárrii  hhaalláásszzlléé

Dávid István

VVíízziiccssiibbee  ttáábboorr
Nyolcadik éve rendezi meg Vízicsibe tá-
borát a Beszédes József Vízitúra Sport-
klub a Mély úti vízitelepen.

BALOGH EMESE

Idén több mint negyvenen vettek részt a
2010. július 29-tõl augusztus 1-jéig tartó
állótáborban. A visszatérõ gyermekek és
szüleik az új táborlakók mellett új progra-
mokkal is ismerkedhettek.

Mint azt Linka Jánosné, a sportklub ve-
zetõje elmondta, idén már félnapos túrákra
is vállalkoztak a táborozókkal: péntek dél-
után kenukkal Kisapostagról ereszkedtek
le a Dunán, szombaton, reggeli után pedig
Soltig hajóztak. Innen lovaskocsikkal
Révbérpusztára kirándultak, ahol a játék

mellett lovagolhattak, szamaragolhattak is
a gyerekek. Visszatérve a Duna-patra meg-
lepetés is várta a vízicsibéket: az egyik
szülõ -többször is fordulva Solt és Földvár
között- motorcsónakon szállította vissza a
vízitelepre a gyerekeket és felnõtt kísérõi-
ket.

Linka Jánosné elmondása szerint az
évek óta folytatott nevelõmunka, a vízicsi-

be táborok eredménye az, hogy egyre több
kisgyerek sajátítja el a hajózási, vízi közle-
kedési és táborozási ismereteket. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy az idei táborzárás-
kor a gyerekek közül többen hajósinassá,
evezõssé, csáklyássá, illetve kormányossá
léptek elõ. Felavatásukkal bizonyították
elméleti és gyakorlati ismereteiket vízi jár-
tasságukról, táborozási ismereteikrõl és
gyakorlati tudásukról.

A vízicsibék vízbiztonságát, jártasságát
látva a tábor végén felmerült annak a lehe-
tõsége, hogy jövõre már vízitúrát szervez-
nek a legkisebbeknek is, felélesztve ezzel a
korábbi túrázási hagyományokat a sport-
klub életében. 

A tábort szervezõi és résztvevõi köszö-
nik mindazok munkáját, támogató segítsé-
gét, akik hozzájárultak a négy nap felhõt-
len hangulatához, a tábor sikeréhez. 

lában vernek tanyát, elhúztam a szá-
mat. Aztán amikor egy beszélgetés erejé-
ig meglátogattam a csapatot, nagyon kel-
lemesen csalódtam. Élhetõvé, sõt nagyon
is otthonossá varázsolták a termeket és az
udvart is, alig emlékeztetett valami arra,
hogy iskolában vagyunk. A sok színes

program (kézmûveskedés a várudvaron,
strandolás, aszfalt rajzverseny, túrázás,
kiállítás látogatás, ügyességi versenyek)
olyan élménnyel ajándékozta meg a gye-
rekeket, hogy itt sem kérdéses a folyta-
tás. Babitsné Anikó a tábort közvetlen
munkatársaival, Horváth-Tarczal Zitával

és Fazekas Zsuzsannával szervezte meg,
az õ munkájukat segítette még a két hét
folyamán Zsebeházy Szidónia, Lendvai
Szilvia, Csepregi Mónika és Szórádi
Mihályné. 

Mindkét tábor szervezõi ezúton is kö-
szönik a szponzorok segítségét. 
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TTaalláánn  úújjrraa  éélleedd

2010. június 18-án Vajai István vezetésé-
vel négyfõs delegáció utazott
Weikersheimbe. Az ok a testvérvárosi
vízimentõ egyesület 50 éves jubileuma
volt. 

SZIEGL ERIKA

A partnerség kezdetén a földvári Beszédes
József Vízitúra Sportklub tagjai és a weiker-
sheimi vízimentõk (DLRG) nagyon inten-
zív, jól mûködõ kapcsolatot ápoltak, kölcsö-
nös látogatásokkal és tapasztalatcserékkel.
A szakmai találkozásokból mai napig mûkö-
dõ barátságok születtek, de a szakmai vi-
szontlátogatások sajnos egyre ritkábbá vál-
tak, napjainkra szinte megszûntek. Ezért
volt jólesõ érzés kézbe fogni a DLRG meg-
hívóját, és részt venni az ünnepségükön, hi-
szen a jelzésértékû gesztusból talán egy új
kezdet születhet. 

A rövid, kétnapos látogatás alkalmával
felidézõdtek a közös emlékek, és persze
nem csak a szakmaiak. Bár tolmács nem
utazott a kis csapattal, a kulcsszavak és a

nemzetközi gesztusok folyékonnyá tették a
kommunikációt. A figyelmes vendéglátás és
a nosztalgia kapcsán ilyenkor ígéretek szü-
letnek a folytatásra vonatkozóan. Kíváncsi-
an várjuk. 

KKaajjaakkttáábboorr

Vendég kajakosok táboroztak júliusban a
Beszédes József Vízitúra Sportkör tábo-
rának területén. 

BAKSAY ERIKA

Õri-Paczolai Gyöngyi úszó szakedzõ, a
tábor vezetõje elmondta, hogy a kajakozó
gyerekek valójában nem is kajakosok, ha-
nem úszók, és annyiban vendégek, hogy
akad köztük dunaföldvári is, hiszen a Duna-
újvárosi Városi Sportiskola úszói töltöttek el
nálunk pár napot a Duna-parti táborban.
Céljuk nemcsak a kajak sport megismerteté-
se volt, hanem az edzések mellett a pihenés,
a kikapcsolódás is. 

A résztvevõk mind a sportiskola tanulói,
köztük dunaföldvári gyerekek is, akik a jövõ

úszó-reménységei, vagyis versenysportolók,
illetve annak készülnek. Az alsós korú sport-
iskolások általában napi egy, másfél órát
edzenek, heti öt alkalommal, versenyre ké-
szülés idõszakában természetesen többet.
Nyáron öt hetet töltenek sporttáborban, napi
két edzéssel, és persze sok-sok szabadidõs
tevékenységgel. A dunaföldvári kajaktábor
inkább a pihenésrõl, szórakozásról szólt, ter-
mészetközelben, szabad vízen. 

KKáárr  lleennnnee  aa

sszzaakkoosszzttáállyyéérrtt

2010. július 11-én Szolnokon rendezték
meg a Kajak-kenu Vidék Bajnokságot. A
Tisza-parti városban 60 egyesület (szak-
osztály) versenyzõi indultak.

SZIEGL ERIKA

Sziklenka László mesteredzõ szerint „a
magas létszám bizonyítja, hogy a meghatá-
rozó utánpótlás- nevelés a vidéki városok-
ban, településeken folyik. Ehhez képest az
országos szövetség inkább a fõvárosi

Dunaföldvárra látogatott Csonka Tibor,
az OTP Bank ügyvezetõ igazgató-he-
lyettese, hogy erõsítse a legnagyobb ha-
zai hitelintézet kapcsolatát a helyi és a
környékbeli vállalkozókkal. 

LAJKÓ ANITA

Az OTP Bank intenzív finanszírozója a
vállalkozásoknak, fontosnak tartja, hogy a
válságot követõen minél gyorsabban élén-
küljön a vállalkozók tevékenysége. A bank
büszke arra, hogy a válság ideje alatt egyi-
ke volt azon a pénzintézeteknek, amelyek-
kel szemben nem ingott meg a bizalom,
amit jól szemléltet az ügyfelek sikeres
megtartása. 

Az OTP Bank 2009-ben is aktívan fi-
nanszírozta a hazai vállalati szektort. En-
nek keretében 248 milliárd forint érték-
ben folyósított hitelt hazai kis-, közép- és
nagyvállalatok részére, minek eredmé-
nyeképpen 2008-hoz képest a mikro- és
kisvállalkozói hitelállománya 5%-kal, a
közép- és nagyvállalati hitelállománya
8%-kal nõtt az árfolyamhatást kiszûrve,
miközben a bankrendszeré, az OTP Bank

nélkül 8%-kal csökkent. A corporate hi-
telállomány az év elsõ negyedében az
elõzõ év hasonló idõszakához képest 6%-
kal nõtt, ami elsõsorban a 2009-2010 so-
rán folyamatosan aktív vállalati hitele-
zésnek köszönhetõ.

Papp Éva, a dunaföldvári fiók vezetõje
2009 novembere óta látja el ezt a posztot,
korábban pedig a régióközpontban dolgo-
zott. Nem dunaföldvári származású és nem
helyi lakos, így munkája során folyamato-
san ismerkedik a várossal, a lakosokkal.
Papp Éva szerint a mostani esemény kivá-

ló alkalmat kínált arra, hogy a bank nyis-
son az emberek, a vállalkozók felé, felmér-
je az igényeket, véleményt kérjen és kap-
jon az ügyfelektõl. A korábbi igényfelmé-
rés egyik, június közepétõl már tapasztal-
ható pozitív következménye, hogy meg-
változik a dunaföldvári OTP bankfiók
nyitva tartása. Ennek megfelelõen hétfõn,
szerdán a korábbi 13 óra helyett 14 óráig,
pénteken pedig a korábbi 12 óra helyett
14:30 óráig állnak az ügyfelek rendelkezé-
sére a hitelintézet munkatársai.

További vállalkozói kérés volt, hogy a
deviza üzletág is elérhetõ legyen az OTP
Bank helyi fiókjában. A remények szerint
pozitív elbírálásban részesül a közeljövõ-
ben ez a kérés is. 

Az OTP Bank vezetõsége bízik abban,
hogy a vállalkozók és a lakosok bizalmát a
jövõben is élvezheti a hitelintézet, amely-
nek széles termékpalettája megkönnyíti az
ügyfelek kiszolgálását. Mi nyújthat erre
garanciát? A beszédes tények: jelenleg a
bankcsoport 12 millió ügyfelet szolgál ki
kilenc országban, 1500 bankfiókon és az
elektronikus csatornákon keresztül.

Reklám

AA  vváállllaallkkoozzáássookk  iirráánnyyáábbaa  eerrõõssíítt  aazz  OOTTPP  BBaannkk  DDuunnaaffööllddvváárroonn

Papp Éva
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szakosztályokat támogatja, és a nagy ta-
pasztalattal rendelkezõ, idõsebb edzõk egy-
re inkább háttérbe szorulnak. Amennyiben
ez a tendencia marad – véli Laci bácsi – az
egyik legsikeresebb olimpiai sportágunk ve-
szélybe kerülhet.” 

Négy éve mûködõ szakosztályunk rövid
idõn belül jelentõs eredményeket ért el,
most, mintha megtorpant volna a sikersoro-
zat. 

„A kezdeti lelkesedés sajnos elmúlt a szü-
lõk és a gyerekek többségének részérõl is –
mondja Sziklenka László. A versenysport-
hoz kemény, fegyelmezett, rendszeres mun-
ka szükséges, amire már csak néhány gyerek
hajlandó. A nehéz gazdasági helyzet a
szponzoroknak sem kedvez, amit nem lehet
a szemükre vetni, és persze nekem is jól jön-
ne a segítség egy fiatalabb és lelkes edzõ
személyében. Bár jó kapcsolatokat ápolok
az országos szövetséggel, most úgy érzem,
magunkra maradtunk. Nincs annál rosszabb
érzés, mint amikor az ember úgy érzi, a be-
fektetett munka nem térül meg. 

Hogy miben bízom?  Talán abban, hogy a
nehézségek ellenére, még mindig tudunk jó
eredményeket produkálni országos verse-
nyeken is.” 

A Vidék Bajnokság eredményei: 
Györkõ Bence 20. hely (kenu C-1 -IV.

évfolyam-4000 m.), Hegedûs András 14.
hely (kenu C-1-III. évfolyam-4000 m.),
Némedi Konrád bajnoki cím (MC-1- II.
évfolyam-2000 m.)

KKaajjaakk--kkeennuu  hhíírreekk

Némedi Konrád kimagasló eredményével
bekerült a jövõ évi kölyök válogatottba. 

SZIEGL ERIKA

A Kajak-Kenu Országos Magyar Bajnok-
ság eredményei:

Hegedûs András 12. hely (C-1 – 4000 m.
– 20 indulóból)

Csányi Gergõ, Györkõ Bence, Németh
László 6. hely ( C-1 3X200 m-es váltó – 7
indulóból)

Csányi Gergõ, Györkõ Bence, Németh
László, Szendi Márk 4. hely (C-4 – 4X1000
m váltó – 7 indulóból.)

Némedi Konrád 3. hely (C-1 – 2000 m. –
21(!) indulóból)

A versenyzõk a férfi kölyök mezõnyben
indultak. Némedi Konrád az elsõ dunaföld-
vári, aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
válogatottjának versenyzõje. Gratulálunk! 

NNéémmeett  jjááttéékkvveezzeettõõkk

kkoosszzoorrúúzzttáákk  mmeegg  aa

PPuusskkááss  eemmlléékkttáábblláátt

2010. július 23-án Németországból érke-
zett játékvezetõk koszorúzták meg a Béke
téren lévõ Puskás emléktáblát. 

SZABADOS SÁMUEL

A delegáció vezetõje Gyura Pétre volt, aki
évtizedek óta Németországban él, s ott lab-
darúgó játékvezetõként tevékenykedik. Pé-
ter a városunkhoz is kötõdik, hiszen édes-
anyja itt él, akit gyakran meglátogat. Részt
vett a Puskás emléktábla avatásán is, s már
akkor felmerült benne az ötlet, hogy a német
labdarúgó társadalom nevében koszorút hoz
Földvárra. 

Az esseni tartományi labdarúgó szövet-
ségnél jelezte a szándékát, ahol támogatásra
talált, s idén nyáron játékvezetõ társaival
együtt német nemzeti színekkel átkötött ko-
szorút helyezhetett el az emléktáblánál.
Gyura Péter a koszorút gesztus értékûnek te-
kinti: a német labdarúgó társadalom tisztel-
gésének Puskás Ferenc és a magyar foci ha-
gyományai elõtt.

Péter szerint nagy a tekintélye Németor-
szágban Puskásnak és az aranycsapatnak, az
idõsebbek közül sokan el tudják még sorol-
ni a legendás tizenegy összeállítását. Játék-
vezetõként sokat utazik a világban, s bár-
merre jár, büszkén felvállalja magyarságát.
Elmondása szerint az elsõ reagálás erre Pus-
kás nevének említése és sikereinek felsoro-
lása. 

Gyura Péter koránál fogva már csak ala-
csonyabb osztályú, illetve ifjúsági mérkõzé-
seket vezet, de azt nemzetközi szinten. En-
nek révén került idén is Magyarországra:
társaival együtt Kaposváron a FIFA által
szervezett ifjúsági, nemzetközi tornán vezet-
ett találkozókat. Évente több tornán vesz
részt, így van összehasonlítási alapja. Sze-
rinte sok tehetséges fiatal labdarúgó van ha-
zánkban. Fontos lenne, hogy következetesen
foglalkozzanak ezekkel a tehetségekkel,

mert ha nem kapnak kellõ szakmai, pedagó-
giai és egyéb támogatást, idõvel elkallód-
nak. 

BBaajjnnookk  lleetttt  aa  DDSSTTEE

iiffiiccssaappaattaa

Elsõ helyen zárta a 2009/10- es bajnoksá-
got megyei másodosztályú egyletünk
utánpótlása. 

SZABADOS SÁMUEL

Kerekes Béla edzõ céltudatos csapatépítõ
munkájának gyümölcse az idei aranyérem.
A fiatalok erõnlétben és technikában is fe-
lülmúlták ellenfeleiket. A siker háttere elsõ-
sorban a csapat egysége: nincsenek igazán
kimagasló tehetségek a keretben, viszont a
fegyelem és a tudatos együttdolgozás, azaz
az összjáték volt az alapja a sikernek. Har-
monikusan tudott együttmûködni a három
csapatrész. A védelem nem sok gólt kapott,
a tavasz során öt mérkõzésen érintetlen ma-
radt a hálójuk. A középpályások nagyszerû-
en segítették a védelmet és a támadásokat. A
csatárok szintén eredményesek voltak, min-
den bajnoki meccsen sikerült gólt rúgniuk.
Különösen a hajrá volt sikeres, hiszen a 19.
fordulótól veretlen volt a gárda, 20. forduló-
beli döntetlen után az egymás utáni öt gyõ-
zelem biztossá tette az elsõséget. A siker ter-
mészetes következménye, hogy néhány játé-
kos rövid idõn belül a felnõtt csapatban is bi-
zonyíthat.

A felnõttek a kilencedik helyen zárták a
bajnokságot. A kiesõ zónát elkerülve közép-
csapatként tartották számon ellenfeleik. A
várakozásokkal ellentétben kissé gyengéb-
ben szerepelt a gárda, hiszen a szezon kez-
detén a vezetõség és a játékosok is a tabella
elsõ felének valamelyik helyét remélték
megszerezni.

Kedvezõtlen események is befolyásolták
az évi szereplést. Már a múlt nyáron távozott
az egylettõl Búza, a házi gólkirály, a leg-
eredményesebb csatár. Hiánya érzõdött, mi-
vel nem volt vérbeli befejezõ csatárunk. Az
õszi szezonban elég kevés gólt szerzett a
gárda. A téli szünetben közös megegyezés-
sel edzõváltásra került sor: Kovalovszky
Zoltánt  Szabó Péter váltotta a kispadon. A
váltás következtében a tavaszi szezon eleje a
megfelelõ játékstílus kialakításával telt. Igen
változatos teljesítmény jellemezte ezt az
idõszakot. Gyõzelem, vereség, döntetlen
egymásutánban. Szinte minden hétvégén
más eredmény született. A védelmünk
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stabil volt, hiszen kevés gólt kaptunk, ve-
reségeink általában egy gólosak voltak.
Egy-két góllal már értékes pontokat szerez-
hettünk volna. 

Májusra alakult ki az a csapatjáték, amely
aztán szép eredményeket hozott. Nagysze-
rûen hajrázott a gárda. Az utolsó öt forduló-
ban három gyõzelem és két döntetlen szüle-
tett. Zombát, Madocsát és Tengelicet sike-
rült legyõzni, az utóbbit idegenben. Faddtól
és Györkönytõl egy-egy pontot szereztünk. 

A bajnoki mezõny kettészakadt, így a so-
rozatos pontgyûjtés ellenére is maradt a ki-
lencedik hely. Az új edzõ munkáját bizalom
övezi, hiszen nyártól meghosszabbították a
kinevezését. A nyári felkészülés során elõ-
készületi meccseket játszott a klub
Dunavecse, Géderlak, Vajta csapataival. A
felnõtt keretbõl nem távozott senki, sõt nõtt
a létszám: Dunaegyházáról visszaigazolt
Markovics László és Tóth László,
Bölcskérõl Princz Gábor érkezett. 

Augusztus 15-én játssza elsõ tétmeccsét a
csapat, Pusztahencsén Magyar Kupa mecs-
csen lépnek pályára. Augusztus 22-én pedig
elkezdõdik a bajnokság, a DSTE hazai pá-
lyán kezd Kajdacs ellen. 

HHaattooddiikk  hheellyyeenn  zzáárrtt  aa

DDFFCC

A dobogós helyek egyikének megszerzése
volt a cél az elmúlt bajnokság kezdetén el-
sõ osztályú egyletünk számára. A földvá-
ri fiúk a 6. helyen végeztek. 

SZABADOS SÁMUEL

A szezon során voltak idõszakok, például
az õszi szezon végén, amikor reálisnak tûnt
a dobogós helyezés elérése, hiszen csak pár
ponttal voltunk lemaradva a harmadik he-
lyezettõl. A tavaszi szezon viszont hullámzó
teljesítményt hozott, így a remélt harmadik
helyezéstõl egyre távolodott csapatunk. 

A változó teljesítményre példa, hogy csak
májusban tudott gárdánk két mérkõzésen
egymás után gyõzni. A korábbi hónapokban
minden gyõztes meccs után vagy döntetlent
játszottunk, vagy kikaptunk, nem tudott a
csapat tartósan egyenletes teljesítményt
nyújtani. Voltak nagyarányú gyõzelmeink,
mikor csatáraink ontották a gólokat, például
Dunakömlõd ellen 9:0, Tamási ellen 6:0, de
voltak kínos kudarcok is, a Majos és a
Kakasd elleni meccseken sok gólt kaptunk,
csatáraink viszont eredménytelenek marad-
tak. 

Különösen a tavaszi fordulók során lehe-
tett érezni a csapat háza táján egyfajta fe-
szültséget, ami kihatott a játékra is. Pontat-
lan vagy hamis információk terjedtek a
dunaföldvári labdarúgás jövõjérõl, melyek
türelmetlenné tették a játékosokat is. A haj-
rá viszont jól sikerült, május-júniusban sorra
arattuk sikereinket. Legyõztük Tolnát,
Tevelt és a már bajnok Bölcskét, csak Cikó
ellen lett döntetlen az eredmény. A jó soro-
zatnak köszönhetõen stabilizáltuk helyünket
a felsõházban.

Tartós sérülés, hosszú eltiltás nem sújtotta
a keretet, a meccsek többségét sportszerûség
jellemezte. Erõnlétünk, technikai tudásunk
alapján jobb helyezést is elérhettünk volna. 

Az ificsapat a középmezõnyben végzett. 
A DFC júliusban már elkezdte a felkészü-

lést az új bajnokságra. Edzõmeccseket ját-
szott Pálhalmával, Madocsával. Jelentõs
személycserék történtek a csapat háza táján.
Alapemberek távoztak, régi és új emberek
érkeztek. Molnár István kapus Soltra iga-
zolt, ahol valószínûleg a technikai vezetõi
tisztet fogja betölteni. Fröhlich Rajmund az
NB III-ba feljutott Bölcskéhez igazolt, Böde
István Madocsára tért vissza, Nagy Lajos
pedig a hírek szerint valószínûleg abbahagy-
ja az aktív labdarúgást. Rangos egyéniségek
távoztak tehát, akik az utóbbi években sokat
tettek a klub sikereiért. Sok az érkezõ is:
Mészáros Gábor és Jakab Gyula Bölcskérõl
igazolt vissza, Paksról érkezett Makk Ádám,
Kömlõdrõl pedig Aradi Gábor kapus és
Reicher Szabolcs. Szigeti Ádám és Dobos
Sándor Bölcskérõl az ifjúsági kerethez tért
vissza. Augusztus 15-én a Németkér elleni
Magyar Kupa mérkõzésével kezdi meg a
csapat õszi szereplését. 

TÁMOGATOTT, INTENZÍV
Az EU összes országában érvényes
Biztonsági õr, Testõr és Vagyonõr

tanfolyam indul
aug. 14-én és szept. 4-én 

Dunaföldváron.
Tanfolyam
költsége:
24.000 Ft.

A tanfolyam el-
végzése után

munkalehetõség-
gel!

+36-20-424-1859
Fnysz: 00313-2008
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

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

SSoorrooss  hhiirrddeettééss
Dunaföldváron a Derecskei utcában
3 szobás, komfortos családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06-30/ 631-41-93

Nagy Feri – ismerõsei, akik sokan
voltak – csak így beszéltek róla. Ked-
velték, mert jóindulatú, segítõkész,
szerethetõ férfi volt.  Ragaszkodott
Földvárhoz, családtagjaihoz, az itt élõ
emberekhez. 

Nagy Ferencet július 14-én 74 éves
korában érte a halál. Temetése 2010.
július 23-án volt a Fehérvári utcai te-
metõben.

Nyugodjon békében!
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TELEFON: (74) 529–950.
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Közlekedés: Különös tekintettel a meg-
növekedett nyári forgalomra, a rendõrség to-
vábbra is folytatja közlekedésbiztonsági akci-
óit. A legforgalmasabb helyeken mérik a jár-
mûvek sebességét, ellenõrzik a biztonsági öv
használatát, a parkolás rendjének betartását. A
hónapok óta rendszeresen tartott ellenõrzések
ellenére nagyon sok szabálysértési eljárást
kellett indítaniuk. 

Bûnügy: Az utóbbi idõben több vagyon el-
leni bûncselekményben járt el a rendõrség. A
lopásokat részben megkönnyítették a sértet-
tek: nyitva hagyott autó, lezáratlan kerékpár,
bolti vásárláskor kosárba tett pénztárca, tele-
fon. Kérjük, figyeljenek jobban értékeikre!

A rendõrség elfogta azokat a tolvajokat,
akik az autópályáról szalagkorlátot vittek el.
A kár, melyet okoztak 500.000 forint.

Gépkocsi feltörõket fogott el a rendõrség.
Éjszaka helyi fiatalok több autót feltörtek, egy
társukat, egy 18 éves férfit, aki nem helyi la-
kos, már rablás miatt köröztek.

Egy családi háznál is intézkednie kellett a
rendõrségnek. Születésnapi vígasságnál a
résztvevõk többet ittak a kelleténél, szerelem-
féltésbõl veszekedés lett, mely a tettlegessé-
gig fajult. Az ügyben folyik az eljárás.

A város lakóinak nyugalma, és biztonsága
érdekében a rendõrség rendszeresen ellenõr-
zéseket folytat az éjszakai szórakozóhelyeken
és környékükön. Igyekszik kiszûrni a garázda
vagy körözött személyeket.  Az akcióknak
már eredménye is van: elfogtak egy körözött
személyt, és megkerült egy ellopott autó.

Havonta új tájékoztatót talál postaládájában az
aktuális akciókról!
Nyers és hõkezelt fagyasztott eledelbõl választhat
kedvencének.
Árainkból:

- csirkebõr: 85 Ft/kg
- csirkeláb: 95 Ft/kg
- fõzött láb: 140 Ft/kg
- sült kacsa csont: 165 Ft/kg
- csirke farhát: 195 Ft/kg
- csirkenyak: 205 Ft/kg

Tizenhat év tapasztalatával várjuk megújult üzle-
tünkben!
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iiddeejjee::

augusztus 13. Dr. Hallai Róbert
augusztus 27. Dr. Englert Rolland 
szeptember 3. Dr. Palkó Ágnes
szeptember 10. Dr. Móricz Zoltán
szeptember 17. Dr. Hallai Róbert
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8.30 Koszorúzás a Szent István szobornál
a IV. Béla cserkészcsapat közremûködésével
9.00 XIII. Országos Halászléfõzõ ver-
seny-megnyitó
10.00 Ökumenikus istentisztelet, ünnepi
beszéd, új kenyér megáldása
11.00 Löfan mazsorett csoport mûsora
12.00 Halászlé kóstoltatás
Délelõtt: Jet-ski, vízi sí bemutatók a Dunán,
motorcsónakázás
Délután: Habparty  a dunaföldvári Önkéntes
Tûzoltók közremûködésével
13.00 Halászléfõzõ verseny eredményhirdetés
14.00 Zsigec – az MLG musical csoportja
14.30 Mazsorett Show – Löfan Mazsorett Csoport
15.30 Alma Együttes koncertje
16.30 Free Dance Team - modern tánc bemutató
17.00 Fortuna Rádió Roadshow
Közremûködik:
Erik, Kovácsovics Fruzsina, Csillag Táncshow

és a BON BON ZENEKAR         
21.30 Lampionos csónakfelvonulás, tûzijáték 
Színes vásár, ételek, italok, vidámpark, óriás
csúszda, játszóház, íjászat

SSzzeenntt  IIssttvváánn  NNaappii  VViiggaassssáágg  ééss

XXIIIIII..  OOrrsszzáággooss  HHaalláásszzllééffõõzzõõ  VVeerrsseennyy
2010. augusztus 20. Duna-part

FFeellhhíívvááss
XIII. Országos Halászléfõzõ Verseny

Várunk minden halszeretõ baráti társaságot
civil és társadalmi szervezetet illetve magán-
személyeket.

Nevezési kategóriák:
halászlé
egyéb halétel

Értékes díjak, egész napos programok vár-
ják a versenyzõket és vendégeiket.

Találkozzunk a szokott helyen,  a duna-par-
ti nagy fák alatt, a parkban!

8:30 fõzõhelyek elfoglalása
9:00 verseny kezdete
11:00 zsûrizés megkezdése
12:00 halászlevek zsûrizése
13:00 edményhirdetés

Részvételi díj 2.500 ft, melyért a rendezõk
asztalt, padot, sátrat, ajándékokat biztosítanak.

Jelentkezés és részletes információ a Váro-
si Mûvelõdési Központban: 7020 Dunaföldvár
Ilona utca 9., e-mail: szer.noemi@dunafold-
var.hu, telefon: (30) 408 92 93, (75) 541 000

„Szálljon a halászlé illata, vigye hírül vá-
rosunkon túl, hogy itt halszeretõ nép él!”

Magna Cum Laude - koncert a Várudvaron
2010. szeptember 24. 19 óra
Jegyár elõvételben: 2.000 Ft  Jegyár a hely-
színen: 2.500 Ft


