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KÖZÉLETI LAP

Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Ame-
rikai Egyesült Államok budapesti nagy-
követének beszéde a Pannonia Ethanol
alapkõletételén.

Jó napot kívánok! Köszönöm a meghí-
vást – õszintén örülök, hogy itt lehetek ma
önökkel. Örömmel csatlakozom Nagy pol-
gármester asszonyhoz, Kovács helyettes
államtitkár úrhoz és barátainkhoz a
Fagentól valamint az Ethanol Europe-tól,
hogy együtt helyezzük el Európa legtisz-
tább és leghatékonyabb etanolüzemének
alapkövét. Úgy gondolom, hogy ezzel a
beruházással Magyarország Közép-Európa
vezetõjévé válhat a zöldenergia hasznosí-
tásában és nagy lépést tett abba az irányba,
hogy az energia diverzifikáció megvaló-
suljon Európában.

Rendkívül büszke vagyok a projektet
megvalósító amerikai vállalatra. A Fagen
Inc. az Egyesült Államok piacvezetõ eta-
nolüzem-építõje: az Egyesült Államokban
mûködõ bioetanolgyárak több mint hatvan
százalékát a Fagen telepítette. Az elérhetõ
legkorszerûbb technológiát alkalmazva
épült üzemeik hatékonyságához, megbíz-
hatóságához és biztonságához nem férhet
kétség. 

Januárban érkeztem Magyarországra,
azóta kísérem figyelemmel és nagy érdek-
lõdéssel a projekt kibontakozását. A Nagy-
követség kereskedelmi tanácsosa, Rob
Peaslee pedig természetesen fáradhatatla-
nul dolgozott az ügyön.  

Mint azt hallani fogják, ez a projekt
mind az Egyesült Államok, mind Magyar-
ország számára rendkívül fontos. Ez azon-
ban csak egyike azoknak a megnyitóün-
nepségeknek, amelyeken érkezésem óta
részt vettem az önök gyönyörû országá-
ban. 

A világgazdaság nehézségei ellenére
Magyarország tehát továbbra is kiváló te-
repet kínál a befektetõk számára. Kitûnõ

infrastruktúra; maga-
san képzett, tehetséges
és megbízható munka-
erõ; és a központi el-
helyezkedés Európá-
ban és Eurázsiában –
mindez ráadásul való-
ban versenyképes árak mellett érhetõ el.   

A Pannonia Ethanol projekt esetében
fontos tényezõ volt, hogy kiváló minõsé-
gû kukorica áll rendelkezésre a környezõ
területeken. Magyarország számára elõ-
nyös, hogy kukoricapiacán megjelenik
egy ilyen nagy felvásárló. A magyar kor-
mányzat felismerte a projektben rejlõ
gazdasági – és természetesen környezeti
– elõnyöket, kiemelt beruházássá minõsí-
tette a projektet, s ezáltal lehetõvé tette
az adminisztratív akadályok könnyebb
leküzdését. 

Szeretnék köszönetet mondani a kor-
mánynak, amiért a változások és átalakítá-
sok közepette is támogatta a projektet.
Szeretném azt is elmondani: rendkívül biz-
tatónak tartom, hogy a kormány elkötele-
zett az átláthatóság fokozása iránt. Ez szin-
tén fontos versenyelõnyt jelenthet Magyar-
országnak, és elõsegítheti a gazdaság fo-
lyamatos növekedését. 

Szeretném továbbá kiemelni a Nagy pol-
gármester asszony vezette önkormányzat
elkötelezettségét a projekt iránt. Hadd
mondjam tehát: Polgármester asszony, kö-
szönjük! Sokan vannak itt ma körünkben,
akik kulcsfontosságú szerepet játszottak a
projekt megvalósításában, de senki nem
tett nagyobb hozzájárulást, mint ön. Hálás
vagyok a támogatásáért! 

Szeretném megosztani önökkel Obama
elnök elképzeléseit az Egyesült Államok
új energiaforrásokkal kapcsolatosan.
Obama elnök szerint az alternatív és meg-
újuló energiaforrások felkarolásával csök-
kenthetjük függésünket a külföldi olajfor-

rásoktól, reagálhatunk a globális klímavál-
tozás kihívásaira és több millió új állást
hozhatunk létre. 

Az Egyesült Államok célja, hogy
2025-re a felhasznált energia 25 százalé-
kát megújuló erõforrásokból nyerjük. En-
nek érdekében már most példátlan nagy-
ságrendû beruházások indultak el. Mint-
egy 59 milliárd dolláros gazdaságélénkí-
tõ csomagot fogadtak el, a szövetségi
költségvetésben pedig 150 milliárd dollár
szerepel a tiszta, megújuló energiaforrás-
ok (napenergia, szélenergia és geotermi-
kus energia) valamint bioüzemanyagok
támogatására. 

Ahogy Obama elnök fogalmazott június-
ban: „A jobb jövõ érdekében valamennyi-
ünknek cselekednie kell. Ha sikerül fel-
gyorsítanunk az átállást a tiszta energiafor-
rásokra, növekedésnek indulhat a gazda-
ság és több millió új állás jöhet létre. Meg
kell ragadnunk a pillanatot. És össze kell
fognia az egész országnak: a dolgozóknak,
a vállalkozóknak; a tudósoknak, az állam-
polgároknak; a közszférának és a magán-
szektornak.”

Itt ma ennek a jövõképnek a megteste-
sülését látjuk. Az állam és a magánszek-
tor együttesen cselekszik egy jobb, biz-
tonságosabb és tisztább világért, vala-
mennyiünk gyermekei és unokái érdeké-
ben.

Bízom benne, hogy mintegy tizennyolc
hónap múlva sokukkal ismét találkozha-
tunk majd a gyár megnyitóján. Még egy-
szer köszönöm a meghívást a mai alapkõ-
letételre! 

AAllaappkkõõlleettéétteell
2010. augusztus 23. Dunaföldvár
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Kevesebbe került a városnak az idei au-
gusztus 20-i program – tájékoztatta la-
punkat Pataki Dezsõ a mûvelõdési ház
igazgatója. 

SZABADOS SÁMUEL

A költségcsökkenésnek több oka van.
Meghatározó volt, hogy idén a paksi For-
tuna rádió a földvári ünnepségre helyezte
ki délutáni mûsorát, az úgynevezett road-
show-t. Így 17 órától a rádió szervezte és
finanszírozta a programokat, természete-
sen a mûvelõdési házzal egyeztetve. Az
együttmûködés sikeres volt, a rádió jelen-
léte óriási reklámot jelentett a Duna-parti

eseményeknek, hiszen a Fortuna már he-
tekkel korábban kiemelt rendezvényként
hirdette a földvári ünnepséget. 

Paks városa ez évben csak kisebb volu-
menû mûsort szervezett, így a régió leg-
rangosabb eseményévé nõtte ki magát vá-
rosunk programsorozata, mint ahogy ezt a
rádió is reklámozta. Következménye pedig
az érdeklõdõk számával volt mérhetõ. So-
kan érkeztek a környékbeli településekrõl
fõleg a késõ délutáni órákra; az esti tûzijá-
tékra pedig megtelt a Duna- part, még a
hídról is nagy tömeg nézte a látványossá-
got. 

Szintén a költségeket csökkentette a lát-

ványos, de rövidebb idejû tûzijáték. Az
idõtartam csökkentésével a múlt évi ösz-
szeg harmadát lehetett megtakarítani. 

Az idei rendezvény a Fortuna rádió
programjait nem beszámítva kb. egymillió
forintjába került a városnak. Ez jóval keve-
sebb a múlt évinél. Újdonsága volt az idei
évnek, hogy a már országos hírûvé vált ha-
lászléfõzõ versenyt nem Kiss Lajos és csa-
ládja szervezte, hanem a mûvelõdési ház
apparátusa. A Kiss család tagjai természe-
tesen sok jó tanáccsal látták el a rendezõ
stábot, segítették a sikeres lebonyolítást. A
nagysikerû versenyen 34 jelentkezõ indult
az ország különbözõ részérõl. 

KKeevveesseebbbbee  kkeerrüülltteekk  aazz  iiddeeii  aauugguusszzttuuss  2200--ii  rreennddeezzvvéénnyyeekk

Dunaföldvár, 2010. augusztus 23. – A
Pannonia Ethanol Zrt. letette Magyaror-
szág legnagyobb és leginkább környezet-
kímélõ bio-etanol üzemének alapkövét, s
ezzel kezdetét vette az építkezés
Dunaföldváron. A beruházás munkahe-
lyeket és üzleti lehetõségeket teremt a ma-
gyar gazdaság számára. Az üzem fontos
szerepet játszik a régió megújuló energia-
szektorának fejlõdésében. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PANNONIA ETHANOL ZRT.

Augusztus 23-án aláírták és ünnepélye-
sen az alapba helyezték az üzem alapító
okiratát az esemény meghívottai: Eleni
Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai
Egyesült Államok magyarországi nagykö-
vete, Nagy Gáborné, Dunaföldvár polgár-
mestere, V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium államtitkára valamint a
beruházás vezetõi, Mark Turley, a
Pannonia Ethanol Zrt. elnöke és Ron
Fagen, a Fagen Inc. elnök-vezérigazgatója.
A vendégek fát is ültettek, hogy emléket
állítsanak a projekt kezdetének, amely ko-
moly befektetést valósít meg a magyar
megújuló energia szektorban. 

Az üzem 2011 végén kezdi meg a gyár-
tást és 575 000 tonna kukoricát vásárol fel
éves szinten, hozzájárulva ezzel az árak
stabilan tartásához a nemzeti piacon, segít-
ve a vidéki jövedelmek növekedését. Az
üzem évente 240 millió liter bio-etanolt ál-

lít elõ, ezáltal támogatja Magyarországot
és más uniós tagállamokat, hogy megfelel-
jenek az EU megújuló energiáról szóló
rendelkezéseinek. További végtermékként
175 000 tonna magas fehérjetartalmú, gén-
módosítás-mentes állateledelt gyárt a léte-
sítmény, amely a környékbeli gazdák szá-
mára is elérhetõ lesz.

V. Németh Zsolt államtitkár beszédében
elmondta: „A dunaföldvári bio-etanol üzem
nagyon fontos beruházás a város, a magyar
gazdák, a régió és az egész ország számára.
Kormányunk eltökélt a zöld gazdaság fej-
lesztése iránt, ezért is választottuk ezt a júli-
usban meghirdetett új Széchenyi Terv egyik
fókuszterületének.”

Az Egyesült Államok nagykövet asszo-
nya úgy vélte: „Itt ma Obama elnök jövõ-
képének a megtestesülését látjuk.  Az ál-
lam és a magánszektor együttesen cselek-
szik egy jobb, biztonságosabb és tisztább
világért, valamennyiünk gyermekei és
unokái érdekében."

Mark Turley, a Pannonia Ethanol Zrt. el-
nöke felsorolta a számos pozitív hatást,
amelyet a beruházás Magyarország számá-
ra nyújt: az üzem stabil és hosszú távú pi-
acot kínál a magyar kukoricának, hozzájá-
rulva ezzel a gazdasági és vidékfejlesztési
törekvések megvalósításához. Az üzem-
ben 77 közvetlen munkahelyet létesítenek.
A kivitelezési fázisban további több mint
250 munkahelyet teremtenek, illetve több
mint 600 közvetett állást kínálnak majd az
üzem mûködtetése során. Mivel a létesít-
mény csúcstechnológiát alkalmaz, így az
üvegházhatású gázok csökkentését tekint-
ve az egyik legtisztább és leginkább fenn-
tartható etanolt gyártja majd Európában. A
beruházás hozzájárul az EU azon törekvé-
seihez is, hogy energia-függetlenné vál-
hassunk a közlekedési szektorban.

„Magyarország 2008-ban 150 millió liter
bio-etanolt állított elõ összesen. Ez az egy
üzem 240 millió litert termel majd évente.
Dunaföldvárnak fontos helye lesz az európai
energiaipar térképén.  Bízunk abban is, hogy
az olcsó és génmódosítás-mentes állati ta-
karmány, amelyet szintén elõállítunk, segít
majd a régió állattenyésztõinek, hogy vállal-
kozásuk felvirágozzon.” – mondta a
Pannonia Ethanol Zrt. elnöke az eseményen,
majd hozzátette: “Csak jó kukoricából lehet
kiváló minõségû etanolt elõállítani.
Minnesotában is híresen jó a kukorica, de
amit itt láttunk, Magyarországon, az fantasz-
tikus. A magyar gazdák keményen dolgoz-
nak és a kukoricájuk minõsége felülmúlta az
elképzeléseinket. A magyar termelõk kivá-
lóan értik a dolgukat, ez nyilvánvaló. Na-
gyon várjuk, hogy a magyar mezõgazdaság
szereplõinek partnerei lehessünk.” 

LLeetteettttéékk  aa  ccssúúccssmmooddeerrnn  dduunnaaffööllddvváárrii
bbiioo--eettaannooll  üüzzeemm  aallaappkköövvéétt

Balról jobbra: Mark Turley, Ron Fagen,
Nagy Gáborné, Eleni Tsakopoulos Kounalakis,

V. Németh Zsolt
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Kudlik Norbertet a dunaföldvári,
Alberczki Gábort a bölcskei, Vlasics
Norbertet a madocsai építkezés vezetõ-
jét kérdeztük az építkezés munkálatai-
ról. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Jó hír Madocsáról: az épületet az építtetõk
augusztus végén átadták, csak a külsõ tér-
burkolatokkal kapcsolatos munkák húzód-
nak át a szeptemberi hónapra. Vlasics Nor-
bert elmondása alapján nagy teljesítmény-
nek nevezhetõ, hogy a legkevésbé sem ke-
gyes idõjárás ellenére az épület átadása
megtörtént. Augusztus folyamán ugyanis
befejezõdtek a belsõ burkolási munkálatok:
glettelések, belsõ festések, nyílászárókkal
kapcsolatos apróbb szerelések. Az épületben
a tanári szoba illetve az osztálytermek me-
legburkolatot, míg a közlekedõk, a mellék-

helyiségek hidegburkolatot kaptak. A külsõ
munkálatok a térkövezést, a parkoló létreho-
zását és az akadálymentes rámpa burkolatát
foglalják magukba – ezek a szeptemberi hó-
nap feladatai lesznek. 

Bölcskén szeptember végére várható az
iskola átadása, de a szerzõdésben foglalt

október 15-ei határidõt biztosan tudják tar-
tani – nyilatkozta Alberczki Gábor. Az ak-
tuális munkafolyamatok a következõk vol-
tak az elmúlt hetekben: a festõk glettelték
a falakat, a nyílászárósok a könyöklõket
tették a helyükre valamint a villanyszere-
lõk szerelvényeztek. A hátralévõ munkák
közül a festési munkák a legjelentõsebbek,
ezek fognak következni.

Dunaföldváron Kudlik Norbert számolt
be az építkezés fázisairól: a belsõ udvar, a
hatalmas üvegfelületekkel ellátott átrium
teljesen elkészült, valamint az aula tetõ-
szerkezete is a helyére került. Az óriási
üvegfelület elhelyezése nem volt egyszerû,
két napig tartott. 

A régi épület megújult tetõszerkezete
után a belsõ, burkolási munkálatok vala-
mint a kinti homlokzattal kapcsolatos fel-
adatok következnek. Megszokott ígéret to-
vábbra is az építõk részérõl: a határidõket
tartani fogják, azaz az épület mûszaki át-
adása szeptember végére október közepére
várható. 

Iskolaépítkezések a mikrotérségben:

DDuunnaaffööllddvváárrii,,  bbööllccsskkeeii  ééss  mmaaddooccssaaii  kköörrkkéépp

IIsskkoollaakkeezzddééss
Szinte adja magát a mindenkit érdeklõ
kérdés: mikor vehetik birtokukba a diá-
kok és tanáraik az új Kossuth Lajos ut-
cai iskolaépületet? Erre és még számos
fontos kérdésre válaszolt Petrovics
Józsefné, a mikrotérségi oktatási, neve-
lési intézmény fõigazgatója.

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Várhatóan október 15-én történik majd
meg az épület mûszaki átadása, ezt követ-
né az átköltözés, majd decemberben az ün-
nepséggel egybekötött átadó. A diákok va-
lószínûleg januárban foglalhatják el az új
tantermeket, az új iskolát – kezdte a leg-
fontosabbal a fõigazgató asszony. 

Az új épület ad majd otthont a modern
konyhának és az iskola adminisztrációval
foglalkozó irodáinak is, ezek költözése,
költöztetése szintén a 2010-es esztendõ vé-
gére várható. A Templom utca 13. szám
alatt álló épület most ebédlõként funkcio-
nál, ezt és a Jókai utcai ingatlant is 2010.
december 31-ig kell átadni az új tulajdono-
soknak. 

A gyermekek létszámáról is szót ejtett
Petrovics Józsefné: az idei esztendõben
szerencsére egyik intézményben sem je-
lentett gondot a gyermekhiány, mindenhol
sikerült elindítani a csoportokat, osztályo-

kat. Madocsa ilyen szempontból a legkriti-
kusabb település, de az idén ott sem jelen-
tett gondot a gyermekek száma: 20 elsõ
osztályos kezdte meg a tanévet a 2010-
2011-es tanévben. Így Madocsán továbbra
is mûködhet a 8 osztály, a szomszédos
Bölcskén pedig 11 iskolai tanulói csoport
van. Az óvodák is megteltek, Bölcskén
négy, Madocsán három óvodai csoport in-
dult. 

A mikrotérség legnagyobb települése
Dunaföldvár: itt bölcsõdei, óvodai, általá-
nos- és középiskolai csoportok, osztályok
indultak.

A bölcsõde 48 kisgyermeknek tud helyet
biztosítani, most csak 25-30 fõ közötti lét-
számnál járnak, tehát a bölcsõde vezetése
továbbra is várja azoknak a szülõknek a je-
lentkezését, akik igénybe szeretnék venni
ezt a szolgáltatást. 

Dunaföldváron az óvodákban összesen

13 csoport mûködik, ez közel 310-320
gyermeket jelent. Az általános iskolában
28 osztály valamint 3 gyógypedagógiai
csoport indult közel 650 gyerekkel, a gim-
náziumban 11 tanulócsoport, ami megkö-
zelítõleg 330 diákot jelent. A szakiskolá-
ban egy 9. és egy 10. osztály van, valamint
a speciális szakiskolában egy összevont 9-
10. osztály. A szakképzési évfolyamokon
négy szakmát tudtak elindítani: hegesztõ,
élelmiszer-vegyiáru eladó, szerkezetlaka-
tos valamint a panziós - falusi vendéglátó
szakmát.

A mikrotérségi iskola rendszerébe illesz-
kedik a Harmónia Zeneiskola, amely évek
óta 140 fõ körüli létszámmal indul. Ha
összesítjük a számokat, akkor azt lehet
mondani, hogy 2100 fõ körüli azoknak a
gyermekeknek a száma, akik a D-B-M
MONI valamely intézményéhez tartoznak. 

A pedagógusok száma szintén stabilnak
mondható, kisebb változásoktól eltekintve
ugyanazok kezdték meg az idei tanévet,
akik a tavalyit befejezték. A személyi vál-
tozások pedig a következõk: Bölcskén egy
kolleganõ tért vissza GYES-rõl, a gimnázi-
umban Kiszliné Kristofics Szilvia helyére
érkezett Savanyó Katalin, matematika-fi-
zika szakos tanárnõ. A dunaföldvári
Eszterlánc Óvodában pedig egy fiatal, pá-
lyakezdõ óvónõ kezdte meg a 2010-2011-
es óvodai évet. 
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ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttáássookk  22001100
Tisztelt olvasóink, augusztusi lapszámunkban bemutatkozási lehetõséget hirdettünk meg az önkormányzati választásokon
induló polgármester- illetve képviselõjelöltek számára. A következõ oldalakon azoknak a jelölteknek az anyagait olvashatják,
akik éltek a lapunk kínálta lehetõséggel. A jelöltek által leadott bemutatkozó írásokat változtatás nélkül közöljük.

CCsseeppeellii  IIssttvváánn
polgármesterjelölt,
független

37 éves vagyok,
D u n a f ö l d v á r o n
élek feleségemmel
és két kislányom-
mal.

Fõ célom annak
elérése, hogy
Dunaföldvár Város
kellõ és megbe-
csült helyét foglal-
ja el a hazai turiz-

mus kínálati palettáján, valamint hogy a
város jövõjét meghatározó, a település la-
kosainak tartós és kiszámítható jövõképet
biztosító koncepció kerüljön megvalósítás-
ra.

A polgármesteri feladatok elvégzésénél
kötelez a városért cselekvõ Csepeli név,
eddig szerzett saját vezetõi tapasztalataim
pedig alkalmas tudást, komoly erõt adnak.
Városunk szeretete egész eddigi életemet

végigkísérte. Dunaföldváriként felkészül-
tem a problémák megoldására, egy kreatív
csapat megmozgatására. 

A változtatás fõ cselekvési irányát szá-
momra a meglévõ gazdasági, kulturális ér-
tékeink kiaknázása, új célok megjelölése
és megvalósítása jelenti.

Fõ célul továbbá egy úszó vízimalom
megépítését tûztem ki, amely városunk jö-
võjét biztosító turistalátványosságként a
kapcsolódó iparágak (zöldség- és gyü-
mölcstermesztés, szállásadás, éttermek,
büfék, strand, kemping) fellendítését, új-
bóli beindítását eredményezheti. 

Programtervünket jelölt-társaimmal az
itt élõ dunaföldváriak véleménye, kívánsá-
gai alapján állítottuk össze. Az alapfelada-
tok mellett ez biztosíthatja mindenki szá-
mára egy élhetõ és szerethetõ város meg-
újulását, ami hosszú távú tervet kínál gyer-
mekeinknek itthoni életük nívósabbá téte-
léhez. 

Néhány pontban ismertetem Önökkel az
eddig kialakult terveinket, melyeket az el-
következendõ idõszakban fogunk megva-
lósítani megválasztásunk esetén.

A konkrét terveinket abc sorrendben is-
mertetem, mert mindegyik fontos szá-
momra és egyik sem mûködik a másik nél-
kül, s minden bizonnyal megvalósítható
ötletekre kíváncsiak a Dunaföldváron
élõk, nem fikciókra és ígéretözönre.

A kialakult programpontjaink szûkített
formában egy-egy példával a következõk:
Duna-part- sétáló utca kialakítása, közbiz-
tonság-kamerarendszer, turisztika-úszó ví-
zimalom, egészségügy-24 órás orvosi
ügyelet visszaállítása, oktatás-kiemelt
nyelvoktatás bölcsõdétõl gimnáziumig,
sport-térségi olimpia, szociális program-
civilház létrehozása (nyugdíjas klub, kert-
barátok, tánccsoport, mozgáskorlátozot-
tak), vállalkozói élet- helyben munkához
juttatni a helyi vállalkozókat. Bõvebb in-
formáció a www.csepeliistvan.hu
weboldalon található.

Céljainkat a város számára fejlõdésre al-
kalmas, újat mutató, fiataljainkat megtartó
és munkahelyet teremtõ tervek sokasága
jellemzi, fiatalos lendületünk és eddigi
munkásságunk terveink életképességét jel-
zi. Önökre vár, hogy mindezt elfogadják.

„Kompetencia alapú nevelés, oktatás” –
lehetne a mottója az idei esztendõ tanév-
nyitójának, amelyet programzáró,
TÁMOP-os rendezvényként szerveztek
meg a mikrotérség pedagógusai.

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

A TÁMOP kifejezést mostanában na-
gyon sokat hallani. Bognárné Balogh
Andrea, a mikrotérségi iskola fõigazga-
tó- helyettese emlékeztetõül ismét ki-
bontotta számunkra a rövidítést: Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program, az-
az TÁMOP. 

Ennek a programnak a projektzáró ese-
ménye volt az augusztus 27-én megtartott
tanévnyitó ünnepség, amely egyben a

2010-2011-es tanév kezdetét is jelentette.
Az ünnepség a mûvelõdési házban majd a
városi sportcsarnokban zajlott, ahol kiállí-
tás keretén belül megtekinthették az érdek-
lõdõk azokat a produktumokat, amelyeket
a diákok pedagógusaik segítségével az el-
múlt tanév során készítettek. 

A TÁMOP-os projekt még 2008 decem-
berében indult, ekkor nyújtott be az intéz-
mény egy pályázatot, amely során 6 fela-
datellátási helyen vállalták a kompetencia
alapú oktatás és nevelés bevezetését. A 6
helyszín a következõ: Eszterlánc Óvoda,
Beszédes József Általános Iskola alsó és
felsõ tagozata, a Bölcskei Általános Iskola,
a Madocsai Általános Iskola és a dunna-
földvári szakiskola. 

A TÁMOP-os pályázat szakmai része
augusztus 31. napjával lezárult, viszont el-
kezdõdött az úgynevezett fenntartási idõ-
szak, amely 5 évre szól. Tehát 2015-ben
zárul végérvényesen ez a pályázat, és 2020
az a kijelölt év, ameddig az összes doku-
mentációt a támogatáskezelõ részére kell
bocsátani. 

A projekt nagyszabású voltát mutatja,
hogy 82 pedagógus vett részt eddig a prog-
ramban, de az elkövetkezõ idõszakban
újabb és újabb pedagógusokat, gyermek-
csoportokat kívánnak a kompetencia alapú
oktatás részesévé tenni. 

A TÁMOP mellett az úgynevezett TIOP
pályázat is fut, amely eszközbeszerzésre
szolgál. Ennek nagyszabású rendezvénye
nem lesz, a gyermekek fogják az eszközök
igénybevételével élvezni a pályázat elõ-
nyeit. 

TTaannéévvnnyyiittóó  aa  mmiikkrroottéérrssééggii  iisskkoolláákkbbaann
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A tapasztalatot elismerve, elõnyként
tudható a csapatunk kreativitása és az ed-
digi életem során megszerzett kapcsolata-
im (jogász, közgazdász, cégépítõ) biztosít-
ják számomra a professzionális hátteret
egy-egy döntés meghozatalakor, s képvi-

selõjelöltjeim szakértelme a helyi felada-
tok reális felismerését és megoldását segí-
tik elõ.

Szülõként azt szeretném megvalósíta-
ni, ami minden szülõ álma, hogy a gyer-
mekei Dunaföldváron, Dunaföldvárban

találják meg életcéljukat és megélheté-
süket.

Megköszönve az eddigi nagyon sok se-
gítséget és bizalmat, baráti üdvözlettel:

Csepeli István független polgármesterje-
lölt.

HHoorrvváátthh  ZZssoolltt
polgármesterjelölt,
független

Szakértelemmel,
tizenkét esztendõs
közéleti tapaszta-
lattal indulok füg-
getlen jelöltként
Dunaföldváron a
polgármesteri szé-
kért. Vállalom a
megmérettetést ,
mert tudom, hogy

miben voltam sikeres, hol értem el hala-
dást, és hogyan dolgozhatnék még hatéko-
nyabban a városért. Céltudatos híve va-
gyok a város érdekében való politizálás-
nak, az együttmûködésre épülõ kapcsolat-
nak és összefogásnak. 

Tanárember vagyok, 48 esztendõs, jelen-
leg is elnöke az önkormányzat ügyrendi–
és jogi bizottságának, tagja a pénzügyi, va-
lamint mezõgazdasági - és környezetvédel-
mi bizottságnak. Fõ feladatomnak tartom a
város folyamatos fejlesztését. Azt szeret-
ném elérni, hogy a város szebbé, lakhatóvá,
élhetõbbé váljon. Tisztában vagyok azok-
kal a pénzügyi - és gazdasági lehetõségek-
kel, amellyel rendelkezünk. Annak érdeké-
ben, hogy lendületesebben fejlõdhessünk,
kiemelt fontosságot tulajdonítok a pályáza-

ti lehetõségek minél jobb kihasználásának.
Ennek érdekében, olyan munkát szeretnék
végezni, amely Dunaföldvár minden lakó-
jának boldogulását és nyugodt békés életét
biztosítja. Olyan önkormányzatot akarok,
amely esélyt nyújt a felemelkedésre, ennek
érdekében mûködteti és fejleszti az okta-
tást.  Partnernek tekintem a gazdálkodó és
civil szervezeteket az önkormányzati célok
formálása és meghatározása során. Tiszte-
letben tartom a lelkiismereti szabadságot,
hitbéli meggyõzõdést, számítok az egyhá-
zak erkölcsi nevelésére, kulturális, oktatási
és szociális tevékenységére, és támogatom
azt.

Folytatom:
– Dunaföldvár költségvetésének egyen-

súlyban tartását,
– intézményeink stabil mûködtetését,
– a parkok, utcák felújítását, 
– az önkormányzat tulajdonában lévõ

gazdasági társaságok megerõsítését, az ál-
taluk nyújtott szolgáltatások színvonalá-
nak emelését, ezáltal a foglalkoztatás bõví-
tését.

Befejezem:
– az általános iskola felszerelését és köl-

töztetését,
– a bioetanol üzem megépítése feltétele-

inek kialakítását,
– a strand korszerûsítését, átépítését,
– a Kálvária és a hozzá tartozó partfal

megerõsítését,

– a Ságvári Endre utca csapadékvíz el-
vezetését,

– a városháza akadálymentesítését.
Vállalom:
– Civil ház létrehozását,
– a civil szervezetek támogatását,
– a Béke tér korszerû városközponttá

alakítását,
– a Ságvári és Kereszt utcákban az út-

burkolat felújítását,
– a közbiztonság javítását, együttmû-

ködve a rendõrséggel,
– térfigyelõ rendszer kiépítését a város-

központban, a gyermekintézményeknél, 
– a piac korszerûsítését,
– a gimnázium mûemlék épületének fel-

újítását az egyházzal közösen,
– az ipari területek hasznosításának fej-

lesztését, a feltételek kialakítását,
– a Rákóczi utca 2. sz. alatti önkormány-

zati tulajdonú épület hasznosítását,
– települési õrök foglalkoztatását,
– a mezõgazdasági utak járhatóságának

folyamatos biztosítását,
– a fiatalok sportolási lehetõségeinek

fenntartását, bõvítését.
Tudom, hogy sok más feladat is megol-

dásra vár városunkban, ezért folyamatosan
várom észrevételeiket, javaslataikat.  Mint
eddig is, ezután is számítok Önökre, hi-
szen több mint egy évtizedes közéleti
munkám során megtapasztaltam, hogy
ÉRTJÜK EGYMÁST!

KKeerreesszztteess  LLaajjooss  
polgármesterjelölt,
Fidesz-KDNP

43 éves, két
gyermek édesapja
vagyok. Az Eöt-
vös Lóránt Tudo-
mány Egyetemen

végzetem történelem szakon, jelenlegi
foglalkozásom újságíró.

A dunaföldvári önkormányzat Fidesz-
KDNP-s képviselõjeként dolgoztam az
elmúlt ciklusban. Kisebbségi pozícióból
is sikerült megvalósítanunk néhány fon-
tos célkitûzésünket.

Az elmúlt négy esztendõ tapasztalatai
alapján elkerülhetetlen a jegyzõi munka
minõségének javítása, hiszen a várost je-
lentõs veszteségek érik az elõnytelenül
megkötött szerzõdések és az elmulasztott
határidõk miatt. A hátrányos megállapo-
dásokat felül kell vizsgálni, és ahol lehet,
újra kell tárgyalni. Az így keletkezett hi-

ányok fedezésére kénytelenek voltunk
idõs, rászoruló polgártársaink adóked-
vezményeit is megvonni. Dunaföldvár
nem lehet olyan szegény, hogy ezt vissza
ne adjuk.

Rossz döntések esetén gyakran a fele-
lõsök megnevezése is elmarad. Ez a
rendszer nem ösztönöz a közpénzekkel
történõ felelõs bánásmódra. Az összefo-
nódások rontják a közbizalmat, felszá-
molásuk a leendõ városvezetés egyik leg-
fontosabb feladata lesz.

Az élhetõ település elképzelhetetlen jó
közbiztonság nélkül, ezért minden támo-
gatást meg kell adni a rendõrség, a mezõ-
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õrség és a polgárõrség munkájához.
Az egyéni jogok nem írhatják felül a

közösség érdekeit, ezt tudatosítani kell
mindenkiben, aki városunkban kíván le-
telepedni.

A csapadékvíz okozta problémák meg-
oldása egyik fontos vállalásunk.

Dunaföldvár agrárjellegû település, jö-
võnk elképzelhetetlen a mezõgazdaság-
ból élõk megerõsítése nélkül. Ehhez az új
városvezetés a földutak rendbetételével
kíván hozzájárulni.

Számomra is fontos új munkahelyek
teremtése. Ennek érdekében szeretném
kamatoztatni a polgári kormánnyal meg-
lévõ személyes kapcsolataimat. Elsõdle-
gesnek tartom a bioetanol üzem és az is-
kola-beruházás mielõbbi sikeres befeje-

zését. Az új épületeknél is fontosabb,
hogy az iskoláinkban oktatók valóban
teljes energiájukat hivatásuknak szentel-
hessék.

Városvezetõi munkámban támogatá-
sukról biztosítottak Tolna megye Fi-
desz-KDNP országgyûlési képviselõi is.
Elsõ lépésként már eljuttattam a földvá-
ri gazdák a mezõgazdaság megmentését
célzó javaslatait a kormány illetékesei-
nek.

Fontos feladat a mozgáskorlátozottak
rehabilitációs munkához juttatása. Ezért
az országban már több helyen sikeresen
mûködõ modellt kívánom Földváron
meghonosítani.

Aki a közösség segítségére számít, an-
nak képességei és lehetõsége szerint ma-

gának is tennie kell. A cél, hogy a támo-
gatásokat minél kisebb részben pénzben,
nagyobb részét természetben vehessék át
a rászorulók.

A városban mûködõ kulturális csopor-
tok, civil szervezetek életterét, egy új,
minden igényt kielégítõ közösségi tér lét-
rehozásával erõsíthetjük.

A városközpont elmaradt rehabilitá-
ciója sem kerülhet le a napirendrõl, a
külterületek fejlesztésével párhuzamo-
san.

Feladat van elég, a lehetõségeket te-
remtsük meg együtt, kérem, szavazzanak
rám, hogy felelõs vezetõje lehessek
Dunaföldvárnak, szeretett szülõvárosom-
nak! Adjanak bizalmat a Fidesz-KDNP
jelöltjeinek!

BBeerréénnyyii  PPéétteerr
képviselõjelölt, független

Berényi Péter-
nek hívnak, 1980.
április 4-én szület-
tem Dunaújváros-
ban, Dunaföldvá-
ron lakom már 30
éve. Általános is-
kolát is itt végez-
tem, aztán a Ma-
gyar László Gim-

náziumban leérettségiztem. Tanulmányi-
mat a Pécsi Természettudományi Karon
folytattam, testnevelõ tanári szakon, 2004
nyarán lediplomáztam, és ezen a nyáron el
is kezdtem a munkálataimat a dunaföldvá-
ri Magyar László Gimnáziumban, mint
testnevelõ tanár. Azóta is itt dolgozom.
Gyerekkorom óta mindig vonzott a sport,

és az iránta való szeretet mindig fontos
volt a családomban. Már 6 éves koromban
igazolt labdarúgó voltam, több csapatban
is játszottam (PEAC, DSTE, Dunaföldvár
FC, Solt SE). 2009-ben Bölcskére igazol-
tam, megnyertük a megyei I. osztályú baj-
nokságot, jelenleg az NB. III. osztály
Bölcske SE labdarúgója vagyok.

Dunaföldvár sportja mindig is fontos
volt nekem, mert azokkal az emberekkel
nõttem fel, akik jelenleg is tagjai az egye-
sületeknek: labdarúgásban, kézilabdában;
tanítványaim a kajak-kenu szakosztályt
erõsítik versenyszerepléseikkel. Szeret-
ném, hogy ez a sport iránti szellem meg-
maradjon, és még több lelkes fiatalt arra
ösztönözzön, sportoljon és szeresse azt,
amit csinál, tisztelje a másikat. A mai ro-
hanó világban sok olyan lehetõség adódik
sportolásra, kikapcsolódásra, amit ki kell
használni, akár minden korosztályt meg-
mozgatva. 

Az oktatás és a sport fontos számomra, a
lakosság érdekeit szem elõtt tartva szeret-
ném az elképzeléseket, célokat megvalósí-
tani, programunkat kiteljesíteni. 

Tegyünk együtt városunkért, az itt élõ la-
kosságért, de legfõképp a jövõ nemzedékéért!
Köszönöm az eddig megtett törekvéseiket.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hoz-
zám, bõvebb információért tekintsék meg a
weblapunkat: www.csepeliistvan.hu

CCzziiggeerr
IIssttvváánn
képviselõjelölt,
független

2010-14 között
is számíthatnak
képviselõi mun-
kámra.

DDrr..  HHaallllaaii  RRóóbbeerrtt
képviselõjelölt, független

1967.09.15.-én
születtem a 13 vér-
tanú városában,
Aradon. 

A gyógyítás kis-
koromtól fogva von-
zott, ezért egészség-
ügyi szakközépisko-
lát végeztem. A Ma-

rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti

Egyetemen szereztem az orvosi diplomát,
majd egy évig dolgoztam gyakornokként az
aradi Szülészeti és Nõgyógyászati Kórházban. 

1999-ben átköltöztünk Magyarországra.
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház
általános sebészeti osztályán kaptam ál-
lást. Sebész rezidensként itt, illetve a buda-
pesti Kútvölgyi Klinikán és az Uzsoki Ut-
cai Kórházban dolgoztam. 2005-ben szak-
vizsgáztam általános sebészetbõl. 

Tapasztalatszerzés céljából 2 évig Ang-
liában dolgoztam, ezt követõen
Dunaföldváron vásároltam háziorvosi pra-
xist, ahol 2008. május 1. óta dolgozom. 

Céljaim:
Családommal 2001 óta élünk

Dunaföldváron.
Dunaföldvár: az otthonom, a munka-

helyem, a jövõm, a terveim. Szeretem,
mert jószívû, segítõkész emberek lak-
ják, akik munkájukkal szebbé teszik éle-
tüket és a közösség életét. Ide elég egy-
szer letelepedni: megtartó ereje van a
Dunának, a Beszédes József hídnak, a
várnak, a vendégszeretõ embereknek.
Évszázadok óta rendszerint „megfog-
ják” az ide érkezõt, kik ide letelepedve
büszke „földváriak” lesznek. Én is
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DDrr..  HHoorrvváátthh  TTaammááss
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

Dr. Horváth Tamás vagyok, 38 éves, a
foglalkozásom ügyvéd.

Immár egy évtizede kapcsolódom munkám
által Dunaföldvárhoz, ahol 7 éve nyitottam
ügyvédi irodát a Tavasz utcában. 2001 febru-
árja óta egyéni ügyvédként dolgozom.

Munkám mellett a helyi sportéletben is
részt veszek, a DSTE focicsapatával, annak
színeiben az évek során sok szép sikert értünk
el, bajnoki érmeket, aranyérmet szereztünk. 

Mind a munkám,
mind a sport révén
nagyon sok embert
ismertem meg a vá-
rosban, és általuk
b e t e k i n t h e t t e m
mindennapjaikba,
gondjaikba, öröme-
ikbe. Ugyanakkor
munkám során
megismerhettem a
helyi önkormány-
zatok életét is. Több

településre kijárok az önkormányzatokhoz
ügyvédi fogadóórát tartani, így tisztában va-
gyok a polgármesterek, jegyzõk, település-
vezetõk általános, napi problémáival, mun-
kájával, a hivatalok mûködésével. 

Szakmai tudásom kamatoztatásával egy szol-
gáltató, ügyfél-centrikus közigazgatás létrehozá-
sát szorgalmazom. A munkahelyteremtés felté-
tele, hogy új vállalkozások, nagyberuházások fo-
gadására alkalmas körülményeket teremtsünk. 

Fontos feladat a turisztika, a városkép fejlesz-
tése a hagyományos városarculat megtartásával.

Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal!

HHoorrvváátthh  ZZssoolltt
képviselõjelölt, független

Szakértelemmel,
tizenkét esztendõs
közéleti tapaszta-
lattal indulok füg-
getlen képviselõ-
j e l ö l t k é n t
Dunaföldváron.

Folytatom:
– Dunaföldvár

költségvetésének
egyensúlyban tartását,

– intézményeink stabil mûködtetését,
– a parkok, utcák felújítását, 
– az önkormányzat tulajdonában lévõ

gazdasági társaságok megerõsítését, az ál-
taluk nyújtott szolgáltatások színvonalá-

nak emelését, ezáltal a foglalkoztatás bõví-
tését.

Befejezem:
– az általános iskola felszerelését és köl-

töztetését,
– a bioetanol üzem megépítése feltétele-

inek kialakítását,
– a strand korszerûsítését, átépítését,
– a Kálvária és a hozzá tartozó partfal

megerõsítését,
– a Ságvári Endre utca csapadékvíz el-

vezetését,
– a városháza akadálymentesítését.
Vállalom:
– Civil ház létrehozását,
– a civil szervezetek támogatását,
– a Béke tér korszerû városközponttá

alakítását,
– a Ságvári és Kereszt utcákban az út-

burkolat felújítását,

– a közbiztonság javítását, együttmû-
ködve a rendõrséggel,

– térfigyelõ rendszer kiépítését a város-
központban, a gyermekintézményeknél, 

– a piac korszerûsítését,
– a gimnázium mûemlék épületének fel-

újítását az egyházzal közösen,
– az ipari területek hasznosításának fej-

lesztését, a feltételek kialakítását,
– a Rákóczi utca 2. sz. alatti önkormány-

zati tulajdonú épület hasznosítását,
– települési õrök foglalkoztatását,
– a mezõgazdasági utak járhatóságának

folyamatos biztosítását,
– a fiatalok sportolási lehetõségeinek

fenntartását, bõvítését.
Mint eddig is, ezután is számítok Önök-

re, hiszen több mint egy évtizedes közéleti
munkám során megtapasztaltam, hogy
ÉRTJÜK EGYMÁST! 

JJáákkllii  JJáánnooss
képviselõjelölt, független

Tisztelt Válasz-
tók !

Jákli János füg-
getlen képviselõje-
lölt vagyok, szüle-
tésem óta
D u n a f ö l d v á r o n
élek, családos, két
gyermek édesapja.
Gyermekeim a fel-

sõoktatásban tanulnak, feleségem könyv-
vizsgáló, én a Dunaföldvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet ügyvezetõ igazgatója-
ként dolgozom. 

A választók bizalmából négy cikluson
át 16-éve, mint képviselõ vezetem a
pénzügyi bizottságot. Megválasztásom
esetére reális, megvalósítható célokat
tûzök magam elé, ismerve városunk és
az ország gazdasági helyzetét. Legfon-
tosabbnak a városi intézmények (böl-
csõde, óvodák, iskolák, egészségügy)
mûködési feltételeinek biztosítását te-
kintem. 

Sajnos, az elmúlt években a központi
költségvetésbõl kapott finanszírozásból az
intézmények mûködése nem volt biztosít-
ható, a mûködési költségeket ki kellett
egészíteni a helyi bevételekbõl. A fennma-
radó anyagi erõforrások csak szûk teret en-
gedtek a sajáterõs fejlesztéseknek, ezért
mindent meg kell tenni, hogy a város lakó-
inak érdekeit szolgáló pályázatok benyúj-
tásra kerüljenek, azok sikeresek legyenek,
és a szükséges sajáterõ rendelkezésre áll-
jon.

Támogatni kell minden olyan leteleped-
ni kívánó vállalkozást, mely munkahe-

megszerettem, és meg fogom szeret-
tetni másokkal is!

Hivatásom a gyógyítás, a betegségek
megelõzése, és ezen túl, a közösség össze-
tartása, fejlõdésének elõsegítése. Az egész-

ség fogalma: az emberek testi, lelki és társa-
dalmi jólétének megtartása, és szükség sze-
rinti orvoslása. Mint orvos, e három célt kell
egybekovácsolnom: legyenek a dunaföldvá-
ri emberek testben erõsek, lélekben kiegyen-

súlyozottak és a környezetükben jólétnek,
barátságnak örvendõk. 

Baráti üdvözlettel: Dr. Hallai Róbert
Bõvebb információ: www.csepeliist-

van.hu



KKiissss  LLaajjooss  CCssaabbaa
képviselõjelölt, független

T i s z t e l t
Dunaföldváriak!

Kiss Lajos Csa-
bának hívnak,
1976-ban szület-
tem. Nõs vagyok,
egy gyermek édes-
apja. Családom ré-
vén tõsgyökeres

földvárinak érzem magam. Szüleim (Kiss
Lajos és Telkes Zsuzsa) halkereskedõk.
Egy öcsém van.

Iskoláim: Általános Iskola, Gimnázium
Dunaföldvár, Non-profit ügyintézõ Szek-
szárd, Kohómérnök és európai uniós szak-
értõ Dunaújvárosi Fõiskola, középfokú né-
met nyelvvizsga.

A fõiskola elvégzése (1999) óta a Paksi
Kistérségi Társulásnál dolgozok, 2003-óta a
társulás által alapított Paks-Dunaföldvár Tér-
ségfejlesztõ Kft-t vezetem. 2002-óta vagyok
a helyi önkormányzat képviselõje, 2006-óta a
városfejlesztési bizottság elnöke.

Az elmúlt négy évben többek között az
alábbi tevékenységekben, munkákban vet-
tem részt:

– Városi rendezvények szervezésében
való részvétel, a források megszerzése.

– Az önkormányzat, civil szervezetek és

vállalkozások sikeres pályázatainak az el-
készítése.

– Kistérségi közmunka programok meg-
valósítása, évente 20-30 embernek munkát
adva, a városnak fûnyíró traktort és szer-
számokat szerezve.

– A kistérségnek 1,2 milliárd Ft fejlesztési
forrást hozó LEADER program megvalósítása.

– EKF infó pont kialakítása a várban ál-
lamilag támogatott munkahellyel.

Tagja vagyok a Horgászok, a
Vízisportkör, a Természetvédõk és a Tolna
Megyei Térségfejlesztõk Egyesületének.

Megválasztásom esetén szeretném az
eddig megkezdett munkát még sikereseb-
ben folytatni:

– az új Széchenyi Terv és az UMVP segít-
ségével még több munkahelyet létesíteni,

– a Duna- part és a városközpont meg-
újulását célzó projektek megvalósítását,

– a város külsõ területeinek további fej-
lesztését, szépítését,

– a fiataloknak kulturáltabb sportolási és
szórakozási lehetõségeket teremteni,

– idegenforgalmi lehetõségeinket jobban
kihasználni.

Szeretnék az új testületnek továbbra is
olyan tagja lenni, akihez a város bármely
polgára bizalommal fordulhat abban a tu-
datban, hogy problémája meghallgatásra,
megoldásra kerül. Ezért kérem, október 3-
án támogassanak szavazataikkal!

Kiss Lajos Csaba képviselõjelölt

lyet teremt, mert ezzel sikerül munkát
biztosítani az itt élõknek, és a város bevé-
telei is nõnek.

Megválasztásom esetén együtt kívánok dol-

gozni a megválasztott polgármesterrel, képvi-
selõkkel a város fejlõdésének érdekében.

Amennyiben Önök a végzett munkám és
a kitûzött céljaim alapján támogatni tud-

nak, kérem, szavazzanak rám október 3-
án.

Bizalmukat, támogatásukat elõre is kö-
szönöm.
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JJáákkllii  VViikkttoorr  
képviselõjelölt, 
Fidesz-KDNP

T õ s g y ö k e r e s
dunaföldvári lakos
vagyok, családi
gazdálkodó, négy
gyermek édesapja.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Duna-
földvári Csoportjának vezetõje, a

MAGOSZ helyi alelnöke, Kertbarát Klub
tag.

Az elmúlt négy évben képviselõként
dolgoztam. Mindig a város és a dunaföld-
vári lakosok érdekét szem elõtt tartva sza-
vaztam, képviselõi jutalékomat civil szer-
vezetek támogatására fordítottam. 

A mezõgazdasági bizottság elnökeként
sokat foglalkoztam a gazdák problémáival.
Fontos feladatnak tekintem a mezõgazda-
sági utak rendbetételét. A gazdák bevoná-
sát az õket érintõ döntésekbe lényegesnek
tartom. 4 éven keresztül így végeztem a te-
vékenységemet, ezt folytatni kívánom.

A mezõõrség felállításával a határban is
van egy hatóság, mely a tulajdon védelmén
túl hatósági feladatokat is ellát. A mezõõr-

ség, polgárõrség, rendõrség támogatásának
növelésével a közbiztonság további javulá-
sát szeretném elérni.

Fontos célom a lakható vidék megterem-
tése. A helyi termelõk, vállalkozók, kereske-
dõk támogatása, elõtérbe helyezése. Helyi
lakos helyi terméket vásároljon, így a jöve-
delem helyben marad, fejlõdést indukál.

Szociális bolt nyitását szeretném megva-
lósítani a városban, itt vehetnék át termé-
szetben a segély értékét a rászorulók.

Fontosnak tartom a helyi oktatás fejlesz-
tését. Támogattam az új iskola építését.
Célom az integrált oktatás megszüntetése.
Mindenki a képességeinek megfelelõ okta-
tást kaphasson.

Kérem megtisztelõ támogatásukat!

LLiippttáákk  TTaammááss
képviselõjelölt,
független

30 éves va-
gyok, tõsgyöke-
res dunaföldvári.
F e l e s é g e m
Lipták-Borzavári
Katalin, van egy
kislányunk, Fló-
ra, azonban már
c s a l á d o m m a l
együtt várjuk kö-

vetkezõ gyermekünk megszületését.
Az általános iskolai tanulmányokat kö-

vetõen a kecskeméti Piarista Gimnázium-
ban érettségiztem. Egyetemi végzettséget
az ELTE Társadalomtudományi Karán,
szociálpolitikusként szereztem. Idõsek
szociális ellátása témakörben szociális
szakvizsgát tettem.

Tanulmányaim és munkám során is az
egyik legalapvetõbb vezérfonalam a rá-
szorulók, idõsek, fogyatékkal élõk meg-
segítése. 

Úgy gondolom, hogy városunk jövõje,
gyarapodása nem lehet pártpolitikai kér-
dés. Tapasztalatból tudom, hogy Duna-
földváron vannak olyan lakossági ötletek,
amelyek a szükséges támogatottsággal új
pályára állíthatják településünket.



Dunaföldvár érdeke az, hogy egy új
generáció, lendülettel, de kellõ megfon-
toltsággal, biztonsággal cselekedjen. Egy
városvezetõ, képviselõ feladata, úgy vé-
lem, a problémák megoldásáról kell, hogy
szóljon. Ugyanakkor nem egyedül, hanem
a városban élõkkel közösen kell, hogy

meghozza azokat a döntéseket, amelyek az
életünket leginkább befolyásolják.

Legyen szó közbiztonságról, iskoláról,
piacról, strandról vagy éppen a Duna- part-
ról, az itt élõkkel, Dunaföldvár lakóinak
bevonásával kell, hogy bármilyen fejlesz-
tés elinduljon.

Képviselõként azon kívánok dolgozni,
hogy Dunaföldvár egy gyarapodó, fejlett
infrastruktúrájú, gazdag kulturális élettel
teli, biztonságos város legyen. 

Együtt, közösségként mindez sikerülhet!
Ehhez kérem támogatásukat.

Bõvebb információ: www.csepeliistvan.hu
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NNaaggyy  LLáásszzllóó
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

A helyi Fidesz
alelnöke vagyok,
épületgépész és
ipari végzettségû.
A világ több fejlett

országában dolgoztam. Mindig dunaföld-
várinak éreztem magam, hiszen itt él a csa-
ládom (édesanyám Rabi Júlia), szívesen

jöttem vissza lakni, dolgozni.
Szeretném, ha végre tényleg az itt élõk

maguk alakíthatnák saját sorsukat. Azon
leszek, hogy a helyi lakosok aktívan ve-
gyenek részt a közéletben és véleményük,
érdekeik teljes figyelembevételével szü-
lessenek döntések, mert csak az összefo-
gás segítségével juthatunk elõre. 

Céljaim: 
– a fiatalok ne meneküljenek el váro-

sunkból megélhetési valamint elhelyezke-
dési gondokra hivatkozva,

– a kiskorúak számára ingyenes úszás-
oktatás biztosítása,

– a helyi sportlétesítmények fejlesztése,
– nagyobb nyilvánosságot és támogatást

kapjanak a helyi kis- és középvállalkozások, 
– közbiztonságunk fejlesztése természe-

ti értékeink, magántulajdonunk fokozot-
tabb védelme érdekében,

– a helyi termálforrás felhasználásának
fejlesztése,

– a nyugdíjasok terheinek csökkentése
helyi rendeletekkel,

– az utak, járdák, vízelvezetõ árkok,
közmûvek fejlesztésével meg kell szüntet-
ni a külterületek infrastrukturális lemara-
dást. Egy európai színvonalú város fejlõ-
dését szeretném megvalósítani. 

Kérem a választók bizalmát, mert csak
ennek birtokában lehetek az Önök elköte-
lezett képviselõje!

RRaaffffaaiinnéé
KKóókkáánnyy  JJuuddiitt
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

Két felnõtt gyer-
mekem van, tõs-
gyökeres duna-
földvári vagyok.
A  Berze-Nagy Ilo-

na Városi Könyvtárban dolgozom 38 éve,
mint könyvtáros. Személyemhez fûzõdik
az évtizedeken keresztül mûködõ gyerek-
klub, az irodalmi kávéház, a helytörténeti
munka elindítása; sok városi ünnepi ren-
dezvény aktív részese voltam. Vélemé-
nyem szerint egy település rangját az in-
tézmények és a civil szervezetek munkájá-
nak színvonala határozza meg. Ehhez a
hitvallásomhoz szeretném igazítani a tes-
tületben végzett tevékenységemet is. 

Szakmai tudásomat, sok éves közéleti
tapasztalatomat szeretném kamatoztatni
egy élhetõbb, vonzóbb, kulturált kisváros
megteremtésének érdekében. Ha a város
lakói jól érzik magukat a településen, ak-

kor az idelátogatók is szívesen töltik itt
idejüket. Ehhez rendezett közterekre, a
meglévõ intézmények, közösségi terek tar-
talommal való megtöltésére, vonzó kultu-
rális programokra, a civil szervezetek
összefogására van szükség. Jól elõkészített
pályázatok, hozzáértõ, tenni akaró alkal-
mazottak, a jó lakossági kezdeményezések
felkarolása a záloga mindennek.

Munkám során találkozom a város lakos-
ságának nagy rétegével, mindennapi problé-
máik közvetítõje lehetnék a testületben, hi-
szen az egyes ember gondjából, problémájá-
ból, örömébõl áll össze a közügy.

Kérem, támogassanak, hogy képviselõ-
ként dolgozhassak az Önök érdekében!

SSzzaabbóó  PPéétteerr
CCssaabbaa  
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

Szakmám gazdasági-informatikus, vál-
lalkozóként dolgozom. 35 éves vagyok,
nõs, három gyermek édesapja. 

Dunaföldváriként és a helyi Fidesz alel-
nökeként úgy tapasztalom, hogy az itt élõk
legnagyobb problémája a munkahelyek hi-
ánya, a biztonság elvesztése. A Fidesz or-

szágos programjá-
val párhuzamosan
helyben új munka-
helyek létrehozásá-
ra törekszünk. Ez a
legfontosabb fel-
adatunk. 

A spot és a kul-
túra, a civil szer-
vezetek megfelelõ
intézményi háttér
nélkül nem mû-
ködhetnek. Fut-

balledzõként és gyermekeim révén a vá-
rosi sportélet aktív tagja vagyok. Lehetõ-
ségeinkhez képest megfelelõ módon tá-
mogatni kell spotlétesítményeink korsze-
rûvé tételét és egy új kulturális központ
kialakítását.

Oktatási intézményeinkben nem enged-
hetjük, hogy néhány periférián élõ diák a
többieket terrorizálja, tanárokat fenyeges-
sen. 

Véleményem szerint a kommunális adó
ésszerûbb felhasználása megoldana
olyan problémákat is, mint a hó-elta-



karítás vagy a szúnyogirtás. A hatéko-
nyabb felhasználás mellett a nyugdíja-
soknak kedvezõbb adómértéket kell ki-
alakítani.

Az elmúlt évben a város és a megye
pénzügyi bizottságának tagjaként átláttam
a lehetõségeket és úgy gondolom, hogy
alaposabb tervezéssel, hosszú távú elkép-

zelésekkel, nem az eddigi  ad
hoc  gondolkodással  céljaink
teljesíthetõk.

Köszönöm megtisztelõ sza-
vazataikat, kérem, támogassák
Keresztes Lajos polgármes-
terjelöltet illetve a Fidesz-
KDNP képviselõjelöltjeit!
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TTóótthh  IIssttvváánn
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

Tisztelt Dunaföldvári Választópolgárok!
Tóth István vagyok, 53 éves, nõs, két

felnõtt gyermek édesapja (és boldog nagy-
papa).

Feleségemmel és két fiammal családi

v á l l a l k o z á s b a n
üzemeltetjük a
Tóth Cukrászdát,
immár 27 éve. 

Az elõzõ vá-

lasztási ciklusban önkormányzati képvi-
selõként a Pénzügyi és a Városfejlesztési
Bizottságban dolgoztam. Munkám egyik
fõ eredményeként értékelem, hogy sike-
rült megakadályozni az indokolatlan köt-
vénykibocsátást, és ésszerû döntések
meghozatalával talán sikerült megala-
pozni városunk pénzügyi helyzetének
stabilizálását. A következõ négy évben

SSzziillaassii  NNoorrbbeerrtt
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

Szilasi Norbert
vagyok 37 éves,
nõs, két gyermek
édesapja. Középis-
kolai kémia tanári,
valamint progra-

mozó matematikus diplomával rendelke-
zem, jelenleg a Földvár-Rubber Kft. labor-
vezetõjeként dolgozom.

Középiskolai és egyetemi tanulmányai-
mat Szegeden végeztem, ezek befejezése
után visszatértem Dunaföldvárra, itt alapí-
tottam családot, valamint munkahelyem is
ideköt. Sajnos, azonban az én példám nem
általános, a fiatalok közül kevesen képze-
lik el a jövõjüket Dunaföldváron.

Szüleim, nagyszüleim, sõt dédszüleim is
itt éltek, így a legfontosabbnak tartom,
hogy bizonyítsuk a fiataloknak, érdemes
ebben a városban maradni vagy ide vissza-
térni.

Ennek fontos eleme egy egész életpá-
lyán átívelõ, inspiráló szellemi és kulturá-
lis környezet megteremtése, az ellátórend-
szerek helyi fejlesztése és kézzel fogható
karrierlehetõségek felvázolása. 

Konkrétan ki kell használnunk azt a le-
hetõséget, hogy a készülõ új nemzeti alap-
tantervhez igazodva újra átgondoljuk a he-
lyi oktatás néhány elemét.

Az egészségügyben elsõ lépésként el
kell érni, hogy azon alapszintû szolgáltatá-
sok helyben is elérhetõek legyenek, me-
lyeknél a célintézmény megközelítése je-
lenleg több energiát és idõt igényel, mint
maga az elvégzett szolgáltatás. 

Ezért megválasztásom esetén elsõdleges
célom, hogy segítsem az oktatás, a kultúra
és a sport intézményi és tárgyi feltételei-
nek javítását valamint a helyi egészség-
ügyi ellátó rendszer fejlesztését, növelve
ezzel szeretett városunk megtartó erejét.

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

TTaakkááccss  ZZoollttáánn
képviselõjelölt, Fidesz-KDNP

Takács Zoltán a
Fidesz elnöke va-
gyok, 59 éves, nõs,
egy fiú gyerme-
kem és egy fiú
unokám van.

Az elmúlt négy évben tagja voltam a
dunafölvári, valamint a Tolna megyei Ön-
kormányzatnak is. Ennek köszönhetõen so-

kat tudtam tenni az iskolaépítés megvalósu-
lásáért. Képviselõként elkövettem mindent,
hogy a város vagyonát védjem, és ezután is
fontosnak tartom annak megõrzését és gya-
rapítását. 

Feladat van bõven, melyek megvalósí-
tásához fideszes polgármester, valamint
hasonló beállítottságú Fidesz által dele-
gált, támogatott testület kell. Útjaink to-
vább építése, a csapadékvíz elvezetésé-
nek megoldása, a közbiztonság fejlesz-
tése, gyermekeink közlekedésének biz-
tonságosabbá tétele, az iskolák elõtti
rend fenntartása, a Hunyadi park és a
Felsõ-fok fejlesztése stb. A mûködõ
egyesületek megbecsülése mellett a
sportélet fejlõdését biztosítani kell.
Programom része egy korszerû mûvelõ-

dési központ létrehozása. Dunaföldvár
civil szervezetei és lakói megérdemlik,
hogy egy igényes közösségi térben tud-
ják folytatni tevékenységüket.

Eu-s és egyéb pályázatok felkutatásával
célunk, hogy minél több munkahelyet hoz-
zunk létre Dunaföldváron a helyi vállalko-
zások bevonásával.

A Tolna Megyei Önkormányzatnál is
képviselõjelölt vagyok. Elsõsorban vá-
rosom érdekeit tartom szem elõtt, és az
ott szerzett kapcsolataimat, tapasztalata-
imat továbbra is Földvár javára kama-
toztatom.

Kérem, a tisztelt Választó Polgárokat,
szavazzanak rám, valamint Keresztes La-
jos polgármesterjelöltre és a Fidesz-
KDNP képviselõjelöltjeire!

SSzzéélleess
JJáánnooss
képviselõjelölt, független
2010-14 között is számíthat-
nak képviselõi munkámra.
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2010. szeptember 20., okóber 11., 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!
3 havi kamatmentes részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Német kezdõ és haladó nyelvtanfolyam indul

felnõtteknek és gyerekeknek.

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. és

Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

TTrraavveell  OOuuttlleett  UUttaazzáássii  ééss  JJeeggyyiirrooddaa
7020 Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.

Tel: 06-75-676-117 Mobil: 06-30-530-66-61
email: dunafoldvar@traveloutlet.hu

Nyitvatartás: Hétfõ: 13-17,
Kedd-péntek 9-12.30, 13.30-17.00 Szombat: 9-12

UUttaazzáássookk  bbeellffööllddrree,,  kküüllffööllddrree  nnaappii  aakkcciióókkkkaall
TTöörrzzssuuttaasskkeeddvveezzmméénnyy

SSzzáálllláássffooggllaallááss  ––  RReeppüüllõõ--sszzíínnhháázz--kkoonncceerrttjjeeggyy  ––
UUttaassbbiizzttoossííttááss

AAjjáánnddéékkccssoommaaggookk  ((ffeellddoobbooxx))
44..000000––4400..000000  FFtt--iigg..  ––  HHiirrddeettééssffeellvvéétteell

is komoly feladatok várnak városunk
vezetõire: 

Meg kell erõsíteni a közbiztonságot és a
magántulajdon védelmét, ebben nagy sze-
repet kap a rendõrség mellett a polgárõrség
és a mezõõrség.

Az új iskola elkészültével jobb körülmé-
nyeket tudunk teremteni gyermekeinknek.

Jó lenne megteremteni a lehetõséget,
hogy a jó minõségi dunaföldvári mezõgaz-
dasági termékeket helyben tudjuk tárolni,
feldolgozni.

Évtizedek óta mondjuk, hogy Dunaföld-
várt földrajzi elhelyezkedése, szép termé-
szeti környezete feljogosítja arra, hogy be-
kerüljön a magyarországi turisztikai cél-
pontok közé. Tegyünk érte!

Személy szerint megválasztásom esetén
dolgozni fogok ezekért és minden jó cé-
lért, ami a város és lakóinak érdekeit szol-
gálja. 

Köszönettel számítok megtisztelõ szava-
zataikra!

Tóth István képviselõjelölt

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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JJÖÖVVEEDDEELLMMÉÉTT  VVAALLUUTTÁÁBBAANN  KKAAPPJJAA??

DDEEVVIIZZAA  MMEEGGTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAAII  VVAANNNNAAKK??

KKÜÜLLFFÖÖLLDDII  UUTTAAZZÁÁSSTT  TTEERRVVEEZZ  ÉÉSS
VVAALLUUTTÁÁRRAA  VVAANN  SSZZÜÜKKSSÉÉGGEE??

Devizaszámla-ügyintézés és valutaváltás már az OTP Bank
DUNAFÖLDVÁRI FIÓKJÁBAN is!

Szeptember 17-ig DDEEVVIIZZAASSZZÁÁMMLLAA--NNYYIITTÁÁSSII  AAKKCCIIÓÓVVAALL várjuk!

Kösse meg nálunk utasbiztosítását 1100%% kedvezménnyel!

MUNKATÁRSAINK AZ ALÁBBI NYITVA TARTÁS SZERINT ÁLLNAK

RENDELKEZÉSÉRE:
HÉTFÕ, SZERDA: 8:45-14:00

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 8:45-16:00
PÉNTEK: 8:45-14:30



13.

Augustus 14-én nem mindennapi kiállí-
tás nyílt a vár Fafaragó Galériájában:
nyolc,  Kodály Zoltán díjjal kitüntetett
népi iparmûvész állította itt ki alkotása-
it. Többek között fafaragó, késes, faze-
kas, kékfestõ mesterek remekmûveit te-
kinthetik meg az érdeklõdõk a követke-
zõ hetekben. 

SZABADOS SÁMUEL

A Kodály Zoltán- díjat a „Magyar kultú-
ra megújulásáért” nevû alapítvány hozta
létre húsz éve. Célja, hogy a magyar kultú-
ra és mûvészet keretein belül tevékenyke-
dõ, ám néha talán a perifériára szorult népi
iparmûvészet rangját a maga helyén kezel-
je, tehetséges alkotóit támogassa, munkás-
ságukat elismerje és fókuszba állítsa. 

A kiállítást Glatz Ferenc az alapítvány
elnöke, történész professzor, az MTA volt
elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy új századunkban a globalizá-
cióval párhuzamosan erõsödik a lokalitás
is, mely a helyi értékek felé fordul, keresi
és kiemeli az egyedit, az eltérõt, az érdeke-
set. A folyamat Európa több országában
már intenzíven kibontakozott, szerencsére
hazánkban is érzékelhetõ. 

A népi iparmûvészet a helyi, lokális ér-
tékek legreprezentatívabb megjelenítõje.
Jellemzõje, hogy a mesterien elkészített
használati tárgyak által mindennapi éle-
tünk részévé képes tenni nemzeti, kulturá-
lis értékeinket. Edények, bútorok, ruhák,
háztartási eszközök formájában jelenik
meg a magyarság sajátos formakincse,
mely bensõséges hangulatot tud teremteni
használói számára. Maguk a tárgyak, az al-
kotások képesek életérzést sugallni, ami
számunkra kellemes, felemelõ, az idegen
számára viszont érdekes és egyedi. 

Füzes Endre néprajzkutató, kuratóriu-
mi elnök köszönetét fejezte ki a városve-

zetésnek, amiért helyet adott a kiállítás-
nak. Sajnálkozott amiatt, hogy a szakmai
utánpótlás nem kellõképpen biztosított.
Mint mondta, a szakoktatás rendszere hi-
ányos, még mindig a családon belüli tu-
dás átadása a legjobb iskola. Az alapít-
vány részben ezeket a gondokat is orvo-
solni akarja. 

Csepeli István, városunk Kodály-díjjal
kitüntetett népi iparmûvésze sokat tett
azért, hogy ez a kiállítás városunkba ke-
rüljön. A múlt évben Tiszakécskén egy
konferencián vetõdött fel az ötlete, István
itt tett említést arról, hogy Dunaföldvár
lehetne a gazdája ennek a kiállításnak.  A
polgármesteri hivatal és az önkormány-
zat is felkarolta az elképzelést, így került
városunkba ez az érdekes és gazdag
anyag. 

NNééppii  iippaarrmmûûvvéésszzeekk  kkiiáállllííttáássaa  aa  ggaalléérriiáábbaann

Glatz Ferenc

FFeellhhíívvááss
Kedves Földváriak!

A Szüreti Fesztivál keretében (szep-
tember 24-26.) idén is megrendezzük „
A szüret ízei” fõzõversenyt az elõzõ
évek gyakorlatának megfelelõen. 

Nevezni olyan ételekkel lehet, ame-
lyeket szüret idején helyben és környé-
künkön fõznek. 

A verseny helyszíne a várudvar (Fafa-
ragó Galéria elõtti tér), ideje szeptember
26. (vasárnap) délelõtt. 

A szervezõk sátort, asztalokat és pa-
dokat biztosítanak, a többirõl a verseny-
zõknek kell gondoskodniuk. A hagyo-
mányokhoz hûen, nemcsak az ételek
minõségét, hanem a külcsínt is pontozza
a zsûri. 

Nevezni lehet legkésõbb szeptember
22-e 16 óráig a Tourinform iroda elér-
hetõségein: telefon: 75/341-176, e-mail:
dunafoldvar@tourinform.hu 

Szeretettel várjuk régi és új verseny-
zõinket!

KÖSZÖNET

EZÚTON MONDUNK KÖSZÖNETET MIND-
AZOKNAK, AKIK LIPTÁK ILDIKÓ ÉS TELE-
KI GERGÕ JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSE-
NYÉN MEGJELENTEK, ÉS ADOMÁNYAIKKAL

(ÖSSZESEN 62.000 FT-TAL) TÁMOGATTÁK

A KÜLVÉGI JÁTSZÓTÉR MEGÉPÜLÉSÉT. 
A SZERVEZÕK

RRééggéésszzeettii
ffeellttáárráássookk

MIKLÓSITY SZÕKE MIHÁLY,
RÉGÉSZ

NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI

KÖZPONT

A Dunaföldváron épülõ
bioetanol üzem területén nyá-
ron, az építkezés megkezdése
elõtt régészeti feltárást végzett
a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat. A lelõhely a volt orosz lak-
tanyával szemben, a Duna-parthoz közel,
egy dombháton található. A délkeletre né-
zõ, révátkelõ melletti kedvezõ fekvésû te-
rületen több régészeti korban is történ
megtelepedés.

A területen a feltárt objektumok alapján
három fõ régészeti korszak található:
bronzkor (kora és késõ bronzkor, Kr. e.
2700–2200 és Kr. e. 1200–1000), késõ
avar kor (Kr. u. 8–9. század) és Árpád-kor
(Kr. u. 11–12. század), mindhárom telep-

ként. A területet az avar- és az Árpád-kori
telepek részét képezõ árkok, árokrendsze-
rek hálózzák be. Ezeken kívül római kori-
nak meghatározható árkokat azonosítot-
tunk.

A bronzkori objektumok a területen jel-
lemzõen szórtan helyezkedtek el, de az
északi és a déli részén egy-egy sûrûn egy-
más mellé ásott objektumcsoportot talál-
tunk. A leletek többségét agyagedények
töredékei alkotják, közöttük díszkerámiák
és mindennapi használatra szánt kerá-
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DDuunnaa  AAuuttooccrroossss  KKuuppaa
Augusztus 8-án rendezték meg váro-
sunk pályáján a Duna Autocross Kupa
soron következõ futamát, melyet fõ tá-
mogatójáról Lerianus futamnak nevez-
tek el a szervezõk. 

SZABADOS SÁMUEL

Nagyszerû pálya fogadta a versenyzõ-
ket. A korábbi esõk csapadékát a homok
nagyrészt beszívta, a versenyzõk szerint ez
a kissé nedves talaj a legalkalmasabb a
versenyzésre. Három kategóriában 17 autó
állt rajthoz; a létszám a korábbi évekhez
viszonyítva alacsony volt. Az emelkedõ
üzemanyagárak, a növekvõ költségek mi-
att többen idõlegesen vagy végleg abba-

hagyták a versenyzést. Az érdeklõdõk szá-
ma is ennek megfelelõen csökkent, pedig
látványban nem volt hiány, remek futamo-
kat láthatott a közönség. Elõzések, kisod-
ródások, borulás, meglepõ mûszaki hiba,
mind, ami a cross-sport sava-borsa jelen
volt ezen a délutánon. 

Két földvári versenyzõ is rajthoz állt,
mégpedig a középkategóriában. Kaszás
Tamás a DTSE elnöke tartja jó formáját.
Izgalmas küzdelemben, a középkategóriá-
ban Borbély Zoltán mögött a második he-
lyen végzett Ladájával. Tamás a verseny
elõtt a harmadik hely megszerzését tûzte ki
célként, mivel autója nem volt tökéletes ál-
lapotban, a bronzérmet õ már sikerként él-
te volna meg. Nos, tervét túlteljesítette, a
járgány nem hagyta cserben, s a futam vé-

gén az ezüst koszorú került a nyakába. Ta-
más õsszel nagy terveket szövöget: BMW-
re szeretné lecserélni versenyautóját, s a
nagykategóriában folytatni a versenyzést.
Herpai István, szintén középkategóriában
indult. Ez a nap nem volt igazán szeren-
csés a számára, autójával gondok adódtak.
Végül az ötödik helyen zárt. 

A nagykategóriában Berényi Zoltán vég-
zett az elsõ helyen, a Trabant-kategória elsõ
helyezettje Gasszler Ferenc lett. A szervezõk
példásan láttál el feladatukat. Technikai gon-
dok, balesetek nélkül ért véget a verseny. 

A helyi közönség szeptemberben sem
marad verseny nélkül, 19-én ismét váro-
sunkban rendezik az futamot. Az évad de-
cember elején a Mikulás Kupával zárul
Dunaföldváron.

Szeptember 24-26., Várudvar
MAGNA CUM LAUDE koncert
Jegyár elõvételben: 2.000 Ft
Jegyár a helyszínen: 2.500 Ft

Szeptember 25. szombat
9.30 Keresztszentelés a Kéri-keresztnél
14.00 „Földvári lecsós szüreti pecsenye” 

fõzés óriás kondérban
15.00 Fúvószenekari és mazsorett

felvonulás
15.30 A Ceglédi Fúvószenekar koncertje   
16.00 Löfan Mazsorett együttes mûsora
17.00 ATARU TAIKO

– ütõegyüttes koncertje
17.30 Földvárról elszármazottak

találkozója résztvevõinek köszöntése
18.00 A „Földvári lecsós szüreti

pecsenye” elfogyasztása
19.00 Firkin - az õrült ír zenekar koncertje

Szeptember 26. vasárnap
10.00 „Szüret ízei fõzõverseny”

szabadtûzön készült ételek versenye
11.00 Szüreti virtuskodás

– erõs emberek versenye 
13.00 Fõzõverseny eredményhirdetés,
majd a „versenymûvek” elfogyasztása
14.00 Szüreti felvonulás
- néptáncosok, Szent Rókus borlovagrend,
lovasok, feldíszített kocsik, fogatok, gó-
lyalábasok

15.00 Langaléta Garabonciások
szüreti komédiái

17.00 NÉPTÁNC GÁLA
– Ördögszekér táncegyüttes, Ukrán
néptáncegyüttes, Kecskemét
táncegyüttes

19.00 Szüreti mulatság
– táncház a Hírös zenekarral

Kísérõ rendezvények
Kézmûves vásár és játszóház a várudvaron
Bor, pálinka és sajtkóstoló a várudvaron
Vidámpark a Rákóczi utcai iskola udvarán
Kiállítások a Vármúzeumban és a Fafara-
gó Galériában.
Földvárról elszármazottak találkozója.
Egészségügyi szûrõkamion a Templom ut-
cában: a vizsgálat díja 1.500 Ft 

SSZZÜÜRREETTII  FFEESSZZTTIIVVÁÁLL

miák egyaránt. A bõséges kerámia-
anyagból több edény is helyreállítható lesz
a restaurálás során. A bronzkori lelet-
anyagból kiemelendõ egy egészben elõke-
rült nagyméretû, ujjbenyomkodásos bor-
dadísszel és lapos szalagfüllel ellátott,
mintegy 60 cm magas tárolóedény, hom-
bár.

A környéken már több avar telep is nap-
világra került (például az M6-os autópálya
építésekor). Ezek sorába illeszthetõ az itt,
a Duna menti löszfal szélén feltárt avar fa-
lurészlet. A településszerkezet a korszakra
jellemzõ. A többé-kevésbé szabályos ár-
kokkal övezett telkeken belül egy-két, fé-
lig a földbe mélyített, téglalap alakú ház
található. Az avar telep északi irányban, a
beruházási területen kívül nyilvánvalóan

folytatódik. Kiemelendõ lelet egy szeren-
csésen fennmaradt malomjáték-tábla. A
mintegy 20x20 centiméteres játéktáblát
egy ház tûzhelyéhez közel karcolták be a
kemény agyagpadlóba. Az egyik legõsibb
táblás játéknak tartott malom római téglák-
ra karcolva és középkori leletekbõl egy-
aránt ismert. Az avar korból talán ez az el-
sõ napvilágra került darab.

Az Árpád-kori falu mintegy 3x3 méte-
res házai félig földbe mélyítettek, cölöp-
vázas szerkezetûek, tájolásuk változó. A
négyszögletes, lekerekített sarkú, kis
házak egyik sarkában kövekbõl rakott
kemence található. Az Árpád-kori tele-
pet négy oldalról egymásba merõlege-
sen csatlakozó, többször megújított, szé-
les árkok határolják, több önálló edény-

égetõ kemencével vagy kemencebokor-
ral. Ezek az árkok többfunkciósak, víz-
elvezetõ és birtokhatárt jelzõ szerepü-
kön kívül az ipari termelés (fazekasmû-
helyek, kemencés munkagödrök, sza-
badtéri sütõkemencék, fémfeldolgozó
helyiségek) mûhelyeit is ezek mellett
hozták létre. Fontos, hogy a számos
fazekaskemence miatt lényegében
fazekasteleprõl beszélhetünk. Az itt
gyártott fazekasáru zöme egyszerûen ki-
hajló peremû, oldalán bekarcolt csiga-
vonalas díszû fazék, aljukon körbe fog-
lalt, kereszt alakú fenékbélyeggel.

Összefoglalóan elmondható, hogy ez a
Dunaföldvártól északra esõ, emberi meg-
telepedésre alkalmas terület az õskortól a
középkorig egyaránt lakott volt. 



15.

HHáárroomm  mmeeccccss  uuttáánn
vveerreettlleenn  aa  DDSSTTEE

SZABADOS SÁMUEL

Magyar Kupa meccsel kezdte az õszi
szezont másodosztályú csapatunk. A kupa-
szereplés nem járt sikerrel, Pusztahenc-
sétõl 3:2-es vereséget szenvedett a nyara-
lások miatt több alapemberét nélkülözõ
gárda. A vereség a kupaküzdelmekbõl va-
ló kiesést is jelentette. 

A bajnoki rajt viszont jól sikerült. Kaj-
dacsot fogadtuk az elsõ fordulóban. A
papírforma mellettünk szólt. Már az elsõ
félidõben kezdeményezõen játszottak a
földvári fiúk, a 12. percben Markovics
góljával vezetéshez jutottunk. Tíz perc
múlva vendégeink büntetõbõl egyenlítet-
tek. A hajrá nekünk sikerült jobban, Tóth
góljával a 40. percben ismét megszerez-
tük a vezetést, melyet a félidõ végéig
meg is tartottunk. A továbbiakban is ha-
tározottabb volt a játékunk, noha az el-
lenfél kontratámadásaiban benne volt a
gólszerzés lehetõsége. A megnyugtató
gólra az utolsó percig kellett várni,
Alberczki volt eredményes, így a szezon-
nyitón 3:1-es gyõzelmet arattunk. 

A bajnoki sorozat a következõ héten
Zombán folytatódott. Ellenfelünk a múlt
bajnokságban az utolsó helyen végzett, de
a nyár folyamán tudtak erõsíteni, ami a já-
tékukon is érzõdött. Mindkét csapat inkább
a biztonsági játékra törekedett. A 16. perc-
ben Pasker fejes gólja hozta meg a vezetést
számunkra. A házigazdák ezután igyekez-
tek egyenlíteni, de védelmünk jól zárt, sõt
csatáraink elõtt újabb gólszerzési lehetõsé-
gek adódtak. A második félidõben aktívab-
bak voltak a házigazdák, nagy nyomás ne-
hezedett a kapunkra, de gárdánk nem rop-
pant össze. Igyekeztünk a labdát tartani s
támadásokat szervezni. A 87. percben egy
szerencsés góllal egyenlített Zomba csapa-
ta. A kapu elé lõtt labda védõnkrõl pattant
a hálóba, 1:1-lett a végeredmény. Az ide-
genbeli pontszerzés számunkra kedvezõ
volt. Sajnos, a mérkõzésen Tóth Sándor
megsérült, játékára néhány meccs erejéig
nem lehet számítani. 

A harmadik fordulóban a múlt évi baj-
nokcsapat, az idei listavezetõ Sióagárd ér-
kezett Földvárra. Ellenfelünket a gyõze-
lemben bízó, népes szurkolótábor kísérte.
A játék képe alapján viszont a hazai szur-
kolók reménykedhettek a sikerben, mivel
csapatunk az elsõ perctõl kezdve fegyel-

mezetten, gólra törõen játszott. Szép akci-
óinkat az ellenfél védõi nehezen tudták há-
rítani. Ahogy múltak a percek, érett a gó-
lunk is. A 40. percben Gavrilovics lövése
hozta meg a vezetést számunkra, a szünet
elõtt lélektanilag a legjobbkor született. A
második félidõben szintén mi irányítottuk
a játékot, de vendégeink ellentámadásai-
ban benne volt az egyenlítés lehetõsége.
Izgalmas volt a hajrá. A 80. percben egy
kapu elõtt kialakult kavarodás során Tóth
Gyuri gyors helyzetfelismerésének kö-
szönhetõen újabb gólt szereztünk. A hátra-
levõ idõben az eredmény már nem válto-
zott, 2:0-ás gyõzelmünk a forduló egyik
meglepetése volt. Ismét volt sérültje az
összecsapásnak, Boros Robi dõlt ki a sor-
ból néhány hétre. A három pont a harma-
dik helyet biztosította számunkra a tabel-
lán. 

A múlt szezonban bajnokságot nyert if-
júsági csapatunk a nyár során alaposan
megváltozott. Sok játékos távozott a keret-
bõl, gyenge szereplésük sajnos várható
volt. Az elsõ három mérkõzésen nagyará-
nyú vereséget szenvedtek ifistáink. Kere-
kes Béla edzõ szerint kell egy-két év, mire
ismét eredményes gárda alakul ki. Ez az
idõ a nagy türelmet igénylõ csapatépítés
jegyében fog eltelni. 

NNeehheezzeenn  ttaalláálltt
mmaaggáárraa  aa  DDFFCC
Az idei õszi labdarúgószezon a korábbi
hagyományoktól eltérõen a Magyar Ku-
pa mérkõzéseivel kezdõdött augusztus
15-én. Megyei elsõ osztályú gárdánk
Németkéren szerepelt, és 4:3 arányú
gyõzelmet aratott. Ez a továbbjutást je-
lentette, a folytatás tavaszra várható.

SZABADOS SÁMUEL

Az augusztus 22-i bajnoki nyitány saj-
nos, nem sok jót hozott csapatunk számá-
ra. Tevelen vendégszerepeltünk. A fiúk
nem jó napot fogtak ki, játékunk pontatlan,
szétesõ volt. Az aktívabb házigazdák sze-
reztek vezetést a félidõ közepén. Nem sok-
kal késõbb Asermannak sikerült egyenlíte-
nie, 1:1-gyel zárult a félidõ. A továbbiak-
ban szintén az ellenfél volt aktívabb. A fél-
idõ közepéig újabb két gólt szereztek, már
3:1-re vezettek. Ismét Asermann gólja kö-
vetkezett, így 3:2-nél még reménykedtünk
az egyenlítésben. Helyzeteink is adódtak,
de az utolsó percekben újabb gólt kaptunk,

4:2-es vereséget szenvedtünk. Fiataljaink
szintén vereséggel, 3:1-gyel zárták a vasár-
napot. 

A második fordulóban Cikót fogadtuk.
Tavasszal kemény mérkõzést játszott a két
klub egymással, döntetlen lett a vége. Tud-
tuk tehát, hogy jó csapatot fogadunk. Az
elsõ félidõ közepes iramú játékot hozott,
voltak helyzeteink, de a gól elmaradt. 0:0-
val fordult a játék. A második 45 perc már
több izgalmat hozott. Nagyobb iramot dik-
tálva a 60. percben Krebsz góljával veze-
téshez jutottunk. Ezután viszont lanyhult a
lendület, próbáltuk tartani az eredményt,
de ez megbosszulta magát. A 70. percben
vendégeink egyenlítettek. A hátralévõ idõ-
ben mindkét gárda dûlõre akarta vinni a
dolgot, támadások futottak mindkét olda-
lon. A 85. percben a vendégek találtak a
hálónkba, egyenlítésre már kevés volt az
idõ. 1:2- es vereséget szenvedtünk. Ific-
sapatunk viszont az elõmeccsen 3:2-re
gyõzött. 

Az elsõ gyõzelemért Decsre kellett
utaznunk. Az elõjelek kedvezõek voltak,
információk érkeztek arról, hogy a nyár
során vendéglátóink kerete gyengült, ru-
tinos játékosok távoztak, s fiatalok érkez-
tek a helyükre. Ifistáink 4:1-es gyõzelme
szintén lelkesítõen hatott a felnõttekre.
Már a mérkõzés elsõ perceitõl érezni le-
hetett, hogy mi irányítjuk a játékot. Stabil
védekezés, jól felépített támadások jelle-
mezték csapatunk stílusát. Érkeztek a gó-
lok is. Az elsõ félidõ végén Asermann és
Krebsz találataival 2:0-ra vezettünk. A
folytatás hasonló volt, újabb földvári gó-
lok Schulteisz Attila illetve Krebsz ré-
vén. Így alakult ki a 0:4-es végeredmény.
Gyõzelmünk vitathatatlan volt, s nagy-
szerû játékkal párosult. 
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17. péntek

KÉJJEL-NAPPAL

18. szombat

NAGYFIÚK

24. péntek

MAGNA CUM LAUDE

koncert a várudvaron

25. szombat

SZÜRETI FESZTIVÁL

október 1. péntek

RAGADOZÓK

október 2. szombat

VARÁZSLÓTANONC

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával!

SZEPTEMBER

Megkezdõdött az iskola
Az elõzõ tanévekhez hasonlóan a rendõr-

ség a tanítás kezdése és befejezése idõ-
pontjában fokozottan jelen van a város leg-
forgalmasabb részein, segíti a gyermekek
biztonságos közlekedését. 

Sok autós a rengeteg felhívás ellenére
sem tartja be a gyalogos átkelõhelyeken a
KRESZ szabályait.  Kanyarodáskor példá-
ul többen behajtanak a zebrán átkelõ gye-
rekek közé, nem adják meg az elsõbbséget
a gyalogosoknak. A rendõrség kérése: fi-
gyelmesebben és türelmesebben vezesse-
nek.

A közlekedésbiztonsági ellenõrzések
folytatódnak, a rendõrség ellenõrzi, betart-
ják-e a gépkocsivezetõk a megengedett se-
bességet. Ennek egyre nagyobb a fontossá-
ga, hiszen az õsziesre fordult idõben egyre
rosszabbak a látási viszonyok, nõ a fékút.
Tartsák maguknál a gépkocsivezetéshez
szükséges okmányaikat, ellenõrizzék azok
érvényességét!

Bûnügy
Több vagyon elleni bûncselekmény tör-

tént az utóbbi idõben. Sajnos, több bûncse-
lekménynél a sértett hanyagsága adott mó-
dot a tolvajoknak arra, hogy megkárosít-
sák: pulton hagyott pénztárca, nyitott autó-
ablak, elõl hagyott iratok… 

A külterületeken lopják a gyümölcsöt,
zöldséget. A mezõõrök a rendõrséggel
együtt fokozottan dolgoznak azon, hogy
értékeiket megvédjék, de kérik, a tulajdo-
nosok is jelentsék, ha idegenek mozgását
tapasztalják a határban, illetve saját földje-
ik ellenõrzésén kívül figyeljenek szomszé-
daik értékeire is.

Jogszabályváltozás
A közelmúltban jogszabályváltozás tör-

tént, mely érinti a szabálysértéseket, fõként
a tulajdon elleni szabálysértéseket. Az el-
követõket nagyobb súllyal büntetik. A tol-
vajok óvakodjanak a kisebb súlyú lopások-
tól is, például terménylopás, mert a rendõr-
ség eljár az ügyben, és az elkövetõ jóval
súlyosabb büntetést kap, mint korábban. 

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

Fájdalommal tudatjuk,
hogy Markovics István-
né, született Nagy Mar-
git 2010. augusztus 28-
án 81 éves korában,
csendben elhunyt. Utol-

só útjára 2010. szeptember 9-én kísér-
ték a Fehérvári utcai temetõbe. Emlé-
ke örökké a szívünkben él!

EUKANUBA Lamb & Rice puppy
táp: 850 Ft/kg* PRO PLAN puppy

Digeston táp: 830 Ft/kg*
+ hátizsák gratisz

*egész zsák vásárlása esetén

2 kg-nyi CHAPPI táp vásárlása esetén
1 csomag PEDIGREE RODEO

jutalom csontot

1 kg-nyi KITEKAT táphoz
2 db alutasakos eledeltajándékba adunk.
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