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Újévi beszélgetés Keresztes Lajossal
Új iskola

Városunk polgármesterét, Keresztes
Lajost év eleji beszélgetésre invitáltam.
A találkozásunkkor elhangzó, múltról
és jövõrõl szõtt gondolatokat, terveket,
célkitûzéseket az alábbi cikk foglalja
össze.


VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Természeti csapások – belvíz
A 2010-es esztendõ legsúlyosabb problémáit nemcsak városunkban, hanem az
egész országban, sõt talán azt sem túlzás állítanunk, hogy egész Európában a természeti csapások
jelentették –
kezdte a beszélgetést
Keresztes
Lajos. A
rendkívül
kiadós
esõzések, erõs
szelek,

Keresztes Lajos

Fotó: Bozsoki Éva

orkánerejû viharok az egész elõzõ évet
meghatározták. A helyi problémák súlyosságát mutatja, hogy országos szinten – a lakosság számához viszonyítva – Dunaföldvár városa élen jár a vis maior támogatások
igénylésében. Eddig 35 millió Ft értékben
igényeltünk állami támogatást, de maguk a
károk ennek többszörösét tették ki. A legfontosabb feladat a löszpart megerõsítése
valamint a beszakadt, betemetett pincék
helyreállítása. Ennek kezelése a 2011-es
évbe átívelõ, nagyon fontos feladat lesz.
A szokatlan, súlyos gondokat okozó
idõjárás azonban – bármilyen paradoxnak
is tûnik –tanulságokat rejt(het) magában – mondta Keresztes Lajos. Tovább már nem halogatható feladattá vált a csapadékvíz-elvezetés és az
ároktisztítás kérdésköre.
Be kell látni, hogy a helyesen karbantartott árkokkal, a megfelelõen
elvezetett csapadékvízzel számos esetben elkerülhetõek
lettek volna a súlyos károk. Reméljük, hogy a
lakosok hangulata ezen a
téren az idén
megváltozik, és
a közösség érdeke is figyelmet kap.

A 2011-re tervezett feszített költségvetés
számos okkal magyarázható – mutatott rá
Keresztes Lajos. Egyrészt a természeti csapások okozta károk helyreállítása, másrészt
a 2010-es évbõl átfutó projektek folytatása,
befejezése komoly anyagiakat igényel. A
város legnagyobb beruházása a Kossuth
Lajos utcai új iskolaépület megépítése volt.
Az iskola mûszaki átadása megtörtént, a
konyha és a menza várhatóan 2011 januárjában mûködni kezd. Az iskola épülete
azonban addig nem adható át, amíg a hozzá
tartozó iskolaudvar el nem készül. Ehhez
azonban 30-35 millió Ft-ra lesz szükség.
(Fontos tudni, hogy iskolaudvarra a korábbi pályázatban nem lehetett pénzt igényelni.) A szükséges összeget egyrészt ismét
pályázati úton próbálják elõteremteni, másrészt segítséget várnak az épülõ bioetanol
üzemtõl és az MVM Zrt.-tõl is. Az önkormányzat tervei szerint a diákok a tavaszi
szünetet követõen, 2011 áprilisának végén
vehetik igénybe az új iskolaépületet.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi lesz
a többi, korábban iskolaként funkcionáló
épülettel. A jelenlegi tervek szerint a szakiskola tanulói a Templom utca 32. szám
alá költöznek majd be a Hunyadi térrõl, a
Jókai utcai épületet a rendõrség és a polgárõrség közösen veheti majd birtokba. A
rendõrség mostani épülete a Kossuth Lajos
utcán pedig elbontásra kerül. Az egyetlen
értékesíthetõ épület a Rákóczi utca sarkán
álló ingatlan, amelynek kérdésével a vá- Â

Â rosfejlesztési bizottság foglalkozik a jövõben.
A mûszaki osztály megkezdte azoknak
az épületeknek a felmérését, amelyek életveszélyesnek számítanak. Már el is készült
egy elõzetes lista, amely természetesen tovább bõvíthetõ. Ez alapján felszólítják az
ingatlanok tulajdonosait, hogy bontassák
el a tulajdonukban levõ életveszélyes ingatlant. Ha ennek nem tesznek eleget a tulajdonosok, akkor az önkormányzat kényszerbontást helyez kilátásba.

Bioetanol üzem
A Pannonia Ethanol Zrt. által finanszírozott bioetanol üzem építése tovább folytatódik 2011-ben. Egy 2010. december végi
tájékoztatás szerint némi csúszással tudják
majd átadni az üzemet az építtetõk. Ennek
várható ideje 2012 januárja-februárja.
Keresztes Lajos hangsúlyozta, hogy az
idei kukoricatermésre már igényt tartanak
a befektetõk. A gazdákat érintõ, komoly
szakmai kérdések tisztázására lakossági
fórumot fognak összehívni – mindenképpen a tavaszi vetések megkezdése elõtt –,
ahol a cég elvárásairól tájékoztatják a helyi
és környékbeli gazdákat.
Az üzem vezetõi által közzétett adatok

és tervek 2011-ben a következõk: 575.000
tonna kukorica feldolgozására lesz alkalmas a dunaföldvári üzem, a késõbbiekben
pedig szeretnék bõvíteni a mostani kapacitást (akár a duplájára is). Jelentõs elõrelépés lehet a város életében, hogy az üzem
80 állandó munkahelyet teremt. Ehhez
adódik hozzá az a kör (egyes becslések
szerint akár 500 fõ), amely közvetett módon áll majd kapcsolatban az üzemmel. A
cég képviselõi elmondták, hogy 2011 januárjában-februárjában elkezdik a középvezetõk toborzását, akiket szakmai, tanulmányi céllal az USA-ba küldenek még azelõtt, hogy a hazai üzem termelni kezdene.
A szakmunkások toborzása 2011 augusztusára-szeptemberére várható. A cég már
eddig is számos területen gyakorolt gesz-

tust a város felé, legutóbb az új iskola teljes bútorzatát finanszírozta 13,5 millió Ft
értékben, valamint a füves sportpálya
rendbetételére utaltak át 1,9 millió Ft-ot.
A bioetanol üzem fontos adózóvá lépett
elõ – már most az építkezés ideje alatt is.
Azonban hiú remény lenne azt hinnünk mondta Keresztes Lajos -, hogy az iparûzési adóból befolyó jövedelem csak és kizárólag Dunaföldvár városát illeti. A közösségi szolidaritás elvén mûködõ állam
egy ilyen erõs adózó megjelenítését úgy
értékeli, hogy ezzel városunk még több
feladatot tud önállóan vagy csökkentett támogatással elvégezni. Tekintettel a város
viszonylag jó iparûzési adóbevételeire, a
központi költségvetés októberben és novemberben városunk esedékes támogatásaiból 41 millió Ft-ot visszatartott. Részben a természeti csapások miatt szükséges
kárelhárítására, részben az országos költségvetési hiány tartása érdekében.

ja a nem megfelelõ felszíni vízelvezetés,
ezért a Vak Bottyán tér, az Alsó-Burgundia, a Felsõ- Kálvária utca és a Tabán utca
nyomvonalon vápás vízelvezetõ épül. A
károsodás másik fõ kiváltója a partfalakat
gyengítõ, nagyszámú, feledésbe merült
vájt pince jelenléte. Ezért a projekt nagy
volumenû üregkutatási, feltárási és tömedékelési munkát irányoz elõ. A nyertes kivitelezõ az Alisca Bau Építõipari Zrt. lett,
a munkák 2011 februárjába kezdõdnek és
október végéig tartanak.

16%-os SZJA-rendszer

Pályázati lehetõségek

Napjainkban további pénzügyi kockázatot jelent, hogy 2011-ben életbe lép az egykulcsos, 16%-os SZJA-rendszer, amely elõzetes számítások szerint azt generálja, hogy
2013-tól kezdve automatikusan kb. 124
milliárd Ft-tól esnek el az önkormányzatok.
Ez a csökkenés Dunaföldvár esetében mintegy 40 millió Ft-ot jelent – fejtette ki Keresztes Lajos. A költségvetés legfontosabb
jelszava ezért a 2011-es évben a pénzügyi
konszolidáció lesz. Az elmúlt évek – jó értelemben vett – erõltetett fejlesztései komoly mûködtetési költségeket jelentenek a
jövõben az önkormányzatnak, mint fenntartónak. Ennek a pénzügyi megszorításnak
„esett áldozatul” például a gyógyfürdõ pályázata, amelynek terhét a város józan mérlegelés után már nem vállalhatta magára.

Fontos kiemelnünk – mutatott rá Keresztes Lajos –, hogy ezeket a pályázati lehetõségeket az elmúlt években kellett és lehetett megragadni, hiszen a lehetõségek – az
EU hétéves költségvetési keretterve szerint
– 2013-ban zárulnak. Mivel a pályázati
pénzek nagy része mára már elfogyott,
ezért egyre kevesebb és egyre kisebb mértékû pályázatokat írnak ki. 2011-ben remélhetõleg még sikerül egy kerékpárutat
építtetni – pályázati pénzek segítségével –
a Hunyadi park és a városközpont között.
Kitûzött cél a Németkért és Dunaföldvárt
összekötõ út aszfaltozása valamint a mezõgazdasági területekre vezetõ utak helyrehozatala.

Partfal stabilizáció
Támogatóan lépett fel viszont a városvezetés a Dunaföldvár-Kálvária komplex
partfal stabilizációjának kérdésében. A
projekt egészének célja, hogy a Kálváriahegy eredeti közterület és lakóterületi
funkcióit az önkormányzat fejlesztéssel
helyre tudja állítani. A tervezet révén növekszik a stabilizált dunai magas partszakasz hossza illetve a biztonságossá tett városi belterületek nagysága.
A projekt keretében a közutakat veszélyeztetõ partfalakat épített homlokfalas
megtámasztó szerkezetekkel (támfalakkal)
stabilizálják. Mivel a károsodás fõ okozó2.

Alpolgármester
Régóta megoldatlan kérdés az alpolgármester személye. Keresztes Lajos megjegyezte, mivel új, nyomós érv nem merült
fel, ezért korábbi álláspontján nem kíván
változtatni, továbbra is Takács Zoltán képviselõt kívánja helyettesének.
Keresztes Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy mindennél elõbbre valónak
tartja, hogy jól megfeleljen a kihívásoknak, hogy kellõ önkritikával egy pozitív
fejlõdési vonal mentén haladva elõremozdítsa Dunaföldvár város életét. Legfõbb
célja, hogy az elképzelések valósággá váljanak, és hogy 2012-ben elégedetten tekinthessen vissza az eltelt esztendõre. 

Együtt - 2011

hetõbb élet legyen. „ Akiben a világosság
lelke él, az álljon elõ, és kalapáccsal vagy
anélkül, de küzdjön a világosságért.”
 SIMON ISTVÁN
(Ady). A második lépés pedig, ha álmoBoldog új évet kívántunk egymásnak, dozás helyett, reális, elérhetõ, de próbára
miután átléptük az új esztendõ küszöbét. tevõ célokat tûzünk magunk elé. A megJó, hogy így tettünk, mert a jókívánság so- élhetés nagyon fontos, de „nem csak kese rossz, illetve sose jön rosszkor. Különö- nyérrel él az ember”, ahogy Jézus mondsen akkor nem, ha nem csupán a szavak ja. Szóval, a céljaink között legyen az is,
szintjén történik, hanem mélyebbrõl jön, hogy több idõt és figyelmet szánunk egyvagyis lelki és szellemi gyökerei is van- másra, a családra, a szeretteinkre, az emnak. A jókívánság azt jelenti, hogy közünk berekre. Manapság elengedhetetlen a
van egymáshoz, nem közömbös számunk- nyelvtanulás, az idegen nyelvekben való
ra a másik sorsa, nem
jártasság. Az idõmindegy, hogy bolsebb
generációk
„...a pokol és a mennyordog vagy boldogtalan
többnyire kimaradszág között csupán annyi a
a „felebarátunk”.
nak ebbõl az igyekekülönbség, hogy a menny
Azonban a „komzetbõl, tisztelet a kimunikáció évezrevételnek. Azonban
vendégei szolidárisak, egydében” se vesszük
van egy nyelv, sajmást boldogítják, míg a máigazán komolyan a
nos, ez is sokszor
sik helyen mindenki maga
szavakat, és azokat
idegen számunkra,
próbál boldogulni.“
az igazságtartalmaamelyet mindnyákat, melyeket horjunknak meg kell tadoznak. Ily módon a jó kívánságok is a nulni ahhoz, hogy boldog, vagy boldosúlytalanság állapotába kerülnek, és dol- gabb új évünk legyen. Ez a nyelv a Szereguk végezetlenül a semmibe merülnek. tet nyelve, amelyet szintén nem könnyû
Ugyanis nem gondoljuk „õket” komolyan, elsajátítani, s amely úgy kell a lelkünknem gondolunk arra, hogy a jókívánságok- nek, mint a testünknek egy falat kenyér.
nak is megvan a maguk sorsa. Azért van ez „Mindent meg lehet mondani, csak széígy, mert túlságosan kiszolgáltatottnak pen kell megmondani” – szokta mondani
érezzük magunkat az új esztendõvel szem- Sárika néni a gyülekezetünkben. A megben is. (Az új különben is szorongással, fé- nemértés, a félreértés bábeli zûrzavarát,
lelemmel tölti el a régihez szokott ember nem a „nyelvzavar”, a szeretet nyelvének
szívét.) Nem bízunk abban, hogy a mi sza- hiánya okozza? „ A szív teljességébõl
vunk, akaratunk és fáradozásunk meghatá- szól a száj, így nem csak a szánknak, de a
rozó lehet 2011-ben.
szívünknek is tanulgatni kell a Szeretet
Az igazi kérdés itt az, hogy mégis kinek nyelvét. Ehhez az kell, hogy amennyire
a kezében van a jövendõnk, az életünk? Ki csak tõlünk telik, igyekezzünk tiszta szívformálja, teszi az új évet boldoggá vagy vel élni és beszélni. Az irigység, a goboldogtalanná számunkra? A sors, a politi- noszság, a sanda szándék megfertõzi a
ka, a pénz, a körülmények, az emberek, szívünket és a szánkat, és boldogtalanná
akik körülvesznek, - vagy mi magunk is te- tesz minket.
hetünk valamit magunkért, egymásért, a
Megdöbbenve hallgattam nagylányunk
boldogabb Újévért? Úgy tûnik, hogy jóma- történetét arról, hogy mennyi akadályt
gunk kevesek vagyunk ehhez. Porszemek gördített elé a hivatal, amikor vállalkozni
vagyunk a sivatagban, akik piramist építe- akart. A hivatal embereket takar, méghoznek a fáraók parancsszavára. Ez a „tehetet- zá olyanokat is, akik szeretnek keresztbe
lenségi törvény” megbénít bennünket, és tenni, de nem hajlandók azért lenni, hogy
elveszi a kedvünket attól, hogy mi is te- a másiknak boldogabb új éve legyen. Pegyünk valamit azért, hogy 2011 valóban dig ez lenne a harmadik lépés a boldoguboldogabb legyen. Pedig rajtunk is múlik, lás útján. Tudniillik, ha nem csupán malegalább annyira, mint másokon, hogy mi- gunkra, hanem a másikra, egymásra is
lyen lesz az új esztendõnk, és nem csak a gondolnánk akkor, amikor a boldogság
miénk, hanem a „felebarátainké.”
kék madarát igyekszünk a kalitkánkba
Az elsõ lépés a boldogulás útján az le- zárni. „Hiába fürösztöd önmagadban,
het, ha elhisszük, hogy mi is tehetünk va- csak másban moshatod meg arcodat.” (Jólamit 2011-ben azért, hogy az életünk él- zsef A.) Hiába akarunk egyedül boldogul3.

ni, egymásra vagyunk utalva. Úgy hírlik,
hogy a pokol és a mennyország nem sokban különbözik egymástól. Mindkét helyen terített asztalok vannak, melyek
pompás ételektõl roskadoznak, s köröttük
sok éhes ember ül. Egyetlen gondjuk van
csupán, hogy az evõeszközök „hatalmasak”, mintha óriásokra méretezték volna.
A pokol vendégei minden megtesznek
azért, hogy jól lakjanak, de mindhiába,
egy falat se jut a szájba. Éheznek, szenvednek a terített asztal körül, nem boldogulnak egyedül. A mennyországban semmi gond, jóllehet itt is óriási kések, villák
és kanalak vannak az asztalon. Az emberek azonban mosolyogva kívánnak egymásnak jó étvágyat, és ki-ki a szemben
ülõnek ad a finom falatokból, vagyis egymást etetik, s így senki sem marad éhen.
Íme, a pokol és a mennyország között
csupán annyi a különbség, hogy a menny
vendégei szolidárisak, egymást boldogítják, míg a másik helyen mindenki maga
próbál boldogulni. Az új esztendõnk akkor lesz boldog vagy boldogabb, ha nem
csupán magunkra gondolunk majd az
„asztal körül”, hanem egymásra is.
Amikor boldog új évet kívántunk egymásnak, a Szeretet nyelvén szóltunk, de ne
feledjük el Jézus szavát „a szív teljességébõl szól a száj.” Áldott, békés, boldog új
évet mindnyájuknak! 
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Adományokat gyûjtött és osztott a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A november végén rendezett jótékonysági bálon ismét jelentõs pénzösszeg
gyûlt össze a szeretetszolgálat számára.
SZABADOS SÁMUEL
Jákli Viktor elnök szerint a résztvevõk
száma kevesebb volt a korábbi évekhez viszonyítva, de az adományokból összegyûlt
kb. 650 ezer forint eléri a korábbi évek átlagát. A mûsorban fõleg helyi elõadók léptek fel: Papp Marcella népdalénekes, az
Ördögszekér néptáncegyüttes és a Löfan
mazsorettek. Vendégként a györkönyi német nyelvû hagyományõrzõ csoport szórakoztatta a közönséget.
A nyáron kialakult újabb német kapcsolat eredményeként a niederaichbachi szolgálat háromfõs küldöttsége is részt vett a
rendezvényen. Õk jelentõs mennyiségû
adománnyal érkeztek Földvárra.
Idén is sikeres volt az árverés, melyen helyi alkotók mûveire lehetett licitálni. Maróti
László, Bakos András, Ferenczi Zsolt és a
solti Vizi Géza képei kerültek kalapács alá,
350 ezer forint értékben. Ebbõl Ferenczi
Zsolt alkotása 100 ezer forintért kelt el.
Továbbra is gyûjt a szolgálat az iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére. Korábban már egy könnyûzenei koncerten
153 ezer forint gyûlt össze.


Ünnepek elõtt ismét lebonyolították az
„Adni öröm” akciót, melynek során egy
élelmiszer áruház elõterében a vásárlók tartós élelmiszereket ajánlhattak fel adományozás céljaira.
A karácsony elõtti ajándékosztásra ismét sokan gyûltek össze a mûvelõdési
házban. A színpadon a cserkészek betlehemes mûsort adtak elõ, a hegedû kamarazenekar rövid mûsora után pedig a polgármester mondott beszédet. 150 gyermek kapott fõleg játékokat tartalmazó
csomagot, a felnõttek részére pedig 200
csomag készült, mely kb. tízezer forint értékû élelmiszert tartalmazott. Dunaföldvár mellett került adomány Bölcskére,
Elõszállásra és Daruszentmiklósra is. Az adományozottak listája a pedagógusok, az orvosok
és az egyházak ajánlása alapján
állt össze. Sajnos, így is maradtak elégedetlenek, akik fájlalták
a listáról való lemaradásukat.
Jákli Viktor elmondása szerint
minden évben bõvül a létszám,
de a kiosztható mennyiség korlátozott. Mint mondta, a lakosság
adakozási kedve az elmúlt esztendõben nem csökkent; a cso4.

magok tartalmának döntõ többségét a lakosok hozzájárulása tette ki. A 2010-es
esztendõben a helyi malom is csatlakozott
az adakozókhoz, így nagyobb mennyiségû lisztet is osztottak. A raktáron még
maradtak tartalékok, melyek az év során
kerülnek a rászorultakhoz. 

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-testülete december 21-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 24 téma szerepelt. Az ülésen Horváth
Zsolt képviselõ nem volt jelen.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület az
alpolgármester személyérõl döntött.
A polgármester által javasolt személyt, Takács Zoltánt a testület 4-4
arányban nem támogatta.
Ezután döntés született a képviselõtestület hatáskörébe tartozó díjemelésekrõl.
Eszerint: az önkormányzati lakások
bérleti díjai 5%-kal (összkomfort:
393 Ft/m2, komfort: 265 Ft/m2,
félkomfort: 124 Ft/m2, komfort nélkül: 82 Ft/m2), az üzlethelyiségek
bérleti díjai az infláció mértékével
emelkednek.
A gyermekintézmények étkezési
térítési díjai 2,7-5.64%-kal,
– a bölcsõdében 261 Ft/nap+áfa,
– az óvodában 270 Ft/nap+áfa,
– az iskolában 337 Ft/nap+áfa lesz.
A helyi autóbusz közlekedés díjai a
következõk szerint változnak: menetjegy: 170 Ft, összvonalas bérlet: 3500
Ft/hó, tanulói, nyugdíjas bérlet: 1060
Ft/hó.
A szemétszállítás díjai a következõk lesznek: 4 ürítéssel 1225 Ft/hó, 2
ürítéssel 930 Ft/hó, ürítés nélkül 544
Ft/hó. 1100 literes konténer ürítése
3346 Ft/ürítés. Plusz ürítés díja: 197
Ft/ürítés.
A vízszolgáltatás díja a következõképpen alakul:
– lakossági vízdíj: 220 Ft/m3+áfa,
– intézményi vízdíj: 268 Ft/m3+áfa,
– alapdíj: 152-1000 Ft/hó+áfa (13100-as mérõ esetén).
A szennyvíz-elvezetés díjai: lakossági szennyvízelvezetési díja: 130
Ft/m3+áfa, közületi díj: 190
FT/m3+áfa, alapdíj: 152 Ft/hó+áfa, a
szennyvíztisztítás
díja
158
Ft/m3+áfa. Vagyis összesen: a lakossági csatornadíj 288 Ft/m3+áfa
+alapdíj, közületi csatornadíj 348
Ft/m3+áfa+alapdíj.

A testület ezután 2. fordulóban
tárgyalta a helyi adókról szóló rendeletét, melyben az egyetlen változás a tavalyihoz képest a külterületi
nem lakás célú ingatlanok teljes
adómentessége.
A következõkben a képviselõk elfogadták a 2011. évi átmeneti költségvetési rendeletet, amelyet a végleges költségvetés elfogadásáig a mûködés fenntartására hoztak, majd módosították az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
rendeletét.
A testület –forráshiány miatt- lemondott a fürdõ által elnyert „A
Dunaföldvári Termál- és Gyógyfürdõ
fejlesztése, bõvítése” címû pályázatáról, melyben a fürdõ a fenti célra 206
millió Ft-ot nyert, 103 millió Ft-os
önerõ mellett. A testület közbeszerzési pályázat elindításáról döntött a város területén pincékkel, üregekkel és
partfalomlásokkal kapcsolatos veszély elhárítási munkáinak kivitelezésére, illetve informatikai eszközök
beszerzésére.
A következõkben a Baross utcai
pinceleszakadással kapcsolatos vis
maior támogatás igénylésérõl döntöttek, majd elfogadták a képviselõ-testület 2011. évi Munkatervét, illetve a
Városi Mûvelõdési Központ 2011.
évi Rendezvénytervét. A képviselõk
támogatták a polgárõrség Jókai utca
2. szám alatti ingatlan ingyenes használat iránti kérelmét, majd 250 ezer
Ft-os támogatást adtak feladataik ellátására.
A testület döntött rendõrségi
szolgálati lakás igénylésével kapcsolatban, tájékoztatót hallgatott
meg a mezõõri járulékok befizetésérõl, a Ságvári utca- Kereszt utca
forgalom korlátozásáról döntött illetve ingatlan-felajánlásokat bírált
el.
Ezután a képviselõk megbízás
adásáról döntöttek az önkormányzat energiaszolgáltatási auditjának
elvégzésére, majd kinyilvánították
azon szándékukat, hogy csak egy
civil szervezeti futballklubnak
nyújtanak támogatást. Végül döntés született arról, hogy a testület a
dunai limes világörökségi nevezésének elõkészítéséhez nem csatlakozik. 
5.

Kevesebben adtak
vért decemberben
December 9-én tartották az év utolsó véradását
a mûvelõdési házban. Kuti Valéria, a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy a korábbi évek decemberi
véradásaihoz viszonyítva valamivel kevesebben
jelentek meg az idén.
SZABADOS SÁMUEL
Ez 122 véradót jelentett, mely tízegynéhány fõvel marad el a korábbi átlagoktól. Ez részben a
kedvezõtlen idõjárási és útviszonyoknak is köszönhetõ. Az egész év átlagát tekintve viszont kedvezõ
a részvételi arány; felülmúlja az elõzõ évét.


Kuti Valéria

Az év utolsó véradásán a jelentkezõk 96% - a adhatott vért; 27 új véradót is regisztráltak a nap során. A rendszeres véradók döntõ többsége megjelent, a mozgósítás plakáton, illetve személyes meghívókkal történt. Cziger István volt a legaktívabb
szervezõ, aki több mint húsz embert szervezett be.
A gimnazisták, sajnos, most nem érkeztek meg,
pedig korábban szervezetten vettek részt a véradásokon. Városunkban öt speciális, úgynevezett plazmás véradót tartanak nyilván, az õ vérük különleges és egyedi.
Legközelebb március elején lesz véradás
Dunaföldváron, 2011-ben a Vöröskereszt négy alkalommal szervez véradást. 

Programokban gazdagon zárta az évet a polgárõrség
Sok feladata volt a város polgárõr szervezetének az év utolsó heteiben.


SZABADOS SÁMUEL

A települések tisztaságáért indított akcióhoz csatlakozva az országos szövetség és
a Környezetvédelmi Minisztérium közös
pályázatán szerzett pénzbõl platánfákat vásároltak, melyeket a Duna- parti sétányon
ültettek el. A helyszín kiválasztásánál szerepet játszott az a tény, hogy a partszakasz
a város talán leglátogatottabb része.

A megyében mintegy negyven település
szervezete csatlakozott az akcióhoz. A faültetés a polgárõrök részérõl nem újkeletû,
mivel évekkel ezelõtt a városi sportpályán
már telepítettek növényeket.
December 4-én hetedik alkalommal rendezték meg a Polgárõr Teremfoci Kupát a
városi sportcsarnokban. A meghívásnak
idén a rendõrség és a vendéglátósok gárdája tett eleget. Ez évben a vendéglátósok bizonyultak a legjobbaknak. A jövõre vonatkozó tervek között szerepel egy februári
teremtorna megszervezése, ahova több
csapat jelentkezését várják a szervezõk.
Mikulás napján, december 6-án, a koráb-

autókat, a Mikulás pedig megnézte, hogy
be van- e kapcsolva az öv. Ha mindent
rendben talált, a vezetõ ajándékba egy
csokimikulást kapott, ha nem, akkor az
ajándékot összetörve kapta meg figyelmeztetésként. A húsz megállított gépjármû
vezetõjének mindegyike szabályszerûen
közlekedett ez alkalommal.
December közepén hasonló akció keretei közt a
kerékpárosok kontrolljára
került sor az esti órákban.
Azokat, akik nem rendelkeztek világító eszközzel, a
polgárõrök egy villogó lámpával ajándékozták meg, a
rendõröktõl pedig csak szóbeli figyelmeztetést kaptak.
Húsz lámpát szereltek fel
ezen az estén, s mivel még
ugyanennyi maradt a készletbõl, ezért az akció januárban folytatódik.

Felhívás
KERESZTES LAJOS, POLGÁRMESTER
2011. március 1-jén a Dunaföldvár várossá avatásának évfordulójára rendezett
ünnepség és gálamûsor keretében kerül
átadásra a helyi rendelettel alapított


„Dunaföldvár Díszpolgára”
valamint a

„Dunaföldvár Gyermekeiért”
és a

„Dunaföldvárért”
bi évekhez hasonlóan a rendõrséggel
együtt közúti ellenõrzésen vettek részt a
polgárõrök. Az autósok biztonsági öveit
ellenõrizték. A rendõrjárõr állította meg az

emlékérem kitüntetés.
Kérem Dunaföldvár Város lakosságát,
gazdálkodó és társadalmi szervezeteit, az
6.

Az ünnepek elõtt a központban és az
áruház elõtt egyenruhás polgárõrök adtak
szolgálatot a vásárlók biztonsága érdekében.
Karácsony elõtt a Megyei Polgárõr
Szövetség kibõvített elnökségi gyûlést
tartott Dunaföldváron. Az elnökség tagjain kívül jelen voltak a megyei és a paksi rendõrkapitányság vezetõi, valamint a
városi õrsparancsnok. A téma az év értékelése volt, valamint szóba kerültek a
következõ év jelentõsebb feladatai. A
rendõrség részérõl elhangzott, hogy a
megye polgárõrei felkészültek, s az év
során sikeres volt az együttmûködés a
két szervezet között. Ennek is köszönhetõ, hogy megyénk az országos bûnözési
statisztikák alapján jó mutatókkal rendelkezik. 

egyéb tömegszervezeteket, hogy 2011.
január 14-ig tegyenek javaslatot a majdani díjazottakra.
A „Dunaföldvár Gyermekeiért” díj a
2011. évben elõször kerül kiadásra. Annak a személynek adományozható, aki a
városban legalább 10 éve kiemelkedõ
eredményt ért el a gyermekek és fiatalok
nevelésében az oktatás, a sport és a kultúra területén.
A javaslatokat - részletes indoklással a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek
eljuttatni.
Javaslataikkal, véleményükkel segítsék
elõ a képviselõ-testület azon a törekvését,
hogy a közmegbecsülésnek örvendõ személyeket vagy csoportokat kitüntethesse,
elismerésben részesíthesse. 

Gyógyfürdõ-történet
Ha álmodnánk egy nagyot, akkor Dunaföldvárról nemcsak a
híd, hanem a Duna-parton álló
strand- és gyógyfürdõ is eszébe
juthatna az embereknek. Egy
fürdõ, ahova nemcsak azok térnének be szívesen, akik gyors
felfrissülésre vágynak, hanem
elsõsorban azok, akik gyógykezeléseket vesznek igénybe. Szálloda állna a Duna-parton,
ahonnan egy kellemes sétával
elérhetõ lenne a felújított, modern kezeléseket nyújtó gyógyfürdõ.
Ha álmodnánk egy nagyot…


VICZAI JÁNOS,

VEZÉRIGAZGATÓ,

DDIF ZRT.

Olyan sokat emlegettük már, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen remek adottságokkal bír a város, remek gyógyvizünk van, hogy ki kellene
használni ezeket a lehetõségeket. Idõrõl
idõre felmerül a téma, de komoly elõrelépés, tetterõs cselekedet mindezidáig nem
történt.
A strand- és gyógyfürdõ sorsa újra napirendre tûzött téma lett. Még az elõzõ városvezetés által benyújtotta a DDOP 2.1.1
jelû pályázatot, amely a meglevõ épület jelentõs átalakítását valamint a kinti medencék lefedését irányozta elõ. Városunk önkormányzata akkor a pályázathoz szükséges önrészt biztosítottnak látta és elkülönítette.
A pályázatot azonban elsõ körben (2010
tavaszán) több érintett szervezet és hatóság
nemleges javaslatára elutasították. A DélDunántúli Területi Tervtanács a bemutatott tervet elsõsorban azért marasztalta el,
mert alapvetõ koncepcionális problémákat
hordozott, amelyek a teljes áttervezést igényelték volna. Azonban a Tervtanács az áttervezés lehetõségét meghagyta, és a megyei fõépítészt felkérte, hogy segítsen a
terv átalakításában. Az elutasított pályázatot Szécsi András, a DDIF Zrt. akkori vezérigazgatója megfellebbezte.
A fellebbezés ideje alatt születtek olyan
ötletek a városi- és strandvezetésben, amelyek arról szóltak, hogy elsõsorban a
gyógyászati kezeléseket kell elõtérbe helyezni. Sõt, egyes tervek szerint
Dunaföldvár olyan központi településsé

válhatna a térségben, ahova gyógyászati
kezelésekre utalják a betegeket.
Tudvalevõ, hogy ma az OEP (Országos
Egészségbiztosítási Pénztár) orvosi rehabilitáció keretében 10 gyógyászati ellátást
támogat. Ebbõl öt a dunaföldvári strand- és
gyógyfürdõben is igénybe vehetõ: gyógyvizes gyógymedence, iszappakolás, orvosi
gyógymasszázs, víz alatti vízsugármaszszázs, víz alatti csoportos gyógytorna. A
további öt kezelés (amelyek most nem vehetõek igénybe Dunaföldváron) a következõ lenne: gyógyvizes kádfürdõ, súlyfürdõ,
szénsavas fürdõ, komplex fürdõgyógyászati ellátás és a 18 éves kor alatti
csoportos gyógyúszás. A dunaföldvári
gyógyvíz kapacitása, rendkívül jó és bizonyítottan gyógyító hatása lehetõvé tenné,
hogy mind a 10 OEP által támogatott kezelést elvégezhessék.
A fellebbezés sikere után a terveket ennek megfelelõen kellett volna átalakítani,
hiszen a gyógyászati kezelésekhez megfelelõ helyiségek és berendezések szükségeltetnek.
A tervezgetéseket követõen a váratlan
fordulat akkor állt elõ, amikor 2010 novemberében kiderült, hogy a Szécsi András által benyújtott (tavaszi!) fellebbezést
elfogadták, és a pályázat nyert. A „siker”
talán annak volt köszönhetõ, hogy számos
más önkormányzat elállt a nyertes pályázatától anyagi forrás hiányára hivatkozva.
Az összegek a következõképpen alakultak: a Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatóságának vezetõje 103.290
355 Ft összegû támogatásra érdemesnek
ítélte a pályázatot 50%-os támogatási
arány mellett. Így az elszámolható összköltség 206.580.711 Ft lett volna.
7.

Csakhogy idõ közben a fürdõ fejlesztésére félretett önerõt az önkormányzat átcsoportosította, ugyanis nem bíztak a fellebbezés sikerében. (Ez a pénz a Kálvária partfalmegerõsítésére illetve a Ságvári Endre utca Kereszt utca vízelvezetésére fordítódik.)
Mindezek miatt a sikeres pályázat hírére
a képviselõ-testület nehéz döntési helyzetbe került, hiszen komoly mérlegelés alá
kellett vetni, hogy vállalható-e az önkormányzat részérõl az önrész finanszírozása.
A képviselõ-testület 2010. december 21-i
ülésén úgy döntött, hogy a fürdõ beruházását nem tudja támogatni. Lényeges érvként
felmerült, hogy a terv több millió forintos
átdolgozása sem adott volna garanciát az
új koncepció elfogadására.
A történet azonban itt még nem ér véget:
benyújtásra került egy másik pályázat is
(KEOP 5.3.0.), amely a meglevõ épület öltözõinek, hõszigetelésének, gépészetének
megújulását próbálná megvalósítani. A pályázatot 2010 májusában nyújtották be, a
döntés ez év januárjában várható. Jóval kisebb összegrõl és jóval kisebb önerõrõl
lenne szó ezen pályázat esetében, reméljük, hogy az elbírálás sikere után a városvezetés ezt a pályázatot támogatni tudja.
A legfontosabb cél ugyanis az lenne,
hogy a meglevõ, korszerûtlen állapotokat
megszüntessük, a mûködési költségeket
optimalizáljuk, azaz a lehetõ legnagyobb
mértékben leszorítsuk a kiadásokat (ez elsõsorban a gépészeti átalakítással valósulhatna meg), hiszen a veszteségesen mûködõ strand- és gyógyfürdõ folyamatos terheket ró városunk önkormányzatára.
Az elsõ pályázat elutasítása visszahelyezett bennünket az álmok világából a realitások talajára. A második pályázat azonban még hozhat újat. Fontos lenne, hogy a
pályázati pénz mellett némi önkormányzati ráfordítással megújuljon a strand- és
gyógyfürdõ gépészete, hõszigetelése, öltözõi. Fontos lenne megragadni az alkalmat,
hiszen a meglevõ viszonyok konzerválása
nem hoz újat, nem hoz költségcsökkenést,
nem hoz elõrelépést.
Érthetõ és elfogadható tény – különösen,
amikor ennyi természeti csapás sújtotta városunkat -, hogy az önkormányzat elvégzendõ feladatainak rangsorában nem a
gyógyfürdõ áll az elsõ helyen. Azonban
Dunaföldvár városi rangja valamint az itt
és a környéken lakók életkörülményeinek
javítása arra kötelez bennünket, hogy a lehetõségekhez mérten a legésszerûbb döntés szülessen. 

Pályázati felhívás a civil szervezetek számára
nyújtandó 2011. évi támogatásról


KERESZTES LAJOS

POLGÁRMESTER

A civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési támogatás felosztásáról 2011. februárban dönt a képviselõtestület.
2011-ben önkormányzati költségvetési

támogatásban csak azok a civil szervezetek részesülhetnek, melyek a polgármesteri hivatalban összeállított egységes pályázati adatlapon nyújtják be igényüket.
A pályázati adatlap a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthetõ, vagy külön
igénylés esetén nyomtatott formában a

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és
Szakiskola
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény
felvételi tájékoztatója
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5., Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270
E-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu, Honlap: www.magyarlaszlogim.atw.hu
Igazgató: Balogh Emese, Igazgatóhelyettes: Csizmadiáné Mihálovics Magdolna

Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS és a felvétel rendje a 2011-2012-es tanévben
A 6 osztályos gimnáziumba az általános iskola 6. osztályába járó diákok jelentkezhetnek.
A 6 osztályos képzés tagozatkódja: 03
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból
kapott központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését 2011. február 18-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év
végi, 6. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk.
A felvételi pontszámot a következõ tantárgyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika (maximum 60 pont).
Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba a nyolcadikos tanulók jelentkezését
várjuk.
Az 5 osztályos képzés tagozatkódja:
02
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év
végi, 8. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk.
A pontszámot a következõ tantárgyak
érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, föld-

rajz, informatika (maximum 100 pont).
A 4 éves képzési idejû osztályba a
nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
A 4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év
végi, 8. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk.
A pontszámot a következõ tantárgyak
érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika (maximum 100 pont).

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS
SZAKISKOLAI KÉPZÉS A
2011-2012-ES TANÉVBEN
A 2011/2012. tanévben egy kilencedik
osztályt indítunk:
21 kód: gépészet, mezõgazdaság szakmacsoportok (2 évf.+szakképzési évfolyamok)
22 kód: könnyûipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportok (2 évf.+szakképzési évfolyamok)
Elõrehozott szakképzés:
24 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – hegesztõ szakképesítés.
25 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – szerkezetlakatos szakképesítés.
8.

polgármesteri hivatalban ingyenesen igényelhetõ.
További feltétel azok számára, akik a 2010.
évben kaptak önkormányzati támogatást,
hogy újabb igénylést akkor nyújthatnak be, ha
a korábbi támogatás felhasználásáról legkésõbb 2010. december 31-ig részletesen (számlával igazoltan) elszámoltak a hivatal felé.
Az igényeket legkésõbb 2011. január 21.
(péntek) 12 óráig lehet benyújtani! 

26 kód: elõrehozott vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport – panziós, falusi
vendéglátó szakképesítés.
27 kód: elõrehozott szakképzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport – élelmiszer- és vegyiárueladó szakképesítés.
28 kód: elõrehozott szakképzés könnyûipar szakmacsoport – nõi szabó szakképesítés.
29 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – központifûtés- és csõhálózat-szerelõ szakképesítés.
A szakképzõ évfolyamokon az alábbi
képzések indítását tervezzük
8 általános iskola és betöltött 16. év után
az OKJ szerint:
– Panziós, falusi vendéglátó
– Szerkezetlakatos
– Épületgépészeti csõhálózat- berendezés szerelõ: központifûtés- és csõhálózatszerelõ, vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ
– Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító
– Festõ, mázoló és tapétázó
A 10. osztály befejezése után:
– Irodai asszisztens
– Nõi szabó
Érettségizetteknek ajánljuk:
– Élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ
A speciális szakiskolában az alábbiakra van lehetõség:
23 kód: 9-10. osztályban speciális tanterv
szerint, tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az alábbi szakma csoportokkal ismerkednek meg kis létszámú csoportokban:
– gépészet,
– könnyûipar
– mezõgazdaság
– kereskedelem-marketing
A késõbbiekben lehetõségük van az
alábbi szakmák elsajátítására:
– Élelmiszer és vegyi áru-eladó
– Parkgondozó
– Munkaruha- és védõruha-készítõ, lakástextil-készítõ
– Szerkezetlakatos, lemezlakatos 

Mozgássérült
évzáró
December 3-a 1992-óta a Fogyatékkal
Élõk Világnapja. Az ENSZ által életre
hívott világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, a baleset miatt megváltozott emberek problémáira. Ehhez a
világnaphoz kapcsolódva, 2010. december 4-én tartotta a Mozgássérültek
Dunaföldvári-Bölcskei Csoportja évzáró rendezvényét a mûvelõdési házban.


BABITS JÓZSEFNÉ

A térségünkben a fogyatékkal élõk számára vonatkozó pontos adat nincs, korábbi
beszámolók és szolgáltatás- felmérések
alapján mintegy 300 mozgássérült élhet itt.
December 4-én tartotta évzáróját és éves
beszámolóját a mozgássérültek dunaföldvári-bölcskei csoportja, s ezen a napon a
közelgõ ünnepek alkalmából köszöntötték
a tagokat is. A csoport vezetõi, Kudlik Vilmos és Szemenyei Rózsa immár kilenc éve
tesz eleget odaadó szorgalommal a megbízatásának; intézik kéthetenként - sok esetben a fogadóórákon túl is - sorstársaik
ügyes bajos dolgait, év közben tartják a
kapcsolatot a várossal és annak szociális
intézményeivel, az év végéhez közeledvén
pedig keresik a szponzorokat, támogatókat, hogy megszervezhessék az évzáró rendezvényüket.
A december 4-i rendezvényen azok a
sorstársak tehettek eleget a meghívásnak,
akik idõben befizették az éves tagdíjat, közel százan voltak. Szemenyei Rózsa köszöntjében hangsúlyozta, hogy zárt világ az
övéké, de nyitott lehetne, ha a társadalom
nagyobb figyelemmel fordulna a mozgássé-

Dunaföldvár szülötte

Devich Sándor
Városunkban, Dunaföldváron 1894. december 1-jén látta meg a napvilágot
Devich Sándor restaurátor, festõmûvész.


SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Devich (1912-ig Devics) István és Teller
Gabriella házasságából született. Édesapja
a dunaföldvári Magyar Királyi Sóhivatal
sótárnoka volt.

rültek felé. Hiányolta a foglalkoztatást és a
képviselet lehetõségét a városi közéletben,
és hálásan megköszönte a sok támogatást,
amely lehetõséget adott a mozgássérültek
számára a találkozó megszervezésére.
Ezt követõen Keresztes Lajos polgármester beszédében kijelentette, hogy az õ
személye nem csak egy napra fogja ezentúl korlátozni a fogyatékkal élõkre való figyelmet. Mint mondta, szeretné, ha a városban az élethez való jog egyformán megilletné a sérülteket is. Igaz, ezen a téren is
nagyon sok változtatásra lesz szükség a hiányosságok pótlását illetõen. Elmondása
szerint ez egy hosszú folyamat, de igyekszik eleget tenni a kéréseknek.
Ezt követõen mintegy két órában az
ünnepi mûsor következett. Nagy sikere
volt az Ördögszekér néptáncegyüttes
gyors és lassú csárdásainak, a Zsigec musicalcsoport musical részleteinek. Móra
Ferenc elbeszélését Fazekas Zsuzsa, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozója
olvasta fel. A szánkó címû elbeszélés aktualitása ma is érvényes, hiszen a segíteni akarás és a segítségnyújtás szép példájáról szól. A
daruszentmiklósi Darumadár
amatõr együttes
egy Hofi paródiával és sok szép
karácsonyi dallal színesítette a
mûsort, s a könnyed mûfaj keretén belül - szintén
amatõrök
elõadásában Korda-Balázs
énekshow zárta
a programot.

Devich Sándor elemi és középiskolai
tanulmányai után a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója lett, 1918ban szerzett rajztanári oklevelet. Fõiskolai tanulmányait megszakította az elsõ
világháború. 1914-1916 között az orosz,
majd újabb két évig az olasz fronton harcolt.
A fõiskolán Révész Imre, majd továbbképzõsként Balló Endre növendéke volt.
1920-ban, tanulmányainak befejeztével
Szegedre került, több mint két évtizedig a
Klauzál Gábor Gimnázium rajztanára
volt.
9.

Az igazi meglepetés a kisteremben várta
a meghívottakat. A számukra tartott fogadáson sertéspörköltet szolgáltak fel körettel, desszertként sütemény is volt. Végül a
csoportvezetõk karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedtek a sorstársaknak.
Mindenki jó hangulatban ünnepelt és zárta
le az évet.
2011-ben a vezetõk a mozgássérültek fogadóóráit ismét a családsegítõ szolgálatnál
tartják. A belváros akadálymentes intézményében, külön irodában tudják ezentúl
fogadni a csoport tagjait. A jövõben könynyebben és rendezettebben segítve ezzel is
a mozgássérültek mindennapjait. 

1927-ben ösztöndíjjal egy évet Párizsban
töltött, Barcsay Jenõvel együtt jutott el a mûvészetek „fõvárosába”. A modern mûvészetek közvetlen megismerése mellett a Louvreban több másolatot készített régi olasz mesterek mûveirõl (Baldovinetti: Madonna). Itáliában is járt tanulmányúton.
Szegeden a város, az egyetem és Csongrád megye elõkelõségeirõl készített portrékat. A Tisza-parti városban ismerkedett
meg késõbbi feleségével, két fiúgyermekük született.
A második világháború végén Budapestre költöztek. Devich Sándor a Â

Â Szépmûvészeti Múzeum fõrestaurátora lett, de dolgozott az Esztergomi Keresztény Múzeumban is. Nevéhez fûzõdik a Régi Képtár több kincsének restaurálása, valamint Csontváry Kosztka Tivadar festményeinek elsõ konzerválása,
restaurálása (1961), Lotz Károly, Than
Mór egy-egy freskójának (Keleti pályaudvar, Bakáts téri templom) helyreállító
munkája.
A tevékeny restaurátor, festõmûvész
1976. május 19-én halt meg Budapesten.
Két fia közül Devich Sándor a Bartók
Vonósnégyes Kossuth-díjas tagja, hegedûmûvész, míg fiatalabb gyermeke Devich

Az általános iskola befejezésekor egy
szikár, bajuszos férfi jött az iskolába, cipelte háromlábú fényképezõgépét. Az
osztálytársaimmal a csoportképhez sorba álltunk, a tanáraink az elsõ sorban
foglaltak helyet a székeiken. A bácsi bebújt a géprõl lógó fekete lepel alá, elkiáltotta magát: nézzetek ide, mosolyogjatok! Ez az emlékem Pirger Imre fényképész mesterrõl. Késõbb nagyon sok
munkájával találkoztam, megörökítette
a híd építését, avatását, újjáépítését, a
régi Bölcske utca kicsi házait, a focistákat, az árvizet; panoráma képet készített a városról, és nagyon sok emberrõl
készített felvételeket.
Unokája Szabó Mihályné, Molnár Anna
mesél a mesterrõl:


KISS ÉVA

„Pirger
Imre
1898-ban Földváron született, egész
életében a szülõi
házban az AlsóBölcskei utca 2ben élt. Édesanyja
földvári volt, édesapja úgy került ide,
Alcsútról származott. Apja disznókkal kereskedett, bejárta a környéket, sõt Somogy
megyét is gyalog.
Iskoláit itthon végezte. A polgári után

János gordonkamûvész. Mindketten a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen
tanítanak, a magyar zenei élet kiválóságai
közé tartoznak.
Irodalom:
Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990.
fõszerkesztõ:
Kenyeres
Ágnes.
http://mek.oszk.hu
Devich Sándor – a Szépmûvészeti Múzeum restaurátora = http://www.artportal.hu
Devich Sándor hegedûmûvész =
http://www.napkut.hu
Katolikus Plébánia, Dunaföldvár (anyakönyvek) 

Wurzinger János fényképésznél tanulta a
szakmát. Mesterétõl nagyon jó alapokat
kapott. Õ talán szeretett volna még tanulni,
de nem volt lehetõsége rá. Olyan ember
volt, aki a jég hátán is megél, furfangos
eszû. Élete végéig aktívan dolgozott, érdeklõdõ, nyitott ember volt. A történelmet
és a földrajzot imádta, élete végéig járatta
az Élet és Tudományt. 1989-ben 91 éves
korában halt meg.
A szakmát kitanulva fényképész lett belõle, a volt mozi melletti házban, az udvari részben volt mûterme. Megházasodott, a
feleségét is bevonta a munkába, amikor vidéken dolgozott, õ vezette a boltot. Ha kellett fényképezett, elõhívott.
Pirger Imre minden fontosabb eseményhez elment, rögzítette. A környezõ uradalmakban festményekrõl reprodukciókat készített, járt Andráspusztára, Teleky Gyulához Soltra, Szluháékhoz Alsószentivánba
a családot fényképezni. Megörökítette az
egyházi eseményeket, az egyletek szerepléseit, a színházi elõadásokat, a különféle
rendezvényeket.
A háború alatt megfordult több hadszíntéren. Ha tehette, ott is fényképezett, például a Felvidéken csinált képeket az ott
élõkrõl, a fizetség élelem volt, amit hazaküldött a családjának.
A háború alatt lebombázták az épületet,
ahol a mûterme állt, dolgai nagy részét
széthordták. Hazaszorult, a házukban rendezett be magának egy mûhelyt. Ebben az
idõben nagyon sokat dolgozott a környékbeli településeken: Baracson, Bölcskén,
Madocsán, Nagyvenyimen, Dunaegyházán, Sismándon, Daruban, Gyapapusztán, Solton, Alsószentivánon. Egy kis
Csepel motorral járta be ezeket a helyeket.
Szükséges volt vidéken is munkát szerez10.

A Madonna

nie, mert akkor már több fényképész dolgozott Földváron: Juliska néni (Júlia fotó),
Braunász és Lonci néni a Mészáros utca
legelején. Braunász már modern gépekkel
fényképezett.
Két lemezes gépe volt és két tükörreflexes síkfilmes; síkfilmmel is dolgozott, de
igazán csak az üveglemezt szerette. A kazettás gépekhez, amikbe bele lehetett bújni, ragaszkodott. Bebújni a fekete lepel alá
azért kellett, mert így tudott élességet állítani. Levette a kapszlit, a fedelet a lencse
elõl és annyi fényt engedett be, amennyi
kellett. Egy gombbal tudott exponálni.
Õ hívta elõ a negatívokat és a képeket is.
Az üveglemezen lévõ negatívot ugyanúgy
hívta elõ, mint a papírt. A háború után már
nehéz volt lemezhez jutni, elterjedt az
újabb technika, legtöbben már kazettás kisfilmekkel dolgoztak. Volt egy ismerõse
Pesten (Földvárról elszármazott család), az
õ segítségével jutott hozzá az általa kedvelt
üveglemezekhez. A Póth Tibi bácsitól
zsákban szállította haza az üveg negatívokat. A vegyszert maga állította elõ. Csizmadia illatszeresnél vette az alapanyagokat
az elõhíváshoz: szódát, metol szulfidot…
Desztillált vizet maga gyártott. Elõhíváskor
egy keretbe foglalt üveglapra helyezte a negatívot, erre került a papír. Alulról meg lett
világítva, hogy mennyi ideig, azt egy óraszerkezettel be tudta állítani. Ha gyenge tónusú- világos volt a negatív, keménypapírt
használt, ha sötét volt a negatív, akkor
lágypapírt. Megvilágítás után tette bele a
hívóba a papírt, majd a rögzítõbe, végül
tiszta vízben kiáztatta a kész papírképet.
Színes képet nem csinált, de volt egy színezõ eljárás: ecsettel festettük-színeztük a
fekete fehér, száraz képeket, nagy igény
volt rá. Három színt használtunk: pirosat, Â

Â kéket sárgát. Kis tubusban, alumínium
dobozkákban voltak a festékek. A három
színbõl kevertük ki a megfelelõ színeket.
Például a kékbõl és pirosból bordó lett. Lementünk a Duna mellé kagylókat gyûjteni,
vele mentem én is, szerettem rajzolni, színezni. A kagylókban kevertük ki a színeket.
Az ötvenes években a rendõrök balesetekhez, gyilkosságokhoz rendszeresen vitték fényképezni. Egyszer egy sötét pincében feküdt az áldozat, felvinni nem lehetett, úgy tudta lefényképezni, hogy egy

nagy tükörrel és egy fehér lepedõvel megvilágította a helyszínt. Egyszer éjjel, még
gyerek voltam, zörgettek, orosz katonák
jelentek meg egy magas rangú tiszttel.
Azonnal kellett neki egy kép az útlevelébe,
mert haza akart utazni. Akkor éjjel megcsinálta neki a szobában.
1951-ben, amikor bevezették a személyi
igazolványt, a paksi kapitányságtól megbízták, hogy készítse el a földváriak és a
környezõ településeken élõk igazolványképeit. Éjjel nappal dolgozott az egész csa-

Appelshoffer János a
”Népmûvészet ifjú mestere”

Appelshoffer János

A városunkban mûködõ Ördögszekér
néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje
múlt év õszén Budapesten vehette át a
Nemzeti Erõforrás miniszterétõl a
„Népmûvészet ifjú mestere” kitüntetést,
amely jelzi, hogy szakmai munkáját figyelemmel kísérik és elismerik országos
szinten.


SZABADOS SÁMUEL

Az elismerés azoknak a 35 éven aluli ifjú tehetségeknek szól, akik a népmûvészet

bizonyos területén sikereket értek el, maradandó értékeket alkottak.
Az Ördögszekér néptáncegyüttes karácsony elõtti hagyományos gálamûsora is
bizonyította, hogy vezetõjük nagyszerû
adottságokkal rendelkezik, aki fiatal kora
ellenére joggal tett szert országos elismerésre.
A gálamûsor összeállítása a korábbi
évekéhez hasonlóan adott téma köré
csoportosult. Az
ünnepek hangulatához igazodva az
adventi misébõl
indult ki, sor került
az István napi köszöntésre, disznóvágásra, majd a
farsang emelkedett
hangulatával zárult
a gála. A program
azonban ezzel még
nem ért véget. A
Bodnár Balázs vezette zenekar az éjszakai órákig húz-

lád, az egész ház tele volt száradó vagy
már kész képekkel. Húztuk a vizet a kútból, még anyám is besegített, õ osztotta a
képeket, írta fel a neveket.
Én is megtanultam a szakmát, amit nagyon szerettem. Szekszárdon a híres
Borgula fényképész vejénél szabadultam
föl 1964-ben, de nem tudtam elhelyezkedni, se helyben, se Dunaújvárosban, se
Pakson. Nekem is a vándorlás jutott volna, mint neki. Más munka után kellett
néznem.” 

ta a talpalávalót. A zenekar elõször dolgozott együtt a földvári néptáncosokkal,
mindkét fél megelégedésére, így az
együttmûködésnek valószínûleg lesz
folytatása.
A karácsonyi gálamûsorban nyolcvan
ember lépett a színpadra, az együttes apraja-nagyja. A nagy érdeklõdésre való tekintettel két elõadást kellett tartani, délután és este.
Az elkövetkezõ hónapokban fõleg itthon
lép fel az együttes, tavasztól a szabadtéri
programok idõszakában pedig a szaporodó
meghívásoknak tesznek eleget. 

Ismét tehetségek bukkantak fel a szavaló versenyen
A Beszédes József Általános Iskola alsó
tagozata 2010 decemberében is megszervezte a vers- és prózamondó versenyt.


SZABADOS SÁMUEL

A zsûri az alsó tagozatos pedagógusokból állt, természetesen etikai megfontolá-

sokból a saját tanítványát senki nem értékelhette. A mûvek ajánlásában a tanítónõk
és a szülõk közösen tevékenykedtek, de a
választás joga a kisdiákoké volt. A felkészülés szintén párhuzamosan folyt, otthon
és az iskolában.
A mozgósítással nem volt gond, hiszen
11.

ebben a korban igen fogékonyak a gyerekek, sokan jelentkeztek. A kisdiákok
többsége alaposan felkészült. Az izgalom
és a drukk mellett észre lehetett venni,
hogy kik azok, akik többször léptek már
fel közönség elõtt, s ki azok, akik most
debütáltak.
Â

Hambalkó autósiskola

Mûvelõdési ház

KRESZ tanfolyam indul:
2011. január 24, február 7., 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
D kategóriás buszvezetõi tanfolyam is indul.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Angol, német, latin, francia nyelvoktatás
Diákoknak óriási kedvezmény!

2011. január – PROGRAMOK
Január 10., 17., 24., 31. 18:00
Téli Esték, a Kertbarát klub elõadásai
Január 15. 17:00
Családi Farsang, a katolikus egyházközség rendezvénye
Január 21. 18:00
Magyar Kultúra Napja
Ünnepi beszéd
Dunaföldvár Kultúrájáért – díjátadás
Fény-játékok – irodalmi est Lázár Ervin mûveibõl felnõtteknek
Játsza: Nagy Anna és Huszárik Kata

OKÉV szám:
17–0073–05,
Akkreditációs
lajstromszám: 0855

Január 22.
35 éves a Kertbarát Klub, jubileumi mûsor

Külföldi munkára
készülõknek
beszédcentrikus
felkészítés!

FEBRUÁRI ELÕZETES

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

Népszerû Tudomány
Varázslatos Kongó
Elõadó: Szilasi Ildikó, antropológus

www.hambalkoautosiskola.hu

Dumaszínház
12.

Â A verseny az iskola számára is fontos, hiszen a felsõ tagozatba lépve a tanítónõk jelzik, hogy mely gyerekek verselnek,
szerepelnek ügyesen, rájuk a mûsorokban,
elõadásokon lehet számítani. Több tehetséges diák tûnt már fel ezen a megmérettetésen a korábbi években, közülük néhányan felnõtt korukban sem szakadtak el a

versmondástól, a nyilvános fellépéstõl,
gondolok például Regényi Júliára vagy
Götzinger Laurára.
Idén a másodikosok versenyét Szurok
Bence nyerte, aki elõször szerepelt nagyobb közönség elõtt. A harmadikosok
közül Márkus Fanni bizonyult a legjobbnak, õ a múlt évben is részt vett a rendez-

vényen, de akkor nem ért el helyezést. Felkészítõje szerint egy év alatt Fanni sokat
fejlõdött. A negyedikesek, a legidõsebbek
között Nyári Eugénia érdemelte ki az elsõ
helyezést. Õ is elõször indult a versenyen,
egy ízes, tájszólásban elõadott székely
népmesével nyûgözte le a zsûrit és a közönséget. 

Márkus Fanni

Szurok Bence

Nyári Eugénia

Széchenyi István
titokzatos világa
A Népszerû Tudomány decemberi elõadója, dr. Csorba László, a Magyar
Nemzeti Múzeum fõigazgatója Széchenyi István halálának 150. évfordulója
okán beszélt a magyar polgári átalakulás programadójáról, rendkívüli életérõl
és különös haláláról.


BALOGH EMESE

A Széchenyi családdal szoros a kötõdése
a Magyar Nemzeti Múzeumnak, hiszen
gyûjteménye, könyvtára felajánlásával
1802-ben gróf Széchenyi Ferenc jóvoltából alapíttatott. A múzeum gróf Széchenyi
István halálának évfordulóján új típusú kiállítással tiszteleg a reformkori politikus
emléke elõtt: a tárlat életének leglényegesebb, legmeghatározóbb állomásait ragadja meg, s a zseni univerzumában barangolva bemutatja a látogatóknak, honnan indult
Széchenyi, életének, munkásságának milyen nagyszerû vonásai voltak, de kitér a
démonokkal való viaskodására is és arra,
hogyan tekint rá az utókor.
Dr. Csorba László Széchenyi betegségére vonatkozóan elmondta, hogy laikusként
hasonlóan kezeljük ma Széchenyi elmebaját, mint kortársai. Azt gondoljuk, hogy
csupán gyengék voltak az idegei. Pedig a

pszichiátria ismeri
Széchenyi elmebaját, amely nem érintette a memóriáját, a
logikáját, ezért a
feltisztulási
idõszakokban nagyszerû, kivételes államférfihez illõ teljesítményre volt képes.
Széchenyi betegsége az életét kutató
történész számára
súlyos módszertani
problémát jelent, hiszen a források közti hézagokat a józan
ész alapján lehet kikövetkeztetni. Az õ
esetében azonban
nem tudni, hogy
egy- egy tettét a józan ész vagy a betegség számunkra
hozzáférhetetlen logikája irányította.
Dr. Csorba László
szerint
azonban
mindettõl függet- Â
13.

dr. Csorba László

Â lenül, elvitathatatlanul gróf Széchenyi
István a magyar polgári átalakulás elsõ,
nagy programadó zsenije. A ’20-as-’30-as
évek igazi sztárja, aki valójában nem talált
ki újat – kortársai már minden elemet összegyûjtöttek -, de õ összegezte mindezt egy
lenyûgözõ, átfogó programban, s õ találta
meg azokat a lépéseket is, amelyekkel közismertté lehetett tenni az átalakulás programját, el lehetett indítani a reformokat.

Kiegyensúlyozott volt
a DSTE õszi
teljesítménye
A Szabó Péter edzõ dirigálta megyei
másodosztályú gárdánk nagyjából a
múlt évi kerettel kezdte augusztusban
õszi bajnoki szereplését.
SZABADOS SÁMUEL
Jelentõs személyi változás nem történt,
éppen ezért jónak minõsíthetõ az õszi nyolcadik helyezés. A sikerek alapja a csiszolt
csapatjáték volt. Az egyes alakzatok, például a védelem és a középpálya, harmonikusan tudtak együttmûködni. Tipikus befejezõ
csatár nem is volt a gárdában, a gólokon
többen osztoztak. Kimagasló egyéni teljesítményeket nem lehetett látni, viszont többen nyújtottak egyenletesen jó játékot. Védelmünk nem kapott sok gólt, ez kapusunk
számára is dicséret. Egyszer szenvedtünk
nagyobb gólarányú vereséget: Faddon hat
gólt kaptunk. Nem sok gólt szereztünk, csak
Tengelic csapata ellen sikerült négy találatot elérni. A mérkõzések többségén szoros
eredmény született.


Széchenyi gróf tagadhatatlanul a reformkor emblematikus figurája. A Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója
szerint ez köszönhetõ annak, hogy
olyan alkotásokat hozott létre, amelyek
ma is országunk részét képezik: Lánchíd, vasútvonal, Magyar Tudományos
Akadémia. Másrészt pedig annak, hogy
a magyar nemzet utóbbi 150 évében folyamatosan ébren tartották alakját. Hi-

szen történelmünkben sokszor alakult
ki olyan helyzet, amikor Széchenyi István alakját aktualizálni lehetett; részben az egykori történelmi valóságnak
megfelelõen, részben egy kicsit „megerõszakolva”, úgy, hogy a közösségnek
új és új impulzust adjon. Így lehetett az
õ példáján keresztül, az õ segítségével
beszélni az akkori jelen aktuális problémáiról. 

Az erõnlét sem jelentett problémát, néhány találkozót az utolsó percek jó hajrájával tudtunk megnyerni. Nagyon jó volt a
kezdésünk, az elsõ négy fordulót veretlenül zártuk: három gyõzelemmel és egy
döntetlennel. Az idõjárás többször átírta az
õszi programot, a vizes pálya a miatt az 5.
forduló el is maradt. A kényszerû szünet
rosszul hatott a fiúkra. Következett az a bizonyos hullámvölgy, mely során hat
meccsbõl csak egyet tudtunk nyerni. Ez a
Tengelic elleni 4:2-es gyõzelem volt a 6.
fordulóban. Az egymás utáni három döntetlen arra volt elég, hogy ne szakadjunk le
túlságosan a középmezõnytõl; Gerjennel
és Németkérrel itthon, Nagydoroggal idegenben osztozkodtunk a pontokon. A
Madocsa elleni 0:3 és a Faddon elszenvedett súlyos 6:2-es vereség jelentette a
mélypontot. A novemberi hajrá viszont
nagyszerûen sikerült. Györköny, Mórágy
és Bonyhád-Börzsöny ellen úgy szereztünk három gyõzelmet, hogy közben gólt
sem kaptunk. Helyzeteinket ügyesen kihasználtuk, védelmünk biztosan zárt. A
begyûjtött kilenc pont stabilizálta középmezõnybeli pozíciónkat, sikerült talpra állnia az egyletnek.

Az utolsó mérkõzésünket Pálfán szintén
az idõjárás miatt nem tudtuk lejátszani.
Csapatunk 6 ponttal van lemaradva a harmadik helyezettõl, úgy, hogy egy mérkõzéssel kevesebbet játszott. A hátrány tehát
behozható, a dobogós helyezés is elérhetõ.
A házi gólkirály Pasker Róbert lett hét találattal. Az ifisták a 15. helyen végeztek. 

DFC

DSTE
14.

Hetedik helyen zárta
az õszt a DFC
Nyáron több alapember távozott a klubtól, például Molnár István kapus, a mezõnyjátékosok közül Nagy Lajos, Fröhlich, Böde váltott egyesületet. Õsszel tehát gyengébb kerettel vágtunk neki a
bajnokságnak.
SZABADOS SÁMUEL
Az augusztusi kezdés rosszul sikerült, az
elsõ két fordulóban vereséget szenvedtünk
Teveltõl és Cikótól. Elsõ gyõzelmünket a
harmadik fordulóban Decsen szereztük meg.
Magabiztos játékkal 4:0-ra gyõztünk. A következõ fordulókat hullámzó teljesítmény
jellemezte. A pálya használhatatlansága Â


Â miatt több mérkõzést is halasztani kellett,
a 4. fordulóban Kölesdtõl vereséget szenvedtünk, az 5. fordulóban pedig a Kakasd elleni
meccset októberben kellett pótolni a vizes
pálya miatt. Ekkor viszont remek játékkal
8:0-ra gyõztünk. A 6. fordulós tamási elleni
meccs szintén elmaradt, a 7. fordulóban pedig szabadnapos volt a gárdánk.
A hosszú kihagyás után Szedresen 2:0-ra
kikaptunk, ami után azonban egy jó sorozat következett. A Dunakömlõd elleni
mérkõzésünkre elutaztunk, de ellenfelünk
nem állt ki, amiért a három bajnoki pont
minket illetett. A 11. fordulóban a listavezetõ Bátaszéket gyõztük le 4:0-ra. Az õsz
legjelentõsebb sikerét könyvelhettük el
ezen a találkozón. Nagyszerû játékkal, szó
szerint padlóra küldtük a bajnokesélyest.
Ezt követõen Tamásiban értékes döntetlent
értünk el. Sajnos, Majostól itthon vereséget szenvedtünk.
A megyei labdarúgó szövetség döntése
miatt novemberben a tavaszi fordulóból két
mérkõzést elõrehoztak. Az elsõn Tevelt
gyõztük le idehaza 1:0-ra, a másodikon
Cikón kaptunk ki 3:2-re. A szezon elején
dobogó közeli helyezésben reménykedtek

Kindl István

autocross versenyét a városi crosspályán.


SZABADOS SÁMUEL

Az interneten, telefonon meghirdetett
versenyre az ország különbözõ részérõl
érkeztek versenyzõk. Az idõjárás kettõs
hatást gyakorolt a versenyre: a napsütéses, 2-3 fokos hõmérséklet a nézõknek
kedvezett, de az éjszaka lefagyott talaj
napközben olvadni kezdett, így a verseny
idõpontjára már sáros, csúszós pálya várt
a pilótákra. A futamok során így gyakoriak voltak a látványos pördülések, kisodródások.
Három, Trabant, közép és nagy kategóriában hirdettek futamot a szervezõk. Kaszás

Kaszás Tamás, elnök, DTSE

Tamás és Herpai István indult földvári színekben, de a döntõben nem tudtak dobogóra kerülni. A nap kuriózuma volt, hogy a záró, egyórás futamon Süveges László szervezõ és mûsorvezetõ is indult. 

Autocross

a szurkolók és a klub vezetõi. Az õszi teljesítmény azonban ehhez kevés volt. Sok váratlan esemény zavarta meg az elõre megtervezett menetrendet, ami nyilván nem
vált a csapat elõnyére. Kindl István edzõ és
elnök decemberben lemondott a tisztségeirõl, így tavasszal jelentõs változás állhat be
városunk labdarúgó életében, ami mindkét
egyesületünket érintheti. Döntés a téli szünetben születik. 

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

Autocross Mikulás
Kupa

Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

December 5-én rendezte a Dunaföldvári
Technikai Sport Egyesület az év utolsó
15.

Protestáns
filmklub
MOLNÁR IVÁN, EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
Januárban folytatódnak a Protestáns
filmklub vetítései. Január 21-én, pénteken
délután 17 órakor Jean Renoir: „A nagy
ábránd” címû filmjét tekinthetik meg az
Evangélikus templomban. A film a filmtörténet klasszikus alkotásai közé tartozik.
Az elsõ világháború alatt egy német hadifogolytáborban játszódik. Szereposztása
parádés: Jean Gabin, Erich von Stroheim,
Pierre Fresnay játssza a fõbb szerepeket.
A vetítés ingyenes, minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! 

14. péntek



A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2011. január 7.

HARRY POTTER ÉS A HALÁL
EREKLYÉI
16. vasárnap

BÉRGYILKOSÉK
21. péntek

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
díjátadás és gálamûsor
23. vasárnap

ÜVEGTIGRIS 3.

Dr. Hallai Róbert

2011. január 14. Dr. Englert Rolland

28. péntek

2011. január 21. Dr. Palkó Ágnes

ILYEN AZ ÉLET

2011. január 28. Dr. Móricz Zoltán
29. szombat

Rákóczi u. 2. (a két patika között)
Telefon: 06 30 902 34 02

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

Alphazoo Dunaföldvár

Az ünnepek alatt jóval kisebb volt a forgalom városunkban, a rendõrségnek szerencsére kevés dolga volt.
Felhívjuk a közlekedõk figyelmét a síkos
utakra, a ködös idõre, vezessenek óvatosan!
Az év elejétõl ismét közlekedés biztonsági akciókat hajt végre a rendõrség. Tartsák be az elõírt sebességet, használják a
biztonsági övet.
A lakosok kérésére továbbra is figyelemmel kíséri a rendõrség a parkolás rendjének betartását. Járdán, zebrán, útkeresztezõdésben vagy másodikként, akadályozva mások közlekedését ne álljanak meg,
mert a járõr fényképet készít a szabálytalankodóról, akinek súlyos büntetést kell kifizetnie.
Az év végén a rendõrség figyelemfelhívó
akciókat tartott a polgárõrséggel együtt fõként kerékpárosoknak. Sajnos, azóta is
több kivilágítatlanul kerekezõvel találkozhattunk a sötét utakon, többen ittasan kerékpároznak. A KRESZ szabályai a kerékpárosokra is vonatkoznak! Felelõtlenül ne kockáztassák életüket!
Felhívás! Január elsején módosultak
KRESZ szabályok. Aki a közlekedés résztvevõje, nézzen utána a megváltozott szabályoknak! A nem tudás, nem mentesít bennünket, ha megszegjük azokat.
A befagyott vizeken még lehet korcsolyázni. A rendõrség kérése, hogy gyõzõdjenek meg arról, valóban alkalmas-e a jég
sportolásra, elõzzék meg a baleseteket!
Bûnügyi szempontból a december hónap
komolyabb esemény nélkül telt. Elõfordultak kisebb értékre elkövetett besurranásos
lopások, gépkocsi feltörések.
Sajnos, az ünnepek körül több családi
perpatvar, testi sértés, garázda cselekmény
történt. Minden esetben az ittasság volt a
kiváltó ok. Egy esetben felfegyverkezve
követték el a garázdaságot, az elkövetõt a
rendõrség õrizetbe vette, jelenleg elõzetes
letartóztatásban van.

JANUÁR

ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

Eukanuba szuper prémium
kutyatápok megrendelésre,
20 kg-os egész zsákos vásárlás
esetén már 850 Ft/kg-tól kaphatók.
Dogtor RX 60-as táplálék
kiegészítõ kutyáknak 5750 Ft/db.
Az új esztendõben is szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
Reggelente 9.00 órakor nyitunk.

