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Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció
I. üteme a dunaföldvári Kálvárián
Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek – A támfal szerkezetépítési munkái
befejezõdtek, a felületkezelés, tereprendezés, és a vízelvezetõ építésének befejezése van hátra a dunaföldvári Kálváriahegyen, mondta Orosz László építésvezetõ.


DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kivitelezés során jelentõs akadályoztatás nem volt, a kedvezõtlen adottságokat –
szûk, meredek utcák, nehezen megközelíthetõ munkaterület – sikerült leküzdeni, vázolta Orosz László, az Alisca Bau Zrt. építésvezetõje. – A sikeres munkában sokat

segített a lakók pozitív és támogató hozzáállása, amit ezúton is köszönünk – hangsúlyozta.
Megépült az 1550 m2 és 460 m támfal,
ezek végleges felületképzése, színezése, a
tereprendezés, a füvesítés és a 410 tõ cserje ültetése van még hátra. Az 1650 m2 vápás vízelvezetõ munkái közül a stációk
elõtti mintegy 300 m2 térköves út elkészült, az Alsó-Burgundia és a Tabán utcákban pedig az elõkészítõ földmunkák, szükséges közmûkiváltások folynak. Ezekben
az utcákban a gépjármûforgalmat korlátoztuk, csak gyalogos közlekedés lehetséges.
Folyik a közel 450 méter keményfa korlát

építése, a kereszthez vezetõ lépcsõ burkolása pedig 2 héten belül elkezdõdik és 4
munkanapon belül be is fejezõdik. - mondta Orosz László hozzáfûzve, ha az idõjárás
még körülbelül 3 hétig kegyes lesz, október végére befejezõdnek a munkák.
Dunaföldvár Város Önkormányzata a
Dél-Dunántúli Operatív Program „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” pályázatán nyert el Kálvária
komplex partfal stabilizáció és vízrendezés
elsõ ütemére 306 584 375 Ft uniós támogatást. A teljes költség 360 687 500 Ft. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ Alisca Bau Zrt. április 20-án kezdte
meg a munkát, a teljesítés határideje október 31. 

Alapítványi támogatás a mentõállomásnak
Kis ünnepség keretei között adta át az
Országos Mentõszolgálat Alapítvány
képviselõje szeptember 14-én azokat a
mûszereket és gyógyászati eszközöket,
melyeket az alapítvány a helyi mentõállomás fejlesztésére szánt.


SZABADOS SÁMUEL

Végh Róbert állomásvezetõ korábbi jelzései alapján állította össze az adománycsomagot a szolgálat. Olyan eszközök kerültek Földvárra, amelyek nagymértékben
segítik a mentõsök munkáját a továbbiakban.
A vákuumsín a balesetet szenvedett gyerekek ellátását szolgálja; érkeztek még
gyermekek számára készített vérnyomásmérõk, valamint speciális égési seb kötszerek és fonendoszkópok.

Az állomásvezetõ az adományokat megköszönve hangoztatta annak jelentõségét,
hogy városunkban többen kisebb-nagyobb
összegekkel támogatják az alapítványt,
melynek munkatársai az országosan összegyûlt központi pénzösszegbõl vásárolják
meg azokat az eszközöket, amelyek azután
adományként az állomásokra kerülnek. A

hazai egészségügy és a mentõszolgálat
anyagi helyzetét ismerve sokat segítenek
az önkéntes adományok és felajánlások.
Az alapítvány képviselõje kijelentette,
hogy az alapítvány a továbbiakban is kapcsolatban áll a földvári állomással, és lehetõségeihez képest újabb adományokkal
igyekszik majd segíteni az itt dolgozók napi munkáját.
Végh Róbert szerint az állomás technikai felszereltsége az országos átlaghoz viszonyítva jónak nevezhetõ, de természetesen szükség van a folyamatos fejlesztésre,
megújulásra. Az állomás dolgozói igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani a helyiekkel és a városvezetéssel, ennek szellemében szervezték a májusi mentõs napot,
mutatják be az állomást és mindennapi
munkájukat az érdeklõdõknek. 

Pedagógusképzésekkel a XXI. század oktatásáért
Ezt a címet kapta a D-B-M Mikrotérségi Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola,
AMI, Gimnázium és Szakiskola utoljára
beadott sikeres pályázata, mely a programban résztvevõ pedagógusok továbbtanulását, részvételét támogatja a felsõoktatás rendszerében felsõfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben vagy mesterképzésben.

BOGNÁRNÉ BALOGH ANDREA, FÕIGAZGATÓ HELYETTES, D-B-M MIKROTÉRSÉGI NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY


A Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében meghirdetett „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására” program célja a peda2.

gógiai kultúra korszerûsítése, az új tanítási módszerek és eszközök használatának széleskörû megismertetésével és elterjesztésével az oktatás színvonalának
emelése, a pedagógusok szakmai, módszertani kultúrájának fejlesztése. Az elvégzendõ képzések segítik az oktatás minõségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörû és Â

Â eredményes bevezetését, valamint
hozzájárulnak a pedagógusok szakmai
megújulásához.
A TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú
pályázat anyaga 2010 februárjában készült el, és pozitív elbírálás után 2010
júniusában került sor a szerzõdéskötésre. Az intézmény méretébõl, tanuló- és
pedagógus létszámából adódóan öt pedagógus képzésének fedezésére lehetett
támogatást kérni. A pályázat keretében
azon pedagógusok továbbtanulása volt
támogatható, akik szakképzettségüket
legalább 10 éve szerezték meg és pedagógus munkakörben állnak az intézmény alkalmazásában.
A D-B-M MONI tagintézményeibõl az

alábbi pedagógusok kerültek be a pályázatba: Csányiné Varga Mónika (Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár), Horváth Zsolt (Magyar László Gimnázium és Szakiskola, Dunaföldvár),
Pálfi Anita (Madocsai Általános Iskola),
Sulákné Bernáth Gabriella (Kegyes József Általános Iskola és Óvoda,
Bölcske), Szakácsné Farkas Éva (Beszédes József Általános Iskola, Dunaföldvár).
A támogatás mértéke - 16.073.877 Ft a projekt elszámolható összes költségének 100%-ában vissza nem térítendõ támogatás, mely fedezi a pályázatban
résztvevõ pedagógusok képzésének tandíját, a tanulmányaikhoz szükséges

Mezõgazdasági szakmai konzultáció
Az Agro-Bölcske Zrt. negyedik alkalommal szervezte meg szeptemberben
azt a fajtabemutatót, melyen a kukorica és a napraforgó kapott fõszerepet.


BALOGH EMESE

A szakmai találkozóra Tolna, Fejér és
Bács-Kiskun megye településérõl is érkeztek gazdálkodók annak érdekében, hogy
megtekintsék a kukorica és napraforgó
zöldbemutatót, amely segítséget jelenthet
számukra késõbb a megfelelõ vetõmag kiválasztásához. Dr. Sûrû János elmondta,
hogy a zrt. Dunaföldvár határában 120 fajta
kukoricát és 70 fajta napraforgót termeszt;
így a fajtabemutató bõven nyújt választási
lehetõséget az érdeklõdõk számára.
Mihálovics György tájékoztatója sze-

rint a gazdák számára a tét nagy, mivel a
fajtatulajdonosok között jelentõs különbségek vannak. A termelõknek éppen
ezért meg kell találniuk azokat a hibrideket, fajtákat, amelyek
az adott területre, régióra a leginkább valók.
Elhangzott, hogy a
Kárpát- medence a nemesítõk számára nagyon fontos, 7-8 millió
hektáros, sajátos idõjárással bíró piac. Fontosságát mutatja, hogy
a nagy európai nemesítõ házak mind-mind jelen vannak a térségünkben, például Hódmezõvásárhelyen, Szarva-

Ne dõljünk be az ál-népszámlálóknak
Október hónapban a népszámlálás alkalmával a rendõrség felhívja a lakosság figyelmét azokra az eshetõségekre,
melyek a közbiztonságot veszélyeztetik.
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A népszámlálást kihasználva aktivizálódnak a lakásfosztogatók, a tolvajok,
akiknek célpontjai fõleg egyedülálló,
idõsebb emberek. Önmagukat népszámláló biztosnak kiadva juthatnak be a lakásba. Öltözködésük, megjelenésük általában megnyerõ, intelligens. Beszélge-

tésbe elegyednek a házigazdával, és
megkérik, hogy bizonyos dokumentumokat készítsen elõ. Ezt az idõszakot használják ki, hogy pénzt, értéktárgyakat tulajdonítsanak el. Idejük kevés, ezért egykét helyiséget tudnak átkutatni. Jellemzõ, hogy ez után gyorsan, néha feltûnõen
távoznak. A megelõzés érdekében fontos, hogy az általunk ismeretlen számláló biztos azonosító iratait ellenõrizzük.
Kártyával kell igazolniuk magukat, sõt
még egy fényképes igazolvánnyal is el
vannak látva. Mindezek mellett érdemes
3.

könyvek, jegyzetek , a tanulást segítõ
laptopok, a képzés helyszínére való utazás és a helyettesítés költségeit.
A pedagógusok a tanult ismereteket
mindennapi munkájukban hasznosítják, a
legfontosabb, leghasznosabb ismereteket
kollégáiknak is átadják.
A projekt megvalósítása 2012. szeptember 30-án fejezõdik be, a fenntartási
idõszak 2015. október 1-jéig tart. A pedagógusoknak a projekt zárásakor tanulmányt kell készíteniük, amelyben összefoglalják a képzésrõl szerzett tapasztalataikat, és meghatározzák, hogy milyen
módon képzelik el a tudásuk hasznosulását az intézmény szakmai munkájában,
három tanéves idõkeretben. 

son, Muronyban. Ezek a nemesítõ házak
- így Dunaföldváron is – rengeteg kísérletet állítanak be annak érdekében, hogy
a mezõgazdasági termelõk számára megfelelõ minõségû, a régió természeti adottságaihoz leginkább illõ hibrideket tudjanak kínálni. 

végig egy helyiségben tartózkodni velük. Érdemes a pénzt, az értéktárgyakat
ilyen esetben elzárni, vagy nehezen megközelíthetõ helyen elhelyezni. Idõs, beteg emberek esetében a rokonok, szomszédok segítsége is igénybe vehetõ az
adatfelvétel idejére.
A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálás alatt nyilvános telefonvonalat
tart fenn a népszámláló biztosok személyének azonosítására. A megelõzés érdekében
kéri a rendõrség, hogy akár csak a gyanú
felmerülése esetén is jelezzék a lakosok
kételyeiket a gyanús személyekkel szemben a rendõrségen, a járõröknek.. 

Kerékpárút Dunaföldvár és Solt között
A régóta aktuális terv a közeljövõben
realitássá válhat. Szlobodnyik László, a
DSTE kerékpár szakosztályának elnöke
lehetõséget lát arra, hogy megépüljön a
Dunaföldvárt és Soltot összekötõ kerékpárút.
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Szlobodnyik László Dunaföldvár és Solt
önkormányzatával is egyezségre jutott; elviekben támogatják a kezdeményezést, miszerint épüljön kerékpárút a két település között. Nagyot lendített a dolgokon az a tény,
hogy Solt városának már volt egy 2007-ben
elkészült terve az útépítésre vonatkozóan, és
idén pályázati lehetõségek is adódnak.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ elé is beterjesztették az elképzelést, ahol kedvezõen fogadták azt. A központ ajánlott egy olyan pályázati lehetõséget, amely kiemelten kezeli a kerékpárutak

Szlobodnyik László

útépítését, 100%-os támogatást biztosít
ilyen célokra. Ehhez viszont a solti 2007es tervet az azóta megváltozott szabályokhoz kell igazítani.
A pályázat átdolgozása kb. 500.000 forint. Az egyéb engedélyek beszerzése szintén ennyibe kerül, tehát körülbelül egymillió forintot kell összegyûjteni, annak érde-

kében, hogy pályázhasson a két település a
kerékpárút megépítésére.
Szlobodnyik László és a DSTE ehhez
kéri a lakosság támogatását. A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetben nyitott számlára történõ befizetéssel lehet támogatni az ügyet. A szervezõk remélik,
hogy az összeg mielõbb összegyûlik, és rövid idõn belül megkezdõdhet az egyelõre 3
kilométeres távra tervezett kerékpárút építése. A tervezett költség kb. 200 millió forint, ebbõl kb. 110 millióba kerül a most
lezárt vasúti híd felújítása.
A DSTE kerékpáros szakosztálya évek
óta szervez túrákat például családok számára, de a szervezõk nemleges válasz esetén gyakran találkoznak azzal az érvvel,
hogy városunk környékén nincs biztonságos kerékpárút, a gyerekek számára pedig
veszélyes a közúton való haladás. Ez valóban igaz. A kerékpárutak építése napjainkban országosan támogatott. Ezt a lehetõséget kellene most kihasználni. 

Jövõre négyszer kétnapos lesz a véradás
Ez évben négy alkalommal szervez véradást a Vöröskereszt városunkban; a
szeptemberi után még decemberben is
lehet vért adni.


szervezõk a véradóknak kedveskednek
majd kisebb ajándékkal. Az elkövetkezendõ hónapokban a szervezet a tavaszi
tisztújító közgyûlésre is készül, amely
során személycserék várhatók a vezetésben. 
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Az õszi alkalommal a részvételi arány
nem haladta meg a múlt évit, nem érte el a
száz fõt. Örvendetes azonban, hogy öt új
véradó jelentkezett. Mivel elkezdõdött az
iskolaszezon, a fiatalokat is jobban lehetett
mozgósítani.
A jelentkezõk közül csupán három személyt nem találtak alkalmasnak a véradásra; egyiküknél például kizáró ok volt a tetoválása.
Kuti Valéria szervezõ szerint az évi statisztika így is kedvezõ lesz, mivel a négy
alkalom összességében több véradót mozgósít az elmúlt évinél. A december pedig
általában a legnagyobb létszámot szokta
eredményezni.
A jövõ évtõl változik a véradások évi
rendszere. Szintén négy alkalommal, de
már kétnaposak lesznek az akciók. Remélhetõ ezáltal, hogy az éves részvételi arány
növekedni fog. Gyakran jelezték a véradók, hogy a kijelölt napon éppen nem
tudtak szabadidõt biztosítani maguknak,
így lemaradtak a véradásról. A két nap vi-

TÁMOGATÓINK
szont megoldhatja az ilyen jellegû problémákat.
Kuti Valéria, a Vöröskereszt helyi elnöke
beszámolt lapunknak a nyári táborozásról
is, melyet idén a Paks melletti
Cseresznyéspusztán rendezetek meg. A jól
felszerelt táborban kellemes, nyugodt környezetben húsz gyerek és négy felnõtt élvezhette a pihenés, táborozás örömeit. Fõleg olyan gyermekek voltak a tábor lakói,
akiknek a család anyagi helyzete nem tette
lehetõvé a hosszabb idejû nyaralást.
Az õsz során folytatódik a gyûjtési akció. Fõleg ruha-, tankönyv- és bútoradományokat várnak a szervezõk. Az õszi
tanítási szünetben ismét lesz tankönyvosztás. Az éves program a decemberi
véradással fejezõdik majd be, mikor is a
4.
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Át az Atlanti-óceánon (1. rész)
„Egyetlen kaland többet ér, mint ezer
egyforma nap, amit kényelemben és jólétben töltök.” (P.Coelho)
„Figyeld a tengert, és látni fogsz.”
(A Karib-tenger kalózai)
Kaland az élet…Errõl talán a gyári
munkást kéne megkérdezni, aki 25 éve
minden hajnalban a mûszakos buszon
ül, este megeszi a vacsoráját, megnézi a
korai filmet, és alszik a következõ mûszakos buszig, és ez így megy néhány
hétvégével tarkítva.
Lehet persze, hogy ez így jó. Nem sok
minden történik, mondjuk még béke is
van, nyugalom, biztonság, család. Talán
csak néha hiányzik valami. Valami kis
õrület…
Ferenczi Zsolt (Rocky) nem gyári munkás. Gyanítom, hogy sosem kelt még a
hajnali buszhoz, esetleg le sem feküdt
hajnalig, ez utóbbit sokszor. Lehet mondani, hogy ez nem rendes dolog, de teljesen mindegy. Nyugtalan fajta. Nemrég
egy erre szinte alkalmatlan hajóval átszelte az Atlanti-óceánt. De azért szögezzük le, hogy nem hõs. Szerintem bolond.
BAKSAY ERIKA
Mi vett rá arra, hogy belevágj egy ilyen
kétes kimenetelû kalandba? Hát nem
egyszerûbb Korfun nyaralni?
Mindig is akartam valami ilyet, mindig
is utazni vágytam, évek óta tervezgettem,
barátokat, társakat gyûjtöttem, menni akartam valahova, vízre, tengerre. Egyszer már
majdnem eljutottam odáig, hogy eladjak
motort, autót, hogy hajót vehessek, de nem
jött össze. Be akartam bizonyítani, hogy
nem a levegõbe beszélek, hogy képes vagyok megcsinálni, még akkor is, ha õrültségnek tûnik.
Aztán egyszer csak jött a lehetõség.
Évek óta levelezek Méder Áronnal, aki
megkerülte a Földet. Évek óta várom,
hogy szóljon, most van itt az alkalom. És
teljesen véletlenül, egy egyiptomi utazáson összebarátkozom egy emberrel, akinek
van egy vitorlás cége, ismeri Méder Áron
apját, Istvánt, és lehetõséget kínál… Elõször csak arról volt szó, hogy el kell hozni
egy hajót az Azori-szigetekrõl Európába,
egyhetes út. Két nap múlva változott a
terv. A Karib-tengerre kell utazni, Santa
Luciára, és onnan elhozni a hajót az Azoriszigetekre, át az Atlanti-óceánon. Erre


nem mondhattam nemet.
Anyám támogatott, és mindenben segített. Õ hitt bennem, sõt, azt mondta, ha fiatalabb lenne, velünk tartana. Apám megtiltotta volna, ha teheti, így csak ellenezte,
teljes erõbõl. Azt hiszem, ennek nem kis
szerepe volt abban, hogy végül megcsináltam. Nem csak azért is. Hanem, hogy bizonyítsak neki.
Anyámnak sokat köszönhetek. Õ szervezte a hátteret, utazást, papírokat. A hajó
tulajdonosa mindent fizetett, a kiutat Santa
Luciára, a költségeinket. Négyen utaztunk,
Méder István, Médi, a kapitány, akinek
volt már komolyabb gyakorlata, Félegyházi András, Bundás, aki szintén nem volt
kezdõ a tengeren, Takács Laci barátom,
Taki, aki vizet elõtte nem sokat látott, és
én, aki már meglovagoltam a 60 centis balatoni hullámokat… Szerintem mi ketten
azt se tudtuk, melyik csapatban focizunk…
A hajót Albionnak hívták, egy 9 méteres
katamarán volt, és nem volt biztató állapotban. Santa Lucián egy hetet töltöttünk
el azzal, hogy vízbiztossá tegyük, annyira,
amennyire. Kötélzetek, elektronika,
leltározás…
A katamarán érdekes alkotmány. Kéttörzsû hajó, ami azért jó, mert így a hosszához képest szélesebb, mint egy egytörzsû,
vagyis nagyobb rajta az élettér, ráadásul
kevésbé borulékony. Másfelõl, ha viszont
felborul, akkor úgy is marad, mert hogy
nincs rajta tõkesúly, mint az egytörzsûn, és
így borulás után nem fordul vissza. Nem
mondhatnám, hogy a katamarán lenne az
ideális hajó egy ilyen útra, fõleg nem egy
ilyen kicsi. De mindegy, Albionnak haza
kellett jönnie Európába, és ez csak az óceánon volt lehetséges. Santa Lucián tehát
megbütyköltük a hajót, és vízre szálltunk.
Az elsõ három hetet a Karib-szigeteken
töltöttük. Martinique, Dominika, Ill de
Saint, Guadalupe, és számos apró sziget
voltak az állomásaink, ahol részben készleteket szereztünk be, részben módszeresen kiegészítettük a felszerelésünket, részben meg csavarogtunk az egzotikus partok
között meg a buja dzsugelvilágban.
Médi, a kapitány roppant tervszerûen
irányította a hajón a munkát, és most már
biztosan tudom, hogy ezt csakis így lehet
csinálni, bár sok esetben közösen döntöttünk. Egyfelõl nagyon is jól látta a hajó bizonytalan pontjait, másfelõl tapasztalt ha5.

jós lévén tudta, hogy a legénységet mindig
bõvel el kell látni munkával, részint a hajó
biztonságos mûködése miatt, részint, mert
a tétlenség túl sok idõt hagy az agyalásra,
és megöli a lelket.
Médivel pontosan kiszámoltuk, mekkora
készletre van szükségünk az utolsó Karibtengeri kis szigetet elhagyva az Azori-szigetekig. 1300 db kétszersült, 15-20 kg
zöldség, ugyanennyi konzerv, ugyanennyi
gyümölcs halmozódott fel a hajó gyomrában, fejenként egy rekesz sör (ami nem
sok), 14 liter rum, és fejenként napi 5 liter
víz palackozva, illetve 350 liternyi a hajó
tartályában. Benzinünk csak 150 liter volt,
a totális szélcsendre.
Felszerelkeztünk, a hajót és önmagunkat
is felkészítettük a 4500 km-es útra, és elhagytuk az utolsó karibi szigetet. 
(folyt.köv.)

Közlemény
A Banki és Végrehajtási Kérosultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület díjmentesen biztosít tanácsadói, mediációs lehetõséget a fizetési nehézségekkel küszködõ lakosok részére telefonon és interneten keresztül. A dunántúli referens elérhetõségei:
Tel.: 70/ 342-88-67
e-mail: fogy.ved.dunantul@gmail.com
www.bankikarosultak.hu 

Üléstermi
tudósítások
BAKSAY ERIKA
Szeptember 15-én rendkívüli ülést tartott Dunaföldvár képviselõ-testülete. A
négy napirend közül az egyiket egy pályázati határidõ indokolta. A csapadékvíz elvezetésre kiírt pályázat maximum 400 millió Ft értékben beadható, így a testületnek
el kellett döntenie, melyik utcák szerepeljenek a pályázati anyagban. Sikeres pályázat esetén a Kenderföldi út, Aradi utca, József utca, Attila utca vízelvezetését oldanák meg, az átadás határideje 2012 vége
felé lenne.
A pályázatnak lesz egy második fordulója is, maximum 600 millió Ft összértékben, önerõ nélkül, amire az önkormányzat
szintén pályázni szeretne majd. 


Tiszteletadás kedves tanárunknak
Október elsõ hétvégéjén a Beszédes József Általános Iskola új épületszárnyában jeles esemény zajlott. Viczai János
szervezésében 40 éves osztálytalálkozóra gyûltek össze az 1963-71 között végzett „a” és „b” osztályos egykori diákok.


SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

A találkozó már önmagában is érdekesség, hiszen nem mindennap sikerül összefutnia ennyi régi osztálytársnak, de a régi
emlékek felelevenítésén túl konkrét céllal
érkezett a szervezõ, akinek elmondása szerint volt osztályfõnökük, Semetkay Ágnes
elõtt szeretnének tisztelegni azzal, hogy az
új épületben kialakított könyvtárat róla neveznék el, a könyvtárban pedig egy emlék-

táblát állítanának Ágnes néni munkájának
elismeréseképpen.
Viczai János elmondta, hogy ez a kezdeményezés felhívás is egyben arra, hogy a
dunaföldvári pedagógusok munkásságát
ezen a módon emlékezetünkben tartsuk.

Babák és mamák
Hétfõn délelõttönként zenés, játékos
foglalkozáson találkozhatnak a legkisebbek és szüleik a mûvelõdési házban.
BALOGH EMESE
Kertészné Kristofics Mónika kezdeményezésére vált valóra az a program, mely
során hétfõnként 9 órától közös zenés, játékos félórás foglakozáson vehetnek részt
három évesnél fiatalabb gyermekeikkel az
édesanyák.
A találkozókat Cseke Klára paksi zenepedagógus vezeti, aki még édesanyjától



Orgonaszentelés
Az evangélikus templomban 2011. október 15-én 15 órakor orgonaszentelés
lesz: megszólal az új orgona. A háborúban megsemmisült hangszer pótlására
máig várnia kellett az evangélikus gyülekezet tagjainak. Dr. Kalmár Tibor,
Németországban élõ, Dunaföldvárról
származó kutató vegyész segítségével és
anyagi hozzájárulásával került ismét orgona a templom karzatára.
Dr. Kalmár Tibor beszél életérõl:


KISS ÉVA

„Szüleim
Budafokról
kerültek
Dunaföldvárra az 1929-es gazdasági krízis
következtében. Élelmiszerüzletük volt a

tanulta azokat a dalokat, mondókákat, játékokat, melyeket Földváron is megtanít
a legkisebbeknek. A foglalkozás több
blokkból áll: a játékok átmozgatják, az
énekek, mondókák az életre készítik fel a
Mátyás király úton, sok hitelt adtak élelemre a munkásoknak, amikor elbocsátották õket. Nem tudtak fizetni, szüleim tönkrementek.
Édesapám barátja, aki az esti lapoknál
dolgozott,
ajánlotta:
menjen
le
Dunaföldvárra, mert az egy fejlõdõ gazdaságú város, hídja van, s õ átadná az összes
napilapok bizományát édesapámnak.
Édesapám megfogadta a tanácsot, sokáig
újságokat árusított. 1937-ben sikerült anynyi pénzt összespórolniuk a szüleimnek,
hogy nyitottak egy papír-, írószer- és
könyvkereskedést az Erzsébet téren. Az
üzletünk szépen megindult és 1952-ig létezett. A háború alatt kifosztották, de rendbe
szedtük. Államosították 1952-ben, édesapámat átvette az állam, egy másik üzletben dolgozhatott. 1956 nyarán megbetege6.

Szaktantermeknek is lehetne névadója
egy-egy megbecsült, tekintélyes tanár.
Semetkay Ágnes történelmet, földrajzot
és magyart is tanított Dunaföldváron. Nagyon szerette a gyerekeket, jó példával járt
elõttük, és mindenkiben felfedezte az értéket. „Õ megpróbált úgy szigorú lenni,
hogy mi azt észre sem vettük”- mondta
egykori tanítványa. „Csendessége, de határozottsága magas szintû tudással ötvözõdött, ezért szerették tanítványai.” Az iskolai néptánc csoportját sikeresen vezette,
ide is nagy lelkesedéssel jártak hozzá a
gyermekek.
Viczai János arra kérte a dunaföldváriakat, hogy folytassák kezdeményezését,
ajánlják kedvenc pedagógusaikat hasonló
címre. Hiszen ez a tiszteletadás pénzbe
nem kerül, viszont komoly erkölcsi elismerés tanáraink munkája iránt. 
kisgyermekeket. Mint azt Cseke Klára
mondta, az édesanyák hasonlóan játszanak ezen alkalmakkor gyermekeikkel,
mint a nagymacska a kiscicával: feszültségeket teremtenek és oldanak, a közösséghez szoktatnak.
A foglalkozásokat féléves kortól már el
lehet kezdeni. Nagy elõnye, hogy a kicsik
már a bölcsõde, óvoda megkezdése elõtt
csoportban találkozhatnak kortársaikkal; a
mondókák, játékok, énekek fejlesztik a
képességeiket, tudatukat, leköti a figyelmüket, ugyanakkor a felszabadult játék
örömét is adják. 

dett, az akkori szomorú események miatt
nem tudták rendesen kezelni, az év végén
meghalt. Én már akkor nem voltam itthon.
Édesanyámat nagyon megrázták ezek az
események belebetegedett. Kivittem magamhoz, ahol szép kort ért meg.
Hároméves voltam, amikor Földvárra
kerültünk. Az elsõ idõben szükséglakásban laktunk a Stefánia Vendéglõ egyik
vendégszobájában. Négyéves lehettem,
amikor a Flamm Gyurkával beültünk a híd
alatt egy halászcsónakba, evezgettünk,
órák hosszáig eltûntünk. Édesanyám többször mesélte, milyen izgalmat okoztunk.
Emlékszem, egyszer egy hatalmas halat
fogtak a Dunán, ott vágták fel, szeletelték
a harcsát a vendéglõben. Rendes vendéglõi
üzem volt, az udvaron dolgozták fel a haÂ
lakat.

Â Nem laktunk ott sokáig, a szüleim elkerültek a Paksi utcára, Szabó kötelesék házába. Késõbb a Kossuth utcában laktunk, talán
Strasszeréknél, a Kun- féle üzlettel szemben. Majd Bozárékhoz kerültünk, a háborúig a Kossuth téren éltünk, utána pedig a
Templom utca 44-ben laktunk a Kornis ház
mellett 1945-tõl 56-ig. Itt jártam ki a négy
elemit az evangélikus iskolában. Akkor a
gyülekezet vezetõje Csaby tiszteletes volt.
Németh Lajos tanító kezei között végeztem
a négy elemit, amit egy évvel elõbb kezdtem, 6 éves koromban.
Itt konfirmáltam, ebben a templomban
1944-ben, amikor a liberátorok már repültek a fejünk felett. Állandóan légiriadó
volt.
Az elemi után polgáriba jártam három
évig a Kossuth utcában, Székely Sándor
tanított latinra, hogy le tudjam tenni a különbözetit, mert 1943 õszén átmentem
gimnáziumba Bonyhádra. Az internátusban katonai fegyelem volt, az idõsebb társaim cipõit ki kellett pucolni, nem szerettem ott lakni. 1948-ban érettségiztem. A
földvári iskolában nagyon jó alapokat kaptam, sokat profitáltam belõle.
A háború alatt Földváron meg tudtak élni a kereskedõk, élelmiszer volt, az üzlet,
amíg a front nem jött, jól mozgott. Akkor
be kellett zárni több hónapra. Amikor a
front ideért, az oroszok aknáztak, a magyarok a hegyrõl lõtték õket. Az oroszok
Bölcske felõl jöttek be, a templomban
tönkretettek mindent: a padokat, az orgonát összetörték, az oltárképet felhasították.
Csók István festõmûvész, aki 1945 májusától egy évig itt lakott a paplakban
Züzüke lányával együtt, hozta helyre az oltárképet.
Érettségi után Budapesten felvettek a
Pázmány Péter Egyetemre, vegyész szerettem volna lenni. A nagybátyámnak volt
egy patikája Kelen-völgyben, én örököltem volna, de nem volt kedvem hozzá. Vegyészetre jelentkeztem, vonzott a kémia.
Egyetem után egy gyõri vállalatnál dolgoztam, ahol a forradalom alatt megalakult
a forradalmi bizottság, amibe engem is beválasztottak. Terveztük, hogyan alakítjuk
át a vállalatot, aztán jött a tragédia, az oroszok lerohanták az országot. Engem egy
barátom elbujtatott a novemberi napokban.
Egy reggelen elindultam a boltba, amikor
is beleütköztem a párttitkárba. Szúrós szemekkel nézett: „Te még mindig itt vagy?
Nem látod, hogy a barátaink itt vannak,
rendet csinálnak?” - szólt és otthagyott. El-

kezdtem gondolkodni, ennek fele sem tréfa, nekem itt most már nem lehet maradásom. A gyõri városházánál felszálltam a
buszra, ami már tele volt - Cziffra zongoramûvésszel találkoztam elõzõ nap, aki
kérdezte, hogyan lehet innen lelépni, ajánlottam a buszt, az majd elviszi - így kerültem ki én is.
Brennbergbánya mellett az erdõszélen
rakott ki bennünket a busz. Négyen indultunk el Ausztria felé: egy kollégámmal,
akivel a gyárban dolgoztam és két tanárral. Csatlakozott hozzánk egy idõs néni,
aki nehéz koffert cipelt, nem bírt feljönni
egy dombon. Segítettem neki, így lemaradtam, a többiek elpucoltak, bár megfogadtuk, nem hagyjuk el egymást. Mentünk tovább, lóháton ávósok puskát fogtak ránk: „Azonnal menjenek vissza, vagy
mint egy kutyát lelõjük magukat”- mondták. Más választásunk nem volt, visszamentünk. A falu végén volt egy vendéglõ,
szóba elegyedtem egy parasztbácsival,
aki ismerte a terepet. Elmeséltem neki, mi
történt velünk, mondta, várjuk meg a
kétórát, akkor van a határõröknek ebédidejük, nem lesz kint senki. Az õ segítségével - hálából odaadtam neki az utolsó
fizetésemet - eljutottunk az aknamezõig,
egy 50 méter széles mezõig, ahol állítólag
fel voltak szedve az aknák. Furcsa érzés
volt ott átmenni, nem lehetett tudni nem
hagytak- e véletlenül egyet kint.
Beértünk egy temetõbe, csupa magyar feliratot láttunk, azt hittük megint Magyarországon vagyunk. Mentünk tovább, esõs, ködös idõ volt, de a földeken még dolgoztak
emberek, krumplit szedtek. Odaszóltam:
„Magyarországon vagyunk?” „Jöjjenek
csak-, Ausztriában vannak!”- válaszolták.
Két kilométer gyaloglás után egy tanyasi iskolához értünk, ott adtak forró teát, kávét, szalmazsákon megaludtunk. Másnap
reggel jött egy busz, elvitt minket a következõ nagyvárosba, Pullendorfba. Elvittek
egy nagy iskolába. A termei fel voltak
szórva szalmával, ott aludtak a menekültek. Másnap kiálltunk az iskola elé a térre,
mert mentek buszok Wienerneustadtba,
ahol elosztották az embereket. Jelentkezhettünk különbözõ országokba. A három
jómadár is ott állt, akik engem otthagytak.
Együtt utaztunk Bécsújhelybe, ahol hosszú
sorban álltunk és vártunk ebédre a szabad
ég alatt.
Körülbelül egy óra várakozás után eleredt az esõ, mi úgy döntöttünk, nem várunk tovább, fogtuk magunkat, kimentünk
7.

az országútra, stoppoltunk. Végül egy ügyvéd vett fel bennünket. Egyik barátom jól
beszélt németül, elmondta neki a magyarországi helyzetet. Az ügyvéd Bécsbe vitt
minket, azt tanácsolta, kérjünk a rendõrségen ideiglenes igazolványt, amit meg is
tettünk.
Este nem tudtuk, hol fogunk aludni, találtunk egy irodát, ahol kaptunk egy címet
(akkor sokan segítettek a menekülteken),
de csak két személynek. Esõben át kellett
mennünk a város másik felébe, egy villanegyedben kötöttünk ki. Bõrig ázva becsengettünk a címen. Egy idõs hölgy jött
ki, bizalmatlanul végignézett rajtunk.
„Magyar menekültek vagyunk” – mondtuk. „Ja, a férjem leadta a címet, fáradjanak be!”
Kiderült, hogy a Julius Meinl cég vezérigazgatójának a lakásán voltunk. Kedvesen fogadtak, kaptunk cipõt, harisnyát,
amire szükségünk volt, meleg fürdõt, kérdezték, mit akarunk inni. Támogatónk két
társunkat egy barátjánál helyezte el. Két
hétig ott voltunk. Még az autóját, a sofõrjét is délutánonként a rendelkezésünkre
bocsátotta. A sofõr beszélt rá minket, ne
maradjunk Ausztriában, mert az országnak
gazdasági gondjai vannak (az elõzõ évben
mentek ki az oroszok), hanem menjünk
Németországba. A németek ösztöndíjat
ajánlottak, hogy a doktori munkánkat elvégezhessük, egy magyar nõ pedig a Columbia Egyetemre az USA-ba hívott bennünket, de olyan messzire nem akartunk menni, mert még reménykedtünk a politikai
változásban.
A német ajánlatot fogadtuk el. Egyetemistákkal együtt kivittek minket
Lindauba, a Bodeni-tó partjára, ahol a
Karitásznak volt villája. Három hónapig itt
tanultunk szorgalmasan németül. A prágai
szakácsnõ pörkölttel fogadott bennünket
érkezéskor, jó dolgunk volt, az elsõ karácsonyt itt töltöttük.
Májusban Stuttgartban kezdõdött az
egyetem. Zsíros kenyéren éltünk az elsõ
ösztöndíjig. Munkákat is kaptunk a diákszervezetnél, takarítást, kertásást végeztünk. Tanulmányaim ideje alatt késõbb is
dolgoztam. Doktori disszertációm megvédése után professzorom ajánlására kerültem a Varta cég központi kutatólaboratóriumába, ahol három évig dolgoztam.
Olvastam egy hirdetést, hogy a Hoechst
vegyészeket keres, sok érdekesség nem
adódott elõzõ munkahelyemen, jelentkeztem, felvettek. Harminc évig, nyugdíja- Â

Â zásomig itt dolgoztam. Tizenöt éve visszavonultam. A szociális gondolkozású
vállalattól elõnyös hitelt kaptam, így tudtam egy kis házat építeni. Magyar feleségem, három szép gyermekem van, akik
minden évben hazajönnek, unokáim is tanulnak magyarul.
Régi vágyam volt, hogy a szétrombolt
orgona helyére újat állítsunk. Amikor 1945
tavaszán feljöttem, egy nálunk bekvártélyozott orosz katonával, Palkóval, hát kétségbe voltam esve, amikor megláttam az
orgonát, ami csak 7 éves volt. 1938-ban

Pécsett építették. Nyolcéves korom óta jártam a Fenyõ nénihez zongorázni, a kottát
ismertem. Amikor a kántortanítók elmentek szabadságra engem kértek fel orgonaszolgálatra. Ma Mainzban orgonálok a magyar gyülekezet istentiszteletein, ahová
egyre több fiatal jön, sokan egyetemre járnak, mások itt dolgoznak.
Egy Hollandiában élõ, volt bonyhádi
osztálytársamat kértem meg, kérdezõsködjön, az õ segítségével sikerült az orgonát Hollandiában megvásárolni. Kívánom, hogy ez az orgona Isten dicsõségét,

Cserkész Szüreti Nap 2011.

és az iránta való hálaadást zengje, továbbá, hogy hozzájáruljon a hitélet fölvirágoztatásához.”
Az október 15-ei istentiszteleten Gáncs
Péter evangélikus püspök hirdet igét. Az
orgonát Dr. Kalmár Tibor szólaltatja meg
elsõként, majd Dr. Wágner Szilárd lelkész,
orgonamûvész ad koncertet. 

Lomtalanítás
2011. október
18-19-20-án
DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


A ’60-as évek május 1-jéit idézték fel a
cserkészek október elsõ szombatján.


SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Október 1-jén sok kisebb és nagyobb
cserkész lepte el Dunaföldvár utcáit. Hagyományos cserkész rendezvény zajlott: a
IV. Béla Cserkészcsapat tagjai szüretet ünnepeltek. A nagyobbak vicces jelmezekbe
bújtak, ezzel is felidézve a ’60-as évek
hangulatát, hiszen a nap egész programja a
régi május 1-jék köré szervezõdött, ami a
mai fiatalok számára bizony már történelem.
Az idei „keretmese” nem kis meglepetést okozott a résztvevõknek; volt vattacukor, virsli, bambi, lufi, pódium, sõt koszorúzás is. Számos program várta a résztvevõket: délelõtt kézmûveskedés, lovaskocsizás és kenuzás a Dunán, majd délután
szõlõpréselés, darálás és akadályversenyek.

Útmenti kereszt
Dunaföldvár nevezetes arról, hogy az
egyházmegyében nálunk áll a legtöbb
útmenti kereszt. Szinte nincs is olyan
év, amelyben a város területén ne újítanának fel a lakók, földtulajdonosok
egy-egy ilyen emlékmûvet.
KISS ÉVA
Ismét többen összefogtak, hogy az
Alsó-Öreghegyen, a vízmû felé vezetõ
útnál a XVIII. század végén állított keresztet - amelyet valószínûleg a korabeli hegyközség állíttatott közadakozásból
- felújítsák. Az útmenti emlék talapzata


Az estet, a finom vacsora után, egy színvonalas gálamûsor zárta, melyen nemcsak
a dunaföldvári, de a vidékrõl érkezett cserkészek is megmutatták magukat.
Összesen kb. 200 gyermek gyûlt össze a
rendezvényen, a földvári és környékbeli
cserkészek mellett a határon túlról is érkeztek vendégek. A hangulat remek volt a
szervezõk jövõre is folytatni szeretnék a
hagyományos cserkésznapot. 
hasonló a kálvárián álló keresztéhez, de
annyiban különbözik a többi hasonló
korú kereszttõl, hogy a korpusz nem
fémöntvény, hanem kõfaragás.
Az anyagát mára az idõjárás viszontagságai megviselték; az egyház hozzájárulásával eredeti állapotába lesz viszszaállítva. A munkákat Pozsgai Sándorné, Gallai Sándor és Sztanó Mihály
szervezi. Kérik, hogy akinek módjában
áll támogatni a felújítást, a takarékszövetkezetben keresse fel Kovácsné
Kövics Erikát, õ segít majd, hogy a
bankban nyitott számlára befizessék
hozzájárulásukat. 
8.

A Dunanett Kft. 2011. október 18-1920-án lomtalanítást végez a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás
keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edényben.
A lom fogalmába taroznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak
(szék, komód, fotel, vasalódeszka, ágymatrac, kosár stb.), melyeket más szelektív gyûjtõbe nem helyezhetünk el.
Az összegyûlt lomot rendezett módon
a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt,
számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység során
keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket. 

Megemlékezés
Az 1956-os forradalom- és szabadságharcról, a köztársaság kikiáltásáról
2011. október 23-án 10 órakor a mûvelõdési házban emlékezik meg Dunaföldvár közössége.
Az ünnepséget követõen koszorúzás
lesz a városháza falán lévõ 1956-os emléktáblánál, majd gyertyagyújtás az Emlékezés kövénél. 

Sikeres volt a szüreti fesztivál
Kellemes, nyáriasan meleg idõ fogadta a
szüreti fesztivál két napjának vendégeit.
A korábbi évek hagyományaihoz híven
péntek este egy népszerû elõadó koncertjével kezdõdött a fesztivál.


SZABADOS SÁMUEL

Ezúttal Rúzsa Magdi lépett fel a várudvar szabadtéri színpadán. A jegyek már
elõvételben elkeltek, így több mint ötszáz
nézõ tapsolt az énekesnõnek.
Kis meglepetést okozott a repertoár, mivel a rockzene dominált a mûsorban, nemegyszer a kemény rock határát súrolva.
A nézõk viszont vevõk voltak erre a stílusra is, és a koncert utolsó percei emelkedett
hangulatban teltek.
A fesztivál újdonsága volt, hogy egy
napra, azaz szombatra sûrûsödtek a programok. A fõzõverseny – melyet idén Jókai
utcai óvónõk csapata nyert - ezúttal is si-

kert aratott. A résztvevõk nem annyira a
helyezést, inkább a részvételt, a kellemes
hangulatot tartották fontosnak.
Délelõtt zajlottak a gyermekprogramok, melyek közül a bábszínház aratta a
legnagyobb sikert. A fesztivál leglátványosabb eleme idén is a felvonulás volt.
A mazsorettek, lovasok, kocsik és táncosok menetét sokan nézték végig a város
utcáin.

Székelyföldi
portrék

mészeti viszonyok ebben megakadályozták, így kipróbálta a portrékészítést.
A városi könyvtárban látható képekrõl
tiszta, nyitott, õszinte tekintetû emberek
köszönnek ránk, s Madaras László élményei is ezt erõsítik meg: a csíkdámszerdaiakban kedves barátokra lelt.

Október 30-áig látható a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban Madaras László
Székelyföldi portrék címû kiállítása.
BALOGH EMESE
A solti fotográfus gimnáziumi tanulmányai idején, 1961-65 között a Magyar
László Gimnázium fotószakkörének tagjaként vált a fényképezés megszállottjává.
Elsõsorban természetfotózással foglakozik, de néhány éve, egy csíkdánszerdai al-

A délutáni programok színtere a szabadtéri színpad volt. A mazsorettek mûsorát a ceglédi fúvós zenekar kísérte. Vidám hangulatot varázsolt a vár udvarába
a kecskeméti Bohém Ragtime Band,
melynek tagjai a huszadik század elsõ felének népszerû dzsesszmelódiáit dolgozták fel. Ezután a néptánc csoportok mûsora következett. Az Ördögszekér együttes vendége a siófoki Balaton Tánccsoport volt. Mûsoruk végén táncházba invitálták a lelkes közönséget.
A fesztivál legnagyobb meglepetését
az utoljára fellépõ Fantom zenekar produkálta. A földváriak számára ismeretlen gárda már az elsõ percektõl nagyszerû hangulatot teremtett. Ismert magyar
slágereket szólaltattak meg a közelmúltból és napjainkból. A közönséget nem
sokáig kellett biztatniuk, pár szám után
már több pár ropta a táncot a színpad
elõtt. Mûsoruk méltó befejezése volt a
programokban gazdag szüreti fesztiválnak. 



Madaras László

kotótáborban portrékat készített. Mint
mondta, eredetileg a természetet szerette
volna megörökíteni, de a távolságok, a ter-

Az alkotótábor képeibõl a portrék mellett a Csíki emberek címmel egy másik
kiállítás anyaga is összeállt, melyben az
emberek mellett azok tárgyi és természeti környezetét is megmutatja a fotográfus.
Talán egyszer nekünk, földváriaknak is.

Városunk is csatlakozott a szakrális mûvészetek hetéhez
Ötödik éve rendezik meg hazánkban
szeptember végén a szakrális mûvészetek hetét, melyet egy budapesti kuratórium kezdeményezett. Idén elõször
Dunaföldvár is csatlakozott a mûvészeti
programhoz.


patetikus hangulatot árasztó mûemlék jellegû épületet. A bemutatott képek megjelenítése is egyedi volt, hiszen a mennyezetre
vízszintesen felfüggesztett alkotásokat csak
aluról felfelé tekintve lehetett nézni. Ez a
fajta installáció is az Istenhez való eljutás
szakrális hangulatát igyekezett elérni.
A mûvész elõszeretettel fordul alkotásaiban a szakralitás felé. Mint mondta, az értékrendjét gyakran változtató világunkban kellenek stabil pontok az ember számára, melyek biztonságérzetet, hitet nyújtanak a sokszor zavaros, bizonytalan valóságban. A Â

SZABADOS SÁMUEL

A városvezetéssel és az ortodox egyházzal
való egyeztetés után Agárdi Kovács Attila
festõ vallási témájú képeit állították ki a ráctemplomban. Az alkotó nem véletlenül választotta helyszínül a kiváló akusztikájú és
9.

Â mûvészeti hét és a földvári kiállítás is ezt
a célt szolgálta. A megnyitó ünnepi hangulatát emelte a Marasztaló együttes fellépése;
ez alkalomra archaikus, magyar népzenei
blokkot állítottak össze. Nem véletlenül
esett rájuk a szervezõk választása, hiszen az

egyházi és a népzene hangulatában, kifejezésvilágában rokon vonásokat mutat.
A kiállítás- megnyitó véletlenül esett
egybe a szüreti fesztivál idõpontjával.
Részben ennek is köszönhetõen sokan betértek a nap során a templomba. Különö-

Rúzsa Magdi koncert Dunaföldváron
A 2011-es szüreti fesztivál megnyitójaként pénteken este a Megasztárból jól
ismert énekesnõ szórakoztatta az idelátogatókat.
„Vajon mekkora lehet a Magdi?” kérdezte kollégám, miközben a kameraállványt állítgatta. Bizony, Rúzsa Magdit
nagyrészt csak a televízióból ismerjük,
testközelbõl aligha. Egy tehetségkutató
mûsorban lett igazi „sztár”. Most mégis
alkalmunk nyílt arra, hogy a maga egyszerûségében és annak minden varázsával együtt egy kicsit megismerhessük.
Igen, az egyszerûsége (ahogy mondta a
színpadon: jó ideje elõször áll cipõben
itt, a nyár során végig mezítláb koncertezett…) nem veszett el azzal, hogy
ismertté vált. A Vajdaságból jött naiv és
kedves lány sugárzik felém, amint felteszem az elsõ kérdést:


SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Jártál már Dunaföldváron? Sikerült
megismerned a várost?
Nem, sajnos még nem volt alkalmam rá,
de épp azzal próbálkoztam, hogy egy kicsit
körülnézzek itt a várban, mielõtt kezdõdik
a koncert. Sajnos, kevés idõm van egy-egy
helyen szétnézni, jobbára csak dolgozni,
énekelni, s nem turistáskodni megyek egyegy településre.
Nyár végén járunk, hogy sikerült a te
vakációd?
Sokat koncerteztem, nagyon sûrû volt a
nyár. Szerencsére azért tíz nap pihenés jutott nekem is: Törökországban és egy kis
görög faluban jártam, ahol kipihenhettem
magam, és új energiákkal töltõdtem fel.
Dalaidban sokszor megszólal a fájdalmas hang, a szomorúság. Minek köszönhetõ ez?
Nem érzem magam különösebben szomorú hangú zenésznek, de tény, hogy szeretek komoly dolgokról beszélgetni és énekelni. Azt gondolom, hogy mindenkinek
vannak rossz és fájdalmas élményei, nekem is. Szeretem, ha az embereket elgon-

dolkodtatom; ha egy szomorú emberrel
együttérezhetek, vagy egy boldog ember
szemébe könnyet csalhatok. Hiszen errõl
szól az élet.
Végzettséged szerint szülészeti- és nõgyógyászati nõvér vagy. Eszedbe jut néha a régi szakmád? Hiányzik?
Igen, sokszor eszembe jut a kórház, és
sokszor hiányzik is a „szaga”. De õszintén

10.

sen a gyerekeket ragadta meg a speciális
megjelenítés és a képek hangulata.
Az Eszkép mûhely már több alkalommal
szervezett kiállításokat ezen a helyszínen.
Ez a kiállítás is jelezte, hogy érdemes folytatni a hagyományt. 

bevallom, amit most csinálok, azért jobban
szeretem. Ettõl függetlenül, ha úgy hozná
a sors, ugyanúgy tudnám azt folytatni,
amit anno abbahagytam. Szerettem a munkámat, bár nem sokáig dolgoztam ott. Szerintem szülésznõnek születni kell. Az az
érzés, hogy a legnagyobb fájdalmai között
segíthetsz egy anyának, és elõször foghatod kezedbe egy újszülött fejét, elmondhatatlan. Ekkor érezheted legközelebb magad Istenhez.
A Megasztárban lettél híres. Figyelemmel kíséred azóta a versenyt? Van kedvenced?
A legtöbb szombat estém – szerencsére koncertezéssel telik, így nem igazán tudom
nézni a mûsort. Ha azonban van rá idõm,
megnézem, sõt, még szavazok is, hiszen én
is így jutottam az elsõ helyre.
Rengeteg kitüntetést, díjat kaptál, amióta megjelent az elsõ lemezed. Melyik a
legkedvesebb számodra?
Igen, talán legfontosabb az Eurovíziós
Dalversenyen szerzett „Legjobb dalszerzõ” díjam. Büszke vagyok az aranylemezemre, és van még pár, ami tényleg sokat
jelent. Azt szoktam azonban mondani,
hogy az aranylemez nem fog soha megtapsolni vagy felém integetni a falról. Számomra a legnagyobb elismerés, ha telteházas koncertjeim vannak és szeretõ közönségem. 

Országos Könyvtári Napok
A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban október elsõ hetében a „Könyvtárak összefogása a tudásért” programsorozat helyi rendezvényeire hívták az olvasókat a könyvtár munkatársai.


BALOGH EMESE

Az országos könyvtári hetet megelõzõen
két rendezvényt is szerveztek a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtár munkatársai. Szeptember 28-án Szalai Károly történész tartott
elõadást a gimnázium tanulóinak Széchenyi
István életútjáról, majd szeptember 30-án a
Mese Világnapját ünnepelték az általános iskola harmadik osztályosai. Ezen a rendezvé-

nyen a 100 éve született népmesegyûjtõ Kriza János gyûjtésének darabjaival ismerkedhettek meg a kisiskolások Neumann Gábor
tolmácsolásában.
Az Országos Könyvtári Napokat idén a
„Könyvtárak összefogása a tudásért”
gondolat jegyében hirdették meg. Raffainé Kókány Judit elmondása szerint október 4-én a dr. Velis Béláné és Vajai István jóvoltából a dunaföldvári lakodalmi
szokások elevenedtek meg a könyvtárban; másnap Lengyel Mihály, a könyvtár
informatikus munkatársa nyújtott egész
nap tanácsokat az érdeklõdõ internethasználóknak.

„Ahova az Isten behúzódott” - Mándy
Ivánra emlékeztek a reformátusok
„hiszek az égben és a földben,
mert ember vagyok, ég és föld között”
(Márai Sándor)
Szeptember második felében Simon
István református lelkész és a presbitérium „Én keresztellek Téged” címmel ünnepi istentiszteletre hívta híveit
és az érdeklõdõket. A Kossuth-díjas
Mándy Ivánra, a XX. századi magyar
irodalom egyik jelentõs alkotójára, a
kispróza nagymesterére emlékeztek.
LUKÁCSI PÁLNÉ
Mándy Ivánt 90 esztendõvel ezelõtt a
dunaföldvári református templomban
keresztelte meg Báthory Dániel, az akkori
lelkész. A keresztelést bizonyító iratot egy
alkalmi kiállításon tekinthettük meg. Az
istentiszteleten részt vett az író özvegye,
Judit asszony is, aki hálás szívvel köszönte
meg a megemlékezést, s leplezte le azt a
dombormûvet, amelyet Agárdi Kovács
Attila készített a sokak által ismert Csutakregények szerzõjérõl, Mándy Ivánról.

Lukácsi Pál



Az író életútjáról, ábrázolásmódjáról,
mûvészi világának jellegzetességeirõl
Lukácsi Pál nyugalmazott gimnáziumi
tanár beszélt. „Világom a külváros.
Gyerekkoromban nõttek hozzám a lakói, a
terei, zugszállodái és mozijai. A külváros
varázsa, álomvilága és költészete adott
nekem látásmódot.” – idézte az író ars
poeticáját. Sokak számára talán az
elõadásból derült ki, hogy Mándy Iván
Pálya szélén címû alkotásából készült

In memoriam Mándy Iván


SIMON ISTVÁN,

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Régen jártál mifelénk, most is csak úgy
benéztél, beugrottál hozzánk. Semmi sietség, semmi kapkodás, elvégre ráérsz mos-

tanában. Bár azok a cetlik még biztos nem
fogytak el, még van belõlük néhány a tarsolyodban. Amióta elmentél, elnémult a világ, hallgatnak benne a tájak, a tájaid, az utcák, a terek és a fák. Az Árusok tere se si11.

Október 6-án A tanulás tanulása címmel
Dr. Kissné Plecskó Judit tanulási tanácsait
ismerhették meg a gimnázium hetedik és
nyolcadik osztályosai. Egy nappal késõbb
pedig Hegedûsné Katona Klára Játékkal a
tudásért címû programjában az alsó tagozatos diákoknak és szüleiknek mutatott be
olyan technikákat, melyekkel az óvodában
elsajátított tudást játékos formában tanulás-tudássá ültethetik át.
Ahogy a korábbi könyvtári heteken, idén
is várták vasárnap az olvasókat a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárba, ahol a
programok mellett október elsõ két hete a
megbocsátásról is szól. Ebben a két hétben
késedelmi díj fizetése nélkül vihetik vissza
a kölcsönzött könyveket azok, akik megfeledkeztek a határidõrõl. 

Sándor Pál híres filmje, a Régi idõk focija.
Elõadása zárásaként az író vallomását
idézte:
„Miért írok?
Értik.
A lerongyolódott házakért.
A megvakult ablakokért.
Az udvarokért.
A gangokért.
A porolórúdért.
Az ecetfáért.
A sötét kapualjért,
Ahova az Isten behúzódott.”
A megemlékezés és a szeretetvendégség
sikere érdekében - a lelkészházaspáron és
a gyülekezeti tagokon kívül is - számosan
munkálkodtak. A szószék feletti Mándyportré Bakos András grafikusmûvész
munkája volt. Az író novellái közül a
dunaföldvári ihletettségû Szerafin néni
címût, valamint a Csutak-részletet Galkó
Balázs színmûvész mutatta be a tõle
megszokott magas színvonalon. Az istentisztelet meghitt hangulatához Pataki Anna
hegedûjátéka is hozzájárult.
A református ünnepi istentisztelet lelket
és szellemet gazdagító ereje, kisugárzása
hozzájárult egy közösség önbecsüléséhez,
és gazdagította városunkat is. 

ratja már halottait; a lebontott és széthordott bódékat, a körülöttük lézengõ kopott
kabátokat, gyûrött sapkákat, kalapokat, lelógó sálakat, az arra kószáló szegények színes kavalkádját. Elárvult bérházak, magányos gangok, alázatos lépcsõk, készséges
korlátok, mélység és magasság szorgos Â

Â vándorai, a le-föl sétáló liftek, titkokat
sejtetõ ajtók, ablakok vallanának magukról,
ha valaki meghallgatná õket, s hallatná a
szavukat, miként Te tetted, amíg tehetted.
Ásító kapualjak, „hová behúzódik az Isten”, szendergõ villamosok, sértõdött bútorok, támolygó létrák, régi mozik és mozisok, mogorva kirakatok szótlanul ácsorognak, mert nincs aki szóra bírja õket. Se a té-

tova férfiakat, s az álmodozó nõket, se a félénk gyermekeket, a „Csutakokat”, akik
szégyellik csekélyke voltukat, sok kudarcukat és Tõled várják a föloldozást. Most,
hogy itt vagy hallhatod, ahogy Rólad mesélnek az ódon templomfalak, ahogy egymással suttognak, szót váltanak; egy hajdani gyermekrõl, akirõl õk már tudták, hogy
nem akárki, hogy egyszer még hírnév öve-

Kerékpáros verseny
A Beszédes József Általános Iskolában
szeptember 27-én kerékpárversenyt
szervezett a diákönkormányzat és a diáksportkör.


SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Marótiné Szeleczki Mária elmondta,
hogy a versenynek hagyománya van az
iskolában az 5-6. osztályosok körében.
Évek óta megrendezik azzal a céllal,
hogy a gyermekek körében népszerûsítsék a kerékpározást. Fontos, hogy a tanulók jól ismerjék a közlekedés szabályait,
hiszen rengetegen járnak biciklivel iskolába, és saját illetve mások biztonságá-

nak érdekében elengedhetetlen a közlekedés szabályainak ismerete. A verseny
szervezésében a dunaföldvári rendõrök-

zi, s már jó elõre büszkék voltak rá, hogy az
õ papjuk kereszteli. Innen indultál, s ide
térsz meg, ki munkatársa lettél a Teremtõnek, mert lelket leheltél élõbe és holtba.
Maradj hát velünk és szavaidnak álom s valóság szõtte takarójával melengesd szívünket mindhalálig.
PS. Imádságos szeretettel Judit asszonynak, a hûséges társnak. 

tõl kaptak segítséget, akik elõadást is tartottak az elsõ fordulóban, sõt, a diákok
kérdéseire is válaszokat adtak a KRESZszel kapcsolatban.
A délután tartalmasan telt, három fordulóban zajlott a verseny. Elsõ körben elméleti tudást szerezhettek a gyerekek, a második részben írásbeli feladatokat kaptak,
amely egy teszt kitöltését jelentette, majd
következett a gyakorlati forduló a Kossuth
téren, a volt KRESZ-parkban. Itt ügyességi feladatok vártak a tanulókra; egy akadálypályán kerékpároztak végig azzal a
céllal, hogy minél kevesebb hibapontot
szerezzenek.
Marótiné Szeleczki Mária elmondta,
hogy a verseny jól sikerült, és jövõre is tervezik a megszervezését. 

SPORT
Újabb szkander
sikerek
Bogdán Robi sportsikereirõl lapunkban
annak idején többször is beszámoltunk.
A szekrény méretû fiatalemberen jól
látszik, melyik sportágban jeleskedik,
lévén, hogy a szkander elég mutatós felsõtestet csinál, már, ha az ember komolyan veszi. Legutóbbi eredményeirõl beszélgettünk, ha már összefutottunk.


BAKSAY ERIKA

Régen láttalak Földváron. Merre jártál
mostanában?
Pécsre szólított az élet, de most megint
hazaköltöztem a szüleimhez, és egyelõre
maradok is.
Jó formában vagy. Vajon ez azt jelenti,
hogy továbbra is versenyzel?
Nagyon is, bár egy szemmûtét miatt ki
kellett hagynom pár hónapot. Elõtte, 2010ben igen jó évem volt, a kézsérülésem ellenére volt öt nemzetközi, meghívásos versenyem (Zágrábban, Olaszországban, Spa-

nyolországban, Németországban és Angliában), ahonnan öt aranyat hoztam haza, a
100 kiló alatti súlycsoportban. Legutóbb
pedig Brno mellett, az ott megrendezett
Európa Kupán nyertem a súlycsoportomban. Ez egy meghívásos verseny, több
mint 10 ország profi versenyzõi voltak jelen, nagyjából 600-an.
A te súlycsoportod ezúttal is a 100 kiló
alatti volt?
Igen, bár indultam már 100 kiló felett is,
ahol nincs súlykorlát. Vagyis megeshet,
hogy én 101 kiló vagyok, az ellenfelem meg
170, ahogy ez meg is történt egy alkalom12.

mal. A 70 kiló különbség egy embernyi, de
nem áthidalhatatlan. A cseh Frantisek Zivny
többszörös világbajnok, 170 kiló, de inkább
hústorony, mint izomkolosszus. Gyorsasággal, robbanékonysággal, technikával a 70 kiló felülírható, de azért nem egyszerû…
Egyébként ezen a területen szeretnék az
elkövetkezõkben sikereket elérni. A 100
kiló alatti súlycsoportokban már szinte
minden versenyt megnyertem, ahová eljutottam. Ez egy kiszámíthatóbb kategória,
hiszen az ellenfél és köztem csak néhány
kiló különbség lehet, legfeljebb annyi történhet még, hogy profi versenyeken nem
tilos a dopping, így nem teljesen egyenlõ
feltételekkel indulunk. Ami most izgat, az
a kötetlen, 100 kiló feletti súlycsoport,
pontosan a kiszámíthatatlansága miatt.
Számomra most ez a kihívás, technikával
legyõzni akár brutálisan nagy ellenfeleket.
A legközelebbi verseny?
Október 15-e, Magyarország legnagyobb nemzetközi versenye, a budapesti
Világ Kupa, ahol 18 ország versenyzõi
küzdenek meg egymással. Ezt a kupát is
szeretném hazahozni. 
Â

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2011. október 25., november 8. 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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Â

Gyõzelmekkel kezdtek kézilabdásaink

A regionális bajnokságban kezdte az
õszi szezont városi férfi kézilabda csapatunk. Az egy éves NB II - es szereplés tapasztalatait felhasználva, rutin és erõnlét birtokában a bajnoki cím egyik várományosává léptek elõ a földvári fiúk.


SZABADOS SÁMUEL

A Tolna és Bács-Kiskun megyei csapatokat felvonultató mezõnyben szinte mindegyik ellenfél ismerõs. Újdonság a bajnokságban, hogy Paks városa is nevezett nemrég megalakult egyesületével. Õk mindenki számára ismeretlenek. Eddig mindegyik
mérkõzését nagy gólaránnyal és remek játékkal nyerte meg egyesületünk.
Eredmények:
Dunaföldvár-Dávod
30:19, Baja KSE- Dunaföldvár 8:28,
Dunaföldvár- Soltvadkert 31:19. 

Zánkán versengtek a
földvári kerékpárosok
Évek óta megrendezik nyáron Zánkán a
24 órás non-stop Mountain Bike Váltóversenyt. Idén földvári fiatalok is részt
vettek a 111 csapatot felvonultató megmérettetésen.
SZABADOS SÁMUEL
Fõként gimnazista társaiból toborzott csapatot Kiss Orsolya Rizikó néven. Rajta kívül
Csányi Gergõ, Kiss Bertalan, Krisztián Jonatán, Hegedûs Dorottya és Hegedûs Péter
alkotta a stábot. A verseny 24 órán át tartott,
egyszerre egy csapattag tekerhetett a pályán,
a többiek a bokszutcában várakoztak a váltásra, ami 1-2 kör után történt.


Kiss Orsolya, Hegedûs Péter

A megtett körök száma alapján állított
sorrendet a versenybizottság. Fiataljaink

65 megtett körrel a 85. helyen végeztek,
így elmondható, hogy debütálásuk tisztességes helytállással végzõdött. Orsolya elégedett a teljesítménnyel. Elmondása szerint a verseny elõtt pár alkalommal tartottak edzést. Úgy véli, ha komolyabban veszik a felkészülést, bizonyára elõkelõbb
helyen végeznek.
Az elsõ alkalom inkább a tapasztalatszerzést szolgálta a jövõre vonatkozóan. Hegedûs Péter szerint annak ellenére, hogy sokat
esett az esõ, jól érezték magukat. Szép környezetben sátoroztak, a szervezõk étkezési
lehetõséget is biztosítottak. Változatos volt a
pálya, emelkedõkkel, völgyekkel tarkítva.
Az esõ miatt több helyen alakultak ki álló vizek, és bizony gyakran elõfordultak csúszások, esések. Külföldi résztvevõk is rajthoz
álltak, akik fõleg a szomszédos országokból
érkeztek. Precíz volt a szervezés, minden
gördülékenyen zajlott, bár a nehéz pálya bizony megviselte a kerékpárokat, néha javítgatni kellett a gépeket.
A hatfõs földvári gárda emelt fõvel térhetett haza, teljesítményük mindenképpen
tiszteletre méltó. Jövõre is szeretnének
részt venni a zánkai rendezvényen az eredményesebb szereplés reményében. 

Négy mérkõzésen nem
szerzett pontot
focicsapatunk
Válságban, hullámvölgyben a DFC. A
megállapítás bizony aktuális, hiszen az
õszi szezonban egyetlen mérkõzésen
nyert eddig a csapata, a többin még pontot sem sikerült szereznie.
SZABADOS SÁMUEL
A negyedik fordulóban Majoson vendégeskedtünk. A múlt szezonbeli bronzérmes gárda nagyjából hozzánk hasonló játékerõt képviselt. Az elsõ félidõ kiegyenlített játékot hozott, de a 43. percben egy ártalmatlan eset után a játékvezetõ büntetõt
ítélt, melyet a házigazdák értékesítettek. A
második félidõben hasonló képet mutatott
a játék, helyzetek mindkét oldalon adódtak, de gól már nem esett, 1:0-ás vereséget
szenvedtünk. Ifistáink ugyanilyen arányban maradtak alul.
A következõ fordulóban Tevelt fogadtuk. Mindenki szoros mérkõzésre számított. A játékot mi kezdtük jobban, az 5.
percben Schulteisz Norbert góljával veze
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téshez jutottunk. De nem sokáig örülhettünk. Az elsõ félidõ közepétõl vendégeink
vették át az irányítást, és két gólt szereztek. Szünet után nagy erõvel támadtunk, de
gól már nem esett, így hazai pályán szenvedtünk 2:1-es vereséget. Utánpótlás csapatunk viszont szép játékkal 6:1-es gyõzelmet aratott.
Cikón sem sikerült pontot szereznünk,
pedig nagyon jól kezdtünk. A 15. percben
már 2:0-ra vezettünk Schulteisz Norbert
góljaival. Ezután pedig megtörtént az,
amire senki nem számított. A házigazdák
még az elsõ félidõben kiegyenlítettek. A
második félidõben újabb két gólt szereztek, így 4:2-es vereséggel távoztunk
Cikóról. A fiatalok 5:3-ra maradtak alul.
Sokan reménykedtek abban, hogy a következõ fordulóban Tolna ellen megtörik az
átok, és sikerül gyõzelmet aratnunk. Sajnos, nem így történt. Végig alárendelt szerepet játszott gárdánk a mérkõzés során.
Vendégeink a félidõben már 3:0-ra vezettek. A végeredmény pedig 0:6 lett. Míg
korábban a védelmünk meg tudta akadályozni a nagy gólarányú vereséget, ezúttal
a hátsó alakzatunk mondott csõdöt. A fiatalok 2:0-ra kaptak ki.
Mélyponton a földvári foci. Érzik ezt a
játékosok is, és hangoztatják a szurkolók
is. Többen edzõcserét követelnek. Az sem
mentség a gyenge teljesítményre, hogy a
mérkõzésekrõl munkahelyi elfoglaltság
vagy eltiltás miatt rendszeresen hiányoznak alapemberek. A keretünk szûkös, nem
tudjuk azonos súlyú játékosokkal pótolni a
hiányzókat. Nincs igazi befejezõ csatárunk, a megszerzett elõnyünket a mérkõzések végéig nem tudjuk tartani. Védelmünk
a Tolna elleni meccsig viszonylag helytállt, itt viszont összeomlott.
Mindenképpen tenni kell valamit, hiszen
az õszi forduló vége még messze van. Reménykedjünk, hogy a vezetés talál megoldást, és sikerül a negatív tendenciát megfordítani. 

Egy világ, egy otthon, egy szív
A Szív Világnapját minden év szeptember 29-én tartják. Az idei évben az egyéni és otthon történõ kockázatcsökkentés
a világnap egyik fõ témája. A Magyar
Hypertonia Társaság ennek kapcsán
programjával a szívbetegségek és a
stroke fõ kockázati tényezõjének
számító magas vérnyomás otthoni, családi körben történõ mérésére hívja fel a
figyelmet.


NAGY ÁKOS

A Szív Világnapját 2000-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy világszerte informálják az embereket a szívbetegségekrõl
és a stroke-ról, melyek a világ vezetõ halálozási okaiként évente több mint 17 millió
emberéletet követelnek.
Tagjaival közösen a Szív Világszövetsége
(World Heart Federation) arra helyezi a
hangsúlyt, hogy a szívbetegségekbõl és a
stroke-ból adódó halálozás legalább 80 szá-

zaléka megelõzhetõ lenne, ha a fõ rizikófaktornak számító dohányzás, egészségtelen étkezés, fizikai inaktivitás megváltozna.
Az említett életviteli problémák – mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás,
túlzott sófogyasztás, elhízás – egyben magasvérnyomás-betegség kialakulását idézheti elõ, ami az egyik fõ rizikótényezõje a
szívbetegségeknek és a stroke-nak.
A világméretû kampány szervezõi az elmúlt két évben a munkahelyi szív egészségére fókuszáltak, de ebben az évben az
egyénekhez fordulnak, azzal, hogy mindenki csökkentse a saját és családja stroke
és szívbetegség kockázatát. Ezt fejezi ki az
idei év szlogenjében a „one home” (egy
otthon).
A magas vérnyomás megelõzésére történõ odafigyelést és a helyes vérnyomásmérés oktatását nem lehet elég korán elkezdeni. Azért, hogy már a legfiatalabb korosztály körében is ismertté váljon a magas

vérnyomás fogalma és õk is részt vállaljanak a rendszeres otthoni vérnyomásmérés
elterjesztésében a társaság „A hypertonia
éve“ címmel pályázatot hirdetett általános
és középiskolák részére. Így most minden
iskola részt vállalhat abban, hogy a nála tanuló diákok hozzájárulhassanak szüleik
egészségi állapotának javításához, a betegség megelõzéséhez!
A feladat, hogy a diákok mérjék meg a
legtöbb szülõ, nagyszülõ, családtag, ismerõs vérnyomását, és a mért értékeket rögzítve és beküldve vegyenek részt a pályázaton. A kitöltött vérnyomásíveket 2011.
november 15-ig kell beküldeni. A három
legtöbb pontot begyûjtõ iskola lesz a díjazott, az elsõ helyezett 300.000, a második
150.000, a harmadik 50.000 forint értékû
sportszervásárlási utalványt nyer!
Az iskolai pályázat részletei megtalálhatók a www.hypertension.hu weboldalon, a
helyes mérés elvégzéséhez pedig segítséget nyújt a http://www.facebook.com/hypertoniaeve oldalon folyamatosan megjelenõ oktatófilm-sorozat is. 

Családi összefogással a magas vérnyomás ellen
A Magyar Hypertonia Társaság az „Éljen 140/90 alatt!” program során idén
õsszel elindítja az elsõsorban fiatal korosztályhoz szóló kampányát. A kezdeményezés célja, hogy az iskolákon és a közösségi médián keresztül hívja fel a figyelmet
a magas vérnyomás megelõzésére.


lõdõk a kluboldalon napi jó tanácsot kérhetnek, oktatófilm-sorozatot láthatnak, szakértõktõl kérdezhetnek, valamint értékes nyereményekért egészségtervet is készíthetnek a
Lelkes-Mérõ család tagjainak. Virtuálisan
játékos formában „meg is gyógyíthatják” a
családtagokat, javíthatják a rossz szív- és érrendszeri értékeiket, hozzájárulva egészségük megõrzéséhez. Minden héten útmutatást kaphatnak az otthoni vérnyomásmérés
elvégzéséhez, a betegség kiszûréséhez és
megfelelõ kezeléséhez.

NAGY ÁKOS

Napjaink átlagos életvitele – a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a túlzott sófogyasztás, az elhízás – mind-mind a
magasvérnyomás-betegség kialakulását
idézheti elõ.
Ez jelenleg az egyik leggyakoribb népegészségügyi probléma Magyarországon,
megközelítõleg 3 millióan érintettek, azaz
majd minden családban akad valaki, akinek
magasabb a vérnyomása a normálisnál.
A magas vérnyomás megelõzésére történõ
odafigyelést és a helyes vérnyomásmérés
oktatását nem lehet elég korán elkezdeni, továbbá az sem titok, hogy a gyermekek nagy
hatással tudnak lenni szüleik, nagyszüleik
életmódjára. Ezért hirdetett a Társaság
„Hypertonia éve 2011” címmel pályázatot
általános és középiskolák részére.
Az iskolai pályázaton kívül a Társaság
online aktivitásokkal is szól a fiatalokhoz, és

rajtuk keresztül családtagjaikhoz, ismerõseikhez. A legnagyobb videómegosztó portálon, a YouTube-on jelenleg egyetlen magyar
nyelvû film sem található a magasvérnyomás-betegség témájában, így elsõ lépésként
itt tekinthetõk meg oktatófilm-sorozatunk
epizódjai, melyekben a legnevesebb hazai
szakemberek a Lelkes-Mérõ család bábfiguráival mutatják be a magasvérnyomás-betegséget, annak kialakulását, megfelelõ kezelését és a helyes otthoni vérnyomásmérést. A Lelkes-Mérõ család hat tagja a legnagyobb közösségi oldalakon – mint a
Facebook és Iwiw - is feltûnnek majd, ahol
játékos és tájékoztató formában is részt vállalnak a fiatalok informálásában. Az érdek15.

Az „Éljen 140/90 alatt!” Programról
A Magyar Hypertonia Társaság által indított „Éljen 140/90 alatt!” program célja hogy
minél szélesebb körben ismertté váljon a
normális vérnyomás értéke (140/90 alatt), a
magasvérnyomás-betegség és szövõdményeinek megelõzése, kiszûrése és megfelelõ
kezelése.
A Társaság az idei évben az otthoni vérnyomásmérés fontosságát hangsúlyozza a
betegség kiszûrésében, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a magas vérnyomás
eredményes kezelése csakis a beteg, az orvos, az asszisztens, a gyógyszerész és a hozzátartozók együttmûködésével valósulhat
meg. 

OKTÓBER

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

15. szombat
A majmok bolygója:
a lázadás
16. vasárnap
Conan, a barbár
21. péntek
Zöld lámpás
22. szombat
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A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2011. október 14. Dr. Móricz Zoltán
2011. október 21. Dr. Hallai Róbert
2011. október 28. Dr. Englert Rolland

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

2011.november 4. Dr. Palkó Ágnes

Alphazoo Dunaföldvár

KÖZLEKEDÉS
A szeptemberi iskolakezdés a rendõrség
számára is feladatot adott, többek között az
új, Kossuth utcai iskolánál, ahol reggel és
délután rendõrök segítik a diákok közlekedését.
Kérjük, hogy a szülõk, felnõttek körültekintõen közlekedjenek, vigyázzanak, figyeljenek oda a gyerekekre!
Dunaföldvár több pontján is korlátozó
táblát helyeztek ki. Kérjük, hogy ne rutinból közlekedjenek, vegyék figyelembe az
új szabályokat! A rendõrök a megelõzés
érdekében fokozottabban ellenõriznek, a
sebességkorlátozás betartatása végett rendszeresen mérik az autók sebességét.
BÛNÜGYEK
A rendõrség munkatársai az elmúlt hetekben szabálysértési értékû terménylopások miatt jártak el.
Városunkban még nem jellemzõ, de a
környezõ településeken egyre gyakoribb,
hogy idõskorúak kárára bûncselekményeket követnek el. Ismeretlenek a Vöröskereszt, különbözõ közmûszolgáltatók munkatársainak adták ki magukat, így bejutottak az idõsek otthonába, ahonnan pénzt,
ékszereket tulajdonítottak el. Kérjük, ha
hasonlókat tapasztalnak, értesítsék a rendõrséget! Figyeljenek oda a környezetükben
élõ idõs emberekre! Ha gyanús személyeket látnak, értesítsék a rendõröket!
A közel múltban italos állapotban egy
pár összeveszett. Ennek során a nõt az élettársa megszúrta. Az ügyben a megyei rendõrkapitányság jár el. 

Tamara Drewe
28. péntek
Hupikék törpikék
29. szombat
Cowboyok és ûrlények
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

Soros hirdetés
Fajtatiszta pulikutya eladó, Keresztes
István 06 20/459-4916

Szuper prémium minõségû
tápok kedvezõ áron,
pl. EUKANUBA kutyatáp
850 Ft/ kg ártól kapható.
Érdeklõdjön üzletünkben!

