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KÖZÉLETI LAP

FFööllddvváárrii  BBúúccssúú
SZABADOS SÁMUEL

Az 1950-es évek elejéig a földvári búcsú a város jelentõs köz-
életi eseményének számított. A politikai nyomás eredményeként
elsorvasztott rendezvény emléke viszont mind a mai napig él a
köztudatban. Három évvel ezelõtt a katolikus hitközség ismét
életre keltette a földvári Búcsút. A három helyi templom szentje-
inek Szent Anna, Szent Ilona és Szent Rókus tiszteletére idén au-
gusztus elsõ vasárnapján a délelõtti mise után ismét benépesült a
Templom hegy. Családok, magányosok, idõsebbek, fiatalok szép
számban állták körül az alkalmi színpadot, hol a helyi tánccsoport
mûsorának tapsolhattak. A Szent Rókus Borlovagrend finom ita-
lait lehetett kóstolgatni, majd a sátrak alatt ízlésesen terített aszta-
lok köré gyûlt az ünneplõ közönség. A finom pörkölt illatát a kö-
zeli utcákig sodorta a kellemes nyári szellõ. Asztalokra kerültek
az otthon sütött pogácsák, sütemények. A hangszórókból kelle-
mes, halk zene szólt. A családias hangulatú asztaltársaságok a
csak a késõ délutáni órákban kezdtek szétszéledni. 
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Tóth István cukrászmesternek, a Tóth
Cukrászda vezetõjének magas szintû
szakmai tevékenysége elismeréséül ado-
mányozta Schmitt Pál köztársasági el-
nök a „Köztársaság Elnökének Díszok-
levele Éremmel” elnevezésû kitüntetést. 

BALOGH EMESE

Tóth István a szekszárdi megyeházán tar-
tott ünnepi közgyûlésen 2011. június 1-jén
vette át kitüntetését.  Mint elmondta, meg-
lepte a döntés, melyrõl három nappal az ese-
mény elõtt Tóth Ferenctõl, a Tolna Megyei
Kormányhivatal vezetõjétõl, választókerüle-
tünk országgyûlési képviselõjétõl értesült.
Tóth Ferenc kormánymegbízott volt az, aki
felterjesztette városunk cukrászmesterét a
díjra; melynek odaítélésérõl a döntést
Schmitt Pál köztársasági elnök hozta meg.

A Magyar Köztársaság elnökének dísz-
oklevele éremmel kitüntetést 2010-ben
alapították, Tolna megyében elõször osz-
tották ki. A nyolc díjazott példaértékû te-

vékenységéért illetve életútja
elismeréseként vehette át az
emlékérmet. Az adományo-
zottak – Tóth István kivételé-
vel – valamennyien szekszár-
diak: Bacsmai László római
katolikus plébános, Koller Fe-
renc, a Tolnatej Zrt. nyugal-
mazott vezérigazgatója; Kõ-
falvi Aranka, a megyei önkor-

mányzat pénzügyi osztályának osztályve-
zetõje; Mácsai Antal, a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója;
Schneider Konrád, a Szekszárdi Szabad-
idõs Kerékpáros Egyesület ügyvezetõ el-
nöke; Takler Ferenc borász, Tóth István
cukrász és Töttõs Pál, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége Tolna Megyei Szer-
vezete elnöke. 

ÚÚjjaabbbb  eelliissmmeerrééss  TTóótthh  IIssttvváánn  ccuukkrráásszzmmeesstteerrnneekk

Idén nyár elején Tolnán rendezték meg
az önkéntes tûzoltó egyesületek megyei
versenyét. Városunk csapata nagyszerû
teljesítményt nyújtva az elsõ helyen vég-
zett. Wartig László itt jelentette be, hogy
jövõre átadja a szerparancsnoki tisztet a
fiatalabb generáció valamelyik tagjának. 

SZABADOS SÁMUEL

Bircsár Antal csapatkapitány számolt be
a szép versenyeredményrõl lapunknak.
Mint mondta, másfél hónapig heti két-há-
rom alkalommal gyakoroltak, tehát a fel-
készülés eléggé idõigényes volt. 

Hét csapat indult a gépjármû fecskendõ
szerelésben, a legnagyobb rivális most is a
bölcskei egység volt; õk másodikak lettek.
Két feladatot kellett megoldania a hétfõs
gárdának; a sugárcsöves staféta és a gépjár-
mû fecskendõrõl történõ osztott futás is
gyorsaságot és nagy összeszokottságot igé-
nyelt. Mindkét feladatot jó idõeredménnyel
teljesítették a földvári tûzoltók. Bircsár An-
tal mellett Wartig László szerparancsnok,
Kovács István sofõr, valamint ifj. Kovács
István, Ambach Attila, Petrovics József és
Petrovics István alkotta a gyõztes csapatot.

A nap nagyszerû han-
gulatban, fesztivál jelleg-
gel telt. A csapatok tagjai
- fõleg az idõsebbek -
régóta ismerik egymást.

A verseny nem felmenõ
jellegû, nincs folytatása.
Vannak felmenõ rendsze-
rû országos megmérette-
tések, de az ezekre való
felkészülés sok idõt és
energiát vesz igénybe, a
feltételek a földvári egye-
sületnél pedig erre nem
biztosítottak. 

A nyár közepéig nem
sok munkája adódott a helyi tûzoltóknak.
16 riasztás történt, ezek közül több téves
volt. Nagyobb tûzeset nem történt. Fõleg
kisebb avartüzekhez kellett kivonulniuk.
Idén a lakosok talán fegyelmezettebbek,
pontosabban betartják a tûzbiztonsági sza-
bályokat. 

A nyári szünetben fokozottabb figyelmet
kell szentelni a gyerekekre, akik gyakran
felelõtlenül gyújtanak tüzeket és nem olt-
ják el azokat precízen. 

VVeerrsseennyytt  nnyyeerrtteekk  aa  ttûûzzoollttóókk

Tóth István



3.

DDuunnaaffööllddvváárroonn

üülléésseezzeetttt

2011. június 24-én Dunaföldváron tar-
totta kihelyezett ülését a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyûlése. 

BALOGH EMESE

A szekszárdi vármegyeháza felújítása
miatt idén már többször elõfordult, hogy
kihelyezett ülést tartottak a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének képviselõi.
Azokon a településeken hívták össze ülé-
seiket, melyeken a megyei önkormányzat-
nak van fenntartott intézménye. Dunaföld-
váron a Szent András Idõsek Otthona tar-
tozik a megye fennhatósága alá.

Takács Zoltán a dunaföldvári önkormány-

zat és a Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének képviselõje elmondta, hogy a
közgyûlést megelõzõen ellátogattak a Szent
András Idõsek Otthonába, ahol Mohai
Istvánné, az intézmény vezetõje tájékoztatta a
megjelenteket munkájukról. A képviselõk
megismerhették a tárgyi, személyi feltétele-
ket, betekinthettek az otthon lakóinak életébe. 

A képviselõk - dr. Puskás Imre elnök tá-
jékoztatója szerint- 16 napirendi pontról
tárgyaltak ezen a napon a dunaföldvári vá-
rosházán, melyek középpontjában a költ-
ségvetés mellett két megyei fenntartású in-
tézménynek, a Balassa János Kórháznak
illetve az Integrált Szociális Intézménynek
2010-es évi tevékenységérõl szóló beszá-
molója állt. Mindkét intézmény munkáját a
pénz-és munkaerõhiány jellemzi az utóbbi
idõben. A képzett munkaerõ számának

csökkenése az egészségügyi dolgozók kül-
földi munkavállalása miatt már Tolna me-
gyében is érezhetõ, míg a szociális intéz-
ményekben a fenntartási költségek csök-
kentése érdekében létszám- leépítést kel-
lett végrehajtani.

A közgyûlés tagjai – zárt ülésen - dön-
töttek a megyei kitüntetõ díjakról is. Ezek
átadása 2011. szeptember 1-jén a megye-
napon történik majd.

Dr. Puskás Imre elmondása szerint a me-
gyei önkormányzatok sorsa õsszel, az új
önkormányzati törvény elfogadásakor tisz-
tázódik majd. Ekkor derül ki, hogy milyen
hatáskörrel fognak rendelkezni, lesz-e in-
tézmény a megyei önkormányzatok hatás-
körében vagy elsõsorban  területfejlesztési
funkciókkal rendelkezõ önkormányzatok
lesznek. 

Július 29-én Dunaföldváron rendezték
meg a Tolna Megyei Karos-forgalom-
irányító Versenyt. A verseny napjának
helyi tapasztalata összecseng az orszá-
goséval: a közlekedõk közül többen nem
ismerik a rendõri karjelzéseket, így van
mit javulnunk e területen.

BALOGH EMESE

Dr. Szecsei Zsolt alezredes, a Tolna Me-
gyei Rendõr Fõkapitányság Közlekedésren-
dészeti és Autópálya-felügyeleti Osztályának
vezetõje, a Tolna Megyei Balesetmegelõzési
Bizottság ügyvezetõ elnöke elmondása sze-
rint az Országos Rendõr Fõkapitányság és az
Országos Balesetmegelõzési Bizottság évek
óta meghirdeti az országos karos-forgalom-
irányító versenyt. Idén az országos döntõt ko-
ra õsszel Somogy megyében tartják majd,
melyet megelõzõen valamennyi megye meg-
rendezi a saját versenyét. 

A Tolna megyei döntõt a forgalomirá-
nyítók számára július végén Dunaföld-
váron, a Béke téri útkeresztezõdésben tar-
tották. A karos-forgalomirányító verseny
nagyon közkedvelt a rendõrök körében, a
megyei fordulóra tizennégyen neveztek; a
megye valamennyi rendõrkapitánysága
képviseltette magát egy-két-három ver-
senyzõvel.

Mint azt dr. Szecsei Zsolt elmondta, a
rendõri karjelzések normában rögzítettek.
A forgalomirányító kreativitást csak a rög-
zített keretek megtartásával vihet mozdu-
lataiba.

A versenyzõk értékelésekor fontos
szempont a rendõr megjelenése, öltöze-
te, kiállása; az, hogy hogyan foglalja el a
felállítási pontot, hogyan veszi át az irá-
nyítást az elõzõ versenyzõtõl, mennyire
egyértelmûek a karjelzései, a nem meg-
felelõ közlekedési magatartásra hogyan
reagál, illetve hogyan hagyja el a hely-
színt.

A Dunaföldváron megtartott megyei
döntõben elsõ Schaller-Boros Erika a Tol-
na Megyei Rendõr Fõkapitányság Forga-
lomellenõrzési alosztályának zászlósa lett,
õ képviseli Tolna megyét az országos dön-
tõben. Másodikként Farkas Piroska zász-
lós, a paksi rendõrség munkatársa végzett,
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pe-
dig a dombóvári Fehér Adrienn törzsõr-
mester léphetett. 

FFoorrggaalloommiirráánnyyííttáássii  vveerrsseennyy  vváárroossuunnkkbbaann

OOrrsszzáággooss

ppoollggáárrõõrrnnaapp
A dunaföldvári polgárõrök szép szám-
ban képviselték városunkat a Zala me-
gyei Gyenesdiáson 2011. július 2-án
megrendezett XVII. Országos Polgárõr-
napon.
Ezen a napon vehette át Kövics

Sándorné a Dunaföldvárnak szóló Pol-
gárõr város elismerést dr. Túrós And-
rástól, az OPSZ elnökétõl.

BALOGH EMESE

A polgárõrség 20 éves fennállását is ün-
neplõ rendezvényen az országos polgárõr
szervezetek közel hatezer tagja volt jelen,
Tolna megyét 200 fõs delegáció képviselte. 

Az ünnepségen elsõként Zámbó Péter,
az OPSZ szakmai alelnöke köszöntötte a

megjelenteket, aki felolvasta dr. Schmitt
Pál köztársasági elnök köszöntõ levelét is.
A díszvendégek között ott volt dr. Kontrát
Károly belügyi parlamenti államtitkár, dr.
Paskai László bíborost, nyugalmazott Esz-
tergom-Budapesti érsek, dr. Hatala József
altábornagy, országos rendõrfõkapitány,
dr. Tiborcz János dandártábornok, Zala
megyei rendõrfõkapitány, Dömény Sándor
vezérõrnagy, a büntetés-végrehajtás orszá-
gos parancsnokhelyettese, Szabó Zsu-
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Pályázat útján jelentõs összeghez jutott
városunk, így tovább folytatódhat a
mozgásveszélyes magas partok rehabili-
tációja. 

SZABADOS SÁMUEL

A pályázati finanszírozás miatt a mun-
kálatokat két ciklusra kellett bontani.
Tavasszal a Kálvária dombon és a piac-
téren kezdõdtek a munkálatok. Orosz
László, a kivitelezõ Alisca Bau építésve-
zetõje beszámolt az eddigi eredmények-
rõl. A Kálvárián fentrõl lefelé haladva,
szakaszokra tagolva folyt a támfalépítés.
Felújították a lépcsõsort és több pincét, a
piactéren megépítették a vízelvezetõ
rendszert. Az egy méter átmérõjû vasbe-
ton elemekbõl készült csatorna a felszín

alatt fogja ezután a nagymennyiségû vi-
zet levezetni a fogadóaknába. Ezáltal je-
lentõs mértékben csökken az erózió. A
délnyugati rész felújítása október végén
fejezõdik be. 

A folytatásban az északnyugati terület-

re terjednek ki a munkálatok. Kenesei Jó-
zsef vezetõ tervezõ szerint nagy szükség
van a rehabilitációra. A mérések nem
mutattak ugyan közvetlen mozgásve-
szélyt, de ez a beavatkozás hosszú idõre
stabilizálja a löszfalat. Mivel a Kálvária a
városképet meghatározó, a stáció pedig
mûemlék jellegû alkotás, ezért igyekez-
tek az eredeti állapotot megtartani. Az

FFoollyyttaattóóddiikk  aa  ppaarrttffaall  ssttaabbiilliizzáácciióó

Kövics Sándorné hároméves vezetõi
munkáját igazolták a földvári polgár-
õrök azzal, hogy július 22-i tisztújító
közgyûlésükön újabb négy évre õt vá-
lasztották meg a helyi polgárõrség veze-
tõjévé.

BALOGH EMESE

A tisztújító közgyûlésen a szavazók egy-
öntetûen, száz százalékosan Kövics

Sándorné személye illetve a korábbi el-
nökség tagjai mellett voksoltak. Így az el-
nökhelyettesi posztot továbbra is Papp
László tölti be, a titkári teendõket Széles
Sándorné, a gazdasági feladatokat
Skutovits Sándor látja el. A vezetõséget
négy évre bízta meg a polgárõrség helyi
tagsága.

Kövics Sándorné elmondása szerint a
napi teendõk mellett a leginkább aktuális
feladatuk az új iroda kialakítása: a nyár fo-
lyamán a Kossuth. L. utcából a Jókai utcá-
ba költözik a polgárõrség. Emellett a me-
gyei polgárõr napra készülnek, melyet au-
gusztus 6-án Nagykónyiban tartanak. 

TTiisszzttúújjííttóó  kköözzggyyûûlléésstt  aa  ppoollggáárrõõrrsséégg

dduunnaaffööllddvváárrii  sszzeerrvveezzeettéébbeenn

zsanna, a Magyar Vöröskereszt orszá-
gos véradás megszervezéséért felelõ szak-
mai vezetõje, Hans-Friedrich Freiherr von
Solemachert, a Hans Seidel Alapítvány bu-
dapesti képviseletének nyugalmazott veze-
tõje, Németh Ferencet, a Személy- Va-
gyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara elnöke, Dobson Tibor dandártá-
bornok, a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság Hivatalának vezetõje.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
megköszönte a polgárõrök áldozatos
munkáját, s emlékeztetett rá, hogy 2011
az önkéntesség és a család esztendeje, s
az önkéntesség a család támogatása nél-
kül nem teljesíthetõ. Kiemelte: fontos,
hogy a családok kiállnak a polgárõrök
mellett, így õk tudják teljesíteni a szolgá-

latukat. Rámutatott, hogy a polgárõr
egyesületek alulról szervezõdõ civil szer-
vezetek, amelyek igen hasznos segítséget
nyújtanak a hatóságoknak. Azt mondta,
bízik benne, hogy a polgárõrség megbe-
csültsége, támogatottsága még tovább
fog nõni; a közös ügyért, a közbiztonság-
ért és bûnmegelõzésért továbbra is együtt
tudnak az önkormányzatokkal, civil szer-
vezetekkel dolgozni. 

A megszólalók mind elismerõen szóltak
a szervezet tevékenységérõl, elmondták,
hogy a polgárõrök méltán vívták ki az em-
berek tiszteletét, megbecsülését, hiszen
bûnmegelõzõ munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy Magyarország biztonságo-
sabb legyen, mint korábban. 

Az ünnepség záró részében történt meg

az elismerések átadása. A „Polgárõr város“
kitüntetõ címet 2011-ben Békés városa
mellett Dunaföldvár kapta, a díjat Kövics
Sándorné egyesületi elnöknek nyújtotta át
az OPSZ elnöke. A Polgárõr Érdemkereszt
arany fokozata kitüntetést többek között
Molnár István, a Bölcskei Polgárõr Egye-
sület tagja is átvehette.

A polgárõrök napja egyben országos
véradónap is volt, sokan vállalkoztak arra,
hogy ezen a napon véradással is segítsenek
embertársaikon. 

A dunaföldvári, Tolna megyei polgár-
õrök számára a programokban gazdag nap
még egy sikert eredményezett: megnyerték
a nap országos labdarúgó bajnokságát is.

Forrás: http://www.opsz.hu/?q=node/
1758 
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Július 14-én a mûvelõdési házban lakos-
sági fórumon tájékoztatta az érdeklõdõ-
ket városunk polgármestere és az
Aleriol Hungária Energetikai Kft. ügy-
vetõje, Csók Levente arról, hogy
Dunaföldvár határában a közeljövõben
szélerõmûpark épülhet. 

SZABADOS SÁMUEL

Az ügyvezetõ beszélt arról, hogy orszá-
gos felmérés alapján választották ki a terü-
letet. Sok szempontot kellett figyelembe
venniük, elsõsorban a kedvezõ szélviszo-
nyokat, a hálózati rendszer közelségét, a
környezet- és természetvédelmi szempon-
tokat elemezték. Ezek alapján a
Dunaföldvár-Németkér vonaltól északra
esõ terület tûnt a legalkalmasabbnak.

A megegyezéstõl függõen 2014-15-re
készülne el a park, húsz darab 100 méter

magas torony épülne 90 méter átmérõjû la-
pátokkal. Teljesítményük egyenként 1,5-
1,8 megawatt lenne. A kb. 35 megawatt
érték az országos hálózatba kerülne, és a
cég értékesítené. 

Csók Levente örömmel vette, hogy a vá-
rosvezetés támogatja a tervet. A megvaló-
sulás most már azon múlik, hogy az érin-
tett földtulajdonosokkal sikerül-e megálla-
podni. Ez kb. 200 gazdát érintene. 

Keresztes Lajos polgármester jelezte,
hogy pár éve már jelentkezett egy energe-
tikai vállalkozás hasonló tervekkel. A vá-
rossal együttmûködési szerzõdést is kötött,
de az ügynek folytatása nem lett. A polgár-
mester és a testület is örült az új megkere-
sésnek, és megkezdõdtek a tárgyalások az
Aleriol Kft.-vel. Az ügy még kezdeti stádi-
umban van, a pontos helyszín, a bérleti díj
sincs tisztázva, tehát lesz mirõl tárgyalni a
jövõben fõleg a földtulajdonosokkal; a to-
vábbiakban a gazdákkal kell megértetni a
cél fontosságát. A polgármester pozitív jel-
zésnek tekinti, hogy az érintettek közül né-
hány nagy területtel rendelkezõ és tekinté-
lyes gazda már az ügy mellé állt. 

A jelentkezõ cég szándékai komolyak, a
tárgyalások folytatódnak. Az építkezés,
majd az üzemeltetés újabb munkahelyeket
teremtene, és jelentõs mennyiségû ipar-
ûzési adóval gyarapodna a város. Hosszú
távon ki lehetne tehát használni azokat az
elõnyöket, amelyeket egy ilyen jellegû vál-
lalkozás tud nyújtani egy településnek. 

SSzzéélleerrõõmmûû--ppaarrkk  tteelleeppüüllhheett

vváárroossuunnkk  hhaattáárráábbaa

ÜÜlléésstteerrmmii

ttuuddóóssííttáássookk
Dunaföldvár város képviselõ testülete
július 19-én rendkívüli ülést tartott,
melynek napirendjén 10 nyilvános, és
egy zárt ülésen tárgyalandó téma sze-
repelt. Az ülésen Széles János képvise-
lõ nem volt jelen.

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület a mado-
csai régiós szennyvízrendszer Bölcskét
elkerülõ vezetéképítésére érkezett javas-
latokat tárgyalta, majd a Cargill Magyar-
ország Kereskedelmi Zrt. út-átépítéssel
kapcsolatos megkeresésérõl döntött. 

Döntött a TARR Kft. által felszámított
rendszerhasználati díjjal kapcsolatban,
illetve módosította a Jókai utca 2. szám
alatti ingatlan övezeti besorolását. A
képviselõk forgalmi rend módosítása
iránti kérelemrõl, illetve ingatlancsere
kérelemrõl döntöttek, majd tulajdonosi
hozzájárulást adtak városi rendezvények
közterületen történõ megtartásához. 

A következõkben Petrovics Józsefné
fõigazgató számolt be a D-B-M MONI
2010/2011. tanévi munkájáról, majd a
testület jóváhagyta az intézmény peda-
gógiai programjának módosítását, illet-
ve beszámolót fogadtak el a D-B-M
MONI Intézményi Minõségirányítási
Programja alapján a minõségirányítási
munka 2010/2011-es évi munkájáról.

A zárt ülésen a testület tájékoztatót
hallgatott meg a Barota-pusztai ivóvíz
hálózat kiépítésérõl. 

KERESZTES LAJOS

A Part-Oldalak legutóbbi száma „Kinek
áll a zászló?” címmel levelet közölt Balogh
Emese tollából. A legegyszerûbb lenne a
kérdést azzal az egyszerû mondattal meg-
válaszolni: természetesen a dunaföldvári-
aknak áll a zászló. Mégsem tehetem, hiszen
a levélíró sejtetéseivel is a nyilvánosság elé
lépett. Ha újságíróként akár az ünnep apro-
póján megkeres, nagyon szívesen válaszol-
tam volna kérdéseire, s talán érveimmel
meg tudtam volna gyõzni.

A zászlóállítással a város nevében kí-
vántam megemlékezni a június 4-i nem-

zeti összetartozás napjáról. Jól ismerve a
város anyagi helyzetét, a munkálatoknak
és a zászlónak a költségeit is magam áll-
tam. 

A választás azon egyszerû oknál fogva
esett az Árpád-sávos zászlóra, mert ez az
egyik legõsibb magyar jelkép, jóval koráb-
bi, mint a nemzeti lobogónk. S a közfelfo-
gás szerint egy sikeres, erõs és független
nemzetet szimbolizál. Álmomban sem
gondoltam arra, hogy 2011-ben városunk-
ban egy magyar nemzeti jelkép elhelyezése
a levélben tettenérhetõ mértékû félelmeket,
vagy ellenérzéseket válthat ki. Komolyan
gondolja a levél szerzõje, hogy a súlyosan

AA  ffööllddvváárriiaakknnaakk  áállll  aa  zzáásszzllóó

építkezés mûemléki mûvezetéssel
folyt, s régészeti feltárás is történt.

A város a pályázatnak köszönhetõen az
elkövetkezendõ években is folytathatja a
rehabilitációt, a kiírás szerint lehetõség
van újabb pénzek elnyerésére. A jövõben
kiterjedhetnek a munkák a Hõsök terére,
a Mély útra, újabb pince felújításokra,
valamint az Alsó- és Felsõ- Öreghegyre. 

Az évtizedek óta tartó partfal stabilizáci-
ós munkálatok közül az idei a legjelentõ-
sebb, mivel megvalósul a vízelvezetési
rendszerek kiépítése is. A folytatás pedig
garancia arra, hogy városunk legjelentõ-
sebb értéke, a Duna-part hosszú idõre
megtarthassa jelenlegi állapotát. 

Csók Levente
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közösséghiányos magyar társadalomban
éppen egy ilyen szimbólumtól kell félnie?
Nem gondolja, hogy az elmúlt 60 év siker-
telenségei is azt bizonyítják, hogy hamis a
haza, vagy haladás gondolatának szembeál-
lítása? Tényleg egy olyan városban kell fél-
ni a lobogótól, ahol máig méltatlanul utca-
név emlékeztet Ságvári Endrére, vagy Ró-
zsa Ferencre, s a gimnázium aranykönyvén
éktelenkedõ Rákosi címer vállalható ha-

gyomány?
Azzal pedig egyáltalán nem számoltam,

hogy a lobogót – egyébként tévesen - a
Jobbikkal azonosítja. Még ha igaz is,
hogy ez a zászló valóban többet szerepel a
radikális párt rendezvényein. Akkor an-
nak okait kellene megvizsgálni, miként
lett a 2006-ban még 3 százalék alatti párt-
ból 2010-re a második legnagyobb ellen-
zéki erõ. Errõl biztosan nem a jelkép te-

het. Az is nyilvánvaló, hogy azért nem ad-
juk fel a magyar címert, mert Szlovákia
annak egyes elemeit megpróbálta kisajátí-
tani. Bár tudom, kérdésekre nem illik kér-
déssel válaszolni, mégis kikívánkozik be-
lõlem: a város egyik meghatározó értelmi-
ségijeként nem éppen a valós sebek gyó-
gyítása lenne a feladata, a mesterséges ér-
zékenységekre figyelés és az üres Európá-
zás helyett? 

A polgárõrség és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat helyi szervezeti fogtak
össze annak érdekében, hogy a kárval-
lottak minél elõbb biztonságos körülmé-
nyek között tudják folytatni életüket.

BALOGH EMESE

Június 2-án a Radnóti utca egyik lakóhá-
zában villámcsapás okozott komoly anya-
gi kárt, a tetõ életveszélyesen megrongáló-
dott.

A Tolna Megyei Polgárõr Szövetség pa-
rancsnoka, Széles János elmondása szerint
a csapás polgárõr társukat sújtotta, így még
természetesebb volt a megyei és dunaföld-
vári polgárõr szervezet azonnali segítség-
nyújtása. 

A károsultak – akik maguk is részt vet-
tek többek között a vörösiszap katasztrófa
okozta károk elhárításában- sajnos, most a

saját bõrükön tapasztalták meg, milyen
fontos is az azonnali összefogás, segítség-
nyújtás. Mint azt Széles János elmondta el-
sõsorban kétkezi munkájukkal, szaktudá-
sukkal segítenek a polgárõrök társaikon
annak érdekében, hogy minél elõbb ismét
lakhatóvá, biztonságossá váljon a család
otthona. 

Tûzeset következtében vált lakhatatlan-
ná egy ház június 17-én a Szondi utcában.
A nádtetõs épület – eddig fel nem derített
okból - kigyulladt, s a gyorsan terjedõ tü-
zet a kivonuló hivatásos és önkéntes tûzol-
tók sem tudták megfékezni. Személyes sé-
rülés nem történt, de az ott lakók mindene
a tûz martalékává vált.

A polgárõrség itt is segítséget nyújtott,
az önkormányzat lakást biztosított a káro-
sult számára. Jákli Viktor, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat helyi szervezetének
vezetõje pedig elmondta, hogy bútorral,
elektronikai eszközökkel, ruhanemûkkel
tudják segíteni a bajba jutottat. 

Ezek az esetek is mutatják, hogy milyen
nagy szükség van a társadalmi összefogásra,
szolidaritásra. E területen civil szervezeteink
az elmúlt hetekben is jeleskedtek. További
munkájukhoz szívesen fogadják magánsze-
mélyek tárgyi, pénzbeli adományait annak
érdekében, hogy legközelebb is segíteni tud-
janak a bajba jutott embertársainkon. 

VViilllláámmccssaappááss,,  ttûûzzeesseett

KKöözzlleemméénnyy
a Duna hajózhatóságának fejlesztése,
„Tanulmányok a Duna hajózhatóságá-
nak javításáról” megnevezésû projekt,
a Dunaföldvári és Solti gázlók rendezé-
se, környezeti hatásvizsgálati eljárás-
ról.

KÖZÉP- DUNA-VÖLGYI

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG.
Az eljárás megindításának napja: 2011.

július 5., ügyintézési határidõ: 3 hónap. A
közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 33.§ (3) bekezdésében fog-
laltak az ügyintézési határidõbe nem szá-
mítanak be.

Az ügyintézõ neve és elérhetõsége: Hor-
váth Kinga tel.: 1/478-44-40

A tervezett létesítmény, tevékenység rö-
vid ismertetése:

Az EU Parlament és Bizottság
1692/96/EC határozata az európai közleke-
dési hálózat fejlesztése program keretében
valósul meg a Palkovicovo – Mohács néven
külön kiemelt magyar Duna-szakasz fejlesz-
tése. Ennek részét képezi a Dunaföldvári fel-
sõ gázló, a Dunaföldvári alsó gázló;
Dunaföldvári jégmegállásra hajlamos hely,
a Solti gázló és a Solt alsó gázló rendezése.
A gázlók rendezése érinti a Solti-sziget és
mellékág, valamint a Bölcske-Csolnoki-
sziget és mellékág rehabilitációját is.

A beruházás során a meder kotrása és
szükség szerinti terelõmûvek kihelyezése
történik hajózható víziút kialakítása céljá-
ból. A kotrás vedersoros kotróval történik
vegetációs idõszakon kívül. A kikotort
anyag uszállyal történt szállítás után visz-
szakerül a mederbe a Duna jobb partján az

1559,5 fkm-tõl lefelé kb. 2 km hosszban a
part mentén.

A tervezett létesítmény közvetlen hatás-
területének vélelmezett határai:

A tervezett tevékenység hatása
Dunaföldvár, Solt és Bölcske települések
közigazgatási határán belül jelentkezik. 

A konkrét ügyben – a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethaszná-
lati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdése alapján – a felügyelõség le-
hetséges döntései:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához
szükséges környezetvédelmi engedélyt, 

- ha a környezeti hatásvizsgálat során a
tevékenység környezetvédelmi engedélye-
zését kizáró ok merül fel, határozatában e
tény rögzítése mellett megállapítja, hogy
az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható,\
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PPáállyyáázzaattii

ffeellhhíívvááss
három pécsi egyetemi - fõis-
kolai kollégiumi férõhely el-
nyerésére a 2011/2012-es tan-
évre.

KERESZTES LAJOS

POLGÁRMESTER

Pályázhatnak azok a duna-
földvári hallgatók, akik helyhi-
ány miatt nem nyertek felvételt
pécsi egyetemi - fõiskolai kol-
légiumokba, és beírt hallgatók
a tanévre.

A pályázatok elbírálásának
szempontjai:

1. Szociális helyzet
– családtagok száma
– az egy fõre jutó átlagjöve-

delem igazolás alapján
– egyéb minõsítõ körülmény.
2. Tanulmányi eredmény
A pályázatot a polgármesteri

hivatalba kell benyújtani: 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje: 2011. augusztus 12.

A pályázatokat a Képviselõ-
testület Oktatási-, Kulturális-,
Egészségügyi-, Szociális-, Ifjú-
sági és Sport Bizottsága bírálja
el. 

PPáállyyáázzaattii

aakkttuuaalliittáássookk
Ahogy azt már olvasóink megszokhat-
ták Kiss Lajos Csaba kistérségi mene-
dzser idõrõl idõre tájékoztatja  az ér-
deklõdõket az aktuális pályázati kiírá-
sokról.

BALOGH EMESE

Az Új Széchenyi Terv keretein belül ki-
írt Mikrovállalkozások fejlesztése mikro-
hitellel kombinálva pályázatra a 10 fõ alat-
ti vállalkozások pályázhatnak. Megközelí-
tõleg akkora támogatást lehet 4-5 millió
forintos támogatásig igénybe venni,
amelyhez maximum 10 millió forintos
kedvezményes kamatozású hitel tartozik.
Ezt a hitelrészt a mikrovállalkozások akár
ingatlanvásárlásra is fordíthatják. 

Pályázatot írtak ki vállalkozások infor-
matikai fejlesztésére (pl. e-kereskedelem,

vállalatirányítási szoftverek bevezetése),
de nagyobb fejlesztések létrehozását szol-
gáló pályázatok is találhatók az Új Széche-
nyi Terv pályázatai között. A Dél-Dunán-
túli Operatív Programon belül például ipa-
ri parkokban található telephelyek fejlesz-
tésére vagy egyéb területeken található te-
lephelyek építésére, megújítására lehet pá-
lyázni. Akár 100 millió forintos támogatást
is el lehet nyerni, a támogatás mértéke 50
százalékos. A pályázat kiírója termelõ egy-
ségek megvalósítását szeretné elérni.

A civil szervezetek számára augusztus-
ban-szeptemberben jelennek meg a
Leader pályázatok. Civil szervezetek fej-
lesztésére, tárgyi eszközök beszerzésére,
civil szervezetek épületeinek felújítására
lehet pályázni. De mód van különbözõ, a
lakosok életminõségét javító rendezvé-
nyeket, közösségi színterek, nézõterek,
színpadok kialakítását támogató lehetõ-
ségek elnyerésére is.

Kétféle vállalkozói kiírás is található a
Leader pályázatok sorában. Az egyikkel
maximum egymillió forintos támogatás
nyerhetõ el, ez esetben csak azt kell vállal-
nia a pályázónak, hogy fenntartja a beruhá-
zását további 5 évig. Éppen ezért a már
mûködõ vállalkozásoknak érdemes kisebb
eszközökre, gépekre pályázni 60%-os tá-
mogatás mellett. 

A másik kiírás helyi termékek feldolgo-
zását szolgálja, akár gyümölcscsomago-
lók, feldolgozók vagy kézmûvesek is pá-
lyázhatnak, olyanok, akik a térség jelleg-
zetes termékeit jelenítik meg. 

- összekapcsolt környezeti hatásvizsgá-
lati és egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárás esetén, ha a felügyelõség az
elsõ szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a
rendelkezésre álló információkat figyelem-
be véve végzésben állapítja meg, hogy a
környezeti hatásvizsgálat során a tevékeny-
ség megvalósítását kizáró ok nem merült fel,
továbbá melyek az egységes környezethasz-
nálati engedélyben a környezeti hatásvizsgá-
lat alapján érvényesítendõ feltételek, és
szükség esetén, az eljárás második szakaszá-

hoz benyújtandó dokumentáció tartalmára
és példányszámára vonatkozó rendelkezése-
ket.

A felügyelõség felhívja az ügyben érin-
tettek figyelmét, hogy a telepítés helyével
kapcsolatos kizáró okokra, illetve a kör-
nyezeti hatástanulmány tartalmára vonat-
kozóan a közlemény megjelenését követõ
harminc napon belül közvetlenül a fel-
ügyelõséghez észrevételt lehet tenni. (Le-
velezési cím: 1447 Budapest Pf. 541. E-
mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu.

Telefon: 1-478-44-00, honlap: http://kdvk-
tvf.zoldhatosag.hu. Zöld Pont Iroda: 1072
Budapest, Nagydiófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfõõl csütörtökig: 9 –
16 óráig, péntek: 9 – 12 óráig. Ügyintézõi
ügyfélfogadás: hétfõ, szerda: 9 – 12, 13 –
16 óráig, péntek: 9 – 12 óráig)

Tárgyi ügyben a felügyelõség 2011.
szeptember 19-én hétfõn 17 órakor
Dunaföldvár

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak Tanácstermében (7020 Dunaföldvár,

Kiss Lajos Csaba

HHiirrddeettmméénnyy

POLGÁRMESTERI HIVATAL DUNAFÖLDVÁR

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõk részére a 2011. augusztus
hónapban folyósítandó 5.800.- Ft/gyermek összegû pénzbeli
támogatást  a bankszámlával nem rendelkezõk az önkormány-
zat házipénztárában vehetik fel 2011. augusztus 29-én (hétfõn)
és 30-án (kedden)  9-12 óráig, illetve 13-15 óráig.

Személyigazolvány bemutatása kötelezõ!
Ha nem a jogosult személy veszi fel a támogatást, akkor írá-

sos meghatalmazás szükséges!
Aki legkésõbb 2011. augusztus 19-ig leadja bankszámlaszá-

mát a hivatal I. emelet 9-10. számú irodájában, annak a fenti tá-
mogatást a 2011. augusztus 22-ei héten bankszámlára utalással
folyósítjuk. 
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ffeellhhíívvááss
a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár ve-
zetõi álláshelyére

POLGÁRMESTERI HIVATAL DUNAFÖLDVÁR

A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony (3 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás határozott idõre,

2011. 1-jétõl 2016. október 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye,

7020 Dunaföldvár, Béke tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi

megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai munkájának ko-

ordinálása, az intézmény gazdálkodásával
összefüggõ pénzügyi kötelezettségválla-
lási, teljesítés igazolási feladatok ellátása,
az intézmény vezetése, képviselete, mun-
kájának szervezése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola szintû szakirányú végzett-

ség.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása.
– Legalább 10 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

könyvtárvezetõi tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Iskolai végzettséget igazoló okirat/ok

másolata.
– Szakmai gyakorlatot igazoló ok-

irat/ok másolata.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány.
– A pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy

személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.

– Szakmai program, fejlesztési elképze-
lések bemutatása, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó, a helyi könyvtári helyzet-
elemzésre épülõen.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát
elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartá-
sát.

A munkakör betölthetõségének idõ-
pontja: 2011. november 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, a pályázat-

nak Dunaföldvár Város Polgármesteri Hi-
vatala címére történõ megküldésével
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: könyvtárvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je:

A pályázatot kiíró a benyújtott pályáza-
tok tárgyában, a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen dönt, az
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-,
Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság ja-
vaslata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Keresztes Lajos pol-
gármester nyújt, a 75/541-553 telefonszá-
mon. 

LLaakkoossssáággii

ffeellhhíívvááss

POLGÁRMESTERI HIVATAL

DUNAFÖLDVÁR

Dunaföldváron 10 helyen van
szelektív hulladékgyûjtõ konté-
ner, ami lehetõvé teszi, hogy a
lakosok a háztartásban keletke-
zõ hulladékok közül a mûanyag
flakont, az üveg- és a papírhul-
ladékot elhelyezhessék. 

Használjuk hát ki ezt a lehetõ-
séget, helyezzük el itt a keletke-
zõ mûanyag flakont, üveg- és

papírhulladékunkat! Ezáltal a
kommunális hulladék mennyi-
sége jelentõsen csökkenhet.

Kérjük a lakosokat, hogy a
mûanyag flakonok térfogatát a
behelyezés elõtt csökkentsék,
nyomják össze azokat! Ezáltal
nagyobb mennyiséget lehet el-
helyezni, gazdaságosabb lesz a
begyûjtés.

A papírdobozok behelyezésé-
nél is törekedjenek a térfogat
csökkentésére!

Mindig tiszta, üres flakono-
kat, palackokat, dobozokat he-
lyezzenek a konténerekbe!

Ha a konténer megtelt, ne rak-
ják le a hulladékot a konténer
mellé, keressék meg a legköze-
lebbi fogadóképes konténert! 

Más jellegû, pl. zsákos hulla-
dékot, szintén ne helyezzenek el
a konténer mellett, mert a gyûj-
tõkocsik azt biztosan nem szál-
lítják el, így csak a város képét
rontja a sok szemét.

Ezúton tájékoztatjuk a lakoso-
kat arról, hogy amennyiben a
konténerek mellett olyan szeme-
tet találunk, amelyben név is fel-
lelhetõ, szabálysértési eljárást
kezdeményezünk!

A polgármesteri hivatalban
(munkaidõben) lehetõség van a
szárazelemek elhelyezésére is. 

Gyûjtsük együtt szelektíven a
szemetet! 

MMoobbiill  JJooggsseeggééllyy

PPrrooggrraamm

EGY HAJÓBAN KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az Egy Hajóban Kiemelkedõen Közhasznú Alapít-
vány együttmûködésben a Tolna Megyei Igazságügyi
Hivatallal jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Tol-
na megyei jogász közremûködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe in-
gyenes jogi szolgáltatást, akiknek az egy fõre jutó havi
jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és
olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igé-
nyel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat
(nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmá-
nyaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló ok-
mányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák ma-
gukkal!

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és idõpontok:
Dunaföldvár KISOSZ (Tavasz u. 2.) minden második

héten hétfõnként 13.30 órától 15.30 óráig az alábbi idõ-
pontokban:  augusztus 8., 22., szeptember 5., 19., októ-
ber 3. 
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Ezt a megállapítást országszerte han-
goztatják a szakemberek, s ugyanez a
véleménye a földvár határában termesz-
tett búzáról dr. Sûrû János egyetemi do-
censnek is. 

SZABADOS SÁMUEL

A jó minõség nagyrészt a kedvezõ idõjá-
rási viszonyoknak köszönhetõ. Az év elsõ
felében volt elegendõ napsütés, s bár a ta-
vaszi, néhány hetes aszály a mennyiség ro-
vására ment, a minõség jobb az utóbbi
évek átlagánál. Jelentõsebb betegségek,
kártevõk sem pusztítottak az idei esztendõ-
ben. 

A sikértartalom 32-34, a fehérjetartalom
14. Ezek a mutatók meghaladják a múlt évi
adatokat. Természetesen helyi viszonyok-
tól, például a talaj minõségtõl függõen,
vannak eltérések országosan és Földvár
környékén is. 

Városunk határában az aratás is idõben

lezajlott. Az idõjárás kedvezett, hiszen az
aratás kezdetétõl Péter- Pál nap után több
mint egy hetes kánikula köszöntött az or-
szágra. A gépek folyamatosan dolgozhat-
tak. A búzának már nem, de a kukoricának
kellett volna ez idõben a csapadék. Egy
esõs napot kibírt volna az aratás, hiszen
ilyen nagy melegben a gabona gyorsan
talpra áll, a víz rövid idõ alatt felszívódik. 

Az értékesítés lehetõségei idén nem

rosszak. Tõzsdei árfolyamon 50 ezer forint
körül ingadozik a tonnánkénti ár. Az agrár-
olló sajnos évek óta tágul - azaz az ipari
termékek ára, például üzemagyag, vegy-
szerek, mûtrágya ára gyorsabban nõ, mint
a mezõgazdasági termékeké -, éppen ezért
a hatékony gazdálkodásnak egyre nagyobb
a jelentõsége. 

Az aratás után is van még munka a föl-
deken. Dr. Sûrû János szerint egyre több
gazda a bálázás helyett a szalmát szecskáz-
za és beszántja a talajba. Az állatállomány
csökkenésével egyre kevesebb a trágya, de
így a szalma mûtrágyával keverve növeli a
talaj tápértékét. A bálázás eléggé munka-
igényes volt, és a szalmaértékesítés lehetõ-
ségei is változtak. 

A napraforgó és a kukorica betakarításá-
ig van még idõ. A kukoricának még továb-
bi csapadékra lenne szüksége, de az eddigi
mutatók alapján idén a kukorica estében is
jó termés várható. 

KKiivváállóó  mmiinnõõssééggûû  aazz  iiddeeii  bbúúzzaa

Két tényezõnek köszönhetõ Kõszegi Dá-
niel rovarirtó vállalkozó szerint a fenti
állítás. Egyrészt az idõjárási viszonyok
nem kedveztek a szaporodásnak. A kora
nyári idõszak nem volt túl csapadékos,
nem voltak árvizek sem, így nem alakul-
tak ki tócsák, mocsarak, nagyobb nyílt
álló vízfelületek. Másrészt városunkban
hatékony volt a megelõzés és az irtás. 

SZABADOS SÁMUEL

Idén a baktériumos beavatkozást alkal-
mazta Kõszegi Dániel Dunaföldváron és
környékén. Ennek lényege a megelõzés.
Az anyagot a nyílt vízfelületekbe juttatva
a szúnyoglárvákat már a vízben elpusztít-
ják ezzel a módszerrel. Lehetséges ez au-
tóról, hajóról, repülõrõl és háti motoros
permetezõvel. Ez utóbbit a nehezen meg-
közelíthetõ helyeken alkalmazzák, példá-
ul bokrok, mélyedések esetében. Idén
még a repülõs beavatkozás nem volt in-
dokolt. 

Az új módszer költségesebb, de haté-
konyabb. Magyarországon csak 7-8 éve
terjedt el. Ez évben vásárolt Kõszegi Dá-
niel egy új technikai eszközt, az úgyne-
vezett ULV berendezést, mely a múlt év-

ben használt meleg ködképzõ generátor
hátrányait küszöböli ki. Az autóra szerelt
permetezõ igen apró szemcsékre por-
lasztja az anyagot. Nagy elõnye, hogy
nem képez kellemetlen szagú ködöt,
mely a közlekedést is akadályozhatja. Az
üzemmódja nagyon halk, tehát kora haj-
nalban, vagy éjszaka is használható, nem
zavarja a lakosokat.

A ködképzõ generátor esetében az is
problémát jelentett, hogy a korábban hasz-
nált vegyszert kivonták a forgalomból. A
generátor még üzemeltethetõ, de új anyag-
gal.

Az alkalmazott anyagokat az ÁNTSZ és
az Országos Tisztiorvosi Szolgálat szigo-
rúan ellenõrzi. Környezetszennyezõ hatá-
suk nincs vagy minimális. Bármilyen meg-
lepõ, de léteznek védett szúnyogfajták is.
Ezek élõhelyein a beavatkozás tilos. Bioló-
gusokból, állatorvosokból álló csoport mé-
ri fel ezeket a helyeket. 

A július végi, augusztus eleji esõzések
ellenére a szakember szerint nem várható
nagyobb szúnyoginvázió. Ha mégis bekö-
vetkezne, a megelõzés után az adott eszkö-
zökkel alkalmaznák a vegyi beavatkozást,
az élõ szúnyogok irtását. 

PPáállyyáázzaattii

ffeellhhíívvááss

üzlethelyiség bérbevételére

DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ bérbevételre meg-
hirdeti az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 88
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. július
14. és 2011. augusztus 12. között vásá-
rolható meg 11.000,-Ft-ért Dunaföldvár
Város Polgármesteri Hivatalának pénz-
tárában (Hétfõ – Csütörtök: 9 – 12óra).

A licitálás idõpontja: 2011. augusztus
18. (csütörtök) 14 óra.

Helye: Dunaföldvár Város Polgármes-
teri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.

Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem). 

IIddéénn  kkeevveesseebbbb  aa  sszzúúnnyyoogg
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Kevesen tudnak arról, hogy városunk
határában évek óta mûködik jégelhárító
technika. Jelenleg a Matild majorban
áll az a megelõzõ eszköz, melynek kö-
szönhetõen az utóbbi években jelentõsen
csökkent a jégkár Dunaföldváron. 

SZABADOS SÁMUEL

Szabó László tájékoztatója szerint évek-
kel ezelõtt a dél –dunántúli régió gazdái-
nak összefogásaként jött létre ez a szolgál-
tatás. Önkéntes hozzájárulás alapján mû-
ködik az elhárítás, fõleg a gazdák adomá-
nyaiból. 

Napjainkban a régió területén 146 ilyen
állomás üzemel. A fenntartás kockázatos,
hiszen amennyiben egy adott térségben
hiányzik az üzemeltetéshez szükséges ösz-
szeg, az eszközt nem lehet mûködtetni. A
vezérlés egy Pécs melletti meteorológiai ál-
lomás információi alapján mûködik, mely a

viharok elõrejelzésére specializálódott. Az
állomás a térségben órákkal elõre jelzi a jég-
esõ lehetõségét, e telefonos riasztás alapján
perceken belül mûködésbe hozható az esz-
köz, mely nem a korábban alkalmazott raké-
tatechnika alapján mûködik. 

A beavatkozás során magasnyomás- elv
alapján acetonban oldott ezüstjodid kristá-
lyokat juttatnak a csapadékképzõdés ma-

gasságába. Ez egyfajta mestersége szeny-
nyezõdés. A magasban a víztartalom a lég-
kör apró, szilárd részecskéin csapódik ki.
Ha kevés a szilárd elem, a jéggé fagyott
kristály hízni kezd, mivel egyre nagyobb
vízmennyiség tapad hozzá. Ha a szilárd ré-
szecskék száma sok, a kicsapódó vízmeny-
nyiség eloszlik, s a nehézségi erõ hatására
már a könnyebb részecskék is a felszín fe-
lé kezdenek zuhanni. Ez idõ alatt viszont a
kismennyiségû jég a levegõben elolvad, és
esõ vagy nagyon apró jég formájában hull
a felszínre. 

A jégkár kockázata az eszközzel jelentõ-
sen csökkenthetõ. Statisztikai adatok sze-
rint az alkalmazás hatékonysága 75 % - os.
Nagyrészt ennek is köszönhetõ, hogy az
utóbbi években súlyos jégkár nem érte vá-
rosunkat és környékét. A rendszer május
elsejétõl október 31-ig üzemel, ez idõ alatt
több mint száz alkalommal hozzák mûkö-
désbe a riasztás alapján. A környezetet
szennyezõ hatása nem jelentõs; óránként
egy liter jód és ezüst kerül a levegõbe. 

JJééggeellhháárrííttááss  DDuunnaaffööllddvváárroonn

Az egészséges életmód elsajátítását min-
denki a családban kezdi, de a nevelési-
oktatási intézmények számára is kiemelt
feladat a gyerekek egészségtudatos ne-
velése. 

BAKSAY ERIKA

A D-B-M MONI egyesített oktatási-ne-
velési intézmény a „2011 évi Egészségnap
Projekt Szûrõvizsgálattal, Kóstolással” el-
nevezésû pályázat révén tartott a tanév vé-
ge felé egy nagysikerû rendezvényt, ame-
lyen 60 felnõtt, és 324 gyerek ismerhette

meg az egészséges életmód alapvetõ ele-
meit. 

Az iskolaépületekben Gyõri Istvánné és
Pámerné Kiss Aranka védõnõk játékos ke-
retek között ismertették meg a gyerekkel a
pályázat által támogatott egészséges ter-
mékeket, és beszélgettek az egészségtuda-
tos táplálkozásról, a fogápolás és testápo-
lás kérdéseirõl. 

A helyszíneken plakátok, felvilágosító
anyagok, szórólapok és termékminták vár-
ták a családi nap rendezvényeit látogató
gyerekeket és szülõket. Minden kisgyerek

kapott Elmex fogkefét és fogkrémet, Zewa
zsebkendõt, Verbena cukorkát, a felnõttek
számára biztosított ingyenes szûrõvizsgá-
lat résztvevõi pedig Vegeta Naturella fû-
szert vihettek haza. 

A helyi konyha sütötte meg az Elsõ Pes-
ti Malom grahamlisztjébõl készült pogá-
csát, de a kíváncsiak megkóstohatták az
Abonett szendvicseit, extrudált kenyerét,
snackjait. 

Ezek az ételek, nassolnivalók nemcsak
egészségesek, hanem finomak is - ahogy
ezt a kóstolgatók megállapították. Remél-
hetõen, a tapasztaltak után szívesebben
nyúlnak majd az áruházakban is ezen ter-
mékek polcaira. 

EEggéésszzssééggnnaapp  aazz  iisskkoolláábbaann

Az Országos Polgárõr Szövetség a duna-
földvári városházán tartotta kihelyezett
elnökségi ülését.

BALOGH EMESE

Dr. Túrós András az OPSZ elnökének
elmondása szerint ritka dolog a szövetség
életében, hogy vidéken tartja elnökségi
ülését. Most Széles János Tolna megyei
parancsnok meghívására érkeztek Duna-
földvárra annak okán is, hogy ezen az ülé-

sen adták át a „Polgárõr város“ kitüntetõ
díjat Keresztes Lajos polgármesternek. 

Az elnökségi ülésen a XVII. Országos
Polgárõrnap értékelése is megtörtént: a
gyenesdiási rendezvény nagy tömegeket
mozgósított, sikeres volt. A közel hatezer
polgárõr mellett a magas szintû állami,
rendvédelmi vezetõk jelenléte megerõsí-
tette a polgárõrséget abban, hogy az állami
vezetõk a polgárõrségre, mint a kormány
stratégiai szövetségesére számítanak.

Dr. Túrós András a közelmúltban végbe-
ment, polgárõrséget érintõ törvényi szigo-
rításokkal egyetért, szerinte szükség is volt
erre annak érdekében, hogy megfelelõ ál-
lami és önkormányzati felügyelet mellett
mûködjenek a polgárõr egyesületek. El-
mondása szerint a polgárõr szövetséghez
tartozó 2154 polgárõr egyesület megfelel a
törvényi módosításoknak, mivel mind-
egyik együttmûködik a rendõrséggel,
nincs köztük úgynevezett szabadcsapat. 

DDuunnaaffööllddvváárroonn  üülléésseezzeetttt  aazz  OOPPSSZZ  eellnnöökkssééggee
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AAzz  aannyyaatteejj

vviilláággnnaappjjáánn
Augusztus 1-jén a dunaföldvári
bölcsõdében édesanyákkal és gyer-
mekeikkel közösen ünnepelték a
védõnõk az Anyatejes Táplálás Vi-
lágnapját.

BALOGH EMESE

Gyõri Istvánné vezetõ védõnõ el-
mondása szerint az anyatej a legopti-
málisabb táplálék a csecsemõ számára,
melyen kívül semmi másra nincs szükség
ahhoz, hogy egy kisbaba tápanyag- és fo-
lyadékigényét kielégítsük az elsõ hat hó-

napban. Ezen idõszak után kezdenek a ki-
csik másfajta ételeket is fogyasztani, mi-
közben a szoptatás folytatódik - ideális
esetben kétéves korig.

Az anyatej mindent tartalmaz, ami-
re egy csecsemõnek szüksége van:
tápanyagforrás, hormonokat, enzi-
meket, immunerõsítõ anyagokat hor-
doz, védi a kisbabát a fertõzésektõl. 

A szoptatás folyamata mindennél
szorosabb kapcsolatot alakít ki édes-
anya és gyermeke között; segíti a
csecsemõ kiegyensúlyozott testi fej-
lõdése mellett a szellemi és lelki gya-
rapodását is, hiszen az anyai ölelés,
az anyai hang, a bõrkontaktus a biz-
tonságot jelenti számára. 

Idén a védõnõk elõször szervezték
meg az anyatej világnapi rendezvényüket a
bölcsõdében; a tágas udvaron mûsorral,
közös játékkal, ugrálóvárral, lufikkal vár-
ták az édesanyákat és gyermekeiket. 

Idén nyáron második alkalommal szer-
vezett tábort a rászoruló dunaföldvári
gyermekek számára a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata.

BALOGH EMESE

Lipták Tamás, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Támogató Szolgálat vezetõje
elmondása szerint munkatársaival 38 rá-
szoruló gyermeket táboroztattak egy hétig
a Duna utcai épületben. A napközi ottho-
nos táborban július 25. és 29-e között 8
–tól 16 óráig biztosítottak programokat a
résztvevõk számára. Egy-egy napot egy-e-

gy fõ program köré építettek fel a szerve-
zõk; a gyerekek külsõ, szakmai vezetõk
irányításával sokat kézmûveskedtek: bõr-
díszeket készítettek, batikoltak, gipszet ön-

töttek, arcfestésen vettek részt.  Sajnos, az
idõjárás miatt a vizes, illetve szabadtéri
programokat minimálisra kellett csökken-
teniük a szervezõknek, de sikerült egyéb,
érdekes tevékenységgel, például táncház-
zal, népi játékok és népdalok tanulásával
kitölteni az így felszabadult idõt. 

Mivel a tábort rászorultak részére szer-
vezték, ezért a finanszírozást a szerve-
zõknek kellett biztosítaniuk. Az anyagia-
kat a DIT Kft. és a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Dunaföldvári Csoportja biz-
tosította. A tábor teljes ellátást nyújtott a
gyermekek számára, akik mindössze
1.000 Ft-os hozzájárulást fizettek az
egyhetes programért. 

TTáábboorr  rráásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáárraa

Július elején zajlott az idei második vér-
adás a Vöröskereszt szervezésében
Dunaföldváron. 

SZABADOS SÁMUEL

Kuti Valéria elnök tájékoztatója szerint
104-en jelentkeztek vért adni a mûvelõdé-
si házban, közülük 94 személyt találtak al-
kalmasnak. Négyen elsõ véradók voltak,
középkorúak, a nyári szünetben ugyanis
nehezebb mozgósítani a diákokat. Kedve-
zõ tendencia, hogy más településekrõl is
érkeztek véradók.

Az elnök szerint a száz fõnél nagyobb
részvételi arány jónak nevezhetõ, noha
voltak ennél már magasabb mutatók is. Ez
évtõl négy alkalommal kerül sor városunk-

ban véradásra. Ez nagyobb mozgósítást,
energiát igényel, de az elõzetes felmérések
szerint van rá igény. 

Jelentõs akciója volt még a Vöröske-
resztnek a nyári segélyosztás. A lakossági
adományokból összegyûlt bútorokat, hasz-
nálati tárgyakat, tankönyveket osztották ki
az aktivisták a rászorult családoknak. Az
év során jelentõs mennyiség gyûlt össze,
szerencsére az emberek adakozó kedve
nem csökkent. A rászorultak száma vi-
szont emelkedett. 

Javában tart az augusztus végi cse-
resznyéspusztai tábor szervezése is. A
Paks melletti településen 80 fõt táboroz-
tat majd a Vöröskereszt helyi szerveze-
te. Fõleg azok jelentkezését várják, akik

anyagi okok miatt nem engedhetnek
meg maguknak költséges nyaralást.
Gyerekek, felnõttek és családok is je-
lentkezhetnek, de elsõsorban a rendsze-
res véradókra és családtagjaikra számí-
tanak. A táborban színes programok
várják majd a résztvevõket: lehet fürde-
ni, strandolni, elsõsegély nyújtási és
környezetvédelmi ismereteket sajátít-
hatnak el. De lesz lovas program is, il-
letve különbözõ kézmûves mesterségek
titkait is megismerhetik, gyakorolhatják
a táborlakók.

A következõ véradást szeptember köze-
pén szervezik meg városunkban. A koráb-
bi évek tapasztalata, hogy az õszi akción
minden évben sokan vesznek részt. 

IIssmméétt  sszzáázznnááll  ttööbbbbeenn  jjeelleennttkkeezztteekk  aa  vvéérraaddáássrraa
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Közlemény a tüdõszûrésrõl

TTiisszztteelltt  LLaakkoossookk!!

POLGÁRMESTERI HIVATAL DUNAFÖLDVÁR

Az alább megadott idõpontokban
Dunaföldváron a Kossuth L. u. 1. szám
alatt idén is ingyenes tüdõszûrõ vizsgála-
ton vehetnek részt 40. életévüket betöltöt-
tek.

A 18/1998.(VI.3.) NM rendeletben fog-
laltak alapján Tolna megye lakosai tekinte-
tében az ÁNTSZ kötelezõ tüdõszûrést nem
rendelt el. 

Tbc-s kontaktok szûrési céllal készí-
tett mellkas röntgenvizsgálatát a szabá-

lyozás alapján a tüdõgondozó rendeli el
a tbc-s beteg környezete vonatkozásá-
ban; az érintett személyeket a tüdõgon-
dozó értesíti. Ez a vizsgálat az érintett
lakos számára ingyenes, távolmaradása
esetén azonban – mint potenciális fertõ-
zõ tbc-s beteg - az egyén rendõrileg elõ-
állítható az elõírt vizsgálatra. Erre a
vizsgálatra a 18 éves kor alatti beteg is
kötelezhetõ!

A 40 évesnél idõsebbek számára az aján-
lott, évenkénti szûrõvizsgálat egy évben
egy alkalommal beutaló nélkül, ingyene-
sen vehetõ igénybe. Ez a vizsgálat nem be-
hívásra történik.

40 éves kor alatt a tüdõszûrés csak érvé-

nyes orvosi beutalóval végezhetõ el, a tü-
dõszûrésért fizetendõ összeg: 860 Ft.

A tüdõszûrés Dunaföldváron 2011.
szeptember 19-tõl október 7-ig tart.

Idõpontjai:
- szeptember 19-én 12.30-tól 14.30 órá-

ig,
- október 7-én 10-tõl 13 óráig,
- minden hétfõn, kedden és csütörtökön

10-tõl 14.30 óráig (ebédidõ: 12-12.30 órá-
ig).

- minden szerdán 11-tõl 16.30 óráig
(ebédidõ: 12-12.30 óráig).

- minden pénteken 10-tõl 13 óráig. 
A TAJ kártyát feltétlenül vigyék maguk-

kal a szûrésre! 

Augusztus utolsó hétvégéjén harmadik
alkalommal rendezték meg a Betyárna-
pot a dunaföldvári vásártéren.

SZABADOS SÁMUEL

Mint a korábbiakban, ez alkalommal is a
lovak játszották a fõszerepet a rendezvé-
nyen. Téglár István szervezõ szerint a ko-
rábbi évekhez képest nagyobb volt az ér-
deklõdés. Annak ellenére, hogy a délutánt
az esõ kissé megzavarta, 500-600 érdeklõ-
dõ látogatott ki a nap során a helyszínre. 

A fogathajtó verseny három kategóriá-
jára húsz résztvevõ jelentkezett, de töb-
ben érkeztek lovaskocsival a rendezvény-
re, akik versenyen kívül tettek néhány
kört a pályán.

A nap fõ eseménye természetesen a foga-
tosok küzdelme volt. Szakértõkbõl álló pon-
tozó bizottság ügyelt a szabályok betartásá-
ra. Akadálypályán kellett végighajtani, s a
megtett idõn kívül az eredménybe beszámí-
tották az esetleges hibákat, melyek az aka-
dály érintése esetén pontlevonást jelentettek.
A hagyományos és a sprint kategóriában
madocsai és bölcskei siker született.

A délutáni vadászhajtás gyorsabb és látvá-
nyosabb volt, mivel itt kevés volt az aka-
dály. A helybéliek nagy örömére ezt a szá-
mot Gálik Ferenc helyi versenyzõ nyerte.

Sokan tapsoltak a csikós bemutatónak is,
ahol Tóth Lajos, Maszlag Gábor és Gálik
Ferenc lovaik nyergében ügyességüket bi-
zonyították. Ezek után néptáncosok és a
Löfan mazsorettek szórakoztatták a közön-
séget. A földvári Korda-Balázs duó a köz-
ben eleredõ esõ miatt csak néhány dalt

énekelt. A helyszínen fõtt pörköltbõl díj-
mentesen több mint négyszáz adagot osz-
tottak ki a rendezõk, sikerét garantálta,
hogy sorban álltak érte a sátor elõtt. 

Sokat jelentett a szervezõk számára a
szponzorok segítsége. A pénz mellett töb-
ben kínáltak fel egyéb adományokat, pél-

dául a fõzéshez szükséges anyagokat, a lo-
vaknak zabot, s volt, aki kétkezi munkájá-
val segített. 

A jövõ évben ugyanebben az idõpont-
ban, ugyancsak a vásártéren szeretnék
megrendezni a szervezõk a negyedik duna-
földvári Betyárnapot. 

FFööllddvváárrii  ssiikkeerr  aa  bbeettyyáárrnnaappii  ffooggaatt  hhaajjttáássoonn
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Hagyomány már, hogy a Magyar László
Gimnázium diákszínjátszói évente be-
mutatnak egy-egy darabot városunk la-
kóinak szórakoztatására. Idén a Lúdas
Matyi címû mesejátékot láthatta a mû-
velõdési ház nagyközönsége. A darabot
Viczainé Lajkó Anita, a gimnázium ma-
gyar-történelem szakos pedagógusa, a
színjátszó szakkör vezetõje rendezte.

BALOGH EMESE

Bár a diákszínpadosok egy-egy színda-
rabbal évente bemutatkoznak városunk la-
kói elõtt, Viczainé Lajkó Anita rendezõ-
ként idén debütált; szeptemberben Lukácsi
Pálnétól vette át a gimnázium színjátszó
szakkörének irányítását, illetve az ehhez
kapcsolódó rendezõi feladatokat. 

A korábbi években a gimnazisták a
Dunaföldvári Várjátékok záró elõadását
adták, idén azonban a város nem tudta vál-
lalni e rendezvény finanszírozását. Ennek
ismeretében döntöttek úgy a szakkörösök,
hogy önálló rendezvényként június 14-én
az iskola tanulóinak, június 16-án pedig a
város lakóinak mutatják be a Lúdas Matyit
a mûvelõdési házban.

Viczainé Lajkó Anita elmondása szerint a
legnehezebb feladat a közel 30 „emelgés”
összefogása volt. A tanév végi hajrában hete-
dikesektõl a már leérettségizettekig vállalták
a diákok a színpadra lépést; embert próbáló
feladat volt összehangolni a munkájukat.

A darab fõszereplõje, Hegedûs Péter
számára egy színpadi mû bemutatásában,
így a Lúdas Matyiéban is, a legjobb maga
az alkotói folyamat - az, amíg szinte a
semmibõl, a szövegkönyvbõl, felépül a
színpadképes, kerek, élvezhetõ elõadás. 

Hogy ez megvalósult, annak bizonyíté-
ka a két bemutató: pedagógusok és diá-

kok közös munkájának sikerét élhette
meg a nagyérdemû. A közkedvelt, min-
den korosztály számára érthetõ és szeret-
hetõ darabot jól fogadta a nézõsereg.  Az
önfeledten játszó „színészekkel” a nézõk
mindvégig együttmûködtek, fogékonyan
fogadták a humorukat, s már a darab köz-
beni tapsukkal is jelezték: jól sikerült az
elõadás. 

IIddéénn  aa  LLúúddaass  MMaattyyiivvaall  lléépptteekk  sszzíínnppaaddrraa  aa  ggiimmnnaazziissttáákk

OOrrggoonnaa
Az evangélikus templomban a II. világ-
háború alatt megsemmisült az orgona.
Az újra eddig várni kellett, de július
utolsó napjaiban megérkezett a Hollan-
diában vásárolt hangszer, melynek fel-
állítása, átvétele augusztus elsõ napjai-
ban történt. Weisz József, aki presbiter-
ként évtizedekig szolgálta egyházát, és
munkája elismeréseként ebben az évben
Bonyhádon az egyházkerület „Hûség
érem”-mel tüntette ki beszél a templom-
ról, az evangélikus közösség történeté-
rõl.

KISS ÉVA

Õsi evangélikus család volt apám csa-
ládja, az 1820-as években jött testvérével
Hartáról Dunaföldvárra. Elmagyaroso-

Hegedûs Péter
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dott lassan a család, tagjai mindig vallá-
sosak voltak. Földváron kevés evangélikus
élt: az 1900-as évek elején kétszázan, a vi-
lágháború után 120-an voltunk csupán. Az
ötvenes évektõl sokan nem mertek jönni a
templomba, mások elköltöztek. Lassan el-
fogytunk, ma 48-an vagyunk, legalábbis
akikrõl tudunk, bár a legutóbbi népszámlá-
lásnál 150-en vallották magukat evangéli-
kusnak.

Lelkészeink közül a legnevezetesebb
Adorján Ferenc lelkész úr volt. Neki kö-
szönhetjük, hogy a templomunk felépült.
A háború alatt eltûnt egy jegyzõkönyv, épp
az, amely az építkezésrõl, a segítõkrõl, a
kiadásokról szólt. A harangba be vannak
írva azoknak a nevei, akik pénzt adtak, de
társadalmi munkában is nagyon sokan so-
kat dolgoztak. Például a nagyapám és an-
nak a testvére: õk hordták az összes téglát
a vasútállomásról az építkezéshez. A
templom két évig épült, 1904. novemberé-
ben avatták fel Gyurász Ferenc püspök úr
közremûködésével. Elõtte egy kis fatemp-
lomunk volt. 1932-ben Adorjánt Csabi lel-
kész követte, õ 1946-ig szolgált Földvá-
ron. 1947-ben érkezett Mihácsi Lajos. Egy
évig nem volt lelkészünk ill. egy pótlelké-
szünk volt, Kozma Zoli bácsi, aki a temp-
lomban érces hangon olvasott a Bibliából. 

A paplak az 1800-as évek végén Ador-
ján lelkész idejében épült. Az iskolánk ké-
sõbb, az 1920-as években. Kezdetben
Pakshoz tartoztunk, majd önállóak lettünk.
Paksról, Sopronból volt tanítónk. Engem
Németh tanító úr tanított az elemi iskolá-
ban, ahová körülbelül 30 diák járt, katoli-
kusok is tanultak velünk. Egy tanteremben
dolgozott a hat osztály. Iskolánkat 1948-
ban együtt államosították a többi egyházi
iskolával. 

Nem tudom, az elsõ orgona mikor került
a templomba, de 1943-ban diákként nagy
örömmel - sokszor össze is vesztünk azon,
ki nyomja a fujtatót - segédkeztünk az or-
gona körül. Szép nagy hangszer volt, leg-
alább négy méter hosszú, magassága közel
3 méter, nagy klaviatúrával. Rendszerint a
tanító volt a kántor, a háború után Hátsze-
gi Lonci tanító néni orgonált. Jó ideig ott
lakott a parókián, majd amikor Mihácsi
lelkész úr megnõsült, a felesége látta el a
kántori teendõket. 

1944. december 3-án hajnali 4 órakor
bejöttek az oroszok, nem mertünk mozog-
ni, hamar bekerült az ember a hadifogoly-
táborba. Valamikor január-február elején
mégiscsak elmerészkedtem körülnézni a
templomhoz. Szomorú képet találtam, az
orgona nem volt meg, eltüzelték, a sípok
szanaszét hevertek, a templomban lovakat
tartottak, a lótrágya bent volt, az oltárképet
bicskával meghasították. Tárva-nyitva
minden, a Csabiék elmenekültek. A temp-
lomban tüzeltek, fenn a kórusnál is, ma is
látszik, meg van égve a padló. Az orgona
helyett kis harmónium került a kórusra,

majd késõbb vettek egy nagyobbat. Nehéz
sorsa volt a háború után a gyülekezetnek,
elfogytunk, sokan elköltöztek, anyagi ne-
hézségekkel küszködtünk. Amikor én már
pénztáros voltam, bizony nagyon kellett
minden fillérre vigyázni, a központi egy-
ház se tudott segíteni. 1962-ben kívülrõl
tatarozni kellett a templomot, ezt úgy tud-
tuk megcsinálni, hogy a mellettünk lévõ
tanító-lakást eladtuk. Magyari János volt a
kõmûvesünk. 

A reformárusok és köztünk nagyon jó
volt mindig a kapcsolat. De a többiekkel:
az izraelita, római katolikus vallásúakkal
sem volt soha semmi nézeteltérés közöt-
tünk. Gyerekként jót szórakoztunk, ját-
szottunk, nem számított ki milyen feleke-
zethez tartozik. 

Az új orgona 7000 euróba került. Kal-
már Tibor, Németországban élõ,volt duna-
földvári lakos ötlete volt, õ szervezte az or-
gonavásárlást. Elment Hollandiába érte,
kifizette a számla egyik felét, a másikat pe-
dig a püspökség. A gyülekezet fedezi az
orgona összeállításának költségeit, bizto-
sítja a dolgozók szállását. 

A korábbi harmónium hangját orgo-
naszó váltja fel az evangélikus temp-
lomban tartott istentiszteleteken.  

BALOGH EMESE

Az orgona, mely Hollandiából került a
dunaföldvári evangélikus templomba,
25 éve készült. Jan Breederveld, Hollan-
diában élõ orgonaépítõ mester saját há-
zából költöztette át Magyarországra a
számára túl nagy hangszert, melyet hob-
biból, szabadidejében épített. Jan Breed-

erveld eddig öt hasonló hangszert készí-
tett, a Dunaföldvárra kerülõn három
éven keresztül dolgozott. 

Az evangélikus templomban felállított
orgona eredetileg a mester hollandiai
nappalijának dísze volt, de túl nagy he-
lyet foglalt el, ezért interneten keresztül
meghirdette eladásra. A világhálón fi-
gyelt fel rá Molnár Iván dunaföldvári
evangélikus lelkész Hollandiában élõ is-
merõse, akinek a segítségével végül si-
került a hangszert a dunaföldvári evan-

gélikus egyháznak megvásárolnia.
Az orgona Dunaföldvárra költöztetése

egy hetet vett igénybe: három-négy nap
alatt építették fel, s ezt követõen történt
meg a hangszer felhangolása. Mint azt
Bodolai Péter - aki az istentiszteleteken
a kántori feladatokat ellátja - elmondta,
a hangszer ünnepélyes felavatása szep-
temberben történik majd, mely alkalom-
mal a püspök úr is részt vesz az isten-
tiszteleten. 

OOrrggoonnaa  kkeerrüülltt  aazz  eevvaannggéélliikkuuss  tteemmpplloommbbaa
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„Dunaföldvár szülötte”

FFoorrsstteerr  AAnnttaall
(szenterzsébeti)

Dunaföldváron  1793. június 2-án szüle-
tett Forster Antal. A nemzetõr alezredes
145 éve, életének 73. évében, 1866. au-
gusztus 17-én hunyt el városunkban.

SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Forster Antal Dunaföldváron született
Forster János és Unger Karolina házassá-
gából. Sokan voltak testvérek, így számára
is a katonai pálya kínálkozott a legalkal-
masabb megélhetési lehetõségként. 1810
és 1845 között a császári és magyar királyi
hadsereg 8. huszárezredében szolgált, al-
ezredesként ment nyugdíjba és tért haza
Dunaföldvárra, gazdálkodó családjához.

1848-ban a március 15-ét követõ napok
elsõ és legfontosabb feladatai közé tarto-
zott a nemzetõrség felállítása, a közrend és
a közbiztonság megszervezése. Batthyány
Lajos miniszterelnök felhívása után sorra
alakultak az önkéntes nemzetõr zászlóal-
jak, amelyek eleinte a vagyonos réteg: a
nemesség és a telkes jobbágyok férfiaira
számítottak. A létszámproblémák miatt
azonban hamarosan megszûnt a vagyoni
cenzus, a horvát és a szerb felkelés által fe-
nyegetett Tolna megyének kétezer fõ nem-
zetõrt kellett kiállítania.

Komoly gondot okozott a nemzetõrök
felszerelése. Nemcsak a fegyver volt ke-
vés, az egyenruha is hiányzott, így a nem-
zetõrök saját ruhájukban vonultak be. „A
módosabbak posztóban, csizmában jelen-
tek meg, sokan még szürt is hoztak maguk-
kal, pedig a berukkolás nyáron történt, de
„a nyáron szürödet, télen tarisznyádat el ne

hagyd” elvénél fogva, akinek volt, az el is
vitte magával. A szegény parasztok ing-
ben, gatyában, rossz ruhában, bocskorban,
vagy éppen mezítláb, tarisznyával az olda-
lukon indultak útnak”.

A Tolna megyében toborzott nemzet-
õrökbõl két sereg szervezõdött: a Dráva
menti és a bácskai had. Parancsnokuk elõ-
ször Perczel Miklós nemzetõr õrnagy volt,
majd Forster Antal nemzetõr alezredest
nevezték ki a két zászlóaljból álló Tolna
megyei nemzetõr zászlóalj vezetõjének.

A nemzetõr sereg Forster Antal vezetésé-
vel 1848. július 5-én indult útnak Tolnáról
gõzhajón Bajára, majd onnan szekerekkel az
ókéri táborba, Bechtold altábornagy seregé-
be. A szerbek szervezkedtek a magyar forra-
dalom eredményei ellen, a magyar sereg fel-
adata az ország határainak védelme volt.

A Tolna megyei nemzetõrök Szenttamás
ostrománál, néhány ágyúlövés után – bár
semmi veszteségük nem volt – megfuta-
modtak és szétszéledtek. Ennek az esetnek
nyomán lett szállóigévé a „tolnai nyúl-
cipõ”a nemzetõrök között.

Forster Antal jelentésében leírta, hogy a
nemzetõröket a táborban nem lehetett tarta-
ni az ismétlõdõ esõzések miatt. Hiányos
fegyverzettel és ruházattal, tûzõ napon, majd
szakadó záporesõben, sátor nélkül táborozni
embert próbáló feladat. A hevenyészve ösz-
szeállított, kiképzésben nem részesült, kellõ
fegyelmet nem ismerõ nemzetõr egységek
nem érhettek el sikert távol otthonuktól. Ta-
nácsosabbnak gondolta, ha rendben vissza-
kíséri a sereget Tolna megyébe.

1848. július 17-én megkezdte a visszavo-
nulást, elõzõleg bejelentette Augusz Antal el-
sõ alispánnak, hogy szembetegsége miatt le-
mond a sereg parancsnokságáról, a vezetést
pedig Perczel Miklós õrnagynak adja át.

1848. augusztus 1-jén hivatalosan is el-
fogadták lemondását, Forster Antal ez-
után Dunaföldváron élt nagyszámú csa-
ládjával (nem tudjuk, hogy megnõ-
sült–e).

A szabadságharc bukása után hadbíróság
elé állították, de 1850. március 9-én a had-
bíróság felmentette Tolna megye elsõ
nemzetõr zászlóalj parancsnokát a felség-
árulás vádja alól. 

1866-ban halt meg, sírja a Fehérvári ut-
cai temetõben található. Sírkövét állító
öccse, Forster Ernõ szintén nyugalmazott
császári és királyi tiszt volt, századosi
rangban. A Jászkun kerület gyalogos nem-
zetõrség õrnagyaként szolgált, de 1848.
december 1-jén õ is lemondott.

Irodalom: Horváth Árpád: A Tolna me-
gyei 1848-as szabadságharcosok nyomá-
ban. Tanulmányok Tolna megye történeté-
bõl I. kötet. Tolna megyei Tanács Levéltá-
ra. Szekszárd, 1968

Dr. Németh Imre – Somogyi György –
dr. Koch József: Paks monográfiája. Zrí-
nyi Nyomda. Budapest, 1976

Bona Gábor: Az 1848 – 1849-es forra-
dalom és szabadságharc 150. évfordulójá-
ra. A szabadságharc fegyveres ereje. Had-
történeti Közlemények, 1998. 1. szám =
epa.oszk.hu

Kernné Magda Irén: Honvédsírok a sza-
badságharcban  =  Paksi Hírnök, 2007.
március  9.

K. Németh András: „Virágözön…
1848/49 honvédsírok” = Dunaföldvári
Part – Oldalak, 2007. március

Unokáink sem fogják látni. Ráday Mi-
hály városvédõ sorozata. 2008. november
2. = http://premier.mtv.hu

Hajdan = Tolna Megyei Népújság,
2010. március 9. 

„Leghõbb vágyam volt, hogy az Isten ke-
gyelmébõl még hátralévõ éveimet a béke
mûvének szentelhessem, és népeimet a há-
ború áldozataitól és terheitõl megóvhassam.
A gondviselés másképp határozott… Min-
dent megfontoltam és meggondoltam. Nyu-
godt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjá-
ra.” (részlet Ferenc József kiáltványából)

KISS ÉVA

Az elsõ világháború 1914-tõl 1918-ig
tartott. Óriási pusztítással járt, 15 millió

ember meghalt.  Megváltozott a világ, a
„boldog békeidõk” lezárultak. Európa
meggyengült, véget ért a Pax Britannica,
az Egyesült Államok világhatalmi ténye-
zõvé vált, megalakult a Szovjetunió. Be-
csült adatok szerint Magyarországon
(Osztrák-Magyar Monarchia!) 5 millió
500 ezer hadkötelesbõl 3 millió 581 ezer
katona vett részt a harcokban, közülük 524
ezer épségben hazatért, 833 ezren fogság-
ba kerültek, 1 millió 492 ezren megsebe-
sültek, 530 ezer 965 katona elesett.

Egy Dunaföldvárról bevonult, hadnagy-
ként szolgáló katona írásaiból idézek. A
szöveg az eredeti hû másolata: 

Lupkow 1915. július 3.
„Most álltunk meg elõször Dalmácia te-

rületén, itt már látni a háború nyomát, min-
den tönkre van téve. Itt volt egy szép állo-
más és most csak a falai vannak meg…
Szép volt amint a Kárpátokon jöttünk a
lupkowi szoroson át. Erre már csak kato-
navonatokkal találkozunk. 

… én eddig nagyon jól érzem magamat,
egy kocsiban vagyunk tisztek és nagyon
jót dumálgatunk. Pilsenbõl pár száz üveg
sört hoztunk…”

TTáábboorrii  ppoossttaaii  lleevveelleezzõõllaapp
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Kassa 1915. július28.
„Július18-án még 8 km-re voltunk a

muszkától erõs fedezékben, dró-
takadállyal… mentünk a muszka után.
Csúnya locs-pocs idõ volt rögtön bõrig
csupa vizek lettünk. Elõre mentünk 6 km-
re ott már vigyázni kellett  mert minden
pillanatban kezdõdhetett a mulatság….
Sûrû sásban mentünk alig bírtunk keresz-
tül mászni olyan sûrû volt, amint itt kiér-
tünk az egyik zászlóaljunk nagy tûzben
volt mi mocsaras süppedékes mellig érõ
sárban mentünk már felfejlõdve 1 vonalba
ide már röpültek a golyók… de mi csak
mentünk, szerencsére itt találtunk egy ár-
kot vizes volt de azért belefeküdtünk, mert
várni kellett amíg mellettünk a bosnyákok
elõbbre jönnek és itt kaptam utoljára ebé-
det este 6 órakor. 7 órakor jön a parancs,
vorwárts gyerünk hát. 600 lépésre egy ma-
gas vasúti töltés volt amirõl nem is tudtunk
mert azt az orosz építette, e mögött voltak
a ruszkik és lõttek veszettül egy pár sebe-
sülés volt, de amint látták a muszkák hogy
megyünk visszahúzódtak és mi elfoglaltuk
a vasutat kezdtük beásni magunkat de kár
volt mert 9-kor megint tovább elõre. Én
voltam az ezredünk bal szárnyán, és kellett
jelentenem a bosnyákoknak hogy mi me-
gyünk elõre, de õk nem jöhetnek… mire
én a Zugomat keresem már elõre mentek
sötét volt és én sehol sem találtam borzasz-
tóan megijedtem hogy most elfognak fog-
ni de ezután egy patrollal találkoztam és
azzal nagy nehezen 12 órakor éjjel megta-
láltam õket a rozsban nagy lövöldözésben
az esõ esett egy száraz darab sem volt raj-
tunk hamarosan ástam egy kis gödröt a
sárban és belefeküdtem. Reggel megint
elõbbre és ez így ment mostmár folyton, ki
voltunk merülve enni nem kaptunk inni
nem volt. 21-én reggel nagy csend lett. az
oroszoknál a tüzéreink óriási mód tüzeltek,
készítették elõ a déli elõre menést most
azután bementünk Rokietibe mert ezt sike-
rült 20-án elfoglalni, egy kis krumplit kap-
tunk más nem volt. Délben kiadják a pa-
rancsot  hogy 12.30-kor elõre addig nem
jött muszka és az hogy kibújtunk óriási tü-
zelést kezd gépfegyverrel rém sok ruszki
és a dum-dum lövegek hogy majd meg bo-
londultunk én talán 800 lépést mentem
elõre és úgy ½ 2 lehetett egyszerre a faro-
mon egy tompa ütést éreztem, mintha kõ-
vel megdobtak volna, semmit se fájt én
még mentem is tovább de egyszer oda
nyulok hogy mi lehet az hát véres volt a
kezem és kezdett fájni amint felkeltem hát

ott maradtam fekve és kezd-
tem magam egy kicsit beásni
egyszerre csak egy golyó az
ásóm nyelibe vágódott és kic-
sipte a kezembõl lehúztam a
fejem és vártam majd csend
lesz, de nem sõt a mieinket
egyszer visszaszorították
amit hallottam azt fogtam
magam ne hogy fogságba ke-
rüljek visszamásztam ekkor
már ½ 5 volt  a falun keresz-
tül a hilfplatzra. Este már fájt
de nem nagyon és másnap
22-én parasztkocsin rettene-
tes utakon vittek San. Austal-
lka-ba 4 órás út itt meghal-
tunk 23-án  megint parasztko-
csin mentünk egy
kórházig…24-én marhako-
csikkal ( itt már volt vasút)
Lembergbe mentünk… ami-
kor visszajött az orvos mond-
ja hogy a golyó még bent van
drukkoltam de elaltattak nem
fájt a golyóból majd helyes
kis zsuzsut csináltatok. Itt
olyan komisz kosztunk volt hogy kint sok-
kal jobb volt mikor nem volt ütközet… el-
hoztak Kassára…Ma már egész jól vagyok
ülni is tudok és csak ahol a golyót kivették
ott van beragasztva…”

Tobolsk 1917. július 26.
„… Mi most már majd kezdünk lassan-

kint a télre berendezkedni, most majd kor-
csolyát is hoznak, a hazait ne is küldjétek
el. Hanem kéne majd harisnyát és tekerõ-
lábszár-védõt és jó vastag üvegben mézet,
lekvárt küldeni, hanem ha küldenek, erõ-
sebb ládában küldjék, mint a múltkorit és
lehetõleg zsákba varrni. Csodálkozom,
hogy a fényképeket még mindig nem kap-
ták meg. Még kérek majd jó kötött kesz-
tyût és …cipõt is küldeni. Most sokat für-
dünk és az idõ nagyon gyorsan múlik. E
héten volt az elfogatásunk szomorú évfor-
dulója, csak ne adja Isten, hogy még egyet
megérjünk… E héten vettem egy nadrágot,
nagyon erõs, ez ki fog tartani a békéig.”

Nikolsk Ussurisk 1920. március 16.
„… most bízunk és félünk, nagyon iz-

galmas napokat élünk a hazaszállításunk
miatt. A németek elsõ szállítmánya holnap
vagy holnap után megy és még e hónapban
mennek a többiek is, egypár magyar és
osztráknak is sikerült, hogy velük mehes-
senek, és mi pedig itt remegünk, hogy mi
lesz velünk, mikor jön és jön-e egyáltalá-

ban a mi mentõ angyalunk. A hazautazás-
nak az entent részérõl semmi akadálya…
csak a mi kormányunktól függ, hogy mi-
kor megyünk. A mi ügyeinket intézõ nem-
zetközi bizottság és a dán is sürgönyzött
már egy hete a kormányunknak, hogy sem-
mi akadály, hajó is van csak pénzügyi
meghatalmazást küldjenek, hogy itt hajót
bérelhessenek, és ha a sürgöny megjön,
akkor akár holnap is mehetünk, most csak
a kormányunk válaszától félünk… A távol
keleten kb. 14 ezer osztrák és magyar ha-
difogoly van ebbõl 6-7 ezer magyar és az
útiköltség fejenkint 250 dollár. Itt mi most
teljesen szabadok vagyunk, magunknak
kell a tábort is õrizni. Az oroszok ki is
akartak bennünket zavarni a táborból,
hogy menjünk munkát keresni, mert az
mégsem járja, hogy mi itt az õ pénzükön
élünk… ha a kormányunk embereinek van
szíve, akkor csak egy sürgönybe kerül és
mi két héten belül úton lehetünk és végre
elhagyhatjuk ezt a párszázezer fogoly éle-
tével megfizetett hadifogságot… Most egy
fáj borzasztóan, hogy a németek tényleg
mennek és nekünk meg csak továbbra is
várni, várni meg megint várni kell.”

A hadnagy viszontagságok után haza-
tért, családot alapított. Köszönöm Puskás
Andrásnak, hogy rendelkezésemre bocsá-
totta a leveleket, lapokat. 
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KKiieeggéésszzííttééss

KISS ÉVA

Villanytelep címen a júniusi számban írtam Dunaföldvár villa-
mosításának hõskorszakáról. Kritikát kaptam, mert nem nevez-
tem meg a telep elsõ vezetõjét. 

Pótlom a hiányt: Widt Kornél volt a telep elsõ vezetõje, aki a
háború alatt családjával együtt elhagyta Magyarországot. Õt Sza-
bó Sándor követte, majd egy rövid ideig Móger volt a vezetõ.
Magyari Ferenc és Nagy Jenõ után Puskás András irányította a
munkákat. 

PPáállyyáázzaattii

lleehheettõõsséégg
fiatal mûvészek számára

KERESZTES LAJOS POLGÁRMESTER

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyele-

te alá tartozó Hungarofest Nonprofit Kft. a megyei és fõ-

városi kormányhivatalokkal közösen a kormányablakok

népszerûsítése céljából mûvészeti pályázatot hirdet.

A pályázaton 18 és 35 év közötti, Tolna megyei lakóhel-

lyel rendelkezõ állampolgárok vehetnek részt.

Részletes felvilágosítást a Kormánymegbízotti Kabinet

munkatársai adnak a következõ telefonszámon: 74/529-

863. 

SSiikkeerreess  vvoolltt  aa

ttöörrttéénneellmmii  ttáábboorr

A tavalyi sikerre tekintettel idén is volt történelmi tábor a
várudvaron. Míg tavaly a kuruc kort, idén a török kort dol-
gozták fel a táborlakók. 

SZIEGL ERIKA

Az alapot Berze- Nagy Ilona, Ilus néni Lábuk nyomát elmos-
ta a víz címû ifjúsági regénye adta, ezen belül is a Fekete kö-
tény legendája: Ostoros Gyurka, Nádas Jeremiás és Kiskelemen
Béni története. Az egy hét alatt korabeli játékokkal, történetek-
kel ismerkedtek a gyerekek, de volt sütés-fõzés, kézmûves fog-
lalkozások, a lányoknak hastánc, a fiúknak íjazás, az utolsó na-
pon pedig kiszabadították Ostoros Gyurkát a várbörtönbõl. A
játékos formában feldolgozott ismeretek, a kort megidézõ han-
gulat maradandó tudást és kellemes élményeket adott a résztve-
võknek.

A tábor fõszervezõje Fafkáné Simon Ildikó ezúton is köszöni
Hegedûsné Katona Klára, Varró Katalin, Viczainé Lajkó Anita,
Farkas Zsuzsanna, Szászvári Józsefné, Raffainé Kókány Judit,
Baranyai Judit és az Ízisz Hastánc Csoport segítségét. 

AAmmaattõõrr  aallkkoottóókk  kkiiáállllííttáássaa

Amatõr Artium „Mûvészetek Szerelmese” címmel nyílt kiál-

lítás június 17-én az ispánházban. 

SZIEGL ERIKA

A 21. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlaton Tolna me-

gyei amatõr képzõmûvészek alkotásai láthatók. A nagyrészt fest-

ményekbõl álló tárlat képei a vendégek véleménye alapján igen

színvonalasak, de több, a szakmában jártas látogató is dicsérettel

illette kiállított mûveket. Ez persze nem véletlen, hiszen a Tolna

Megyei Általános Mûvelõdési Központ által szervezett tárlatra

érkezett darabokat komoly szakmai zsûri bírálta el, és csak a leg-

jobbak kerülhettek kiállításra. Az avatatlanabbak akár professzio-

nális alkotásoknak is gondolhatnák a képeket, de mint Dóri Éva a

Magyar Mûvészeti Intézet szakreferense elmondta, ha a techni-

kán nem is, a témaválasztásokon mindenképpen látszik, hogy

amatõr alkotókkal van dolgunk.

A kiállítás augusztus végéig látogatható. 
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SZENT ISTVÁN NAPI VIGASSÁG
2011. AUGUSZTUS 20., DUNA-PART

XIV. ORSZÁGOS HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY

8.30 KOSZORÚZÁS A SZENT ISTVÁN SZOBORNÁL A IV. BÉLA

CSERKÉSZCSAPAT KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL

9.00 XIV. ORSZÁGOS HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY-MEGNYITÓ

10.00 ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

ÜNNEPI BESZÉD, ÚJ KENYÉR MEGÁLDÁSA

11.00 HAJÓK, CSÓNAKOK FELVONULÁSA, MEGÁLDÁSA

11.30 LÖFAN MAZSORETT

ZSIGEC MUSICAL

12.00 HALÁSZLÉ KÓSTOLTATÁS

DÉLELÕTT: JET-SKI, VÍZI SÍ BEMUTATÓK A DUNÁN, MOTORCSÓNAKÁZÁS

DÉLUTÁN: HABPARTY A DUNAFÖLDVÁRI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK

KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL

13.00 HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

14.00 SOLTI FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE

15.00 POM-POM EGYÜTTES GYEREKMÛSORA

16.00 ÖRDÖGSZEKÉR TÁNCEGYÜTTES

LÖFAN MAZSORETT

17.00 FORTUNA RÁDIÓ ROADSHOW

KÖZREMÛKÖDIK: ERIK, BARBY, CSILLAG TÁNCSHOW

19.30 TABÁNI ISTVÁN MÛSORA

20.30 FLAME FLOWERS TÛZZSONGLÕR MÛSOR

21.00 TÛZIJÁTÉK

SZÍNES VÁSÁR, ÉTELEK, ITALOK, VIDÁMPARK,
ÓRIÁS CSÚSZDA, JÁTSZÓHÁZ, ÍJÁSZAT
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VIDA TÜNDE

Sikerrel járt a Dél-
Dunántúli Operatív
Program Telephely-
fejlesztés (DDOP-
2009-1.1.1/D) tárgyú

felhívásán a dunaföldvári Ihász Pékség.
13.184.772 forintot nyertek el az „Ihász
Pékség telephelyfejlesztése keretén belül
látványpékség kialakítása parkolóhelyek
biztosítása mellett” elnevezésû projektre,
melynek összköltsége valamivel több mint

26 millió forint. Az elnyert támogatás a
költségek 50%-át fedezi. Az Európai Unió
támogatásával megvalósuló beruházás
2009 õszén indult. Mára befejezõdött a
pékség üzemépületének felújítása, átalakí-
tása. Kialakítottak egy bemutató-értékesítõ
és egy tároló helyiséget, felújították az épü-
let elektromos rendszerét, megtörtént a kül-
sõ hõszigetelés és homlokzat javítása, par-
kolók kialakítása. A cég 1996 májusában
alakult, akkor 26, jelenleg 105 kereskedel-
mi egységbe szállít pékárut. Termékpalet-
tájukon 10-12 kenyér és 30-40 péksüte-

mény szerepel, de a jövõben szeretnék a
termékskálát bõvíteni.

Az Ihász Pékség elkötelezett a minõség
és fejlesztés mellett. 2001-ben bevezették a
HACCP-t, 2003-ban pedig az ISO 9001-et.
2009-ben egy technológiai fejlesztés során
új kenyér- és zsemlevonalat helyeztek
üzembe. A most befejezõdött fejlesztés to-
vább javítja a munkakörülményeket és ked-
vezõbb környezetet teremt a vásárlóknak. 

AAzz  IIhháásszz  PPéékksséégg  uunniióóss

ttáámmooggaattáássssaall  ffeejjllõõddiikk
Új látványpékséget alakítottak ki

TTaannkköönnyyvváárraakk

BALOGH EMESE

A dunaföldvári családokat az idei

iskolakezdésben az önkormányzat

nem tudja támogatni. Így a korábbi

évektõl eltérõen idén –az ingyenes-

ségre jogosultak kivételével - minden

dunaföldvári diáknak a tankönyvcso-

mag teljes árát kell kifizetnie annak

átvételekor.

Az ingyenes tankönyvre jogosultak

a megfelelõ igazolások (MÁK igazo-

lás 3 vagy több gyermek esetén; hatá-

rozat a rendszeres gyermekvédelmi

támogatásról;  igazolás a tartós beteg-

ségrõl) benyújtását követõen vehetik

át tankönyveiket. 
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2011. augusztus 23., szeptember 13. 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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KKaajjaakk--kkeennuu

eerreeddmméénnyyeekk

A nyári szezon eddig lezajlott verseny-
eredményei alapján két legsikeresebb
versenyzõnk: Hegedûs András és Néme-
di Konrád.

SZIEGL ERIKA

Országos Diákolimpia  június 4-5. Szol-
nok:

C-1 2000 m (kölyök 4. kategória) Hege-
dûs András IV. hely

C-1 2000 m (kölyök 3. kategória) Néme-
di Konrád  II. hely

Vidék Bajnokság 2011. június Sukoró 

C-1 4000 m (kölyök 4. kat.) Némedi
Konrád I. hely

Eszkimó-Indián Verseny 2011. július
Sukoró (célba dobás, futás, húzódzkodás,
kenuzás)

C-1  III. évfolyam  Némedi Konrád I.
hely

Országos Bajnokság júl. 30-31. Sukoró
C-1 4000 m (kölyök 3. kat.) Hegedûs

András VIII. hely
C-1 4000 m (kölyök 4. kat)   Némedi

Konrád IV. hely
C-1 1000 m (kölyök 3. kat.) Hegedûs

András VIII. hely
C-1 1000 m (kölyök 4. kat.) Némedi

Konrád IX. hely 

NNeemm  llééppeetttt

mmaaggaassaabbbb  oosszzttáállyybbaa

bbaajjnnookkccssaappaattuunnkk

Nagy izgalmak közt, az utolsó forduló-
ban dõlt el a regionális kézilabda bajno-
ki cím sorsa a tavaszi forduló végén.

SZABADOS SÁMUEL

Az õszi szezonban gárdánk nagyszerûen
teljesített, nem talált legyõzõre. A tavasz
során viszont az összevont bajnoki rend-
szerben Kunszentmiklós is a csoportba ke-
rült, és nagyon komoly vetélytársnak bizo-
nyult. Az áprilisi találkozón a Miklós KC
otthonában gyõzte le magabiztos játékkal a
földvári fiúkat, és átvette a tabellán a veze-
tést. 

Az utolsó fordulóig maradt ez az állás,
mikor is csapatunk itthon fogadta a nagy

riválist. Ahhoz, hogy bajnokok legyünk,
mindenképen gyõznünk kellett. A tét sú-
lyát ismerve nagy lelkesedéssel és fegyel-
mezett taktikával játszva gyõzelmet arat-
tunk. Így a miénk lett a bajnoki cím. Orova
Tamás edzõ szerint a tudatos játék mellett
kis szerencse is kellett ahhoz, hogy elsõk
legyünk. A múlt évben búcsúzott gárdánk
az NB II- tõl. A magasabb osztályban szer-
zett rutin ebben az évben azért jelentõs
erõt biztosított a fiúknak. Fontos volt,
hogy a fiatalabbak, például Papp Levente,
Garda Ádám, Lajkó Péter ez alatt épültek
be igazán a csapatba. Az idõsebb, rutinos
játékosok mellett õk adták a lendületet, a
megújuláshoz szükséges erõt. 

A hogyan tovább kérdése egész nyáron
foglalkoztatta az egyesület vezetését. Az
NB II-es szerepléshez mindenképpen meg
kellett volna erõsíteni a keretet néhány já-
tékossal. Ez az elképzelés nem valósult
meg. Akik érkeztek volna, nem hoztak
volna jelentõs erõsödést. A nemzeti baj-
nokság átszervezése szintén nem kedvezett
számunkra, a nyugati csoportban ugyanis
jelentõsen nõttek az utazási távolságok.
Több mérkõzésre 150- 200 kilométert kel-
lett volna utazni. Ezen szempontokat fi-
gyelembe véve döntött úgy a vezetõség,
hogy nem vállalja a továbblépést, és a re-
gionális bajnokságban folytatja õsztõl a
szereplést, mely két megye gárdáit foglal-
ja magába. Bács-Kiskun megye egyletei

Orova Tamás
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mellett idén Tolna megyét rajtunk kívül
még egy gárda képviseli, Paks is indít csa-
patot az új kiírásban. 

Hazai sportéletünk nagy ellentmondása-
ira hívja fel a figyelmet az a tény, hogy a
második helyezett Kunszentmiklós sem
vállalta a továbblépést, így a harmadik,
Lajosmizse lépett tovább. 

Csapatunk esetében nem elsõsorban az
anyagiak döntöttek, hiszen az NB II-es
szereplés feltételeit is lehetett volna bizto-
sítani, de a múlt év tanulságai arra utaltak,
hogy jelentõs erõsítés nélkül nem lehet
megkapaszkodni a másodosztályban. Az
egyesület továbbra is méretes sportcsarnok
hiányában Dunavecsén játssza hazai mér-
kõzéseit. 

NNõõtttt  aazz  éérrddeekkllõõddééss  aa

ppüünnkköössddii

kkeerréékkppáárrttúúrraa  iirráánntt

Idén második alkalommal rendezték
meg a Dunaföldvár-Bölcske kerékpár
túrát. 

SZABADOS SÁMUEL

A szép, kora nyári idõben 228-an vágtak
neki a tizenhat kilométeres távnak, ami ti-
zenkét indulóval jelentett többet a múlt
évinél. A korösszetétel vegyes volt, idõ-
sek, fiatalok, családok tették meg a két te-

lepülés közti oda-vissza távot. A precíz
szervezést mutatja, hogy rendõri felveze-
tés biztosította a kerékpáros oszlopot. A
résztvevõk fegyelmezettségére jellemzõ,
hogy csak egy könnyû sérülés történt, me-
lyet a helyszínen elláttak. 

A beérkezõket a várudvarban látványos
mûsor fogadta. Többek közt a dunaújváro-
si BMX csapat tartott bemutatót, akrobati-
kus mutatványokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. Mûsoruk legizgalmasabb eleme
az az ugrás volt, mely során egy kerékpá-
ros nyolc egymás mellé fektetett társát ug-
rotta át lendületbõl. 

A délután csúcspontját az Abroncs ke-
rékpárbolt által felajánlott három értékes
bicikli kisorsolása jelentette a résztvevõk
között. A bolt tulajdonosa, Viczai Szilvia
maga is mindkét évben résztvevõje volt a
túrának. A mozgás, a sport a szívéhez kö-
zel áll, örömmel támogatta a rendezvényt. 

Csak a regisztrált, és az egész távot meg-
tevõ résztvevõk vehettek részt a sorsolá-
son. Volt izgalom bõven, hiszen a mûsor-
vezetõ alaposan felcsigázva a kedélyeket,

jutott el a gyõztes számig. A fõdíj egy
százezer forintos összteleszkópos magyar
gyártmányú kerékpár volt, amely egyaránt
használható túrára és városi közlekedésre.
Emellett még két negyvenezer forint érté-
kû, könnyûelemû kerékpár talált gazdára. 

A szervezõk a növekvõ érdeklõdést ta-
pasztalva jövõre még színesebb progra-
mokkal és egy nagy meglepetéssel szeret-
nének kedveskedni a résztvevõknek, re-
ménykedve abban, hogy a jelentkezõk szá-
ma közelíteni fog a háromszázhoz. 

TTeecchhnniikkaaii  iiggaazzggaattóó

éérrkkeezzeetttt  aa  HHoolllleerr

UUFFCC--hheezz

Nyártól Hagymási Zoltán személyében
technikai igazgató segíti majd az után-
pótlást nevelõ egyesület szakmai mun-
káját. 

SZABADOS SÁMUEL

A labdarúgó szakember jelentõs szakmai
múlttal rendelkezik. Több elsõ osztályú
klubnál dolgozott különbözõ tisztségek-
ben, többek közt a Diósgyõrnél illetve a
Tatabányánál. 1988 óta edzõsködik, ebbõl
14 évet az utánpótlás nevelésével töltött.
Tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel
rendelkezik, melyeket itteni munkája so-
rán is hasznosíthat. 

Holler Ferencet évek óta ismeri, mivel
tanítványa volt a székesfehérvári UEFA B
tanfolyamán. Hagymási Zoltán közép- du-
nántúli koordinátorként figyelemmel kí-
sérte a földvári klub megalakulását és
eredményeit, jelenlegi tevékenysége  pe-
dig lehetõvé teszi, hogy hetente néhány na-
pot Dunaföldváron töltsön, és részt vállal-
jon az egyesület munkájában. Elsõsorban
szervezõ feladatokat fog ellátni, hiszen
több mint hetven gyerek edzéseit, mérkõ-
zéseit kell összehangolni, de részt vállal a
tehetségek pályájának egyengetésében is.
A közelben Pakson és Dunaújvárosban fo-
lyik magasabb szinten utánpótlás nevelés,
a legügyesebb gyerekek itt folytathatják
játékos pályafutásukat. 

Az igazgató szerint a helyi feltételek
alkalmasak arra, hogy a fiatalok megked-
veljék a focit és továbbfejlõdjenek. Az
öltözõ épülete színvonalas, bár a pálya
minõségén még lehetne javítani. Nagy
szükség lenne egy vagy akár több edzõ-
pályára. 



23.

A nyár folyamán ismét edzõtábort ren-
dezett a klub. A három hét alatt hétköz-
napokon reggeltõl estig program várta a
gyerekeket, csak este tértek haza. A ta-
pasztalatok szerint sok család számára
segítség volt a napközis rendszerû tábor,
különösen ott, ahol mindkét szülõ dolgo-
zott. Az edzésmunka inkább játékos jel-
legû volt, és minden nap strandolás,
úszás is szerepelt a napirendben. A tábor
önköltséges volt, de kedvezményt kapott
az egyesület a strandtól és a Vár étterem-
tõl, ahol az ebédeltetés történt. Az érdek-
lõdést mutatja, hogy az elsõ héten tízegy-
néhány, a harmadik héten már húsz gye-
rek vett részt a focitáborban. 

ÚÚjjjjááéélleedd  aazz

aasszzttaalliitteenniisszz  ssppoorrtt

Az 1980-90-es években Fekete Péter ve-
zetésével NB III-as szinten sikeres aszta-
litenisz egyesület mûködött városunk-
ban. A fõleg fiatalokra épülõ csapat tag-

jai egyéni és csapat szinten országosan
jegyzett eredményeket értek el. 

SZABADOS SÁMUEL

Ifjú Takács Zoltán is tagja volt ennek a
csapatnak, tíz évig versenyszerûen spor-
tolt, egyéni megyebajnoki és csapatbajno-
ki címek tulajdonosa. Idén nyáron határoz-
ta el, hogy újjászervezi városunkban a ver-
senyszerû asztalitenisz sportot. 

Ebben a munkában régi és új kapcsolata-
ira támaszkodott. Alapvetõ indíttatást je-
lentett számára, hogy jó ismeretségbe ke-
rült dr. Ormai Lászlóval, aki a sportág je-
les szakértõje. Könyvei, írásai jelentek
meg, Takács Zoltánt is ellátja megfelelõ
szakirodalommal, instrukciókkal, aki a jö-
võben szeretné elvégezni a Testnevelési
Egyetem edzõi szakát is.

Mára már összeállt egy 8-10 fõbõl álló mag
a tizenéves korosztályból, akikhez még ér-
kezhetnek új tagok.  A szervezeti keretet a
DFC sportegyesület biztosítja. Szabó Péter
elnök örömmel vette és támogatta, hogy a
klub keretei közt új szakosztály született. Se-
gítséget nyújtott az iskolavezetés, a csarno-

kokban megoldódott az edzés lehetõsége. A
technikai feltételeket az egyesület biztosítja,
ehhez megvan a kellõ anyagi fedezet. Az asz-
talitenisz viszonylag olcsó sportág, az indulás
és a versenyzés nem jelent túl nagy anyagi
beruházást, ezért is lehet vonzó az érdeklõdõk
számára. Természetesen az induláshoz jól jön
mindenfajta támogatás, akár anyagi, vagy
szakmai jellegû. Takács Zoltán számít a ko-
rábbi elõdök, fõleg Fekete Péter segítségére;
kapcsolatai, tapasztalatai hasznosak lehetnek
a jövõben. 

A megyei sporthivatal is támogatja a
kezdeményezést. Különbözõ szinteken
szervezõdnek versenyek, az elsõ lépéseket
itt lehet megtenni.

Az intenzív munka a nyári szünet befe-
jeztével szeptembertõl kezdõdik. Az ér-
deklõdõk Takács Zoltánnál, illetve Szabó
Péternél jelentkezhetnek személyesen
vagy telefonon. 

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

Hagymási Zoltán

Ifj. Takács Zoltán

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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Bûnügy:
A rendõrségnek az áramszolgáltató mun-

katársaival együtt több személy ellen, több
helyen intézkednie kellett, mert áramot
loptak, óriási kárt okoztak. A tettesek ellen
megindult a nyomozás.

A nyári nagy melegben szórakozottab-
bak az emberek, kevésbé figyelnek értéke-
ikre. Bent marad a pénztárca iratokkal,
bankkártyával együtt a bolt elõtt hagyott
kerékpár kosarában, a strandon a felakasz-
tott kabátban ott marad a  pénz, az iratok…
A rendõrség kérése, figyeljenek jobban ér-
tékeikre, ne adjanak lehetõséget a tolvajok-
nak!

Érnek a gyümölcsök, itt a betakarítás
ideje. Megszaporodtak a terménylopások.
A rendõrségnek és a polgárõrségnek már
több személlyel szemben kellett eljárnia. A
tolvajokat már 20 ezer forint károkozás
alatt is õrizetbe vehetik. A rendõrség élni
fog a lehetõséggel.

Bodzaszedéskor idegenek járják a külte-
rületeket. A tulajdonosoktól engedélyt kell
kérni a bodzagyûjtéshez, ennek hiánya mi-
att a rendõrség több esetben eljárást indí-
tott. Kérjük, ha idegenek megjelenését ész-
lelik, azonnal értesítsék a rendõrséget, in-
tézkedni fognak!

Esténként több rendezvényt tartanak vá-
rosunkban, néhányan a kelleténél többet
isznak, melynek gyakran garázdaság, testi
sértéssel járó bûncselekmény a következ-
ménye. Az utóbbi idõben több ilyen eset-
ben kellett intézkedniük a rendõröknek.

Közlekedés:
A médiumok beszámoltak róla, hogy

változott a KRESZ, változtak a büntetési
tételek. Akinek a változással kapcsolatban
kérdései lennének, forduljon a rendõrség-
hez. Tartsák be a szabályokat, mert a bün-
tetési tételek magasak.

Több baleset okozói, elszenvedõi kerékpá-
rosok, segédmotoros-kerékpárosok, gyalo-
gosok voltak. A rendõrség fokozottan ellen-
õrzi közlekedésüket a balesetek megelõzése
érdekében. Alkoholt sem a kerékpárosok,
sem a motorral közlekedõk, de még a kocsit
hajtók sem fogyaszthatnak! 

12. péntek
HANNA- GYILKOS
TERMÉSZET
13. szombat
KOSZORÚSLÁNYOK
19. péntek
A FÖLD INVÁZIÓJA -
CSATA: LOS ANGELES
20. szombat
A vetítés elmarad
26. péntek
MICIMACKÓ
27. szombat
SUPER 8
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

AUGUSZTUS

AA  hháázziioorrvvoossookk  ppéénntteekk  ddéélluuttáánnii

1122  óórrááttóóll  1177  óórrááiigg  ttöörrttéénnõõ

rreennddeellééssii  iiddeejjee

2011. augusztus 5. Dr. Englert Rolland

2011. augusztus 12. Dr. Palkó Ágnes

2011. augusztus 19. Dr. Móricz Zoltán

2011. augusztus 26. Dr. Hallai Róbert

2011. szeptember 2. Dr. Englert Rolland

2011. szeptember 9. Dr. Palkó Ágnes

2011. szeptember 16. Dr. Móricz Zoltán

2011. szeptember 23. Dr. Hallai Róbert

2011. szeptember 30. Dr. Englert Rolland

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


