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Húsz éve, 1991. áprilisában alakult meg
az Országos Polgárõr Szövetség. A meg-
alakulás jubileumi díszünnepségét a
SYMA Sport és Rendezvény Központ-
ban rendezték meg 2011. április 29-én,
itt vehette át kitüntetését Széles János
megyei polgárõr parancsnok.

BALOGH EMESE

A központi, budapesti rendezvényen
többek között részt vett Pintér Sándor bel-
ügyminiszter, Boross Péter volt miniszter-
elnök, dr. Kocsis Máté, az Országgyûlés
honvédelmi és rendvédelmi bizottságának
elnöke, Polt Péter legfõbb ügyész,
Kökényesi Antal, a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka, Kontrát Károly bel-
ügyi államtitkár, Tállai András önkor-
mányzati államtitkár, Habsburg György, a
Magyar Vöröskereszt elnöke, továbbá Bu-
dapest korábbi rendõrfõkapitányai. 

A húszéves jubileumhoz levélben gratu-
lált Schmitt Pál köztársasági elnök; s a jelen-
levõket ünnepi beszédében köszöntötte Pin-
tér Sándor belügyminiszter, dr. Szûcs La-
jos Pest megye elnöke és dr.Turós András az
Országos Polgárõr Szövetség elnöke.

Tolna megyét
Széles János ve-
zetésével 17 pol-
gárõr képviselte;
m e g y é n k é n t
ennyien kaptak
meghívást az
ü n n e p s é g r e ,
melyen jelen
voltak a polgár-
õrség alapítói,
illetve az Orszá-
gos Polgárõr
Szövetség El-
nökségének tag-
jai is. 

Széles János, a
Tolna Megyei
Polgárõr Szövet-
ség elnöke ez alkalommal a belügyminisz-
tertõl bronz fokozatú polgárõr érdemke-
reszt kitüntetésben részesült. A díjazott el-
mondása szerint a kitüntetés ugyan a me-
gyei szövetség elnökének szól, de valójá-
ban polgárõr társainak köszönhetõ, akik a
közrend megtartása érdekében szinten
felül teljesítettek az elmúlt esztendõkben.

Tolna megye polgárõr
szövetsége a megala-
kulásakor teljesít-
ményben, hatékony-
ságban jelentõsen le-
maradt az országos át-
lagtól. Mára sikerült
megyénk polgárõrei-
nek az országos átlag
fölé lépniük. Mindez
bizonyítja, hogy ko-
moly munkát végeztek
az évek során.

A polgárõrség meg-
kerülhetetlen a köz-
biztonság területén -
hangzott el többször is
a jubileumi ünnepsé-
gen. A 2.154 polgárõr

egyesület munkáját a kormányzat a jövõ-
ben is támogatni fogja. E célra Pintér
Sándor 700 millió forint központi támo-
gatást ígért a 2011-es esztendõre, kiegé-
szítve azzal, hogy az egymilliárdos ösz-
szeghez hiányzó forrásokat is megpró-
bálja elõteremteni a kormányzat a pol-
gárõrök számára. 

KKiittüünntteettééss  aa  hhúússzzéévveess  jjuubbiilleeuummii  üünnnneeppssééggeenn

Elsõsorban a gazdák igényeit szeretné
kielégíteni a városunkban mûködõ me-
zõõrség. A gazdákkal való kapcsolattar-
tás jónak nevezhetõ, a földtulajdonosok
többsége támogatja, a maga módján elõ-
segíti a járõrök napi tevékenységét. 

SZABADOS SÁMUEL

Szabó László tájékoztatója szerint az öt-
fõs testületbõl négyen látnak el rendszere-
sen járõr szolgálatot. A kb. 10 ezer hektá-
ros külterületen id. Vicsik József, ifj. Vic-
sik József, Zámbó György és Rábel József
járõrözik. Kuriózumnak számít, hogy
Zámbó György gyakran lóháton járja a ha-
tárt, ezáltal nagyobb területet lát át, és
gyorsabban halad a terepen. 

A mezõõrség alapfeladata a vagyonvé-
delem és a földmérési jelek megóvása. A
vezetõ szerint napi feladatukat viszont ki-
szélesítik más teendõk is. Fellépnek a sze-
metet illegálisan lerakók, a környezetet
szennyezõk ellen, rendszeresen ellenõrzik

az utak állapotát, szemmel tartják a külte-
rületi építményeket. Gépeket õriznek, sõt a
bûnüldözésben is szerepet vállalnak ta-
vasszal egy betörõt fogtak el a külterüle-
ten, aki hétvégi házakat fosztogatott. 

Az évszakoknak megfelelõen jelentkez-
nek az aktualitások. A téli falopások után ta-
vasztól a terményvédelmen van a hangsúly.
Sokat jelent a helyismeret és a tapasztalat,
általában személyesen ismerik a földterüle-

tek tulajdonosait, így könnyebben kiszûrik
az illetékteleneket. Az állomány felkészült-
sége és technikai felszereltsége garancia ar-
ra, hogy a feladatokat jól lássák el. 

A szolgálatot és a gazdákat érintõ újdon-
ság tavasszal, hogy a Vízi Közmû Társulat
mûködésében változás következett be,
megszûnt a fizetési kötelezettség. Ennek
következtében pénz-átcsoportosításokra
került sor. Szabó László szerint téves az a
városban terjedõ hír, hogy a mezõõrök fi-
zetését jelentõsen felemelték. 

Az utóbbi években terjedt el az a gya-
korlat, hogy több szõlõsgazda kivágja ül-
tetvényeit, és erdõt telepít helyére. Fõleg
homokos területeket érint ez a jelenség; az
akácfa például kimondottan jó homokkötõ.
Ez viszont mûvelési ágváltást is jelent, me-
lyet be kell jelenteni a földhivatalnál. Töb-
ben ezt elmulasztották. A belterületen tör-
ténõ telepítés pedig szigorú engedélyhez
kötõdik. A nem engedélyezett telepítése-
kért büntetés jár. 

SSookkoollddaallúú  ffeellaaddaattoott  lláátt  eell  aa  mmeezzõõõõrrsséégg

Szabó László
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A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa mik-
rotérségben idén az „Év Rendõre” ki-
tüntetést Simon Zoltán rendõrzászlós-
nak ítélték.

BALOGH EMESE

Kulcsár Szabolcs, a Dunaföldvári Rend-
õrõrs parancsnoka elmondása szerint a cí-
met rendõrõrs illetékességi területének ön-
kormányzatai adományozzák. A jelöltet az
õrs dolgozóinak javaslata, illetve a partne-
rek elismerõ jelzései alapján a mindenkori
rendõrõrs parancsnok nevezi meg.

Kulcsár Szabolcs idén Simon Zoltán rend-
õrzászlóst terjesztette az „Év Rendõre” ki-
tüntetésre. Simon Zoltán körzeti megbízott,
aki iskolarendõri feladatokat is ellát; Duna-
földvár teljes területén végzi szolgálatát, s a
közlekedési feladatok mellett bûncselekmé-
nyek felderítésével is foglalkozik. 

Munkavégzésérõl mind rendõrtársai,
mind a lakosok elismerõen nyilatkoztak,
ami megerõsítést és motivációt jelent a jö-
võben számára. Simon Zoltán azért is tart-
ja fontosnak ezt a díjat, mert a szakma és a
civil szféra együtt ítélte oda számára, azaz
kollégái és azok az emberek, akikért dol-
gozik ismerték el teljesítményét. 

SSiimmoonn  ZZoollttáánn  aazz  éévv  rreennddõõrree

Tizedik alkalommal szervezték meg a
Drogmentes Magyarországért maratoni
futást. Soós Zoltán, a verseny szervezõje
és a futócsapat kapitánya szerint elsõ-
sorban a figyelem felkeltése a célja en-
nek a 42 napos, 320 települést érintõ
2000 kilométeres futásnak. 

SZABADOS SÁMUEL

Az esemény kapcsán az érintett települé-
seken a szervezõk felvilágosító elõadáso-
kat tartanak az iskolákban, propaganda-
anyagot osztanak az érdeklõdõknek. A fel-
világosítás mindenképpen aktuális, hiszen
egyre újabb szerek kerülnek forgalomba. 

A futás a drogellenes kampány mellett
jelentõs sportteljesítmény is; az egészséges
életmód kiváló reklámja. Napi 40-60 kilo-
métert tesznek meg a csapat tagjai, mely
alapos felkészülést igényel. Soós Zoltán
szerint sokan szeretnének csatlakozni a ke-
rethez, de ennek szigorú feltételei vannak.
Alapvetõ elvárás a stabil egészségi állapot,
a terhelhetõség és a kondíció, mely rend-
szeres edzéssel érhetõ el. A futók közt az
egyetemisták és felnõttek mellett középis-
kolások is vannak, akik erre az idõre enge-
déllyel hiányoznak az iskolájukból. 

Soós Zoltán elmondása szerint a legjobb
propagandát az az egy-két volt drogos je-

lenti, aki leszokva a szerekrõl, vállalja a
futást, és az állomásokon élettapasztalatai-
ról beszél. 

A 320 települést érintõ futás során gya-
kori jelenség, hogy az érintett települése-
ken több futó csatlakozik az akcióhoz né-
hány kilométer erejéig. Õk fõleg diákok,
de volt már példa nyugdíjas szimpatizáns
csatlakozására is. E tekintetben a rekordot
Veszprém városa tartja, ahol több mint
1500-an futottak a csapat tagjaival, s Du-
naújvárosban szintén nagy tömeg szokta
várni a maratonistákat. A kampányfutás
végállomása a fõváros, ahol fesztiváljelle-
gû ünnepséggel zárul a programsorozat. 

Idén a szervezõk meglepõdve tapasztal-
ták, hogy Dunaföldváron - a korábbi évek-

kel ellentétben - nem voltak kísérõ futók,
nem igényeltek tájékoztatást az iskolák, és
minimális volt az érdeklõdés. A figyelmet
csupán a polgárõr autó által kísért magá-
nyos futó és az õt kísérõ propagandaautó
felirata keltette fel. 

FFuuttáássssaall  aa  ddrrooggmmeenntteess  MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt

Soós Zoltán

SSaajjttóókköözzlleemméénnyy
Tolna Megyei Kormányhivatal Igaz-

ságügyi Szolgálatának áthelyezésérõl

RÉGER BALÁZS, KABINETVEZETÕ-SAJ-
TÓFÕNÖK

A Tolna Megyei Kormányhivatal Igaz-
ságügyi Szolgálata értesíti minden kedves
ügyfelét, hogy a szekszárdi iroda 2011.
május 30-tól a Rákóczi utca 85-87. szám
alatt érhetõ el. Az ügyfélfogadási idõ vál-
tozatlan: hétfõtõl - csütörtökig 8.00-16.30
óra, pénteken 8.00-14.00 óra között. 

Az Igazságügyi Szolgálat szekszárdi iro-
dájának elérhetõségei változatlanok. Tele-
fon: 74/529-280, e-mail: tolna@kih.gov.hu.

A vidéki ügyfélszolgálati irodák
(Bonyhád, Tamási, Dombóvár, Paks) to-
vábbra is a megszokott helyen és idõben
állnak az ügyfelek rendelkezésére. 

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK



4.

ÜÜlléésstteerrmmii

ttuuddóóssííttáássookk
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
május 25-én tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 24 téma szerepelt. 

BAKSAY ERIKA

A napirendek tárgyalása elõtt Keresztes
Lajos polgármester aranydiplomát adott át
Dr. András Ferencnének, aki 50 évvel ez-
elõtt kapta meg pedagógusi diplomáját. 

Az elsõ napirendben a képviselõk dön-
töttek az Ügyrendi, Közrendvédelmi és Jo-
gi Bizottság külsõ tagjának lemondásáról,
és az új tag megválasztásáról, ezután be-
számolót fogadtak el a lejárt határidejû ha-
tározatok végrehajtásáról. Meghallgatták
és elfogadták az önkormányzat cégeinek
2010. évi munkájáról szóló beszámolóját,

így a DIT Nonprofit Kft, a Dunavíz Kft. és
a DDIF Zrt. beszámolóját. Döntöttek a vá-
ros tulajdonában levõ részvényekrõl, majd
a D-B-M MONI ügyeivel kapcsolatos dön-
téseket hozták meg. Így módosították an-
nak Alapító Okiratát, meghatározták az is-
kolai körzethatárokat, módosították a
szakképzésben és az alapfokú mûvészeti
oktatásban fizetendõ költségtérítést és térí-
tési díjakról szóló rendeletet. A képviselõk
meghatározták a nevelési-oktatási intéz-
mények 2011-2012. nevelési évben, tanév-
ben indítható csoportjai, osztályai számát,
a maximális osztály, csoport létszámtól va-
ló eltérést, döntöttek az intézmény lét-
számkeretének 1 fõs részmunkaidõs gond-
noki álláshellyel történõ bõvítésérõl, illet-
ve a D-B-M MONI Pedagógiai Programjá-
nak szakértõi vizsgálatáról.

Ezután a testület módosította a Berze-
Nagy Ilona Városi Könyvtár és a Városi
Mûvelõdési Központ takarítói munkakörre

vonatkozó szabályozását, illetve módosí-
totta költségvetését a 2011. évi képviselõi
tiszteletdíjak civil szervezetek számára
történõ felajánlása miatt. 

A következõ napirend az alpolgármester
megválasztása volt. Takács Zoltán képvi-
selõt ezúttal sem választotta meg a testület.
Ezután a képviselõk beszámolót fogadtak
el a képviselõ-testület által a bizottságokra
átruházott döntésekrõl, illetve döntöttek
közbeszerzési eljárásról informatikai esz-
közök beszerzésére a madocsai általános
iskola számára. 

Döntöttek a Pannónia Ethanol Zrt. szol-
galmi jog bejegyzési kérelmérõl, majd ér-
tékelték a Dunaföldvár város kül-és belte-
rületi vízrendezése tárgyában beérkezett
tervezõi ajánlatokat. 

A képviselõk ingatlannal kapcsolatos
kérelmekrõl és forgalmi korlátozások be-
vezetésérõl döntöttek, végül a helyi közös-
ségi közlekedés támogatásáról döntöttek. 

Május 28-án tartotta a Magyar Vörös-
kereszt helyi szervezete évi közgyûlését,
melynek vendége volt Dr. Csuta Tamás
a paksi szervezet elnöke és a kistérség
felelõse. Beszédében méltatta a tagszer-
vezetek sikeres együttmûködését. 

SZABADOS SÁMUEL

Kiemelt esemény volt az idei évben a
Tolna megyében tartott nemzetközi ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat, melyen a tér-
ség szervezetei is részt vettek. 

Növekvõ feladatot jelent az utóbbi idõ-
ben a szociális rászorultak támogatása,
melyek száma évrõl évre nagyobb lesz. Az
adománygyûjtés és elosztás szintén a ki-
emelt feladatok közé tartozik. 

A véradás továbbra is az év legsikere-
sebb akciója. Az országos átlagnál maga-
sabb a részvételi arány, a tervezett lét-
számhoz képest Pakson és környékén 5-
8%-kal többen jelennek meg. Ez fõleg a si-
keres szervezõmunkának köszönhetõ. Van
rá példa, hogy a rendszeres véradók a
szomszédos települések akcióin is rész
vesznek, így nem véletlen, hogy a közgyû-
lésen többen emléklapokat, kitüntetéseket
vehettek át. 

Az elnök fontosnak tartja a készültség
állandó fenntartását, mivel rendkívüli
események bármikor bekövetkezhetnek.

Ilyen volt például a múlt év ár- és belvíz
sorozat. 

Kuti Valéria a szervezet helyi elnöke si-
keresnek és mozgalmasnak tartotta az el-
múlt idõszakot. A kitûzött célokat sikerült
elérni, ezek közül kiemelkedtek a véradá-
sok, dicséretes az azokon való nagy rész-
vételi arány. Jó a társzervezetekkel való
együttmûködés, példának említette a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és a
polgárõrséget. Új együttmûködés is kötõ-
dött az év során, mégpedig a mentõsökkel.
Felkészítõ munkájuknak is köszönhetõ,
hogy a megyei elsõsegélynyújtó versenyen
az iskolások eredményesen szerepeltek.
Sajnos, a közösen szervezett mentõs napot
az esõ elmosta, de remélhetõen jövõre si-
kerül megrendezni. Szervezés alatt áll az
idei gyermektáboroztatás, melyet a Paks
melletti Cseresznyéspusztán rendeznek. 

ÁÁttllaaggnnááll  mmaaggaassaabbbb  aa  vvéérraaddóókk  aarráánnyyaa KKiinneekk  áállll  aa

zzáásszzllóó??

BALOGH EMESE

Néhány napja Dunaföldvár központjá-
ban, a polgármesteri hivatal elõtti téren
a nemzeti, a városi és az uniós zászló
mellé felvonták az árpádsávost is. 

Hogy kinek az akaratából, kinek a
döntésébõl, milyen üzenettel és mennyi
idõre került fõterünkre Magyarország 23
történelmi zászlaja közül pont az árpád-
sávos? Szándékos áthallással, a náci ál-
dozat Radnóti szavaival válaszolva:
nem tudhatom. 

Nem tudhatom, másnak e zászló mit
jelent, de azt tudom, hogy 2011-ben
földváriként, magyarként, európaiként
nem akarom hivatalos lobogóként látni
Dunaföldváron, a fõtéren. 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Jegyzõje az alábbi változásokról tájé-
koztatja a lakosságot:

BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.,
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Minden állattartó köteles gondoskodni az
állattartás következtében keletkezõ zajterhe-
lés, levegõ, felszín alatti és feletti vizek
szennyezésének megakadályozásáról vala-
mint a folyamatos rovar és rágcsáló irtásról.

Ha a tulajdonos nem kívánja az állatot
tovább tartani, köteles annak hivatalos
menhelyen történõ elhelyezésérõl gondos-
kodni.

A trágyalé és trágyagyûjtõ akna ûrtartal-
mát a haszonállatok darabszáma és tartási
módja alapján kell meghatározni. A trá-
gyatároló aknák minimális ûrtartalma 2 m3

kell legyen, azonban a 10 m3 feletti aknák
építéséhez építési engedély szükséges, me-
lyet Dunaföldvár Város Polgármesteri Hi-
vatalának Építésügyi és Mûszaki osztályá-
ra kell benyújtani.

A kedvtelésbõl tartott állatok tartása:
Dunaföldvár védett övezetében állat faj-

tánként: lakásban maximum 1 db, családi
házban pedig maximum 2 db tartható,
amennyiben nem zavarják mások nyugal-
mát és a helyi rendeletben leírt elõírásokat
(közegészségügyi, állategészségügyi, ál-
latvédelmi) betartják.

Ha az állattartó a leírtaknak nem tesz
eleget az állattartás megszüntethetõ!

Ha az eb a három hónapos kort elérte,
tartási helye 3 hónapnál hosszabb idõre
megváltozott, új tulajdonoshoz került, el-
hullott vagy elveszett a korábbiakhoz ké-

pest már nem Dunaföldvár Város Jegyzõ-
jéhez, hanem az ebet kezelõ állatorvoshoz
kell bejelenteni.

Az állatorvostól kapott nyilvántartási
számot az eb tulajdonosa köteles az eb
nyakörvén feltüntetni.

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy aki
a helyi állattartási rendeletben leírt jogsza-
bályokat megszegi szabálysértést követ el,
mely 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírságot
vonhat maga után.

A helyi állattartási rendelet módosítása
2011.05.01-tõl hatályos, azonban a kedv-
telésbõl tartott állattartásra 2011.12.31-ig
türelmi idõ vonatkozik. 

A teljes rendelet megtekinthetõ a
www.dunafoldvar.hu polgármesteri hiva-
tal, rendeletek menüpont alatt.

Kérjük a jogszabályok betartását! 

AA  hheellyyii  áállllaattttaarrttáássii  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa

PPáállyyáázzaatt

üüzzlleetthheellyyiisséégg

bbéérrbbeevvéétteelléérree

DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ bérbevételre meg-
hirdeti az alábbi üzlethelyiséget:

Dunaföldvár, szám alatt Rákóczi u. 2.
szám alatti 42 m2 alapterületû ingatlan.

Kikiáltási ár: 14.650 Ft/m2/év + Áfa
Az ingatlanról további információt a

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hiva-
talának Építésügyi és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 2011. június
1. és 2011. június 27. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatalának Pénztárában
(Hétfõ – Csütörtök: 9 – 12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2011. június 30.
(csütörtök) 14 óra.

Helye: Dunaföldvár Város Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2.

Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 

Pályázati felhívás

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii

iinnggaattllaann
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a képviselõ-testület
83/2011 (IV.19) KT. határozatával módo-
sított 52/2011. (III.08.) KT. határozata
alapján az alábbi ingatlan licitálás útján
történõ értékesítésére: Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 14. 2/2. szám alatt található
(1092/4/A/6 hrsz.) 80 m2 területû társas-
házi lakás. Kikiáltási ár: 8.000.000 Ft

Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hiva-
talának Építésügyi és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 2011. május
30. és 2011. június 28. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért (pályázat benyújtá-
sától való visszalépés esetén sem visz-
szafizethetõ) Dunaföldvár Város Pol-
gármesteri Hivatalának Pénztárában
(hétfõ–csütörtök: 9–12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2011. június 30.
(csütörtök) 14 óra.

Helye: Dunaföldvár Város Polgármes-
teri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 

Pályázati felhívás

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii

iinnggaattllaann
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
84/2011 (IV.19) KT. határozata alapján
az alábbi ingatlan licitálás útján történõ
értékesítésére:

Dunaföldvár, Erkel Ferenc utca 10/C
szám alatt található (2421/0/0 hrsz.) 60
m2 területû, kiégett önkormányzati bér-
lakás. Kikiáltási ár: 1.000.000,-Ft

Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hiva-
talának Építésügyi és Mûszaki Irodája
ad (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558).

Részletes pályázati kiírás 2011. május
20. és 2011. június 15. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért (pályázat benyújtá-
sától való visszalépés esetén sem visz-
szafizethetõ) Dunaföldvár Város Pol-
gármesteri Hivatalának Pénztárában
(hétfõ–csütörtök: 9–12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2011. június 16.
(csütörtök) 14 óra.

Helye: Dunaföldvár Város Polgármes-
teri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 
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„Napjainkban természetesnek vesszük
az elektromos áram jelenlétét, hiszen la-
kásunkban is számtalan háztartási gép,
szórakoztató eszköz mûködik általa.
Azok a szerelõk a megmondhatói an-
nak, milyen nagy öröm volt negyven-öt-
ven évvel ezelõtt, ha egy faluban elké-
szült a villamos hálózat, és kigyúlt a
fény, akik részt vettek a faluvillamosítá-
sokban… 
Az ÉDÁSZ megállapodott a tanácselnö-
kökkel, hogy ahol dolgozunk, az a falu
gondoskodik a lakásunkról és az élelme-
zésünkrõl. Ezt úgy oldották meg, példá-
ul Héderváron, hogy lakást kaptunk egy
háznál, az ebédet, illetve reggelit, vacso-
rát is minden nap más-más háztól hoz-
ták az asszonyok. Persze a falusi asszo-
nyok kitettek magukért, jobbnál jobb
ételeket hoztak nekünk. Kértük is õket a
második-harmadik héten, hogy ebédre
ne csirkepörköltet hozzanak, hanem
tésztát vagy fõzeléket. Amikor a munká-
val elkészültünk virággal köszöntöttek
bennünket, este pedig a kocsmában már
villanyfénynél bált rendeztek, a cigány-
zenekarral elhúzatták a nótánkat is… 
Szerettem a munkámat a sok éjszakai,
hétvégi ügyelet és üzemzavarok ellenére
is…” (részletek Puskás András egy ko-
rábban készült írásából)
A Dunaföldváron élõ, de Szanyban szü-
letett Puskás András fiatal szerelõként
részt vett ebben a nehéz, emberpróbáló
munkában.  A nyugalmazott kirendelt-
ségvezetõ helyettessel beszélgettem a Be-
szédes soron mûködött Községi Villany-
teleprõl, a kezdeti idõkrõl.

KISS ÉVA

Mikor került Dunaföldvárra?
1954. júliusában kerültem Földvárra ve-

zetõ-körzetszerelõnek, mert az elõdömet,
Vajda Jenõt  a vasmûhöz helyezték. 1953-
ban megkezdte mûködését Dunaújváros-
ban, az akkori Sztálinvárosban a vasmû, a
villanyszerelõk odamentek dolgozni, mert
jobb volt a kereset, szakemberekre igény
volt. Elõtte Baracskán dolgoztam, onnan
helyeztek ide, elõzõleg pedig Gyõrben dol-
goztam. 

Mi a története a földvári villanytelep-
nek, kik dolgoztak itt?
1925-ben Bene és Wein okleveles gé-

pészmérnökök készítették a Községi Vil-
lanytelepet, ebben az idõben magáncégek
látták el árammal a lakosságot. A gépház-
ban két dízelmotor dolgozott, egy 40 és

egy 60 lóerõs motor, ezek hajtották a gene-
rátorokat. Azért volt kettõ, mert ha nem
volt nagy a fogyasztás, csak az egyik mû-
ködött, este, csúcsidõben mind a kettõt be-
indították. Rajtam kívül Tatler (késõbb Ti-
hanyira magyarosította a nevét) Feri bácsi,
Volarics Pista bácsi, és egy Sárosdról ide-
helyezett, érettségizett fiatalember dolgo-
zott a telepen. Késõbb idehoztam az öcsé-
met is villanyszerelõnek, azóta mind a ket-
ten itt élünk.

Hogyan fejlesztettek áramot?
A Tihanyi Feri bácsi volt a gépész. Õ a

kezdetektõl itt dolgozott. Elõzõleg mentõau-
tós volt, a garázs még ma is áll a régi gépház
épülete mögött. Átképezte magát, nagyon
szeretett a szép gépházban dolgozni, a gépe-
ket minden nap törölgette, fényesítette. 

3150 voltra transzformálták fel a transz-
formátorok az áramot. Nemcsak Födvár,
Bölcske is tõlünk kapott áramot. Négy he-
lyen volt még transzformátor a városban: a
Bán Gyuszi bácsi elõtt az egyik, a másik a
Flórián-Kossuth utca sarkán, a Béke téren
és a Bölcske utcán.  

Nagyjából mennyivel volt kisebb a vá-
ros villany fogyasztása a mainál?
Mennyire volt villamosítva Földvár?

A fogyasztás talán a századrésze lehetett
a mainak. A belváros villamosítva volt, de
a külvégen és a fölvégen csak néhány ház.
Tetõrõl-tetõre mentek a vezetékek. 

A villanytelep nem sokáig mûködött,
’26-ban készült el, de 1932-33-ban az or-
szágos hálózatba kapcsolták a községet,
akkor leállították a gépeket, csak akkor
mûködtek, ha a hálózatban zavar támadt.
Nagyon jól jött a háború alatt, mert akkor
nem volt áram az országos hálózatban,
mert szétbombázták. Itt akkor is volt vil-
lany. 1945-48-ban még mûködtek a gépek,
aztán az egyiket elvitték a mályi téglagyár-
ba. A generátor és az egész berendezés itt
maradt. Nagy volt a gépház, nekünk nem
volt szükségünk rá. 

1955-ben a paksi konzervgyár vette át az
épületet. Teherautókkal kész konzerveket
szállítottak ide, itt csomagolták õket ki-
sebb ládákba. A kapcsolószekrényeket,
vasszerkezeteket kitették az udvarba, ne-
kik nem kellettek, elvitték az ócskavasba
az egészet. A generátorok öntöttvasból
voltak, nagy, 10 kilós kalapácsokkal ösz-
szetörték õket. A Tihanyi bácsi sírva néz-
te, hogy amit õ minden nap törölgetett
ápolt, kezelt, tönkretették. Õ 1960 körül
ment nyugdíjba. 

A háború után még több magáncég mû-
ködött az országban, ezeket 1950-ben álla-
mosították. Egy központi áramszolgáltató
vállalatot hoztak létre, ÁVESZ néven (Ál-
lami Villamos Energia Szolgáltató). Ké-
sõbb részekre bontották a szolgáltatót,
DÉDÁSZ, ÉDÁSZ stb. lett belõle. 

A villanytelep
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Kezdetben mennyire volt luxus a vil-
lanyvilágítás?
Amikor inas voltam, a házaknál 15-ös

égõnél nemigen volt nagyobb, esetleg né-
hány 25-öst használtak. Volt olyan hely,
ahol megkértek az idõsebbek, hogy cserél-
jem ki kisebbre a villanykörtéjüket. Még
5-ös égõre is emlékszem, spájzban, kamrá-
ban használták. Késõbb terjedtek el a 40-es
izzók. Sok helyen este, amikor vacsoráz-
tak, nem kapcsolták fel a villanyt, spórol-
tak az emberek. 

A háború után helyre kellett állítani a
leszakadt vezetékeket. Nagyon sok réz-
vezetéket elõször a németek, majd az
oroszok vittek el, mert a telefonhálózatuk
javítására fel tudták használni. 1946-ban,
a nagy infláció idején egy kollégámmal
olvastuk le az órákat, és szedtük be a
pénzt. A vége felé annyi pénzt szedtünk
össze, hogy hátizsákban és leolvasó ládá-
ban cipeltem a postára, aztán a két postás
kisasszony egy óráig számolgatta a bank-
jegyeket. Aztán amikor már semmit sem
ért, azt kérték a vállalattól, ne fogadjunk
el pénzt, természetben szedjük be a vil-
lanyszámla árát. A dolgozókat is termé-

szetben fizették ki. Kosárral mentünk a
házakhoz. Tojással, zsírral, liszttel lehe-
tett fizetni. Házról házra jártunk, leolvas-
tuk a villanyórát, megmondtuk mennyi a
fogyasztás. 6 tojás volt 1 KW áram egy-
ségára, akkor kicsi volt, 1-2 KW a fo-
gyasztás egy háznál. Aki nem tudott to-
jással fizetni, azoknak a zsírt, lisztet a
körzetszerelõségen kellett leadniuk. A
számlákat minden hónapban leolvasták,
ha valaki 3 hét után sem rendezte a tarto-
zását, kikapcsoltuk a villanyt. 

Kezdetben Földváron két pénzbeszedõ
dolgozott a Volarics bácsi és a Pulainé.
Elõször hektowatt mérõórák voltak, ez a
KW kisebb egysége, a tizede. Nagyon ke-
vesen fogyasztottak 1KW-ot, iparosok, da-
rálósok; náluk az oszlopokon gyakran ki-
ment a biztosíték, többször éjjel kellett ki-
cserélnünk azokat. 1955-ig az ÉDÁSZ-hoz
tartoztunk, ekkor területkorrekciót hajtot-
tak végre, Bölcske és Földvár átkerült a
DÉDÁSZ-hoz. Sokat költöttek a hálózat
korszerûsítésére a hatvanas évektõl, ekkor
cserélték ki az oszlopokat, vezetékeket.
Idõvel eltûntek a bergman csövek, porce-
lánkapcsolók, biztosítékok.

Balesetek voltak?
Sajnos, több is. Egyszer nekem is na-

gyon nagy szerencsém volt. 1956 febru-
árjában a vágóhídnál a gondnokék, Petro-
vicsék panaszkodtak, ingadozik náluk az
áram. Egyik délután lementen hozzájuk,
gondoltam megnézem, melyik vezetékrõl
megy hozzájuk az áram. Fölmentem az
oszlopra, megmértem a feszültséget, va-
lóban az õ vezetékükben volt a legkisebb
feszültség. Át akartam kötni egy erõsebb-
re, de nem áramtalanítottam, valahogy
megcsúsztam és átfogtam két vezetéket.
Megégtek a kezeim, a nyakam. Elvesztet-
tem az eszméletemet, lógtam a vezeté-
ken. Úgy menekültem meg, hogy egy
öregúr a csónakját javította a parton és
észrevett. Bement a telepre segítséget
hívni, de ott csak egy segédmunkást ta-
lált, aki nem tudta mit csináljon. Telefo-
nált Paksra, az üzemvezetõ bent volt, le-
kapcsoltatta a dunaföldvári vonalat. A hi-
dat ekkor még katonák õrizték, ahol most
a halászcsárda van, ott laktak. Levettek a
vezetékekrõl, mesterséges légzést alkal-
maztak. Néhány napra kórházba kerül-
tem, ennyivel megúsztam. 

KKiihhíívvááss  nnaappjjaa

22001111..
A „Kihívás napja” sportrendezvény
1982-ben indult el Kanadából. Magyar-
ország 1991-ben csatlakozott elõször eh-
hez a rendezvénysorozathoz. 

VARGA VILMOSNÉ, BALOGH EMESE

A Magyar Szabadidõsport Szövetség or-
szágos szervezésében rendezték meg az idei
évben 2011. május 18-án. A szervezõk fõ cél-
ja, hogy felhívják a lakosok figyelmét az
egészséges életmódra, a közösségi játékokra
és a sportra. Dunaföldvár is benevezett a ren-
dezvényre Keresztes Lajos polgármester tá-
mogatásával, s a versenykiírás értelmében
bölcsõdéstõl nyugdíjas korúig bárki részt ve-
hetett a város lakói közül a programokon.

A résztvevõknek 15 percet kellett aktí-
van sportolniuk bármely sportágban a nap
során. Ezen a napon városunk valamennyi
közintézményében zajlottak sportesemé-
nyek. Az óvodák, iskolák testnevelési órái,
tömegsport foglalkozásai mellett a bölcsõ-
dések sétával, az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények felnõttjei kerékpáros illet-

ve gyalogos munkahelyre érkezéssel csat-
lakoztak a programhoz.  

A városi sportpályán Szabó Péter szer-
vezte az általános iskola alsó tagozatának a
labdajátékokat, míg a D-B-M MONI felsõ
tagozatos tanulói számára Baranya Berna-
dett ügyességi sportjátékokat talált ki. Az
óvodai és az iskolai programok összehan-
golásában, a rendezvény lebonyolításában

Kuti Valéria óvónõ segített.
Németh Lajosné a nyugdíjasokat moz-

gatta meg: könnyített tornán mérethették
meg állóképességüket, majd vártúrán és
Duna-parti sétán vettek részt, ellátogattak
a Botel Admirálra

Az Ördögszekér Néptáncegyüttes és a
Löfan Mazsorett Csoport táncra hívta a spor-
tolni vágyókat; Linka Jánosné a Beszédes
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CCiinneeggeemmaaddáárr
Városunk adott otthont 2011. május 13-
án a Cinegemadár Tolna Megyei Nép-
daléneklési Versenynek. A Bogár István
néptanító, népmûvelõ szellemi öröksé-
gét folytató verseny közel két évtizedes
múltra tekint vissza. Célja megõrizni azt
a gazdag népdalkincset, amely Tolna
megyét jellemzi.

BALOGH EMESE

A versenyre mindazok nevezhettek,
akik szeretik a népdalt, a népzenét, sze-
retnek énekelni, Tolna megyében lak-
nak, tanulnak vagy dolgoznak. Egyéni-
leg és csoportban is részt lehetett venni;
külön kategóriában versenyeztek a 8 és
20 év közöttiek, illetve a felnõttek. Min-
den versenyzõ szabadon választhatta

Igen sikeres félévet zárhat intéz-
ményünk a 2010/11-es tanév vé-
gén. Öt megyei szintû rendezvé-
nyen is részt vettünk, ahol tanu-
lóink kiemelkedõ eredményeket
értek el: 

CSEHAROVSZKY TATJÁNA,
IGAZGATÓ

I. Február 21.: Tolna Megyei
Szolfézsverseny Bonyhádon.

III. helyezés: Pataki Eszter (felk.
tanár: Telekiné Rábai Melinda)
II. Március 30.: VII. Tolna Me-
gyei Vonós Kamarazenei Találko-
zó Bonyhádon.

Különdíj: Magyari Rebeka, Magyari Vi-
rág – hegedû duó (felk. tanár: Patakiné
Cseharovszky Renáta)

Kiemelt különdíj: Mendi Milán, Kovács

Áron – hegedû-zongora duó (felk. tanár:
Patakiné Cseharovszky Renáta)

Kiemelt különdíj: Klopcsik Karolina,
Pataki Zsófia – hegedû duó (felk. tanár:
Cseharovszky Tatjána)

Fõdíj: Kiss Orsolya, Klopcsik Klaudia –
hegedû duó (felk. Tanár: Cseharovszky
Tatjána)
III. Április 6.: Tolna Megyei Zongoraver-
seny Szekszárdon.

Dicséret: Szabó Emese (felk. tanár:
Regényiné Gelencsér Irén)

Különdíj: Tóth Kamilla (felk. tanár:
Regényiné Gelencsér Irén)

Dicséret: Kõbányai Ágnes (felk. tanár:
Perémi Erzsébet)

III. helyezés: Jákli Anna (felk. tanár:
Perémi Erzsébet)

I. helyezés és különdíj: Pataki Eszter
(felk. tanár: Perémi Erzsébet)
IV. Április14.: Tolna Megyei Fúvós Ka-
marazenei Találkozó Tamásiban

Különdíj: Bacsa Mária Kata, Berecz Doroty-
tya, Kovács Krtisztina, Linka Zója – furulya
kvartett (felk. tanár: Wladyczánszki Mihály)
V. Június 3.: Tolna Megyei „Apró Fúvó-
sok” Találkozója Dombóváron

Különdíj: Ruff Klaudia – fuvola (felk.
tanár: Horváth Péter) 

Harmónia Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény

IIII..  fféélléévvii  eerreeddmméénnyyeeii

József Vízitúra Sporttelepén az óvodások
csoportjait fogadta. Szlobodnyik László ke-
rékpársport népszerûsítése érdekében Bölc-
skére szervezett túrát, míg a Kajak-kenu
Szakosztály a Duna-parton várta a vízisport
kedvelõit. Ifj. Takács Zoltán irányításával
asztalitenisszel is próbálkozhattak a tanulók,
míg a lányok, asszonyok csatlakozhattak a
Veisz Jánosné vezette asszonytornához is.

A programajánlóban, mely megjelent a
város honlapján, még számos más sporto-
lási tevékenységre is lehetett jelentkezni
ezen a napon.

Anyagilag támogatta a rendezvényt az
önkormányzat, mint fõszervezõ valamint a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföld-
vári szervezete és Markovics László vál-
lalkozó. A rendõrség és a polgárõrség rész-

vételével hozzájárult a sportesemények
balesetmentes lebonyolításához.

Köszönet mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult a sportrendezvény
megrendezéséhez, melyet a korábbi évek-
hez képest többen látogatták. A tavalyinál
1500 ponttal gyûjtött többet Dunaföldvár:
5600 ponttal zárta településünk a Kihívás
napját. 

Mendi Milán, Kovács Áron – hegedû-zongora duó
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PPrrooggrraammookk  aa

vváárruuddvvaarroonn
Június 17. 17.00 óra – Tolna megyei
Amatõr Alkotók kiállításának megnyitója

Június 24.
DUNA-HÍD FOLKLÓR FESZTIVÁL

délelõtt: fesztiválhangoló a város utcáin
17:00 Folklórfelvonulás
18:00 Nemzetközi néptánc gála a vár-

udvaron (macedón, litván, román, német
együttesek, Ördögszekér Táncegyesület,
Levendula Mûvészeti Iskola és más Tolna
megyei tánccsoportok)
Múzeumok Éjszakája (Népzene és tánc ha-
tárokon át)

21:00 Népek táncháza

Szent Iván-éji tûzugrás. Rendhagyó tárlat-
vezetés. Koncert. A belépés díjtalan!

Július 2-17. – FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK

Július 3. - MAKRANCOS HÖLGY (jegyár:
2.000 Ft)
Július 9. – OSZTRIGÁS MICI (jegyár: 3.000
Ft)
Július 17. – CSÍK ZENEKAR (jegyár: 3.000
Ft)
Bérlet: 7.000 Ft (A jegyek számozott he-
lyekre szólnak.)

Július 22. – STEKLI ZSUZSA KIÁLLÍTÁSA

(tûzzománc)

Kiállítások
DUNAFÖLDVÁR – VÁR

Nyitva tartás: 10-18-ig (hétfõ szünnap)
Belépõ: 500 Ft. Diák, nyugdíjas, csopor-
tos: 300 Ft

VÁRMÚZEUM

„Vak Bottyán emlékezete” – állandó kiállí-
tás

VÁRMÚZEUM GALÉRIA

Kaland és kutatás (Magyar László kiállí-
tás) – állandó kiállítás

FAFARAGÓ GALÉRIA

Nagyanyáink népviselete – idõszaki kiállí-
tás július 31-ig

ISPÁNHÁZ

Helyi alkotók tárlata – idõszaki kiállítás
június 12-ig
Tolna megyei amatõr képzõmûvészek kiál-
lítása (Amatõr Artium) – idõszaki kiállítás
06.17.-08.31.

NNaaggyy  HHõõsspprróóbbaa

aa  GGyyeerreekknnaappoonn
Május 29-én a várudvaron debütált az a
program, amely a dél-dunántúli régió
várait hivatott népszerûsíteni a gyere-
kek és a gyerekes családok körében.

SZIEGL ERIKA

Ahogy arról már korábban beszámol-
tunk, 2009-ben régiónk várai és kastély-
szállói egy munkaszervezetet, ún. klasztert
hoztak létre. Célja, hogy a várak, kastélyok
különbözõsége ellenére egy olyan minõség
jöjjön létre, amely ugyanolyan vonzóvá te-
szi a mi kicsi várunkat, mint például a sik-
lósit vagy a pécsváradit. 

A 2010-ben elnyert közel 32 millió fo-
rint állami támogatás csak marketing esz-

közökre költhetõ, ennek egyik eleme a
gyerekek számára
kitalált hõspróbá-
zás. Fontos szem-
pont, hogy az
adott várak legen-
dájához kötõdje-
nek a feladatok,
ami az élmény-
szerzésen túl he-
lyi történelmi is-
meretekhez juttat-
ja a résztvevõket.
Esetünkben ez a
Fekete kötény le-
gendája, amely
Berze-Nagy Ilona
(Ilus néni) Lábuk nyo-
mát elmosta a víz címû
ifjúsági regényébõl ismert.
A legenda köré kitalált feladatok

lényege, hogy Nádas Jeremiás és Kis Ke-
lemen Béni elõ-
ször kiszabadítják
Ostoros Gyurkát a
börtönbõl, majd
társaikkal együtt
visszafoglalják a
dunaföldvári várat
a törököktõl. A já-
ték során a gyere-
kek képzeletben
visszalépnek az
idõben, hogy el-
játsszák a szerep-
lõk kalandos törté-

netét; vitézségbõl,
bátorságból, össze-

tartásból, leleményes-
ségbõl mutatnak példát. 

Dukai Anita – aki a játék
animátora – a Gyereknap elõtt

meg a mûsorát, de minden fellépõnek
legalább 25 népdalt kellett tudnia. Ezek
lehettek magyar vagy magyarországi
nemzetiségi népdalok.

Dr. Juhász Katalin etnográfus, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Néprajzi
Kutatóintézetének fõmunkatársa rend-
szeresen vendége, zsûritagja a megmé-
rettetésnek. Elmondása szerint rengeteg
tehetséges gyermekkel találkozik az
ilyen alkalmakkor, ami számára azért is
csodálatos, mert az énektanítást az isko-
lában gyakran nem veszik komolyan,

nem énekelnek rendszeresen a diákok.
Az, hogy ennek ellenére ennyi tehetsé-
ges versenyzõ van Tolna megyében, a
pedagógusok, a felnõttek elkötelezettsé-
gét is mutatja.

A Cinegemadár idei döntõjét a ver-
senyzõk és a zsûri is egyfajta örömzené-
lésként élte meg annak ellenére, hogy
tétje volt a megmérettetésnek. Hiszen a
zsûri által felállított rangsor azt jelzi a
jövõben, hogy kik méltóak megyénk
képviseletére a különbözõ regionális, or-
szágos népdaléneklési versenyeken; kik

verseny- és színpadképesek egy- egy fel-

kérés teljesítésére.

Dr. Juhász Katalin az értékelésében

megjegyezte, hogy számára az alig más-

fél éve mûködõ Tambura Zenekar jelen-

tette a nap meglepetését. Ugyanakkor ki-

emelte Árki Zsuzsanna dunaföldvári pe-

dagógus munkáját, aki egész osztályokat

készített fel a versenyre, beteljesítve ez-

zel a népdal igazi küldetését: az együtt-

éneklés örömének átélését. 
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MMeegghhíívvóó
A dunaföldvári Városi Mûvelõdési

Központ tisztelettel meghívja Önt 2011.
június 10-én, pénteken 17 órára a „KA-
LAND ÉS KUTATÁS” MAGYAR
LÁSZLÓ EMLÉKKIÁLLÍTÁS megnyi-
tójára a Vármúzeumba.

Köszöntõt mond KERESZTES LAJOS
polgármester és JOAO MIGUEL
VAHEKENI Angolai Köztársaság ma-
gyarországi nagykövete.

A kiállítást megnyitja BALOGH EMESE
a Magyar László Gimnázium igazgatója.

PROGRAM:
17.00 MAGYAR LÁSZLÓ EMLÉK-

KONFERENCIA – Ispánház
Elõadók:
• Joao Miguel Vahekeni, Angolai Köz-

társaság magyarországi nagykövete: An-
gola Magyar László korában és ma

• Fluck Dénes mérnök, Magyar család apaági
leszármazottja: A Magyar család története

• Dr. Gábris Gyula egyetemi tanár, az
MTA doktora, ELTE TTK Természet-
földrajzi Tanszék: Magyar László idõjá-
rásra-éghajlatra vonatkozó megfigyelések

• Kiss Árpád gyógyszerész, SATCo
igazgatója: Magyar László egészségének
alakulása Afrikában (1848–1864)

• Mázi Béla fõkönyvtáros, MTA Kéz-
irattár: A Magyar Tudományos Akadémia
1825–1859

• Nemerkényi Zsombor térképész,
Földgömb fõszerkesztõ helyettese: Ma-
gyar László térképeinek értékelése

• Sebestyén Éva néprajzkutató, Porto
Egyetem Afrikai Kutatási Központ: Ma-
gyar László életpályája és néprajzi mun-
kássága.

18.00 KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ – Vár-
múzeum Galéria.

18.30 FOGADÁS.

A Napsugár Idõsek Otthona és az Õszi
Alkony Nyugdíjas Klub közös szervezé-
sében rendezték meg a mûvelõdési ház-
ban a Mamák napja nevû, az Anyák
napjához szorosan kötõdõ rendezvényt.

SZABADOS SÁMUEL

Jung Katalin, a Napsugár Idõsek Ottho-
nának egyik vezetõje, a program szervezõ-
je szerint nagy várakozással tekintettek az
otthon lakói az esemény elé, mely nyilvá-
nos volt. A város minden nagymamáját
szívesen látták a mûvelõdési házban. A
szervezõk fontosnak tartották, hogy az év
során legalább egy alkalommal ünneplés-
ben részesüljenek a nagymamák is, hiszen
az unokák nevelésébõl, ellátásából aktívan
kiveszik a részüket, de az Anyák napi
megemlékezéseken általában az anyukák

kerülnek reflektorfénybe. Különösen azok
számára volt fontos az alkalom, akiknek
családi kapcsolatai kevésbé szorosak vagy
megszakadtak. 

Az ünnepség kezdetén Takács Zoltán
önkormányzati képviselõ rövid beszédben
köszöntötte a megjelenteket, kiemelve,

hogy napjainkban kiemelt tisztelet illetné
az idõsebb, gyermekeiket már felnevelõ
generációt. Ezután a külvégi általános is-
kola tanulói adtak mûsort, melyben az al-
kalomhoz illõ versek, dalok hangzottak el.
A Zsigec musicalcsoport repertoárjában is-
mert slágerek csendültek fel, szólóéneke-
seik pedig a szülõket, anyákat méltató da-
lokat énekeltek. A programot a mulatós
énekes duó zárta; ekkor már a közönség is
dalra fakadt, az elõadókkal együtt énekel-
ték az ismert melódiákat, dalokat. Ezután
uzsonna, majd a késõ délutánba húzódó
kötetlen beszélgetés zárta az elsõ Mamák
napját Dunaföldváron. 

A hangulat egyértelmûen jelezte, hogy
sikeres volt az ötlet és a megvalósítása. A
szervezõk az idei tapasztalatokat felhasz-
nálva már a jövõ év Mamák napján gon-
dolkodnak; szeretnék még színesebbé,
hangulatosabbá tenni a következõ évi ren-
dezvényt. 

EEllõõsszzöörr  üünnnneeppeellttéékk  aa  MMaammáákk  nnaappjjáátt

egy solti iskoláscsoporton tesztelte a fel-
adatokat. A tapasztalat ellentmondott a félel-
meknek, a gyerekek aktívan, nagy lelkese-
déssel végezték el a feladatokat. A játékhoz
való kedvet persze fokozzák azok a tárgyi
ajándékok, amelyek a hétpróba sikeres el-
végzése után járnak, a megfáradt hõsök pe-
dig a Vár Étteremben Hõsmenüvel pótolhat-
ják az elvesztett energiát. 

Az országos kampánynak köszönhetõen a
Gyereknapon több vidéki hõspróbázó volt,

mint helybeli. Nemcsak Soltról, Bölcskérõl,
Dunaegyházáról, hanem Budapestrõl, Ráck-
evérõl, Szigetszentmiklósról és Veresegy-
házról is érkeztek gyerekek. 

A hõspróbázók kapnak egy pontgyûjtõ
lapot, és ha a hat dél-dunántúli várból leg-
alább kettõben teljesítik a feladatokat, ak-
kor szeptember végén a Bikali Reneszánsz
Élménybirtokon részt vehetnek a Nagy
Hõspróbán. Akik igazán komolyan veszik
a játékot és elõbb szeretnének Bikalra el-

jutni, a www.hosproba.hu weboldalon is
játszhatnak (és nyomon követhetik az ese-
ményeket). A várak hétvégeken (szomba-
ton és vasárnap) fogadják a hõspróbázni
vágyókat. Az anyag- és egyéb költségek
miatt sajnos nem tudjuk az 1500 Ft-os
részvételi díjat kikerülni, ami a dél-dunán-
túli várakban egységes.

Kedves Gyerekek! Gyertek hõspróbázni,
hogy a galambtól indulva a kötény titkán
keresztül helyére kerülhessen a kereszt. 
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2011. június 21., július 5., 12., 19. 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!

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

Külföldi munkára készülõknek beszédcentrikus
felkészítés!

*   *   *
Jelentkezés illetve bõvebb információ:

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

www.hambalkoautosiskola.hu
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SSookk  rréésszzttvveevvõõjjee  vvoolltt

aa  hhoorrggáásszzvveerrsseennyynneekk

A hûvös, esõs idõ ellenére 30 fõ vett részt
a május 8-án megrendezett felnõtt hor-
gászversenyen. Kiss Lajos egyesületi el-
nök szerint a korábbi évek statisztikájá-
hoz viszonyítva ez a szám két- három fõ-
vel magasabb. 

SZABADOS SÁMUEL

A végig szemerkélõ esõ ellenére a ver-
senyzõk döntõ többsége kivárta a 11 órai
zárást. A vízállás alacsony volt, ami nem
kedvezett a versenynek. 

A kiírás szerint egybotos úszós készség-
gel indulhattak a versenyzõk. A május ele-
ji megmérettetés kiváló alkalom volt a me-
gyei másodosztályú versenyre való felké-
szüléshez, melyet szintén májusban ren-
deztek. 

A délelõtt során fõleg keszegfélék
akadtak horogra. A mennyiség a koráb-
bi átlag körül mozgott. A versenyt
Nagy László nyerte 2790 grammal, a
dunaegyházi Pala Attila elõtt. Nála
2400 grammot mért a versenybíróság.
Harmadik helyen Nikl Béla végzett
2050 grammal. A korábban többszörös
gyõztes örült a dobogós helyezésnek,
hiszen az utóbbi versenyeken nem sze-
repelt igazán jól. Különdíjat kapott a
legnagyobb halat fogó versenyzõ. Ifjú

Bagó Gábor Dunaegyházáról érkezett,
a versenyben a 17 helyen végzett, de
5200 grammos kárásza különdíjat ér-
demelt. 

A verseny gyõztese, Nagy László elõ-
ször nyert felnõtt kategóriában. Rutinos
horgásznak számít, hiszen ifjúsági kategó-
riában nyert már megyei csapat- és egyéni
versenyt is. Sikeréhez szerinte hozzájárult
a kedvezõ helysorsolás is. Szélsõ pozíciót
kapott, így csak egy oldalról volt konku-
renciája. Nagy László valószínûleg részese
lesz a megyei versenyen induló csapatnak,
mostani teljesítménye biztató és önbiza-
lom-növelõ lehet. 

Júniusban a harcsafogó versenyen mér-
hetik össze tudásukat a horgászok, melyre
sokan már most jelezték részvételi szándé-
kukat. 

HHáárroomm  mmaaggyyaarr

bbaajjnnookkii  ccíímm

2011. május 14-15-én Szegeden  rendez-
ték meg a XI. Magyar Mazsorett Baj-
nokságot, melyen az induló 23 magyar
település mazsorett- csoportjai mellett a
dunaföldvári Löfan Mazsorettegyesület
versenyzõi is megmérették tudásukat. 

BALOGH EMESE

A „napfény"” városban megrendezett vi-
adalon a 23 település 134 csoportjának
714 versenyzõje állt rajthoz, összesen 346
produkcióval. A versenyzõk három kor-
osztályban (cadet, junior, senior), négy ka-
tegóriában (bot, pom-pon, MIX, SHOW)
és ugyancsak négyféle formációban (csa-
pat, mini, duó-trió, szóló) mérhették össze
tudásukat. 

Ez a verseny azért volt kiemelkedõen
fontos valamennyi résztvevõ számára,
mert a mazsorettek itt szerezhették meg a
jogot az augusztusi, horvátországi
Porecben megrendezett Európa-bajnoksá-
gon való indulásra.

Löfan eredmények:
Baton Cadet Team: V. hely
Baton Junior Team: II. hely
Baton Senior Team: II. hely
Pom Junior Team: Magyar Bajnok
Baton Cadets Solo: Rabner Maja IV.

hely, Virág Dorina XI. hely
Baton Cadets Duo/Trio: Balázs Barba-

ra – Rabner Maja IV. hely
Baton Cadets Mini: Pálfi Anna – Farkas

Dóra – Békési Arianne – Keresztes- Ko-
vács Katalin – Tóth Boglárka – Szabó
Edvina – Botos Eszter VII. hely

Baton Juniors Solo: Törteli Nadin VIII.
hely, Beregszászi Aletta XII. hely

Baton Juniors Duo/Trio: Huszárik

Pom Junior Team – Magyar Bajnok



Helga – Rácz Viktória II. hely, Fehér
Laura – Leibinger Anita III. hely
Baton Juniors Mini: Kovács Dóra – Czo-

bor Alexa – Huszárik Helga – Preiczer
Anita – Törteli Nadin – Fehér Laura –
Leibinger Anita IV. hely

Baton Seniors Solo: Bartalos Hajnalka
III. hely

Baton Seniors Duo/Trio: Bartalos Haj-
nalka – Huszárik Tamara Magyar Baj-
nok

Baton Seniors Mini: Bartalos Hajnalka
– Garbacz Gréta – Huszárik Tamara –
Rivnyák Viktória – Tilli Fanni Magyar
Bajnok

Pom Cadets Duo/Trio: Pinke Kata –
Scheier Noémi – Simon Dorina V. hely

Pom Juniors Solo: Törteli Nadin II. hely
Pom Senior Solo: Tilli Fanni VIII. hely 

IIddéénn  aa  hháázziiggaazzddáákk

nnyyeerrttéékk  aa  DDuunnaa  KKuuppáátt

Két év kihagyás után a Beszédes József
Általános Iskola és a Diáksport Egyesü-
let szervezésében ismét megrendezték a
Duna Kupa Ifjúsági Kézilabdatornát. 

SZABADOS SÁMUEL

Kerekes Péter testnevelõ tanár, a torna
szervezõje elmondása szerint a két év ki-
hagyás a kedvezõtlen idõpontnak köszön-
hetõ; a május végi idõpont nem megfelelõ
az iskolák számára. Idén május elején ke-
rült sor a tornára, így a meghívottak több-
sége részt tudott venni a rendezvényen. 

A házigazdákon kívül az alsószentiváni
általános iskola, a dunaújvárosi sportis-
kola és a fõvárosi Csanádi Árpád Sportis-
kola diákjai mérték össze tudásukat. A
budapesti csapat edzõje Horváth László

testnevelõ tanár duna-
földvári kötõdésû,
éveket játszott váro-
sunk kézilabda csapa-
tában. 

A kupát hoszszú idõ
után ismét a házigaz-
dák nyerték. Dicséretre
méltó, hogy két sport-
iskolát is megelõztek.
Kerekes Péter szerint a
siker többéves munka
eredménye, mostanra
érett be a gárda. Fõleg
az akaraterõt és a kon-
centrációt lehet ki-

emelni, melyben felülmúlták ellenfeleiket
a földvári fiúk. Második helyen a dunaúj-
városiak végeztek, harmadikak a budapes-
ti sportiskolások lettek. Az edzõk javasla-
tai alapján különdíjakat is osztottak. A tor-
na gólkirálya a dunaföldvári Garda Ádám
lett 44 találattal, s a torna válogatottjába
négy földvári játékos is bekerült. 

A földvári általános iskola kézilabdásai
a diákolimpián is sikerrel szerepeltek. A
negyedik korcsoportos fiúk a megyebaj-
nokságot megnyerve az országos selejte-
zõn a négy megyét magába foglaló me-
zõnyben a negyedikek lettek. A harmadik
korcsoportos fiúk a városkörnyéki verse-
nyen második helyen zártak. A negyedik
korcsoportos lányok Baranya Bernadett
testnevelõ tanárnõ vezetésével a város-

környéki verseny második helyezettjei
lettek. 

AA  vváárroossii

kkéézziillaabbddaa--  ccssaappaatt

mmáájjuussii  eerreeddmméénnyyeeii
Dunaföldvár- Kiskunhalasi UKSC II. 31:31
Dávod SC- Dunaföldvár 19:28
Lajosmizse UKC- Dunaföldvár 22:26
Bácsalmás- Dunaföldvár 21:26 

AAzz  aallssóóhháázzbbaann  ffoollyyttaattjjaa

sszzeerreepplléésséétt  aa  DDFFCC

Az idei bajnoki kiírás értelmében az alap-
szakasz befejezése után felsõ és alsó házra
oszlik a mezõny és a rájátszással folytató-
dik a pontvadászat. Csapatunk a tavaszi
teljesítménye alapján nem tudott beke-
rülni a felsõházba, a 8. helyen végzett. 

SZABADOS SÁMUEL

Az alapszakasz utolsó mérkõzését Majoson
játszottuk. Az elõjelek kedvezõtlenek voltak,
hiányzott Schulteisz Attila, Benedikti és Heisz-
ki. Az elsõ félidõ kiegyenlített játékot hozott. A
házigazdák szerezték meg a vezetést a félidõ
közepén. Az elsõ játékrészben ez is maradt az
állás. A folytatásban határozottabban fociztunk,
s a 60. percben Mészáros révén sikerült

14.



egyenlítenünk. Rövid ideig örülhettünk a
gólunknak, a házigazdák pár perc múlva ismét
vezetéshez jutottak. Ezután alaposan megválto-
zott a játék képe. A játékvezetõ érzékelhetõ
módon igyekezett a Majost kedvezõ helyzetbe
hozni, ítéleteivel elõsegítette, hogy újabb gólo-
kat szerezzenek. 4:1-es vereséget szenvedtünk.
Az ifi csapat 4:0-ra kapott ki. 

A rájátszás elsõ találkozójára Tevelen ke-
rült sor. Schulteisz Attila itt is hiányzó volt. A
mérkõzés végeredménye már az elsõ félidõ-
ben kialakult. A félidõ elején a házigazdák
szereztek gólt. Nem sokkal késõbb Benedikti
egyenlített, de a félidõ vége elõtt újabb gólt

kaptunk. A folytatásba igyekeztünk hátrá-
nyunkat behozni, ellenfelünk pedig az ered-
mény tartására törekedett. Idegesen, kapkod-
va játszottunk. Újabb gól már nem esett, 2:1
lett a végeredmény. A fiatalok súlyos 14:0
arányú vereséget szenvedtek, hiányosan, tíz
emberrel játszották végig a találkozót. 

A rájátszás második fordulójában Cikót
fogadtuk. Az elõmérkõzésen a fiatalok jó já-
tékkal 5:3-as gyõzelmet arattak. A felnõttek
összecsapásán nem esett gól, gyenge me-
zõnyjáték jellemezte a találkozót, kevés
helyzet adódott mindkét oldalon. A 0:0-ás
döntetlennek a vendégek örültek. 

15.

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

Keresem 2011.06.02-án a déli órák-
ban elszökött, fekete, vizsla méretû kan
kutyámat. A szügyén apró, fehér folt ta-
lálható. Neve Cuba és nagyon barátsá-
gos. A becsületes megtaláló jutalom el-
lenében hívja a 70/365-40-14-es telefon-
számot!

Gazdit keresünk egy autóból kitett,
kistermetû, fiatal, barátságos, fekete, rö-
vidszõrû hím kutyusnak. Érdeklõdni
Stefi néninél az Ifjúság téren lehet.

*   *   *
Sürgõsen gazdát keresünk egy más-

féléves vizslaszerû keverékkutyának.
Gyermekszeretõ, barátságos. Gazdája
költözés miatt kénytelen megválni tõle.
Oltási bizonyítványa, kutyaháza van. 

Érdeklõdni: a Rákóczi utcai állatke-
reskedésben Karádi Ágnesnél.

A Gondolat Kiadó gondozásában A
kommunikációs tér filozófiája címmel
megjelent a Dunaföldvári Part-Oldalak
felelõs szerkesztõjének, András Ferenc-
nek kötete. A kiadvány a Vniversitas
Pannonica sorozat 2. része, mely sorozat
alkotói a Magyar Ünnepi Könyvhéten is
bemutatkoztak.

MAGYARI ÁKOS

András Ferenc a Pécsi Tudomány-
egyetemen szerzett filozófia diplomát,
majd ugyanitt a Filozófia Doktori Isko-
lában PhD fokozatot. Aktív résztvevõje
volt annak a több mint egy évtizedes
múltra visszatekintõ nemzetközi konfe-
renciasorozatnak, amelyet a Pécsi Tudo-
mányegyetem Filozófia Tanszéke, illet-
ve Filozófia Doktori Iskolája szervezett
nyelvfilozófiai témákban. A konferen-
ciasorozaton világhírû amerikai és euró-
pai filozófusok – Richard Rorty, Hilary
Putnam, Robert Brandom, Jürgen Haber-
mas – és a hazai filozófiai élet kiválósá-
gai egyaránt megjelentek. András Ferenc
jelenleg a Veszprémi Pannon Egyetem
Antropológia és Etika Tanszékének filo-
zófia oktatója.

A jelentés-szkepticizmus a 20. század
közepétõl, különösen Wittgenstein és
Quine, majd Putnam és Kripke munkássá-
gának eredményeképp került a nyelvfilo-
zófusok érdeklõdésének elõterébe. E ne-
vek kapcsán a szkeptikus érvelés három
alapvetõ irányvonala rajzolódott ki:
Quine-nak a fordítás meghatározatlansá-
gáról szóló érve (1960); Putnam skole-
mizáló kételye (1980); Kripke Wittgen-
stein-olvasatából kifejtett szabály-szkepti-
cizmusa (1982).

Jelen kötet ez utóbbival foglalkozik.
Wittgenstein a szkepticizmus olyan formáját
fedezte fel, melyet Kripke a legradikálisabb
és legeredetibb szkeptikus problémának tart.
E problémát Kripke paradoxon formában fo-
galmazta meg, új megvilágításba helyezve és
újratematizálva a realizmussal kapcsolatos
lehetséges álláspontokat, komoly zavart
okozva az igazságfeltétel-elméletekben, az
erre épülõ szemantikában, s a referencia kér-
déskörét sem hagyta érintetlenül. A kötet Do-
nald Davidson filozófiájának keretei közt
vizsgálja a Kripke–Wittgenstein-féle sza-
bály-szkepticizmus feloldási lehetõségét. A
mû címét adó A kommunikációs tér filozófiá-
ja Davidson filozófiájának az a része, amely-
re alapozva (elsõsorban a háromszögelési,
valamint a radikális interpretáció elnevezésû
elmélet) kiutat találhatunk a szkeptikus út-
vesztõbõl. 

FFööllddvváárrii  sszzeerrzzõõ  aazz  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhhéétteenn



Tavi haltáp
180 Ft/10 dkg

Tókezelõ folyadék
820 Ft/db (120 ml)
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Felhívás
Lassan vége az iskolának, a gyerekek

szabadabbak, többen strandolnak nyílt vi-
zeknél, kerékpároznak, motoroznak. Kér-
jük a szülõket, hogy figyelmeztessék õket a
veszélyekre!

Az elmúlt hónapban Dunaföldváron
nem, de a környékünkön több esetben trük-
kös lopást követtek el. Idegenek, valami-
lyen szolgáltató vállalat embereinek adják
ki magukat, bejutnak a lakásokba, és meg-
lopják a gyanútlan embereket. Erre, a fõleg
idõs embereket fenyegetõ veszélyre évrõl-
évre, hónapról-hónapra felhívjuk figyel-
müket. Kérjük a rokonokat, szomszédokat
figyeljenek idõs hozzátartozóikra, szom-
szédaikra! Ha van telefonjuk, írják be a
gyorsmenüjébe a rendõrség számát!

Közlekedés
A közúti ellenõrzések folytatódnak Föld-

vár útjain. A rendõrök különös tekintettel
ellenõrzik a biztonsági öv, bukósisak,
egyéb passzív berendezések használatát, a
motorosokat, a közlekedõk okmányait.

Felhívjuk a gépkocsival közlekedõk fi-
gyelmét arra, hogy parkoláskor a nagy me-
leg miatt leengedett ablakokat ne hagyják
nyitva, a jármûveket mindig zárják be,
elõzzék meg, hogy károsulttá váljanak!

Bûnügy
Több nagyobb értékre elkövetett bûn-

ügyben a rendõrség munkája eredményes
volt. Egy három és félmillió forint értékû
személygépkocsit rövid idõn belül megta-
láltak, az elkövetõk õrizetben, elõzetes le-
tartóztatásban vannak.

Egy telepbetörésnél több milliós kár ke-
letkezett, az elkövetõket elfogták, õrizet-
ben vannak.

Egy betörõ is rendõrkézre került, aki
több vagyon elleni bûncselekményt köve-
tett el. 

10. péntek

Ismeretlen férfi

11. szombat

A lány és a farkas

17. péntek

RIO

18. szombat

THOR

24. péntek

A vetítés elmarad

25. szombat

Sikoly 4.
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek! Jegyár

500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete

elõtt 1 órával!

JÚNIUS
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2011. június 10. Dr. Palkó Ágnes
2011. június 17. Dr. Móricz Zoltán
2011. június 24. Dr. Hallai Róbert 
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MMeegghhíívvóó
Szeretettel várjuk a Berze-Nagy Ilona

Városi Könyvtárba, ahol a folyosógalé-
rián Lendvai János dunaföldvári festõ
képeibõl látható kiállítás.

A tárlat 2011. június 10-ig látogatható
a könyvtár nyitvatartási idejében.

A Magyar László Gimnázium szín-
játszó szakköre szeretettel várja a ki-
sebbeket és a nagyobbakat 2011. június
16-án, csütörtökön 19 órára a mûvelõdé-
si házba a Lúdas Matyi címû mesejá-
ték bemutatójára.

A belépés díjtalan, felajánlásukat kö-
szönettel fogadjuk.


