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KÖZÉLETI LAP

2012. július 11-én tragikus hirtelenség-
gel, 45 éves korában elhunyt Keresztes
Lajos történész, újságíró, Dunaföldvár
polgármestere. Családtagjai, barátai,
munkatársai mellett 2012. július 20-án
a Fehérvári utcai temetõben vettek vég-
sõ búcsút tõle Dunaföldvár lakói, a Tol-
na Megyei Önkormányzat vezetõi, pol-
gármester- és politikustársai, tanítvá-
nyai. 

n BALOGH EMESE

Keresztes Lajos történész, újságíró, po-
litikus, Dunaföldvár polgármestere 1967.
február 9-én született, tõsgyökeres duna-
földvári családból származott. 

Az általános iskolai tanulmányait a Du-
na-parti kisvárosban végezte, majd a
Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érett-
ségizett 1985-ben. Az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán 1993-ban történelembõl
diplomázott, késõbb ugyanitt politológiát,
majd a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men XX. századi történelmet
tanított. Többször nyert el
külföldi ösztöndíjat, többek
között 1996-ban Bonnban,
1998 és 2000 között Bernben
és Hamburgban végzett ta-
nulmányokat, kutatásokat. 

Hazatérve szabadúszó új-
ságíróként, 2002-tõl pedig a
Magyar Nemzet internetes ki-
adásánál dolgozott, de rend-
szeresen jelentek meg írásai a
napi politika kérdéseirõl né-
met sajtóorgánumokban is. 

Házasságából - mely ké-
sõbb felbomlott - két gyerme-
ke született. 

Keresztes Lajos történész-
ként elsõsorban a magyar-né-
met kapcsolatokkal valamint

Magyarország uniós csatlakozásának fo-
lyamatával, a regionalizmus és az önkor-
mányzatiság kérdéseivel foglalkozott.
1995-tõl egészen 2004-es megszûnéséig
hallgatóként és elõadóként is rendszeresen
részt vett a rendszerváltások okait és kö-
vetkezményeit vizsgáló kölni Ost-West
Kolleg munkájában, s visszatérõ vendége
volt a Német Iparkamara által szervezett
német-magyar fórumoknak. Dolgozott a
berlini kutatási minisztérium magyar
rendszerváltást vizsgáló programjában is.

1988 és 1990 között az MDF tagjaként
került közel a politikához, 1990 és 1992
között az országgyûlés honvédelmi bizott-
ságának munkatársa volt. 

2002-ben részt vett a Fidesz országos
kampányában; a párt tagja 2006-ban lett.
Ebben az esztendõben Dunaföldvár Város
Önkormányzatának képviselõ-testületi
tagjává, a 2010-es önkormányzati válasz-
tásokon pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeként
a település polgármesterévé választották.

A kevés szabadidejé-
ben a magyarországi õs-
honos szõlõfajtákkal, il-
letve a magyar borkultú-
rák történetének kutatá-
sával foglalkozó Keresz-
tes Lajos vágya már nem
valósulhat meg. Számára
nem adatott meg az idõ
arra, hogy történészként
megírja Magyarország
bortörténetét, hogy pol-
gármesterként lássa
Dunaföldvár épülését,
apaként gyermekei fel-
nõtté válását. 

A tragikus hirtelenség-
gel meghalt polgármester
emlékét Dunaföldvár
méltó módon megõrzi. n

Keresztes Lajos
(1967-2012)
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n BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.,
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

A helyi választási iroda a polgármesteri
hivatalban, 7020 Dunaföldvár Kossuth
L. u. 2. szám alatt mûködik. Telefon:
75/541-550/ 65. illetve 62. mellék.
A helyi választási iroda vezetõje: Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
A helyi választási bizottság 2012. szep-
tember 30. napjára (vasárnapra) tûzte
ki az idõközi polgármester választás
idõpontját.

1. 2012. augusztus 11. és augusztus 16.
között kézbesítik a választói névjegyzékbe
történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánló-
szelvénnyel együtt zárt borítékban.

2. A közszemlére tett választói névjegy-
zék 2012. augusztus 15-tõl - 2012. augusz-
tus 19-én 16 óráig tekinthetõ meg a Pol-
gármesteri Hivatalban a népesség-nyilván-
tartási ügyintézõnél és ezen idõtartam alatt
lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl
történõ kihagyás, illetve felvétel miatt. 

3. Igazolást személyesen, vagy megha-
talmazott útján legkésõbb 2012. szeptem-
ber 28-án 16.00 óráig, ajánlott levélben pe-
dig úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb
2012. szeptember 25-ig megérkezzen a vá-
lasztási irodához. Igazolást kizárólag
2012. június 30-ig Dunaföldvárra bejelen-
tett tartózkodási helyre lehet kérni.

4. A módosított névjegyzék 2012. szep-
tember 28-án 16 óráig tekinthetõ meg a né-
pesség-nyilvántartási ügyintézõnél.

5. A választási bizottságok megbízott
tagjait a választókerületben jelöltet állító
jelölõ szervezet, illetõleg a független jelölt
legkésõbb 2012. szeptember 14-én 16.00
óráig jelentheti be. 

6. A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók
a jelölés arányában 2012. szeptember 15-tõl
szeptember 27-ig legalább egyszer ingyene-
sen közlik  a jelölõ szervezetek, továbbá a
polgármester jelöltek politikai hirdetéseit.

7. A választási kampány a választás ki-
tûzésétõl: 2012. július 30-tól 2012. szep-
tember 30-án 00.00 óráig tart. Kampányt

folytatni 2012. szeptember 30-án 00.00
órától 19.00 óráig tilos!

8. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2012. októ-
ber 30-ig köteles eltávolítani.

9. Jelöltet ajánlani, illetve a jelöltet az ille-
tékes választási bizottságnál bejelenteni leg-
késõbb 2012. augusztus 31-én 16 óráig lehet.

10. A jelölt bejelentésekor be nem nyúj-
tott ajánlószelvényeket 2012. szeptember
3-án 16 óráig meg kell semmisíteni és az
errõl készült jegyzõkönyvet 2012. szep-
tember 6-án 16 óráig át kell adni az illeté-
kes választási bizottságnak.

11. A választási bizottság a szavazat-
számláló bizottságok jegyzõkönyvei alap-
ján legkésõbb 2012. október 1-jéig össze-
síti a szavazatokat, és megállapítja a vá-
lasztás eredményét.

12. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az
eredmény jegyzõkönyv a helyi választási
irodában 2012. október 3-án 16.00 óráig
megtekinthetõ.

13. A szavazólapokat a helyi választási
irodában 2012. december 29-ig kell meg-
õrizni. 2012. december 29. után a szavazó-
lapokat és a választási iratokat - a jegyzõ-
könyvek kivételével - meg kell semmisíte-
ni. n

A helyi választási iroda hírei
a 2012. szeptember 30. napjára kitûzött idõközi
polgármester választásról

n KELLER ANIKÓ, IGAZGATÓ

Idén második alkalommal hirdet pályá-
zatot a Tolna Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja az álláskeresõk vál-
lalkozóvá válásának elõsegítésére. A tá-
mogatás célja az álláskeresõk önfoglalkoz-
tatóvá válásának segítése. A pályázaton az
vehet részt, aki a pályázat benyújtását köz-
vetlenül megelõzõen a munkaügyi központ
által legalább 3 hónapja folyamatos állás-
keresõként nyilvántartott vagy rehabilitá-
ciós ellátásban/járadékban részesül. A pá-
lyázónak vállalnia kell, hogy önmaga fog-
lalkoztatását - munkaviszonyon kívüli te-
vékenységgel - egyéni vállalkozóként
vagy társas vállalkozáshoz csatlakozva,
esetleg mezõgazdasági õstermelõként old-
ja meg. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap
foglalkoztatási alaprészének Tolna megyé-

re meghatározott, e célra elkülönített pénz-
ügyi kerete 28.000.000 Ft. Ebbõl a nyertes
pályázók legfeljebb 6 havi idõtartamra, ha-
vonta a kötelezõ legkisebb munkabér ösz-
szegéig terjedõ vissza nem térítendõ támo-
gatást kaphatnak. A pályázat folyamato-
san, legkésõbb 2012. november 30-ig
nyújtható be a pályázó lakóhelye szerint il-
letékes munkaügyi kirendeltségen. A pá-
lyázatok elbírálásáról a munkaügyi köz-
pont kirendeltségének vezetõje mérlegelé-
si jogkörben, a pályázat benyújtását köve-
tõen, legfeljebb 30 napon belül dönt.

A részletes pályázati egységcsomag térí-
tésmentesen vehetõ át a Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjá-
nak kirendeltségein - ahol a pályázattal
kapcsolatban további információ is kérhe-
tõ -, illetve letölthetõ a www.ddrmk.hu/ és
a www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/sza-

kigazgatasi-szervek/munkaugyi-kozpont
honlapokról. n

Pályázati felhívás az
álláskeresõk vállalkozóvá válását
elõsegítõ támogatásra

Sajtóközlemény

az Országos
Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság szakmai
napján történt
kitüntetésekrõl

n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

2012. július 25-én az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság szak-
mai napján a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósá-
ga három munkatársa részesült kima-
gasló szakmai munkássága elismerése-
ként kitüntetésben illetve dicséretben.

Deák Macsek Márta "Szent Kristóf
Plakett" kitüntetést, Révészné Takács
Edit "Szent Kristóf Érem" kitüntetést,
míg Horváth Tibor Fõigazgatói Dicsé-
retet vehetett át. n
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A kormany.hu részeként online szolgál-
tatást indít a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium, amellyel ügyfélbarát
megoldásokkal kívánja segíteni a ható-
sági ügyekben eljárókat és ügyfeleket,
legyen az például okmányirodai, földhi-
vatali vagy építési ügy.

n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

A ket.kormany.hu honlapon indított
Ket.Helpdesk online szolgáltatás elsõdle-
ges célja, hogy mind a hatósági ügyinté-
zõk, mind az ügyfelek jobban megismerjék
a közigazgatási hatósági eljárásokra és
szolgáltatásokra vonatkozó tudnivalókat,
szabályokat és a közelmúltban történt vál-
tozásokat.  A honlapon várják egy-egy
konkrét hatósági ügy intézése kapcsán fel-
merülõ kérdéseket mind az ügyintézõ,
mind az ügyfél részérõl.

A szolgáltatást a KIM Területi Közigaz-
gatásért és Választásokért Felelõs Állam-
titkársága hozta létre. Szabó Erika állam-
titkár elmondta, hogy a közigazgatási ható-
sági eljárások (Ket.) szabályai, illetve azok
mindennapi érvényesülése meghatározó
jelentõségû a közigazgatás helyes mûkö-
dése és jó megítélése szempontjából. Az
államtitkár szerint ezért is nagyon fontos,
hogy az állam megfelelõ szakmai, jogi tá-
jékoztatást nyújtson a hatósági ügyinté-
zõknek, ugyanakkor minden érdeklõdõ
ügyfél is az õt érintõ, hatósági ügyintézés-
sel kapcsolatos kérdésére választ kaphas-
son. 

Az új portál fõ tartalmát egyrészt a ha-
tósági eljárási szabályozással kapcsolatos
jogértelmezési kérdések és az azokra
adott válaszok képezik, valamint folya-
matosan frissülõ tartalommal jelennek

majd meg a hatósági eljárás általános
szabályait érintõ hírek, információk, jog-
szabályok. A hatósági ügyintézéssel bár-
milyen módon kapcsolatba kerülõ ható-
ságok és személyek részére gyakorlati és
elméleti kérdésekkel és segédanyagokkal
töltik fel a weboldalt, amely egyszerûen
kezelhetõ ügyfélbarát felületen lehetõsé-
get ad arra is, hogy kérdéseket, észrevé-
teleket, javaslatokat fogalmazzanak meg
az oldalra látogatók. 

A weboldal indítása része a kormány Jó
Állam kialakítására irányuló intézkedései-
nek. A kormány által  indított közigazgatá-
si reform legfõbb célja, hogy az ügyfelek
számára átláthatóvá, érthetõvé és legfõ-
képp ügyfélbaráttá tegye a mindennapi
ügyintézést.

A szolgáltatással kapcsolatos további in-
formációk az alábbi címeken érhetõk el:

Ket.Helpdesk: http://ket.kormany.hu
Ket.-rõl bõvebb információ: www.kor-

many.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagu-
gyi-miniszterium/hirek/ugyintezes-tele-
fonon-interneten-kormanyablakban-21-
nap-alatt n

Sajtóközlemény

Ha segítségre van szüksége a hatósági
ügyek intézéséhez: Ket.kormany.hu

Lakossági fórumot tartottak a mûvelõ-
dési házban 2012. július 16-án, melynek
témája a város déli határában építendõ
szélerõmû-park volt. A beruházó
Alerion Hungária Energetikai Kft. kép-
viseletében Csók Levente ügyvezetõ tar-
tott tájékoztatást, õ válaszolt a felmerü-
lõ kérdésekre is. 

n BALOGH EMESE

Az Alerion cégcsoport Olaszországban
kilenc szélerõmû-parkot mûködtet, és szél-
erõmû érdekeltségei vannak Bulgáriában
és Romániában is. Az olasz cégcsoport a
megújuló energiaforrások hasznosításával
elõállított villamosenergia-termelésben év-
tizedes tapasztalatokkal bír. 

Csók Levente, az Alerion Hungária
Energetikai Kft. ügyvezetõje elmondta,
hogy a jövõbeni beruházás kapcsán válasz-
tásuk 2011-ben esett Dunaföldvárra, mivel
településünk jó adottságokkal bír: megfe-
lelõ a szélirány, nincsenek a közelben ter-
mészetvédelmi területek, könnyen elérhetõ
az országos hálózat.  A városunkba terve-
zett beruházás céljából hozták létre az
Alerion Hungaria Energetikai Kft. száz-

százalékos tulajdoni hányadával az
Alerion Földvár Szélerõmû Kft-t.  

Az ügyvezetõ elmondása szerint a
Dunaföldvár déli határában a szélerõmû
parkot kétezer négyzetméteren tervezik
megvalósítani, összesen 20 szélerõmûvet
szándékoznak megépíteni, melyhez a terü-
letet a földtulajdonosoktól bérelnék har-
minc évre. A tervek szerint a 15 év megté-
rülési idõt követõen már rendkívül olcsón
állítanának elõ elektromos áramot, melyet
a hálózaton keresztül juttatnának az orszá-
gos villamosenergia- rendszerbe. Éves
szinten ez a dunaföldvári park tekintetében
35 megawattot jelentene. 

A városnak a beruházás évi 30-35 millió
Ft iparûzési adót hozhatna, emellett a beru-
házás részeként felújítanák a környékbeli
földutakat, és szándékukban áll a munkála-
tokba bevonni a helyi vállalkozókat is.

Mint azt az ügyvezetõ elmondta, egy to-
rony 100 méter magas, 45-50 méter hosz-
szúságú rotorlapáttal felszerelt 1,5 mega-
wattos teljesítményû építmény, s a szélerõ-
mû szerves tartozéka a transzformátor ál-
lomás is. 

A szélerõmû kapacitások kiosztására vo-
natkozó pályázat elõreláthatóan 2013-ban
jelenik majd meg.  A pályázaton való indu-
lás feltétele, hogy a beruházó eddigre ren-
delkezzen a szükséges engedélyekkel. 

A dunaföldvári fórumon úgy tûnt, a terület-
hiány nem lesz az építkezés akadályozója,
már csak azért sem, mert a beruházás által el-
foglalt terület majdnem teljes egészében to-
vábbra is hasznosítható mezõgazdasági cé-
lokra.  Sokkal inkább akadállyá válhat a hosz-
szadalmas, túlontúl bonyolult engedélyezési
eljárás, mely egy évnél tovább is tarthat.  

Sikeres pályázat esetén a 11 milliárd Ft-
ra tervezett beruházás 2014-ben indulhat
meg Dunaföldváron, s 2015 második ne-
gyedévében már teljes erõvel üzemelhet-
nek a szélerõmûvek - mondta Csók Leven-
te. n

Szélerõmûpark épülhet Dunaföldváron
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A Tolna Megyei Közgyûlés 2012. június
29-i ülésén döntött arról, hogy kéri
Dunaföldvár törzshálózatba sorolását.
A döntés hátterérõl Takács Zoltánt, a
megyei közgyûlés tagját kérdeztük.

n BALOGH EMESE

Az Európai Bizottság 2011-ben ismer-
tette a transzeurópai közlekedési hálózat
(TEN) kiépítésével kapcsolatos javaslatait,
és kezdeményezte a törzshálózat, majd az
átfogó hálózat kiépítését. Elsõ lépésben a
törzshálózat kiépítését célozta meg, amely
tíz, központilag meghatározott intermo-
dális közlekedési folyosót foglalna magá-
ba. A Duna a javaslatban törzshálózati bel-
vízi hajóútként szerepel - mondta Takács
Zoltán -, azonban hazánkkal kapcsolatban
kedvezõtlen döntés született. A magyaror-
szági szakaszon  mindössze egy kikötõt, a
csepelit, javasolják törzshálózati elemként,
míg például a jóval rövidebb Duna-sza-
kasszal rendelkezõ Szlovákiában két kikö-
tõt is megjelöltek. 

Mindezek ismeretében a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat kezdemé-
nyezte, hogy a Gyõr-gönyûi kikötõ is kerül-
jön be a törzshálózatba, s a közgyûlés elnöke
levélben megkereste a négy még érintett me-
gye – Bács-Kiskun, Baranya, Fejér és Tolna

– közgyûlésének elnökét, s javasolta, hogy
kezdeményezzék az alsó-dunai szakaszon ta-
lálható kikötõk törzshálózatba sorolását.  

Mint azt Takács Zoltán elmondta, a
törzshálózatba sorolás lehetõséget biztosít
az adott településnek egy jelentõs méretû,
óriási kapacitású kikötõ létesítésére. Ezért
is nagy öröm, hogy a dunaföldvári lobbi si-
kerrel járt, hiszen a közgyûlés az Alsó-Du-
na Tolna megyét érintõ szakaszán a duna-
földvári kikötõt (1563 fkm) javasolta a
törzshálózati besorolásra. 

Arra a kérdésre, hogy mikorra lehet vá-
rosunk a transzeurópai közlekedési hálózat
eleme Takács Zoltán elmondta, hogy a
négy megye közgyûlésének javaslatait a
közlekedési miniszternek továbbították, az

országos szintû döntést követõen kerül a
javaslat az Európai Unió Közlekedési Ta-
nácsa elé, ahol  még ebben az évben meg-
születhet a magyar kikötõkkel kapcsolatos
döntés.

A dunaföldvári esélyeket latolgatva Ta-
kács Zoltán bízik városunk törzshálózatba
kerülésében. Településünk az ország köze-
pén, három megye határán helyezkedik el,
jó közlekedési adottságokkal bír, a Duna
ezen szakasza mezõgazdasági, ipari terüle-
teket egyaránt érint, s akár öbölkikötõ ki-
alakítása is lehetséges; így minden esé-
lyünk megvan a kedvezõ döntésre - mond-
ta a képviselõ. n

Kikötõvárossá válhat Dunaföldvár?

Takács Zoltán

A Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetsége rendkívüli közgyûlést tartott
2012. június 15-én Dunaföldváron.

n BALOGH EMESE

Széles János, a szövetség elnöke tájé-
koztatójában elmondta, hogy a közgyûlés
mindössze egy napirendi pontot tárgyalt:
az alapszabály módosítását. Mint arról ko-
rábban már tájékoztattuk olvasóinkat, a
polgárõr szervezeteknek alapszabályzatu-
kat hozzá kellett igazítaniuk a megválto-
zott törvényi rendelkezésekhez. Mindezen
kötelezettségét a Tolna Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetsége teljesítette, a bíró-
ság azonban az új szabályzat kapcsán ész-
revételeket tett, így két-három pontban
módosítani kellett a már benyújtott alap-
szabályt, s ezt a közgyûlésnek is jóvá kel-
lett hagynia.

A polgárõrök nyári tevékenységére ki-
térve Széles János elmondta, hogy a kerék-
párral közlekedõk fokozott ellenõrzését
végzik: a biciklik láthatóságát ellenõrzik.
Egyelõre elkerülhetik a büntetést azok a
kerékpárosok, akiknek jármûvén nincs
lámpa, prizma, de hozzájárulnak ahhoz,
hogy a polgárõrök ezeket felszereljék. Az
ittasan közlekedõk azonban nem úszhatják
meg a büntetést, amit az is bizonyít, hogy
italosan kerékpározót már Dunaföldváron
is megbüntettek - mondta Széles János. n

Teadélután,
1-tõl 5-ig
n BAKSAY ERIKA

A város ipari üzemeinek egyikébe egy
fülledt nyári éjszakán törtek be, kijátszva
a biztonsági õrök éberségét. Nagy fogásra
vártak bizonyára, a jókora, régi vágású
széf izgatta a fantáziájukat, mert nem kis
erõfeszítéssel kicibálták a folyosóra a be-
hemót szekrényt, amit másnap 8 helyi
dolgozó tudott csak visszacibálni.

Sokan voltak tehát a nagy fogásra, ha-
tan legalább, már, ha erõsebbek a helyi
dolgozóknál…

Bizonyára nagy csalódás volt nekik,
hogy a böhöm holmit nem tudták kinyitni
semmiképpen, sem ügyességgel, sem erõ-
vel, holott sok más mellett flexszel is pró-
bálkoztak, amit nyilván magukkal kellett
hozniuk, abban a reményben, hogy a
mackó kinyitására az a legalkalmasabb.

Ha tudták volna, hogy a kulcs egy na-
gyon egyszerû helyen pihen, roppant fe-
lelõtlenül csak alig-alig védve a benne
rejlõ javakat, elképzelhetnénk az arcu-
kat, ahogy megpillantják a hatalmas
zsákmányt, amit a széf rejtett. 

Reggel ugyanis, mikor a rémült dol-
gozók a helyszínelés után egy egyszerû
kulccsal kinyitották a széfet, abban nem
volt más, mint öt doboz tea, néhány
üveg citromlé és több kiló cukor, a hi-
deg téli napokra. 

Ha tehát a betörõk kicsit is ügyeseb-
bek, békésen teázgatva merenghettek
volna el a világ dolgain, meg a sors igaz-
ságtalanságán, egytõl öt évig fejenként,
mert tea ide vagy oda, ami jár, az jár. n

Rendkívüli polgárõr közgyûlés
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Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
2012. július 10-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 37 nyilvános és 3
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
Az ülést a korelnök Takács Zoltán ve-
zette az akkor még nagybeteg, Keresztes
Lajos polgármestert helyettesítve.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendekben a képviselõk mó-
dosították Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatukat a város zökkenõmentes mû-
ködtetésének érdekében.  

Ezután a testület a Paksi Rendõrkapi-
tányság és a helyi rendõrõrs beszámolóját
fogadta el a közbiztonság helyzetérõl,
majd a helyi önkéntes tûzoltó egyesület, il-
letve a helyi polgárõrség munkájáról. 

A negyedik  napirendben a képviselõ-
testület módosította 2012. évi költségveté-
si rendeletét az idõközben bekövetkezett
változásokat átvezetve, majd módosította a
Dunaföldvár Város, Bölcske, Madocsa
községek önkormányzatainak gyermekjó-
léti alapszolgáltatásainak ellátásával kap-
csolatos Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetését.

A képviselõk törvényességi felhívást tár-
gyaltak meg a köztisztaság fenntartásáról,
a települési szilárd hulladékokkal és a tele-

pülési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelezõ helyi közszolgáltatásról, valamint
a közüzemi ivóvízellátással és a közmûves
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak
megállapításáról és a díjalkalmazás feltét-
eleirõl.

Ezután a testület módosította az általá-
nos iskolai körzethatár és az óvodai kör-
zethatár kialakításáról szóló rendeletét, fõ-
igazgatói beszámolót fogadott el a D-B-M
MONI 2011-2012. évi munkájáról, meg-
határozta a nevelési-oktatási intézmények
2012-2013. nevelési-oktatási évben indít-
ható csoportjai-osztályai számát, illetve
meghatározta a maximális osztály-csoport
létszámtól való eltérését. Értékelte a D-B-
MMONI minõségirányítási program alap-
ján végzett munkáját, tárgyalta az intéz-
mény létszám leépítési ügyét, majd módo-
sította a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását.

Ezután a képviselõk kérelmeket bíráltak
el: a ZSIGEC Musical csoport támogatási
kérelmét, Dr. Palkó Ágnes háziorvos rende-
lõ bõvítési kérelmét, a Római Katolikus
Egyház támogatási kérelmét, illetve a
Dunaföldvári Városi Kézilabda Club kérel-
mét a városi sportcsarnok bérleti díjának
csökkentésére. A testület megszüntette a

Gazdálkodás a Környezetért Földvédelmi
Közalapítványt, majd javaslatot tett a 2012.
évi képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek
számára történõ felajánlása miatti költségve-
tési elõirányzat módosítására. 

Tárgyaltak a Dunaföldvár közigazgatási
területen történõ erdõtelepítés feltételeirõl,
illetve a szabadpiaci áram beszerzésének
lehetõségeirõl. Döntést hoztak a Dankó
Pista utca felújításáról a 6-os út és a Ma-
gyar László utca közötti szakaszon, majd
lakossági kérelmeket bíráltak el.

A képviselõk elbírálták a Holler UFC
kérelmét a Duna-parti Yacht Klub bérbe
vétele iránt, illetve a Sárga Pincés Gödör
Egyesület kérelmét közösségi vizesblokk
haszonkölcsönbe vétele iránt. Pályázat
beadásáról döntöttek önkormányzati in-
tézmények megújuló energia alkalmazá-
sára, elfogadták az új Közbeszerzési Sza-
bályzatot, majd módosították a 2012. évi
Közbeszerzési Tervet. Döntöttek a
Dunaföldvári Gyógy- és Termálfürdõ
komplex energetikai felújítási pályázat
keretében az általános egyszerû közbe-
szerzési eljárás feltételeirõl, végül a
Dunavíz Kft. folyószámla hitelének jóvá-
hagyásáról.

A zárt ülésen a testület tárgyalt a
Mezõföldvíz Kft. ajánlatáról vízi közmû
üzemeltetésére, illetve együttmûködési
megállapodásról Bölcske szennyvízcsator-
na bõvítésére. n

Üléstermi tudósítások

2012. július 31-én rendkívüli képviselõ-
testületi ülést tartott Dunaföldvár Város
Képviselõ-testülete. A napirendekrõl
Takács Zoltán, a polgármesteri teendõ-
ket operatív vezetõként ellátó képviselõ
tájékoztatta olvasóinkat. 

n BALOGH EMESE

A képviselõk a testületi ülést megelõzõ-
en ellátogattak a Pannonia Ethanol Zrt.
dunaföldvári üzemébe, ahol Mark Turley
tulajdonossal és Reng Zoltán vezérigazga-
tóval találkoztak. Mindketten köszönetet
mondtak városunk önkormányzatának
azért a segítõ együttmûködésért, amelyet a
felmerülõ nehézségek idején tapasztaltak.
Ugyanakkor újabb munkahely teremtésé-
rõl számoltak be: három üzletkötõt keres-
nek, akiknek a szomszédos megyékben lé-
võ kukorica felvásárlása lesz a feladatuk. 

A városházán elõször zárt ülésen elfo-
gadták a képviselõk a DIT Kft. felszámolá-
si zárómérlegének beszámolóját, majd ezt
követõen nyílt ülésen kilenc napirendi
pontot tárgyaltak. 

Elõször pontosították a tornacsarnok díj-
mentes használatának szabályait. Eszerint
a bejegyzett dunaföldvári civil szervezetek
2012. július 1-jétõl ingyenesen használhat-
ják a tornacsarnokot, amennyiben ki-
egyenlítik a 2012. január 1-je és július 1-je
között keletkezett bérleti díjtartozásukat.
Ezt követõen a képviselõk biztosították a
Béke téri díszkút felújításának áfa-válto-
zásból származó 103.000 forintos többlet-
költségét; a felújítási munkák így
2.539.000 Ft-ba kerülnek. 

Majd oktatással kapcsolatos napirendet
tárgyaltak. A Hunyadi park 4. szám alatt
eddig a Mezõföld Gimnázium és Szakis-

kola mûködött, a 2012-2013-as tanévtõl a
Dunavecsei Református Egyházközség
fogja mûködtetni az intézményt a képvise-
lõ- testület döntése szerint a korábbi bérle-
ti díjak és feltételek mellett.

Ez után a képviselõk támogatást szavaz-
tak meg a helyi és a megyei polgárõrség
számára. A dunaföldvári polgárõrség az
augusztus 25-i gyermeknap ajándékaira,
iskolakezdést támogató csomagjaira for-
dítja az összeget, a megyei szövetség pedig
a Tolna Megyei Polgárõrnap eseményei-
nek finanszírozásához használja fel a tá-
mogatást.

Ezt követõen a testület döntött egy Móra
Ferenc utcai megüresedett önkormányzati
ingatlan licittel történõ eladásáról, illetve
biztosította támogatásáról a D-B-M MONI
innovatív iskolafejlesztési pályázaton való
indulását, mely által több mint 100 millió
Ft-ot nyerhet el az iskola. 

A strandfürdõ kapcsán egy 70 százalék-
ban támogatott fürdõ-felújítási pályáza-

Rendkívüli testületi ülés

Ü
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tot tárgyaltak, s amennyiben annak be-
nyújtása augusztus 31-ét követõen is lehet-
séges, a testület tárgyalni fogja a 100- 500
millió Ft közötti felújítás lehetõségét. 

Végül a testület tagjai tárgyaltak az
esõzések miatt nehezen járható

Krezsák- hegyi út felújítási lehetõsége-
irõl, majd az erdõtulajdonosok, aká-
cost telepíteni szándékozók érveit hall-
gatták meg a helyi rendeletalkotás kap-
csán. Döntés született arról, hogy kép-
viselõ-testület a majdani rendezési

tervhez megkéri a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal állásfoglalását is annak
érdekében, hogy kompromisszumos
megoldás szülessen, és se a gyümöl-
csösök, se az akácosok tulajdonosi ér-
dekei ne sérüljenek túlzottan. n

Ü

n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

Matolcsy György nemzetgazdasági mi-
niszter döntött a munkabérek nettó értéké-
nek 2012. évi megõrzéséhez nyújtható bér-
kompenzációs támogatásokról az április
13-án meghirdetett pályázat keretében. A
vissza nem térítendõ támogatás célja az el-
várt béremelés teljesítésével összefüggõ
munkáltatói költségek egy részének támo-
gatása annak érdekében, hogy a munkálta-
tók mind teljesebb körben biztosítsák a bé-
rek nettó értékének megõrzését szolgáló

béremeléseket úgy, hogy a munkahelyek is
megõrzésre kerüljenek. 

A bérkompenzációs pályázat keretében
országosan 4006 pályázat támogatására
került sor 5,61 milliárd Ft összegû forrás
felhasználásával több, mint 124 ezer mun-
kavállaló bérének emeléséhez. Tolna me-
gyében valamennyi, a munkaügyi központ
által támogatási javaslattal felterjesztett
pályázat nyert: 155 cég részesült összesen
144. 723. 214,-Ft összegû támogatásban
3242 munkavállaló vonatkozásában. 

A támogatottaknak a bérek nettó értéké-

nek megõrzéséhez szükséges 2012. évi
béremelést legkésõbb 2012. június 30-ig
valamennyi érintett munkavállalójuk szá-
mára 2012. január 1-jétõl, illetve a 2012.
évi jogviszony kezdetétõl - visszamenõle-
gesen is - biztosítaniuk kell; vállalják,
hogy a 2012. évi átlagos statisztikai állo-
mányi létszámukat a 2011. évi átlagos sta-
tisztikai állományi létszámához képest
nem csökkentik; továbbá vállalják, hogy a
2012. évben meghozott döntés alapján a
munkáltatói kezdeményezésen alapuló
munkaidõ-csökkentéssel érintett létszám
nem haladja meg 2011. évi átlagos statisz-
tikai állományi létszámának 20%-át. 

A támogatásról, annak összegérõl, illet-
ve az elutasításról a pályázók írásban kap-
nak értesítést a munkaügyi központoktól.
A támogatott pályázók felsorolása Nemze-
ti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu)
honlapjáról letölthetõ. n

Sajtóközlemény

A munkabérek nettó értékének 2012. évi
megõrzéséhez nyújtható támogatásra
vonatkozó pályázat eredményérõl

2012. július 30-án Dr. Sûrû János szer-
vezésében szõlõ növényvédelmi bemuta-
tóra, majd a témához kapcsolódva elõ-
adásokra került sor Dunaföldváron, il-
letve Bölcskén. A nap során két cég ter-
mékeit mutatták be az érdeklõdõ gaz-
dáknak. 

n SZABADOS SÁMUEL

A Fito Horm Kft. képviseletében Ke-
resztes Zoltán olyan adalékokról és hatása-
ikról tartott elõadást, melyek
mikroanyagokat juttatnak a növénybe.
Ezek fõleg a növény fejlõdését elõsegítõ
elemek, jótékony hatásuk pedig, hogy
csökken a különbözõ betegségek kockáza-
ta, minek következtében nõ a termésátlag.

Tarczal Erik a Synergenta Kft. új nö-
vényvédõszereit mutatta be. A szakember
szerint az idei évben jóval kevesebb nö-
vényvédõszert kellett alkalmazni, mivel a
száraz idõjárás nem kedvezett a betegsé-
geknek. A gombák, baktériumok így ke-
vésbé terjedtek. Ugyanakkor a fagykár je-

lentõs pusztítást végzett az ültetvények-
ben. A kora tavaszi fagyok Bács -Kiskun
megyében a szõlõ kb. 70%-át érintették,
Tolnában ez az arány kb. 30% volt.

A nap során természetesen téma volt az
idei szõlõ- és bortermés becslése, elõrejel-
zése. A szakemberek és a gazdák vélemé-
nye szerint a termés mennyisége kevesebb
lesz; a minõségi mutatók kedvezõek. Mint
mondták, egy kellemes, napsütéses au-
gusztus, szeptemberi ciklus jót tenne a szõ-
lõnek, növelné a cukorfokot. 

A nap résztvevõi fõleg a földvári és a
környékbeli gazdák soraiból kerültek ki; a
borlovagrendek tagjai, a kertbarátok, a
nagybani termelõk alkották a közönséget,
de érdeklõdõk jöttek Bács megyébõl is.
Valamennyien hasznosnak tartották ezt az
évenként ismétlõdõ fórumot, hiszen a
szakmai újdonságokkal való ismerkedés
mellett lehetõségük van a személyes ta-
pasztalatcserére is. n

Szõlõ növényvédelmi bemutató

Parlagfû
Zöldszámon is bejelenthetõk a parlag-

fûvel szennyezett területek.

A parlagfûvel kapcsolatos lakossági

bejelentéseket az alábbi, ingyenesen

hívható számon is fogadják a szekszárdi

kormányablak munkatársai, munka-

napokon 8.00 és 20.00 óra között:

06-80/205-405

Tolna Megyei Kormányhivatal
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n KELLER ANIKÓ, IGAZGATÓ

Újabb országos közfoglalkoztatási
program vette kezdetét 2012 májusában
Tolna megyében. A már korábban is
nagy sikerû parlagfû-mentesítési prog-
ramban idén két kistérség, a paksi és a
tamási vesz részt. A Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás 30 fõ foglalkoztatására
elnyert 8.917.686 Ft összegû támogatás-

sal valósítja meg a májustól augusztusig
terjedõ idõszakban Pakson és 12 környe-
zõ településen a parlagfû kézi gyomlá-
lással, kaszálással és kapálással történõ
irtását. A védekezés fõ szempontja, hogy
a virágzás, pollenképzõdés elõtt kerüljön
sor a teljes kiirtásra és az oldalhajtások
képzõdésének megakadályozására. 

Ugyanezen idõszak alatt a Tamási-Si-
montornyai Többcélú Kistérségi Társu-

lás szervezésében a térség 17 települé-
sén 20 fõ tisztítja meg a homokozókat,
játszótereket, parkokat, egyéb, parlagfû-
vel szórványosan benõtt területeket
gyomlálással, illetve a nagyobb, össze-
függõ fertõzött területeket kézi talajmû-
velõ eszközökkel. A kistérségi társulás a
bér- és járulékköltségekre, valamint a
foglalkoztatásból eredõ közvetlen költ-
ségekre 5.769.497 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásban részesül. A
parlagfû-mentesítés fontos feladat a te-
lepülések lakóinak életminõség-javítá-
sa, a települések összképének szebbé té-
tele és egészségünk megõrzése érdeké-
ben. n

Erdõtelepítés
Elõzõ számunkban beszámoltunk arról,
hogy a mezõgazdasági bizottság tagjai
bejárták Dunaföldvár területeit annak
érdekében, hogy a jövõbeni rendezési
tervhez felmérjék, mely területeken
nem zavarnának az erdõk más tevé-
kenységet, azaz mely területeken lehet
engedélyezni az erdõtelepítést.

n BALOGH EMESE

Széles János, a mezõgazdasági bizottság
tagja elmondta, hogy az elmúlt években
Dunaföldváron nõtt az illegálisan telepített
akácerdõk száma. 

A bejárás során a bizottság tagjai
szembesültek azzal, hogy városunk régi
szõlõhegyei többségében elhanyagoltak.
Korábban ezek a földek Dunaföldvár la-
kóinak nagy hányada számára megélhe-
tést biztosítottak, mára azonban már nem

gazdaságos a számukra a megmûvelésük.
Éppen ezért jogos a felvetés - mondta
Széles János - , hogy ezeken a területe-
ken az engedély nélkül telepített, tájide-
gen akácosok képviselik az egyedüli ér-
téket a földhasznosítás szempontjából.
Azonban az önkormányzat nem hagyhat-
ja, hogy elszaporodjanak az engedély
nélkül telepített erdõk, mivel ez a lakóte-
rület közvetlen szomszédságában lévõ
élettér megszûnését eredményezné: az
erdõ végleg kiszorítaná a kertgazdálko-
dást.  Ugyanis az akácos a mellette föld-
mûveléssel foglalkozó szomszéd tulajdo-
nosnak jelentõs károkat tud okozni: a fák
lombja és gyökérzete behatárolja a gaz-
dálkodását.  

Konszenzus szükséges tehát az erdõtele-
pítést illetve a kertmûvelést képviselõ gaz-
dák között; éppen ezért a képviselõ-testü-
let hamarosan szabályozni fogja, hol lehet
akácost telepíteni. n

Sajtóközlemény

a parlagfû-mentesítési
közfoglalkoztatási programról

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy idén
nyáron kevés a szúnyog. Kõszegi Dániel
egészségügyi gázmester évek óta foglal-
kozik szúnyogirtással, s tapasztalatai
szerint, ha a tavasz és a nyár eleje csapa-
dékban szegény, akkor kevés szúnyogra
lehet számítani az év során. 

n SZABADOS SÁMUEL

A tapasztalat idén is beigazolódott, ter-
mészetesen ettõl függetlenül folyt a szú-

nyogirtás a nyári hónapokban városunk te-
rületén is. A szakember szerint a kémiai

beavatkozás helyett egyre elterjedtebb a
biológiai megelõzés, mely során a vizek-
ben lévõ lárvákat pusztítják el, tehát nem
az élõ szúnyogok a célpontok. Ez a mód-
szer környezetbarát, az alkalmazott szerek
nem szennyezik a levegõt és a vízre sem
ártalmasak. Nagy invázió esetén természe-
tesen továbbra is alkalmazzák a légi vagy
az autós permetezést. 

Az utóbbi években, sajnos, felbukkantak
az illegális szúnyogirtó vállalkozások.
Ezek engedély és ellenõrzés nélkül, s a
legtöbb esetben szakértelem hiányában
végzik munkájukat. Alacsonyabb össze-
gért vállalnak irtást, de károkat is okozhat-
nak például tiltott szerek alkalmazásá-

Veszélyes lehet az illegális
szúnyogirtás

Ü
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val, vagy szakszerûtlen módszereikkel.
A paksi ÁNTSZ -nél utána lehet járni, el-
lenõrizni lehet õket, például gépjármû
rendszámának azonosítás alapján. Ha
nincs a hivatalban a vállalkozó regisztrál-
va, akkor valószínûleg illegálisan végzi a
tevékenységét. Országos szinten a szakér-
telem hiánya miatt már elõfordultak méh-

pusztulások vagy víz- és növényszennye-
zõdés. A környezetvédelem érdekében te-
hát nagyon fontos szigorú ellenõrzéssel
elejét venni az ilyen eseteknek. 

A szúnyogirtásban jelentõs szerepet vál-
lalhat a lakosság is. A hivatalos irtások álta-
lában a közterületeket érintik, a zárt kertek-
be, udvarokba nemigen jutnak be a vállalko-

zók. Ezért fontos, hogy a gazdák vezessék le
felesleges vizeiket a telkekrõl. A rendezetlen
bozót irtása is csökkenti a szúnyogok éle te-
rét. A gazdaboltokban már vásárolhatóak a
tabletták, melyeket csatornák, ciszternák,
kerti tavak vizébe kell bedobni. A hatóanyag
megakadályozza a lárvák kifejlõdését és ga-
rantáltan biztonságos. n

Ü

2012. június 13-án Dunaföldváron tar-
tott "A Jobbik hazáért" címmel de-
monstrációt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Tolna Megyei Szervezete.
Felszólalt Dr. Gyüre Csaba alelnök, Dr.
Gyenes Géza, a párt egészségügyi kabi-
netjének vezetõje és Vona Gábor, a Job-
bik elnöke. 

n BALOGH EMESE

Vona Gábor többek között elmondta,
hogy a szándéka a dunaföldváriakkal való
találkozáson túl a kormányzat politikájá-
nak értékelése. Szerinte az elmúlt két év a
nagy és az elsikkasztott ígéretek ideje volt.
Az ígéretek ellenére nem történt meg a va-
lódi rendszerváltozás, hiszen a jelenlegi
kormány az elmúlt 20 év politikáját foly-

tatta, a társadalom nagyobb részét pedig -
a gazdasági stabilitás ígérete ellenére -
megszorításokkal büntette. Az egymillió
új munkahely, a rend és biztonság, az el-
számoltatás programjából semmit sem tel-
jesített a kormányzat; százezerrel csökkent

a munkahelyek száma, az erõszakos bûn-
cselekmények növekedése miatt csökkent
az emberek biztonságérzete, „oligarchák
kapnak zsíros falatokat Magyarországon“-
mondta Vona Gábor. A kormány „job-
bikosként kommunikált, MSZP-sként cse-
lekedett“ az elmúlt két évben a Jobbik al-
elnöke szerint.

Vona Gábor a problémák megoldására
vonatkozó kérdésre elmondta, hogy min-
den erõvel a gazdaság fellendítésén kell
dolgozni; gazdaságunknak nyitni kell kele-
ti irányba, megtartva nyugatról azt, ami
kedvezõ. A legnagyobb nehézséget abban
látja, hogy nemzetközi erõtereknek - IMF,
Világbank - van elkötelezve az Orbán-kor-
mány is. Mint mondta, Orbán Viktor, aki
az Európai Néppárt alelnöke, a vitás kérdé-
sekben való döntésekkor többségében az
Európai Unió érdekeit képviseli, nem Ma-
gyarországét. n

Vona Gábor Dunaföldváron

Az alábbi különösen fontos tudnivalókra
hívjuk fel a figyelmet!

Az érettségi vizsgára jelentkezés kétféle
helyen történhet:

A) Érettségi vizsgára az október-novem-
beri vizsgaidõszakban szeptember 5-éig a
területileg illetékes fõvárosi, megyei kor-
mányhivatalokban:

– személyesen,
– meghatalmazott által, vagy
– postai úton jelentkezhet.
Ha a kormányhivatalban postai úton kí-

vánja benyújtani a jelentkezését, a jelent-
kezési lap augusztus 21-tõl letölthetõ a
www.oh.gov.hu honlapról, ezt kell a kitöl-
tés után, megjelölve rajta, hogy melyik
megyében szeretne vizsgát tenni, a szüksé-
ges mellékletekkel együtt postán megkül-
deni a kormányhivatalnak. 

A jelentkezési lapot a Tolna Megyei
Kormányhivatal Oktatási Fõosztály címére
(7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
kell elküldeni.

B) A vizsgázó jelentkezhet a kijelölt kö-
zépiskolában:

– személyesen,
– vagy meghatalmazott által.
A 2012/2013. tanév október-novemberi

érettségi vizsgaidõszakára kijelölt vizsga-
szervezõ középiskola:

Tolna Megyei Szent László Szakképzõ
Iskola és Kollégium (TISZK), 7100 Szek-
szárd, Széchenyi u. 2-14.

Érettségi vizsganapok:
– Írásbeli vizsgák kezdete: október 12.
– Utolsó írásbeli vizsga: október 29.
– Szóbeli vizsgák emelt szinten: novem-

ber 7-13.

– szóbeli vizsgák középszinten: novem-
ber 22-30.

(Részlet a 2012/2013. tanév rendjérõl
szóló 3/2012. (VI.8.) EMMI rendeletbõl)

További tájékoztatás kérése:
Tel: 06-74-501-203; Fax.: 06-74-501-

224; e-mail: hivatal@tolna.ddrkh.hu n

Tájékoztató a 2012/2013. tanév
október-novemberi érettségi vizsgáira
történõ jelentkezésrõl

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Vona Gábor
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Pályázati felhívás

kettõ pécsi egyetemi -

fõiskolai kollégiumi

férõhely elnyerésére a

2012/2013-as tanévre.

n POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR

Pályázhatnak azok a dunaföldvári
hallgatók, akik helyhiány miatt nem
nyertek felvételt pécsi egyetemi - fõis-
kolai kollégiumokba, és beírt hallgatók a
tanévre.

A pályázatok elbírálásának szempont-
jai:

1. Szociális helyzet
- családtagok száma
- az egy fõre jutó átlagjövedelem iga-

zolás alapján
- egyéb minõsítõ körülmény.
2. Tanulmányi eredmény
A pályázatot a polgármesteri hivatalba

kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.

A pályázatok benyújtási határideje:
2012. augusztus 10.

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

Sikeresen pályázott a Magyar Cserkész-
szövetség "Légy készen a családra"címû
projektjével a TÁMOP 5.5.1 pályázaton.
A dunaföldvári IV. Béla Cserkészcsapat
is résztvevõje a pályázatnak, melyrõl a
helyi feladatok felelõsétõl, Lipták Ta-
mástól kértünk tájékoztatást.

n BALOGH EMESE

Lipták Tamás elmondása szerint a pályá-
zat célja a fiatalok családi életre való felké-
szítése, a családi élettel, gyermeknevelés-
sel kapcsolatos szülõi kérdések megvála-
szolása, a szülõk segítése a nevelésben, il-
letve az anyasági ellátásban részesülõ szü-
lõk újbóli munkaerõ-piaci integrációjának
támogatása valamint egy szívességbank
létrehozása. Utóbbi célja a szülõk idõnkén-
ti tehermentesítése, melyben segíteni tud-
nak nyújtani az önkéntes gyermekfelügye-
letet vállaló fiatalok. 

A dunaföldvári cserkészcsapat a szövet-
ségen keresztül közel 30 millió Ft-ot nyert
a TÁMOP -pályázaton, melybõl az elkö-
vetkezõ másfél évben kell megvalósítaniuk
a programban megfogalmazott, vállalt te-
vékenységeket. Ezek között szerepelnek
családi életre felkészítõ foglalkozások kö-
zépiskolásoknak, klubfoglalkozások, elõ-
adások, családi életre nevelést segítõ tré-
ningek szülõk és gyermekek számára, kép-
zések annak érdekében, hogy minél köny-
nyebben tudjanak a munkahelyükre visz-

szatérni vagy új munkalehetõséget találni a
korábban anyasági ellátásban részesülõk,
illetve családi gazdaságok kialakításához,
önfoglalkoztatáshoz is segítséget nyújta-
nak majd a pályázat lebonyolítói. 

A projekt nem csupán a cserkészeket
érinti - mondta Lipták Tamás. Az Országos
Cserkészszövetség - az országban elsõként
alakult civil szervezetként - a családra, a
közösségre, a hitre építve a magyar társa-
dalom valamennyi rétegét meg kívánja
szólítani. Éppen ezért már a projekt nyitó-
napjára is minden érdeklõdõt szeretettel
várnak. Erre 2012. augusztus 19-én a cser-
készházban kerül sor. A 10 órai szentmisét
követõen a nap során a másfél éves projek-
tet bemutató, ahhoz kapcsolódó elõadáso-
kat tartanak majd a Templom utcai épület-
ben, ahol mindenkit ebéddel vendégelnek
meg, s a gyermekek számára játszóházat is
biztosítanak. n

Légy készen a családra!

Lipták Tamás

A római katolikus pap, költõ, mûfordító
és helytöténész 150 éve, 1862. augusztus
27-én halt meg Dunaföldváron. 

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Egyed Antal Székesfehérváron született
1779. június 13-án, a helyi gimnáziumban
Virág Benedek tanítványa volt. Költõi te-

hetsége már a középiskolában kibontako-
zott. Virág Benedek költõ-tanár a mentora,
segítõje lett.

Bölcseletet, majd teológiát Pécsett ta-
nult, 1803-ban szentelték pappá
Dunaföldváron. Ezután Tolna megyében
több helyen volt káplán, majd 1813-tól
Bonyhádon plébános lett. Itt ismerkedett

meg a Perczel-családnál tanítóskodó Vö-
rösmarty Mihállyal. Egyed Antalnak döntõ
hatása volt a fiatal költõre, a Perczel-fiúk
nevelõjére. A fiatal házitanító a bonyhádi
plébánia könyvtárában mélyült el Homé-
rosz, Tasso, Shakespeare, Schiller, Goe-
the, Zrínyi Miklós mûveiben, és Egyed
Antal biztatására kezdett el komolyabban
költészettel foglakozni. Perczel Mór az
emlékirataiban ezt jegyezte fel a plébános-
ról: „Mint gyermek tanultam meg õt tisz-
telni. Igen derék hazafi, szelíd természetû
fõpap.“

1822-ben Egyed Antalt papi hivatása
Paksra, majd 1829-ben újra Dunaföldvárra
szólította. Itt a lelki szolgálat mellett hely-
történeti kutatásokba kezdett. Csapó Dáni-
el alispán segítségével 22 pontból álló kér-
dõívet küldött ki a vármegye összes tele-
pülésére, amely a lakosság életére, szo-Ü

Egyed Antal
„…E nagy sorban, Egyed, szivem és szám téged is említ,
Élj szép csendedben nagyra haladva soká.
Isten adjon erõt, szent gondviselése szerencsét,
Hogy, bár léptenként, még magasabbra mehess.
Mert az mindenkor méltó fõpolcra közöttünk,
Aki kisebb fénnyel vissza nem élve ragyog.
Ezt hiszem én rólad, s karemelve ajánllak az égnek,
És lelkem, noha bús mentedet érzi, örûl.“ - írta Vörösmarty Mihály Egyed Antal-
hoz.
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kásaira, múltjára vonatkozott. Így lett a
magyar szociográfia egyik úttörõje. „A
Földváriak nyers, függetlenséget szeretõ
emberek. A férfiak öltözete télen-nyáron,
ünnepen-dologtévõ napon fölkanyult kari-
májú kalap, süveg, vagy sipka, vékony
nyakkötõ, szûr és zsíros bunda, ing és ga-
tya s csizma… Fejérszemélyeik már pipe-
résebbek: minden féle színû szerbõl varrat-
ják öltözetjöket s elõttök fényes kék kö-
tény pattog…“- így írt Egyed Antal a
dunaföldváriakról. A tanulmány a Tudo-
mányos Gyûjtemény X. kötetében jelent
meg 1832-ben. Még ugyanebben az évben
a pécsi püspök Koppánymonostor apátja
címmel tüntette ki.

1833-ban irodalmi munkássága elisme-
réseként a Tudományos Akadémia levele-
zõ tagjává választotta.

Nagy gondot fordított a dunaföldvári
Nemzeti Oskolában folyó oktatásra, részt
vett a város közéletében, s folytatta a klasz-
szikus irodalom mûvelését. Kedvenc téma-
köre Ovidius költészete, verseinek fordítása.
Egyaránt írt elégiákat és egyházi himnuszo-
kat. 1862. augusztus 22-én éjszaka a duna-
földvári plébánián rablótámadás érte, sebe-
süléseibe halt bele augusztus 27-én.

Végrendeletében vagyonát a Magyar
Tudományos Akadémiára, a Nemzeti
Színházra, a váci siketnémák intézetére és
a dunaföldvári szegény tanulókra hagyta.
Szép könyvtárát egy Földváron alapítandó

könyvtár létesítésére ajánlotta fel.
A húsz éve alakult Tolna Megyei Honis-

mereti Egyesület 2002-ben Egyed Antal
nevét vette fel. Az egyesület tagjai az évek
során sikeres történelmi vetélkedõket szer-
veztek, országos felnõtt és ifjúsági honis-
mereti akadémiákat rendeztek Szekszár-
don, emléktáblákat állítottak a megye több
településén, helytörténeti kiadványok
megjelenését segítették. Tizenharmadik
Tolna megyei találkozójukat Dunaföld-
váron tartják 2012 szeptemberében.

Fõbb mûvei (válogatás):

Elégiák levelekben. Pest, 1831
Megváltó. Esztergom, 1836
Egyed Antal elégiái 3 könyvben. Pest,

1848
Dunaföldvári võfélyek köszöntése lako-

dalmakon. Pest, 1852
Irodalom:

A Pallas Lexikona V. kötet. Pest, 1834
Vörösmarty Mihály: Egyed Antalhoz

(episztola). Vörösmarty Mihály összes
versei. Budapest, 1961

Cserna Anna - Kaczián János: Egyed
Antal összeírása és korrajz Tolna várme-
gyérõl 1829. Tolna Megyei Levéltár Szek-
szárd, 1986

Földvári Képes Krónikáskönyv. szer-
kesztette: Dr. Krizsán László. Duna-
földvár, 1989

Lukácsi Pál: Augusztus végi tragédia.
Egyed Antalra emlékezünk = Dunaföldvár
közéleti lap, 1990. 16. sz.

Magyar Katolikus Lexikon, II. kötet.
Szent István Társulat Budapest, 1992

Kolta László: Bonyhádi arcképek.
Bonyhád, 2000

Dr. Szalai Károly: Az új honfoglalás és a
polgárosodás kezdetei. In: Dunaföldvár
története az õskortól napjainkig. Duna-
földvár, 2002

A mellékelt kép Dr. Szõts Zoltán felvé-
tele. Tolna Megyei Honismereti Egyesü-
let. n

Ü

Tabán

A Kálvária és Duna utca közötti domb-
oldal elnevezése: Tabán. Az utóbbi idõ-
ben több utcát kiköveztek, beton burko-
latot kaptak, a lakók elkezdték rendbe
tenni házaikat, a megújult Kálváriával
együtt igazi különlegessége lett, lehet a
városnak. Nem beszélve arról, hogy ha
valaki felmászik a domboldalra, fan-
tasztikus panorámában lehet része. 
Ez a különleges fekvésû, mediterrán
hangulatú városrész adott otthont a mu-
zsikus cigány családoknak. A hatvanas
évek partomlásakor jó néhány ház, ut-
cácska megszûnt, ma a líceumbokrok
jelzik, hol vezettek régen. A muzsikus
kolónia tagjai a hetvenes évekre elfogy-
tak, az idõsek meghaltak, akik a fiatalok
közül folytatták a zenélést, nagyvá-
rosokba költöztek, külföldre távoztak. A
változó zenei igények, a technika fejlõ-

dése (magnó, táskarádió, lemezjátszó)
miatt lassan elveszítették kenyerüket.
A még élõ leszármazottak, ismerõsök se-
gítségével próbáltam utánajárni kik is
éltek a Tabánban, hol milyen hangsze-
ren játszottak.

n KISS ÉVA

A.: Mendiék, Gugmonyék, a László csa-
lád, Vas Gábor, Kocsándiék itt laktak, kör-
be voltunk véve zenész családokkal. Este
öt körül mindenki kiállt a háza elé, és ját-
szott a saját gyönyörûségére. Öröm volt itt
lakni, minden nap szólt a zene. Többen a
Duna utcaiak közül ma is emlegetik, mi-
lyen szép volt. Lakott itt néhány mester-
ember is, például a Horváth bácsi, aki ha-
jós, a Cziglány bácsi pedig cipész volt. A
férjem sem volt zenész, õ kõmûvesként
dolgozott. Nagyapám a híres Csámpai Kál-
mán prímás volt, sokáig külföldön dolgo-
zott. Apám László Gyula mûvelt, sokolda-
lú ember volt. A legtöbb zenész nem is-

merte a kottát, fejbõl, hallás után játszot-
tak, de õ ismerte a kottát is.

A zenészek otthonai, öltözetük kifogás-
talan volt, tiszták voltak mindig, mint a tü-
kör. László Géza prímás volt, fia is hege-
dült, a háború óta külföldön, Svédország-
ban élt, zenélt és tanított, de már meghalt õ
is. Házuk itt áll a szomszédban, szörnyet-
halnának, ha látnák most, hogy néz ki.  

A Kovács Jancsi lent játszott zenekará-
val a parkban: a Horváth-kertben, a Stefá-
niában.  Sokáig volt igény a cigány zenére,
amikor õ elment - 1970-ben -, vége lett, a
fiatalok már nem folytatták a hagyomá-
nyokat. Mendi Béla, Nyári Márk sípos
volt, klarinétoztak. Gugmony Jóska- Güle
bõgõs volt, nagyon szépen bõgõzött, de
sajnos a Jóska ivott, elkallódott. A fia is
zenész lett, de ma már meg sem ismerném,
Budapesten él. Cimbalmos volt, alacsony
emberke a Vas Gábor.  Mendi Lala fölöt-
tünk lakott. Õ külföldre járt zenélni, sza-
badságra haza szokott jönni a lányához, Ü
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ilyenkor kiálltak a házak elé a zenészek,
és gyönyörûen játszottak, mindig így fo-
gadták. Összetartóak voltak. Nyugdíjas-
ként végleg hazajött, családja kint maradt,
fia is zenész volt. 

A fiatalok, akkor nem volt iskola, otthon a
szülõktõl tanultak. Többen jártak külföldre
játszani, jártak lakodalmakba, meghívták
õket névnapokra, az utolsó idõben a színját-
szókat, népitáncosokat kísérték, rendezvé-
nyeken és a Kis Kulacsban játszottak. 

A zenészek nyugdíjat nem kaptak, így
jártunk a földekre dolgozni: kapálni, bor-
sót szedni, elhelyezkedni nehéz volt. Sze-
rettek bennünket a parasztok, hívtak dol-
gozni. Hajnalban már mentünk konkolyt
szedni, az idõsek árulták a virágot, sokszor
éjjel egyig fenn voltunk, kötöztük a csok-
rokat, hogy el tudják vinni árulni másnap.
Lejártunk a volt villanytelepre zöldséget
tisztítani, hogy legyen pénz megélni, de
soha nem mentünk lopni, soha. Volt olyan
eset, hogy 10 deka cukrot tudtunk csak
venni, vagy zsírt, hogy valamit tudjunk
fõzni. Rossz világ volt, ami késõbb válto-
zott, könnyebb lett '60-as évektõl. 

A testvérem nagyon tehetséges volt, de
nem akart zenélni, elment a Debulayhoz,

lakatos lett. Õ is részt vett az Öregtemplom
lámpáinak és a Barátok templomában lógó
csillárnak a készítésében. Közben azért a
Taliggal járt koncertekre, neki sikerült el-
cipelnie magával. Az unokám Pécsett tanul
hegedülni, amikor elõször megláttam, ho-
gyan tartja a hangszert, olyan volt, mintha
az apám kezét láttam volna.

B.: Nagyon jó szüleim voltak, magyarok
között nõttünk fel, cigányozás, mint ami
ma folyik, nem volt. Olyanok voltunk,
mint a testvértek, eszembe sem jutott,
hogy van különbség közöttünk. Nagyon
szigorú nevelést kaptunk. Késõbb tapasz-
taltam, hogy többféle roma van, sokan
nem akarnak változni, rendszeresen dol-
gozni.  A zenészek egész életükben tanul-

tak, naponta gyakoroltak, megjelenésükre
mindig adtak, tiszták, jólöltözöttek voltak.
Híres prímásokként zenéltek Németor-
szágban, Franciaországban, még a holland
királyi udvarban is felléptek. László Géza
fia Norvégiában zenetanár volt. 

C.: Pelsõczy Kovács Jancsi prímás volt,
igazi profi zenész. Nemcsak játszott, de
komponált is, nótájával, melynek szövegét
felesége, Manci néni írta, díjat nyert a Ze-
neakadémián. Testvérével, Sándorral, aki
csellózott, saját zenekarával lépett fel es-
ténként. Testvérük István is felkapott ze-
nész, klarinétos volt, de õ nagyon fiatalon
meghalt. Édesapjuk remek zenész, hang-
szerkészítõ volt. Gyermekeit õ tanította,
Kovács Jancsi csak Földváron játszott. 

Nagy élet folyt a háború elõtt, és az öt-
venes évekig Dunaföldváron, a kerthelyi-
ségek, vendéglõk tömve voltak. A legjobb
együttes az övék volt. A háború után a
Franciaországból hazatért Mendi Lala is
zenekarában játszott és Sárközi Kálmán,
aki mindig pipec-elegáns, lakkcipõs bácsi
volt. Kovács Jancsi zenekarával utoljára a
Sóház utcai Kék-Duna étteremben lépett
fel a hatvanas évekig, majd nyugdíjba vo-
nult. n

Vendégek vagyunk ezen a földön, egy is-
meretlen nagy Úr vendégeiként botlado-
zunk a göröngyök között, ahogy Koszto-
lányi írja a Hajnali részegség címû ver-
sében. 
Egyszer azonban minden vendégség vé-
get ér, „véget vetnek a zenének, s haza
mennek a legények.“ Egyszer mi is el-
megyünk, végleg elmegyünk, miként
azok az embertestvéreink és szeretteink,
akik már elköltöztek örök otthonukba.
„Mert elmegy az ember örök otthonába,
s az utcán körös-körül siratók járnak…
A por visszatér a földbe, amelybõl véte-
tett, a lélek pedig Istenhez, aki adta.“
(Prédikátor könyve)

n SIMON ISTVÁN ÉS A PRESBITÉRIUM

A temetõ az a kegyeleti hely, ahol az el-
hunytak földi maradványai pihennek. Az
ápolt és gondozott temetõ elõdeink és utó-
daink megbecsülésérõl, illetve a mi önbe-
csülésünkrõl tanúskodik. Szeretett váro-
sunk temetõi sajnos nem mindig és min-
denben felelnek meg a „kegyeleti követel-

ményeknek“. A ravatalozók állapota, az
elõtetõk és az utak hiánya, az elszáradt vi-
rágszemét tárolása, a kerítések foghíjai stb.
igen sok kívánnivalót hagynak maguk
után. Jó lenne ez ügyben összefogni és a
temetõinket a szó metaforikus értelmében
is fölvirágoztatni. 

Elsõ lépés lehetne nemcsak a temetõk-
ben nyugvó holtak sírjainak ápolása, de a
környezetének rendben tartása és a lejárt
sírok megváltása. A temetõ - gondozás
ugyanis,  pl.  a szemét elszállítása igen
nagy anyagi ráfordítással jár. Ahol már
nincsenek élõ hozzátartozók, ott a fenntar-
tónak kell, kellene helyt állnia. 

A második lépés városunk vezetõinek
lobbizásával, közmunkával, összefogással
és némi beruházással; utak építésével, a ra-
vatalozók renoválásával, korszerûsítésé-
vel, elõtetõ építésével történhetne. (A kör-
nyéken is sok példát láthatunk erre vonat-
kozóan.) 

A harmadik lépés a kegyeleti szokásain-
kon való változtatás is lehetne. Mindig
szomorú látvány az elhunyttól és családjá-

tól való elhúzódás, a gyászolók visszahú-
zódó magatartása, távolságtartása. Emberi
kapcsolatainkban döntõ szerepe van a kö-
zelség és a távolság megválasztásának. A
nagy távolság a kívülállást, az együttérzés
hiányát érezteti inkább, mintsem a részvé-
tet. Tudom, hogy sokan szoronganak és
félnek a haláltól, s „az elmúlástól tetten ér-
ten“ bénultan állnak, jókora távolságot
hagyva élet és halál között. Pedig „makacs
elmúlás tolja maga elõtt a világot, mint bá-
nyász a szenet.“ (J.A.)  

A tiszta és rendezett temetõ a múlt meg-
becsülése és a jövõ igenlése, elõdeink és
utódaink megtisztelése. „Tudjuk pedig,
hogy ha földi sátrunk összeomlik, van Is-
tentõl készített hajlékunk, nem kézzel csi-
nált, hanem örökké való mennyei házunk.“
(II. Kor. Levél)

Vendégek vagyunk ezen a földön, azon-
ban nem mindegy hogy hol és hogyan pi-
henünk, milyen emlékhely adatik nekünk,
amely arról üzen, hogy valamikor mi is itt
jártunk s göröngyök között botoltunk e föl-
dön. 

*   *   *
Közlemény

Szeretettel kérjük a dunaföldvári refor-

Elmúlástól tetten érten

Ü

Ü
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mátus temetõkben - külvég, Bölcskei utca,
fölvég - nyugvó elhunytak szeretteit, hogy a
lejárt sírokat szíveskedjenek újra megváltani.
A meg nem váltott sírok és síremlékek a te-

metõ tulajdonosa, tehát a Református Egy-
házközség birtokába kerülnek vissza. 

A megváltás helye: Református Egyház-
község, Dunaföldvár, Ilona utca 3/a. Ha-

tárideje: 2012. szeptember 31. 
Megértésüket és fáradozásukat elõre is

köszönjük.
Áldás, békesség! n

Ü

Egészségnapok
Ezzel a címmel szervezett háromnapos
eseménysorozatot július közepén a Nap-
sugár Ellátó Központ a Duna utcai alap-
szolgáltatási központ épületében. 

n SZABADOS SÁMUEL

Jung Katalin szervezõ tájékoztatójában
elmondta, hogy a nyárra való tekintettel
fõleg az idõsebb korosztálynak és a gyere-
keknek szóltak a programok. A napi ese-
mények úgy épültek fel, hogy amíg az idõ-
sebb korosztály, a nagyik elõadásokat hall-
gattak, addig az unokákat érdekes gyer-
mekprogramokkal kötötték le a szervezõk.
Az egészségnapok keretei között bárki
igénybe vehette az ingyenes vércukor-
szint-  mérést, a vérnyomásmérést. 

Az elõadások témája is az idõs korhoz és

az ezzel kapcsolatos egészségügyi problé-
mákhoz kötõdött. Az elõadók közt volt or-
vos, természetgyógyász és szociális dolgo-
zó is. A témák közt szerepelt a koleszterin
probléma, a betegség megelõzésének mód-
jai, az idõs kor gondjainak otthoni kezelé-
si lehetõségei. Az elõadások általában kö-
tetlen beszélgetésekkel értek véget. El-

hangzott, hogy az idõskori egészségügyi
gondok nagy része viszonylag egyszerû
módszerekkel vagy rendszeres odafigye-
léssel kezelhetõ, mérsékelhetõ. Fontos vi-
szont ebben a korban a rendszeres orvosi,
egészségügyi ellenõrzés. 

A gyermekek számára ez alatt szintén ér-
dekes játékok, elõadások szervezõdtek a he-
lyi cserkészcsapat tagjai és a könyvtár dol-
gozói jóvoltából. Volt szó az illemtanról, vi-
selkedésrõl szituációs játékok által illusztrál-
va. Vetélkedõk, arcfestés, meseolvasás kö-
tötte le a fiatalok idejét és energiáját. 

Az érdeklõdõk száma nem volt túl nagy,
mivel ez volt az elsõ ilyen rendezvénye az
alapszolgáltatási központnak. Akik viszont
részt vettek rajta, hasznosnak és folytatás-
ra méltónak értékelték a rendezvényt. A
szervezõk ígéretet tettek arra, hogy õsszel
ismét lesznek egészségnapok. n

Jung Katalin

A vizelettartási probléma ma Magyar-
országon körülbelül 500 000 embert
érint, azonban közülük csak minden
ötödik fordul orvoshoz. Az idei évben a
nem kezelt betegek feltérképezése és a
beteginformáltsági szint növelése céljá-
ból országos betegedukációs program
indult Cseppnyi Önbizalom elnevezés-
sel. A programba összesen 142 háziorvo-
si praxist vontak be, Tolna megyében 5
rendelõben tartottak betegedukációs
fogadórákat. A programon összesen
több mint 15 000 érdeklõdõ vett részt.

n NAGY ÁKOS, VM.KOMM KOMMUNIKÁCIÓS

TANÁCSADÓ IRODA

Az idei évben június 18. és 24. között ren-
dezték meg a Kontinencia Nemzetközi Hete
(World Continence Week) a Nemzetközi
Kontinencia Társaság szervezésében. A
2009 óta minden évben megtartott kontinen-
cia hét célja - a programhoz hasonlóan - fel-
hívni a figyelmet a vizelettartási zavar prob-
lémájára és megismertetni az érintettekkel a
megfelelõ kezelési lehetõségeket.

A vizelettartási zavar még mindig tabu-
téma hazánkban és a világban is. Az érin-
tettek töredéke fordul csak orvoshoz, leg-
többen szégyellik problémájukat, kelle-
metlennek érzik, és nem mernek beszélni
róla. Sokan a tünetek alapján fel sem isme-
rik a betegséget és arról sem tudnak, hogy
létezik megfelelõ megoldás a panaszaikra. 

Ezen okok is nagyban hozzájárulnak ah-
hoz, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre át-
fogó, a teljes magyar lakosságra vonatkozó
adat a vizelettartási probléma tekintetében.
Nem ismert az érintett lakosok pontos
száma, sem az informáltság mértéke, holott
ezek az adatok szükségesek lennének a je-
lenlegi helyzet javításához, az érintettek,
hozzátartozók megfelelõ tájékoztatásához.

Annak érdekében, hogy az érintett cso-
portok megfelelõ tájékoztatásban és ezen
keresztül megfelelõ ellátásban részesül-
hessenek, az Új Inko Fórum kezdeménye-
zésében, az Országos Alapellátási Intézet
és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara szakmai, illetve az SCA Hygiene
Products Kft. szakmai partner-támogatásá-

val útjára indult a Cseppnyi Önbizalom -
Kontinencia Betegedukációs Program. 

A kampány keretében országosan 142
háziorvosi praxisban, Tolna megyében
Tolnán, Tamásiban, Györén és Szakcson
tanácsadási fogadóórákon vehettek részt
az érintettek, érdeklõdõk vagy hozzátarto-
zók, akiknek családtagjaik, ismerõseik
szenvednek vizelettartási zavarban és eset-
legesen ápolásra is szorulnak. A tanács-
adást a helyi szakdolgozók végezték, akik
az általános tájékoztatáson túl arra is lehe-
tõséget biztosítottak, hogy négyszemközt
is feltehessék kérdéseiket az érintettek.

A Programban több mint 15 000 érintett
és érdeklõdõ vett részt, ami kiemelkedõ-
nek tekinthetõ a téma intim jellegét figye-
lembe véve. Tolna megyében a résztvevõ 5
praxisban mintegy 500 érdeklõdõ jött el a
tanácsadásokra. 

A kezdeményezés sikereként könyvel-
hetõ el, hogy az eseményeken átlagosan a
meghívottak 33 százaléka meg is jelent,
azaz a megkeresettek harmada döntött úgy,
hogy szívesen beszélget a témáról. Tolna
megyében az országos átlagnál többen, a
megkeresettek mintegy 37 százaléka jött el
a meghirdetett idõpontokra.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy sikerült
megszólítani azokat a betegeket is, akik

Több mint 15.000 résztvevõ a
Cseppnyi Önbizalom programban

Ü
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eddig senkinek nem mertek beszámolni
problémájukról, õk - a jelek szerint - a szak-
dolgozónak sokkal szívesebben nyíltak meg
és tették fel kérdéseiket. Mind a betegek,
mind a résztvevõ háziorvosi praxisok mér-
földkõnek tekintik a programot, amely révén
sokkal erõsebb orvos-szakdolgozó-beteg
kapcsolatot és bizalmat sikerült kiépíteni.

A több mint 15 ezer kérdõív összesített
eredményeinek alapján a rendezvényeken
megjelentek 64 százaléka szenvedett a vize-
lettartási zavar valamely formájában - 46
százalék enyhe, 16 százalék középsúlyos, 2
százalék súlyos -, azonban sokan még sosem
beszéltek senkinek problémájukról.  

A háziorvosi praxisok a betegek állapo-
tán kívül azt is mérték, a megjelentek
mennyire tájékozottak a vizelettartási pa-
naszról, mennyire ismerik fel a tüneteket
és tudják-e milyen megoldási lehetõségek
vannak problémájukra. A megkérdezettek
több mint fele (59%) érzi úgy, hogy kevés
információja van a vizelettartási nehézség-
rõl, 35 százalékuk véleménye szerint ele-
gendõ az információja, és csak 6 százalék
gondolta úgy, hogy mindent tud róla.

Az elõzetesen kitûzött 40 és 60 év közöt-
ti célcsoport esetén az érintettség 53,3 szá-
zalékos volt, akiknek szintén több mint fe-
le nem rendelkezett elegendõ információ-
val a problémáról.

Az érintettek 54 százaléka elsõsorban
orvosa tanácsait fogadná meg a betegség-
gel és a megfelelõ kezelési lehetõségekkel
kapcsolatban. 12 százalékuk patikustól, 13
százalékuk pedig barátnõktõl, család-
tagoktól kérne segítséget, 10 százalékuk az
interneten böngészne, ha kérdése merülne
fel a problémával kapcsolatban.

A megjelentek 11 százaléka eddig nem
konzultált volna senkivel, nem szívesen
beszélt a tüneteirõl, panaszairól, azonban
már õk is megtették az elsõ lépést a tanács-
adáson való részvételükkel.

Az eredmények tükrében elmondható,
hogy a vizelettartási zavarról még mindig
nehezen beszélnek az érintettek, de a szak-
dolgozó lehet az a „partner“, aki elõtt nem
félnek megnyílni, aki így a szûrésben és az
edukációban is kulcs szerepet vállalhat.
Természetesen a jövõben is az a cél, hogy
minél szélesebb körben felhívjuk a figyel-
met a vizelettartás problémájára és minél
több érintett tájékozódhasson a megfelelõ
és életminõséget javító kezelési lehetõsé-
gekrõl. Ezen okokból kiindulva a szerve-
zõk a kezdeményezés folytatását és kiter-
jesztését tervezik.

Az Új Inko Fórumról
Az Új Inko Fórum az elsõ olyan civil-

szervezet, amely az inkontinenciához kap-
csolódó  problémák szakmai megoldását is
segíti. Az Új Inko Fórum azt a célt tûzte
maga elé, hogy a betegeknek, az orvosok-
nak és a szakmai döntéshozóknak is min-
den szakmai jellegû támogatást megadjon.
Tagjai az inkontinencia által érintett orvo-
si szakterületek elismert szakemberei, aka-
démikusok, professzorok, fõorvosok. Az
Új Inko Fórum a betegek, családtagjaik in-
formálása mellett fontosnak tartja a leg-
újabb orvosi megoldások, kezelési mód-
szerek ismertetését a betegellátásban dol-
gozó kollégák számára is.

Az Országos Alapellátási
Intézetrõl

Az Országos Alapellátási Intézet az
alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvo-
si, iskolaorvosi, védõnõi szolgálat és a be-
teg otthonában nyújtott ápolási szolgálta-
tás) szervezési-módszertani, tudományos-
kutató, gyógyító-megelõzõ intézménye. A
népegészségügyi programmal összhang-
ban célja a lakosság egészségi állapotának
javítása, a népességet leginkább veszé-
lyeztetõ betegségek visszaszorítása, a ha-
lálozások számának csökkentése, demog-
ráfiai helyzetünk javítása. Segíti az egysé-
ges, egyenlõ és hatékony megelõzõ, gon-
dozó és rehabilitációs tevékenységet. Al-
kalmazza és támogatja az Egészségügyért
Felelõs Államtitkárság vonatkozó irány-
mutatásait, együttmûködik a megfelelõ
szakhatóságokkal és a szakfelügyeleti
szolgálattal. Regionális központjain ke-
resztül kapcsolatot tart minden alapellátási
egységgel.

Regionális központjain keresztül kap-
csolatot tart minden alapellátási egységgel.

A Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamaráról

A 2004-ben alapított Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
jelenleg az egyik legnagyobb létszámmal
rendelkezõ és legtöbb szakterületet ma-
gába foglaló szakmai kamara. A MESZK
a szakdolgozói hivatás gyakorlásával
összefüggõ ügyekben képviseli és védi a
szakdolgozók jogait, valamint képviseli a
szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi
szakmai szervezetekben. Legfontosabb
célja, hogy szakmai és etikai támogatást
nyújtson a folyamatosan önállóvá váló

szakterületek dolgozóinak. Kiemelt fi-
gyelmet fordítva arra, hogy a Kamara tár-
sadalmi szerepének és súlyának megfele-
lõ mértékben járuljon hozzá az egészség-
politika alakulásához, és ezen keresztül a
lakosság egészségügyi ellátásának javítá-
sához.

Az SCA-ról
Az SCA egy nemzetközi higiéniai ter-

mék és papírgyártó vállalat, mely személyi
higiéniai termékeket, higiéniai papírtermé-
keket, csomagolóanyagokat és papír alap-
anyagú termékeket állít elõ. A cég higiéni-
ai portfóliója olyan nemzetközileg ismert
márkákat vonultat fel, mint a TENA és a
Tork, illetve regionálisan jól ismert neve-
ket is tartalmaz, mint például a Tempo, a
Zewa, a Velvet, a Libero, a Libresse és az
Edet. A vállalat a személyre szabott ellátás
és a fenntartható fejlõdés élharcosa és mint
ilyen, világszerte minden üzleti területén
elismerésnek örvend. n

Homo ludens
n BAKSAY ERIKA

A csajok inkább hölgyek voltak, 40-
50 tájékán, decens külsõ, szoknya, csini
blúz. Tökéletesen rendes embernek lát-
szottak, ahogy a játszótér ösvényén ti-
pegtek körömcipõikben, egészen addig,
míg meg nem látták az újfajta mérleg-
hintát. 

A mérleghinta tényleg dizájnos volt,
félkör alakú vascsõre felerõsített két
ülõke, középen egy rúdra függesztve. A
mérleghinta láttán a hölgyek megtorpan-
tak, alaposan szemügyre vették, aztán
lopva körülnéztek, mintha valami rossz-
ban sántikálnának. 

Aztán kibújt belõlük a gyerek: a hintá-
hoz léptek, lábuk közé kapták szoknyái-
kat, és nehézkesen felkászálódtak az
ülõkékre. A libikóka imbolygott, veszet-
tül forgott minden irányban, a hölgyek
halkan sikongattak, nagyokat löktek ma-
gukon, és keringtek, egyre gyorsabban
és magasabban. 

Csak egy perc volt. Csöppet sem ke-
csesen lekászálódtak azután, illendõen
lesimították szoknyáikat, körülnéztek
megint lopva, felkapták retiküljeiket, és
körömcipõikben kopogva éppoly ren-
desnek látszva sétáltak tovább a város-
központ felé, ahogyan jöttek. n

Ü
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A címben szereplõ megállapítás a nyári
idõszak elsõ felére igaz, de valószínû,
hogy az egész nyári szezonra jellemzõ
lesz. Ezt a következtetést vonhattuk le
abból a beszélgetésbõl, melyet Viczai Já-
nossal a Dunaföldvári Dunaparti Ide-
genforgalmi Zrt. vezetõjével folytattunk
a két objektum forgalmáról, mûködésé-
rõl. 

n SZABADOS SÁMUEL

A kempingbõl fõleg a hazai turisták hi-
ányoznak - mondta Viczai János. Nyár
elején az osztálykirándulások alkalmával
megfigyelhetõ volt egyfajta fellendülés,
de utána a hazai vendégeket fõleg a vá-
rosban és a környéken hosszabb-rövi-
debb ideig munkát vállalók jelentették.
Szállásukat általában a munkaadóik fi-
zették. 

Az idei legnagyobb beruházást a házak
és a lakókocsi - parkolóhelyek szennyvíz-

hálózatra való csatlakoztatása volt. A lépés
oka a talajterhelési díj drasztikus emelke-
dése volt. A munkák során 280 méter csõ-
hálózatot fektettek le; a kivitelezést helyi
erõbõl, sok vállalkozói segítséggel sikerült
megoldani, így az összes költség kb. 400
ezer forint volt. Ez azért jelentõs, mert kül-
sõ kivitelezõ több mint egymillió forintért
vállalta volna a munkát. 

A strand területén januárban a gyógykút
hibásodott meg a felszín alatt, minek kö-
vetkeztében nagyobb mennyiségû hideg-
víz került a szivattyúba. Így csökkent a
gyógyvíz hõmérséklete és a higulás követ-

keztében a hatása is. A hibát sikerült kija-
vítani. 

Viczai János tájékoztatása szerint a  fe-
dett gyógymedence szolgáltatásait, például
az iszappakolást és a vízitornát továbbra is
sokan veszik igénybe. A külsõ medence
forgalma különösen a júliusi több hetes
forróságban növekedett. A víz minõségét
rendszeresen és szigorúan ellenõrzi több
hatóság, de idén semmilyen szennyezõdést
nem tapasztaltak. 

A dohányzás korlátozása a strand terüle-
tére is érvényes. Fedett helyen tilos rágyúj-
tani, a szabadban pedig csak a kijelölt he-
lyeken lehetséges. A vendégek általában
betartják az elõírásokat. 

Mint megtudtuk, az évenként meghirde-
tett úszótanfolyam idén rekord részvétellel
zajlott. Népszerûségére jellemzõ, hogy
még egyet szerveznek augusztusban.
Nemcsak az úszótanfolyam jelentett szer-
vezett gyermekprogramot a fürdõ terüle-
ten, hiszen a  Holler UFC ifjú focistái há-
rom hétig a strand területén edzõtáboroz-
tak. A kimerítõ labdás edzések közt fel-
üdülés volt a sportolóknk megcsobbanni a
hûs medencében. n

A strand forgalma nõtt,
a kempingé csökkent

A néphagyomány szerint régen Péter-
Pál nap környéke volt az aratás kezdete.
Az utóbbi évtizedekben ez az idõpont
mindig tolódott jó pár napot, de ez év-
ben június utolsó hetére megérett a ga-
bona és meg kellett kezdeni az aratást. 

n SZABADOS SÁMUEL

Dunaföldvár környékén februártól má-
jus közepéig minimális csapadék hullott.
Ez a gabonaféléken is meglátszik. A búza
szára alacsony, rövid lett, s a többi kultúrát
is megviselte az aszály. A kukorica nehe-
zen bírja a szárazságot, június végére az al-
só levelek sok helyen már sárgultak. Ez
jellemezte a napraforgót is. 

A búza termésátlaga idén alacsonyabb
lett, az átlagos, hektáronkénti 4 tonnát or-
szágos szinten talán sehol sem éri el. A mi-
nõsége viszont kiváló, jó az esése, magas a
sikértartalma, 40 körüli, ez az érték az át-
lagnál magasabb. Fehérjetartalma eléri a
18-as értéket, a korábbi 14-15-höz viszo-
nyítva ez nagyon jó. Tehát a minõség jó, a
mennyiség viszont kevés. Ez a tény érezte-
ti hatását az árviszonyokban is. Nyár köze-

pén a felvásárlási ár 55 ezer forint volt ton-
nánként, a takarmánybúzáé 51-52 ezer kö-
rül mozgott. 

A gazdák jelenleg kivárnak; akinek nem
sürgõs, nem adja el gabonáját. Az aratás
befejeztével ismertté vált a termés mennyi-
sége, ami kevesebb, mint a korábbi évek-
ben volt, így a gabona ára õsszel biztosan
magasabb lesz. A következmény pedig a
fogyasztók számára az év vége felé élelmi-
szerdrágulást jelenthet. 

A búza betakarítása városunk környé-
kén, de országosan is július végére befeje-
zõdött. A modern gépek lerövidítik az ara-

tási idõ, jól bírják a terhelést, ritkán hibá-
sodnak. Ha minden körülmény optimális,
egy nap átlagosan 20 hektárt aratnak le. 

Csapadék ugyan kellene, de betakarítás
gyorsabb a száraz talajon. Földvár külterü-
lete viszonylag hullámos felszínû, a lejtõ-
kön, domboldalakon lassabban mozognak
a gépek. A gépkezelõk legnagyobb „ellen-
felét“ a nagy meleget sikerült legyõzni: a
légkondicionált vezetõfülkében 25 fok a
hõmérséklet, míg odakint 35°C. n

Idén korábban kezdõdött az aratás

Meghívó
n A BERZE-NAGY ILONA

VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

Szeretettel várjuk önt és barátait

Oszoli Piroska akvarell és pasztell ké-

peinek kiállítására. Az alkotások elõ-

ször láthatók gyûjteményes kiállításon.

A tárlat megtekinthetõ a Berze-Nagy

Ilona Városi Könyvtárban 2012. augusz-

tus 24-ig a könyvtár nyitvatartási idejé-

ben. n
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Várunk minden halszeretõ baráti társasá-
got civil és társadalmi szervezetet illetve
magánszemélyeket.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
HALÁSZLÉ, EGYÉB HALÉTEL
Értékes díjak, egész napos programok

várják a versenyzõket és vendégeiket.
Találkozzunk a szokott helyen, a Duna-

parti nagy fák alatt, a parkban!
8:30 fõzõhelyek elfoglalása
9:00 verseny kezdete
11:00 zsûrizés megkezdése
13:00 eredményhirdetés
RÉSZVÉTELI DÍJ 3.000 FT, ME-

LYÉRT A RENDEZÕK ASZTALT, PA-
DOT, SÁTRAT, AJÁNDÉKOKAT BIZ-

TOSÍTANAK. RÉSZLETES INFORMÁ-
CIÓ DUNAFÖLDVÁRON A MÛVELÕ-
DÉSI KÖZPONTBAN:

7020 Dunaföldvár Ilona utca 9. 
Telefon: (75) 541-000
JELENTKEZÉS: Online:

h t t p : / / d u n a f o l d v a r -
muvhaz.hu/halaszle.html

E-mail: muvhaz@dunafoldvar.hu
„SZÁLLJON A HALÁSZLÉ ILLATA,

VIGYE HÍRÜL VÁROSUNKON TÚL,
HOGY ITT HALSZERETÕ NÉP ÉL!“ n

Meghívó
A „Légy készen a családra“ projekt ke-

retében a tgyásról, gyesrõl, gyedrõl mun-
kába visszatérõ szülõk támogatására IN-
GYENES képzésre hívunk és várunk min-
den kedves érdeklõdõt!

A képzés tematikája:
1. Önismeret (Biográfia, életszakaszok,

egyéni kérdések)
2. Személyiségfejlesztés (Idõ-család-

munka-önmagam. Idõ és feladatmenedzs-
ment tréning)

3. Álláspályázat (Önéletrajzírás, mo-
tivációs levél, eligazodás a hirdetések

között, információszerzés, hagyomá-
nyos és on-line álláskeresési techni-
kák)

4. Kommunikáció (Tárgyalástechnika
alapjai)

5. Kiválasztási technikák (egyéni és cso-
portos, interjú szimuláció)

6. Kiválasztási technikák (egyéni és cso-
portos, interjú szimuláció)

7. Konfliktuskezelés
8. Stresszkezelés
9. Támogató szolgáltatások (állami ellá-

tások, adó- és járulék kedvezmények,
munkajogi védelem)

Tervezett idõpontok, alkalmanként 14-
18 óráig:

08.24; 09.02; 09.08; 09.15; 09.22;

09.29; 10.05; 10.12; 10.26

Helyszín: Dunaföldvár, Ispánház

(Rátkay köz)

A képzési alkalmak teljes idõtartama

alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk!

Az érdeklõdõk részére korlátozott szám-

ban tudunk helyet biztosítani, így kérjük,

részvételi szándékukat 2012. augusztus

15-ig, Lipták Tamásnak jelezzék Tel: 30

529 79 25, e-mail: liptakt@vipmail.hu n

Halászléfõzõ verseny
http://dunafoldvar-muvhaz.hu/halaszle.html
e-mail: muvhaz@dunafoldvar.hu

Sok szeretettel várunk minden hajda-
ni és jelenlegi „emelgést“ 2012. szeptem-
ber 15-én, szombaton a jubileumi ün-
nepségünkre!
Program:

10 óra: 
Kiállítás- megnyitó, jubileumi évkönyv-

bemutató a gimnáziumban 
11 órától: 
– Nosztalgia sportversenyek a tornacsar-

nokban és a kézilabdapályán
– Iskolatörténet, fotótörténeti és mûvé-

szeti kiállítások a gimnázium épületében
– A családfaverseny pályamunkáinak

tárlata
– „Tanáraink mondták, diákjaink mond-

ták“ - Aranyköpések fala
– Idõszalag
– Tanártablók
15 óra:
Ünnepi mûsor a mûvelõdési házban
Egész nap: nyitott gimnázium - osztály-

találkozók, volt diákok találkozójának tar-
tása igény szerint. Filmek, fotók, emlékek

megtekintése, tablóböngészés a gimnázi-
umban.

Az Idõszalag és az Aranyköpések falá-
nak saját, új információikkal történõ bõví-
tése!

*   *   *
Kedves Egykori MLG-sek!

Olyan családfa-pályázatokat várunk a
Magyar László Gimnázium fennállásának
60. évfordulójára, amelyeken a pályázók
megjelenítik az MLG-s rokonokat, és akár
a gimnázium falai közt bimbózó, házas-
sággal megpecsételt szerelmeket is.

A legérdekesebb, legszemléletesebb és
legtöbb MLG-s rokont felsorakoztató
munkákat jutalomban részesítjük, és kiál-
lítjuk 2012. szeptember 15-én, a 60. évfor-
dulónkat ünneplõ rendezvényünkön.

A szabadon választott technikával elké-
szített pályamunkákat A4-es vagy annál
nagyobb méretben, plakát formájában vár-
juk a gimnáziumban 2012. szeptember 7-
ig.

*   *   *
A 60. évfordulóra készülõ kiállításra

várjuk a gimnázium történetéhez kapcso-
lódó írott és/vagy fényképes esetleg tárgyi
emlékeiteket, továbbá mindazon csapatok
jelentkezését, melyek a nosztalgia kézi-
labda, röplabda és kispályás labdarúgó-
mérkõzéseken részt vennének.

Az induló csapatok: 
Férfi/ nõi terem kézilabda: 5+1 fõ
Férfi/nõi szabadtéri kézilabda: 6+1 fõ
Férfi/nõi kézilabda: 6 fõ
Férfi terem labdarúgás: 4+1 fõ
Férfi szabadtéri labdarúgás: 5+1 fõ
A tárgyi emlékeket, a csapatok jelentke-

zéseit 2012. szeptember 7-ig várjuk sze-
mélyesen a gimnáziumban vagy a követ-
kezõ elérhetõségek egyikén: telefonon 75/
541-269, 75/541-270, e-mailben mag-
yarlaszlogimi@freemail.hu.

Várunk rátok, számítunk rátok! Ta-
lálkozzunk 2012. szeptember 15-én a gim-
náziumban! 

A Magyar László Gimnázium pedagó-
gusai n

60 éves a Magyar László Gimnázium



16.

n CSEPELI ISTVÁN

Szakági érdeklõdéssel az elmúlt négy
évtized során az országunk számos terüle-
tét napokig, esetleg hetekig ott lakva jár-
tam be. A Zemplén- felvidék apró falvai,
az Alföld tanyavilágának töredéke, vagy
az Ormánság festett mennyzetkazettás re-
formátus templomai, az ott élõ emberekkel

töltött idõk emlékei örök élménynek ben-
nem maradtak. Néhány éve, a Balaton-fel-
vidék gyöngyszemén, Magyarpolányban
bõ hetet töltöttem. A falu a Mûemlék Fel-
ügyelet védettségét bírja, miáltal az öreg,
de jellegzetes parasztházakat eredeti for-
májukra központi forrásból segítik felújíta-
ni, bizonyos utcákban kizárólag a hagyo-
mányos építészeti megoldással lehet új há-

zat építeni. 
Bevezetõmmel csupán jelezni szeret-

ném, a már letûnt világ fellelhetõ hagya-
tékát indokolhatóan óvni, belõlük valami
fontosat tovább éltetni, régen felismerést
nyert. Dunaföldváron élve többedma-
gammal tudjuk, tapasztaltuk, mi több be-
látjuk, az értékõrzõ szemlélet nehezen
ehetõ falat. Különösen abban a formában
problémás, midõn az új idõk új dalai kö-
zött Dunaföldvár város önmeghatározása
némi pontosításra szorulna: 

Merre tartunk? Mezõváros? Iparvá-

A május-júniusi vizsgaidõszakban 122 fõ
vizsgázott a D-B-M MONI Magyar
László Gimnázium és Szakiskolában.

n BALOGH EMESE

A gimnáziumban összesen 85 jelentkezõ
vizsgázott a május-júniusi vizsgaidõszak-
ban: 49 végzõs diák tett rendes, három
elõrehozott érettségi vizsgát. Emelt szinten
15 tantárgyi vizsgaeredmény született. Az
alsóbb évesek közül 26 tanuló vállalkozott
elõrehozott érettségi vizsgára, a már
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõk
közül pedig tízen jelentkeztek be ismétlõ,

szintemelõ, illetve kiegészítõ vizsgára. Az
érettségi vizsga eredménye iskolai szinten
3,62 lett; két kitûnõ, hét jeles bizonyítvány
született. Egy tanulónak kell a jövõben
javítóvizsgát tennie. 

A szakiskolában 37 tanuló tett szakmai
vizsgát. A panziós, falusi vendéglátók 7
modulból, a hegesztõ és a szerkezet-
lakatosok hatból vizsgáztak, az élelmiszer-
és vegyi áru-eladók írásbeli, gyakorlati és
szóbeli vizsgát tettek. Az elméleti és szó-
beli vizsgák a szakiskolában zajlottak, a
gyakorlati vizsgák helyszíne pedig a
gyakorlati képzõhely volt. Ez - a panziós,

falusi vendéglátók kivételével- külsõ
helyszíneket jelentett. A panziós, falusi
vendéglátók gyakorlati vizsgája a tanév
során elkészült iskolai tanpanzióban
zajlott. A szakmai vizsgák hármas fölötti
eredménnyel zárultak; minden vizsgázó
kapott bizonyítványt.

A középfokú intézményben a 2012-2013-
as tanév 2012. szeptember 3-án 8 órakor
évnyitó ünnepséggel indul. Mindkét tagoza-
ton van még lehetõség pótbeiratkozásra: a
gimnáziumban a hat- és a négy évfolyamos
képzési idejû osztályba, a szakiskolába
pedig - a 8. osztály elvégzése után -  három,
- a 10. osztály elvégzése után - kétéves
képzési idejû osztályba tudnak fogadni
jelentkezõket. Megfelelõ létszám esetén
érettségizettek számára irodai asszisztens
képzés is indul. n

Negyedik alkalommal rendezték meg a
helyi fogatosok és lóbarátok a földvári
Betyárnapot a vásártéren. 

n SZABADOS SÁMUEL

A nap fõszereplõi természetesen a lovak
voltak. Ismét megrendezték a fogathajtást
a helyi és környékbeli fogatosok részvéte-
lével. Sor került a lovagló sprintversenyre
és a vadászhajtásra is. Érdekességnek szá-
mított a parasztszekér bemutató. A fakere-
kû lomha járású parasztszekerek néhány
évtizede még szerves részei voltak a falusi
utcai közlekedésnek. Ma már csak bemuta-
tókon lehet találkozni velük. A fakerekû és
vasabroncsú lovas kocsik egészen máskép-
pen mozogtak a versenypályán, mint a gu-
mikerekû fogatok. 

A XXI. század „betyárjai“ megdöbbentõ

ügyességgel bizonyították a lovas bemuta-
tón, hogy a régi közmondás szerint a ló az
ember egyik legjobb barátja. A harmónia
és az összhang bizonyította ezt, melyet a
különbözõ ügyességi mutatványokon lát-
hatott a közönség. A fülledt, meleg idõ
megviselt embert, állatot egyaránt. Gazdá-

ik szerint a lovak is másképpen viselked-
nek ebben a párás melegben. Jobban oda
kell figyelni rájuk, van, amelyik ingerléke-
nyebb. 

A nap hangulatához illõen a lótartáshoz
szükséges eszközöket is lehetett vásárolni a
helyszínen. A díszes ostorok, nyergek, ló-
szerszámok közül nem egy a népi iparmûvé-
szet jegyeit hordozta magán. Az érdeklõdõk
az õsi magyar íjászat fortélyaival is megis-
merkedhettek, célba lõhettek az erre kijelölt
pályán. A versenyszámok alatt a pálya szé-
lén készülõ pörkölt illata csalogatta délidõ-
ben asztalhoz a versenyzõket és a szervezõ-
ket. A maradékot a közönség is megkóstol-
hatta; estefelé pedig a földvári Korda-Balázs
duó szórakoztatta a megjelenteket. 

Téglár István fõszervezõ szerint a helyi
támogatások nagyban hozzájárultak a nap
sikeréhez, ennek alapján nagy valószínû-
séggel jövõre is felbukkannak a betyárok a
földvári vásártéren. n

Ismét betyárok jártak a vásártéren

Olvasói levél

Tájak, házak, emberek

Lezajlottak a vizsgák a Magyar
László Gimnázium és Szakiskolában

Ü
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Az idén már a harmadik kereszt újult meg
Dunaföldvár területén a környékbeli lako-
sok vagy földtulajdonosok összefogásával.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Jólesik jártunkban-keltünkben a város leg-
eldugottabb pontjain is ránézni egy szép fe-
születre, mondani egy rövid fohászt, megkö-
szönni valamit a Jóistennek, vagy egyszerû-
en csak gyönyörködni benne. Ehhez az él-
ményhez járultak hozzá a Diós-dûlõben gaz-
dálkodó dunaföldváriak Pozsgai Sándorné,
Julika néni vezetésével. 

A kereszt története a 18. századra nyú-
lik vissza, Mednyánszky apát állíttatta a
környéken dolgozó római katolikus hitû
embereknek, akik annyira vallásosak vol-
tak, hogy még munka közben is szántak
idõt az imára. Kérték az áldást a termés-
re, és énekelve imádkoztak az idõjárási
viszonyok kedvezõ alakulásáért. Az az-
óta eltelt hoszszú évek alatt azonban

igencsak megromlott a kereszt állapota, a
homokkõbõl készült alapja elporladt, a
II.világháború alatt pedig többféle sérü-
lés - akna, bomba - is érte. 

Pozsgai Sándorné elmondása szerint elõ-
ször csak felújítani szerették volna a keresz-
tet, de amikor Dávid Dezsõ, a kõfaragó mes-
ter jobban megvizsgálta, kiderült, annyira
rossz állapotban volt, hogy teljesen újat kel-
lett készíteni. Így aztán a helyét is megvál-
toztatták; az út fölé került, ezzel kicsit job-
ban látható, mint eddig, és kevésbé veszé-
lyes az elhelyezkedése. 

A környékbeli gazdák adományaiból si-
került a keresztet mészkõbõl, a corpust pe-
dig tûzzománcból elkészíteni. Kövics Mi-
hály, Gallai Sándor és Sztanu Mihály in-
dítványozták a munkálatok elkezdését. A
pénzadományokon felül a város közmun-
kásai dolgoztak a tereprendezés során, va-
lamint egy padot is elhelyeztek a kereszt
mellé. Petkó Tamás, plébános egy szép
szertartás keretén belül megszentelte, és
több mint húsz hívõ együtt ünnepelte a
megújult emléket. n

Az idei pedagógus napi városi ünnepsé-
gen több évtizedes munkájáért két pe-
dagógus részesült magas szintû elisme-
résben. Interjúnkban életpályájukról,
hivatásukról beszélnek. 

n SZABADOS SÁMUEL

Dr. András Ferencné - a tanítványok né-
pes generációjának Mara nénije- a szegedi
egyetem által ajándékozott arany diplomát
vehette át abból az alkalomból, hogy ötven

éve végzett a szegedi fõiskolán. Gyakorló
évét egy Szentes melletti kis faluban végez-
te, mely számára az élet iskoláját is jelentet-
te. Részlegesen összevont osztályokban kel-
lett dolgoznia, elég nehéz körülmények
közt. Sok tapasztalatot gyûjtött ez idõ alatt. 

Házasságkötés után orvos férjével együtt
Kalocsán kapott munkát. Az akkori viszo-
nyok közt a város elit iskolájának számí-
tott új munkahelye. A jól felszerelt, sok ér-
telmes gyereket magába foglaló iskolát

egy határozott, de emberséges igazgató ve-
zette, akitõl - elmondása szerint - sokat le-
hetett tanulni. 

Az András házaspár 1968-ban került
Dunaföldvárra. Az egyes számú általános
iskolába került Dr. András Ferencné, ahol
már rutinnal rendelkezve folytatta munká-
ját. Jó kollektívában dolgozott, sok kollé-
gájával baráti kapcsolata alakult ki. 

Mint mondta, a korra jellemzõen sok
volt a gyerek, nem volt ritka a negyven fe-
letti osztálylétszám sem. Kemény munkát
kellett végeznie ennyi gyerek lekötéséhez,
irányításához. 

Kitüntetett pedagógusok

Keresztszentelés a Diósban

ros? A fogas kérdések eldöntését az il-
letékesekre hagynám. 

Jóllehet napjaink városképén az irány
bizonytalansága érzékelhetõ. Egyrészt
adva van a vár és rendezett környezete,
másrészt a fõ- és mellékútvonalakon az
újkori köz- és magánépületeink a kortü-
netünk összes velejáróját magukon hor-
dozzák. Természetesen nem a nyilván-
való értékzavarról kívánok szólni.

Közismert, az elmúlt évszázadokban er-
refelé jellemzõen földet mûveltek az em-
berek. Ötven éve, a gépesítettséget alkal-
mazva többségével nagy vagy középüzemi
módszerekkel gazdálkodnak, miközben a

valaha volt kézmûipar tizedére zsugoro-
dott, a kereskedelem stagnál, miközben a
nagyipar néhány változata megjelent a ha-
tárban. És lassan végérvényesen eltûnik a
település egykorvolt zászlóshajó - a pa-
raszti társadalom - létformája, vele együtt
eltûnt a kultúrája jellegzetessége: az em-
berléptéket évszázadokra meghatározó pa-
rasztházak, a kis kapuk melletti padok so-
ra. Tévedés ne essék, a helyi paraszti társa-
dalom tárgyi és szellemi múltidézése nem
a vizes falú, nádtetõs házakat és a benne
élõ szegénységet kívánja éleszteni. Szem-
léletemben fogantan, mi, ma élõk tartoz-
nánk az egykor itt élõ elõdöknek annyival,

hogy az általuk is jelentõsen gyarapított te-

lepülés létformájából valami apróságot

megõrzünk. Lényegében azért, mert a kor-

hû tárgyaikat õk formázták, formáik napi

szokásokat, helyi jellegzetességet, egyben

a magyar kultúra részét jelentik. És közel

sem mellékesen, a sokszínûen gyakorolt,

de irányra ható közösségi létformára, az

évszázadok csiszolta együttgondolkodás-

ra, bejáratott minták találhatók. 

Írásommal üdvözlöm az egykor beful-

ladt, dunaföldvári tájház létrejöttén fára-

dozók értelmes szándékát! n

Ü

Ü

Pozsgai Sándorné
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Dunaföldvári csapat is lehetõséget ka-
pott az idén júliusban Csopakra látogat-
ni, ahol a csoport tagjai kellemes prog-
ramokon vehettek részt egy egész héten
át.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

A nyár közeledtével mindig felmerül a pe-
dagógusokban, a diákokban és a szülõkben,
hogy mivel töltse el (lehetõleg értelmesen) a
gyermek a nyári szünetet. Sajnos, sok család
nem engedheti meg magának, hogy gyerme-
keit húsz-huszonötezer forintért táborokba
küldje. Erre nyújtott megoldást az idei évben
az Erzsébet tábor, ami egy országos szerve-
zésû program volt, június végétõl augusztus
végéig, kb. 10.000 tanuló részvételével, ki-
lenc helyszínen. Egyetlen feltételnek kellett
eleget tenni ahhoz, hogy pályázat útján je-
lentkezhessenek a csoportok: a családokban
az egy fõre jutó jövedelem ne haladhatta
meg a minimálbért. A táborozóra nézve a tá-
bor összköltsége 5000 Ft/fõ, volt valamint
az útiköltség. 

A pályázatra Kõbányainé Szávolovits
Ágnes hívta fel a gyerekek és a kollégák fi-
gyelmét, s õ is bonyolította le, az iskolatit-
kár, Németh Mária segítségével. Városunk
felsõ tagozatos diákjai közül fõleg 6-7. év-
folyamos tanulók, de néhány ötödikes is,
összesen 30-an, három kísérõ tanárral
(Kõbányainé Szávolovits Ágnes, Szieglné
Németh Irén és Varga Gabriella) indultak
útnak.

Változatos és színvonalas élményekkel
gazdagodtak a gyerekek a tábor során. Na-

gyon tetszett mindenkinek a szálláshely, az
ellátás (napi ötszöri étkezéssel), és kivált-
képpen a foglalkozások, a versenyek és a
strandolás a „magyar tengerben“. Mivel az
elsõ három nap kánikula fogadta a táborozó-
kat, ez idõ alatt a fürdés volt az elsõdleges
idõtöltés, majd következett egy kis lehûlés,
amikor kirándultak, ismerkedtek egymással
az ország különbözõ tájairól érkezett diá-
kok. Izgalmas volt a tánctanulás, daltanulás,
de leginkább az éjszakai bátorságpróba. Sok
kézmûves foglalkozás zajlott a hét során,
többek között gyertyaöntés, textilfestés és
szalvéta- ill. bõrtechnika elsajátítása. A di-
ákolimpián fõleg a sportolók szerepeltek
ügyesen, a hét utolsó vetélkedõje pedig
Szent Erzsébetrõl szólt, amelyre egy kis se-
gítséggel elõre tudtak készülni a verseny-
zõk. A bõséges programok mellett azért ju-
tott idõ esti kikapcsolódásra is: a Balaton-
parti séta során még karaoke-éneklésen is
szerepeltek a földváriak.

A hazafelé tartó úton a balatoni bobozás
zárta ezt az izgalmas hetet. Mindenki sok
élménnyel gazdagodva tért haza, és min-
denképpen szeretne még legalább egyszer
visszatérni Csopakra. n

Erzsébet táborban jártunk

Dr. András Ferencné nyugdíjazásáig
a dunaföldvári általános iskolában taní-
tott. Hivatásában fontosnak tartotta az
oktató és nevelõ munka egyenrangúsá-
gát. Ennek szellemében tanított. Már pá-
lyakezdõ évei alatt kialakult benne az az
igény, hogy minden diákból kihozza a tu-
dása javát. Így a gyenge tanulókban is
megkereste pozitív erényeiket, hasznos
emberi tulajdonságaikat; ez adta munká-
ja értelmét és örömét. 

Kilián Zoltánné, Marika idén vonul
nyugdíjba a külvégi óvoda óvónõjeként,
ahol vezetõ óvónõ és munkaközösség ve-
zetõi tisztet is betöltött. Ez alkalomból ve-
hette át a Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met a Nemzeti Erõforrás Minisztériumá-
tól. 

Marika érettségi után munkába állt, nem
tanult tovább. Elsõ gyermeke születése
után határozta el, hogy óvónõ lesz. 1979-
ben jelentkezett a kecskeméti fõiskolára,
levelezõ szakra, s munkája mellett szerzett
diplomát. 1984-ben Dunaújvárosból költö-
zött családjával városunkba. 1997- ben ve-
zetõ óvónõ lett. Irányítása alatt stabil dol-
gozói közösség alakult ki, az óvoda meg-
újult, szépült. Késõbb munkaközösség ve-
zetõként kollégáival együtt sok új ötlettel,

elképzeléssel lepték meg a gyerekeket és a
szülõket. 

Mint mondta, a több mint harminc éves
pályafutás során módosult, átalakult a pe-

dagógus munka. Változott az erkölcsi,
anyagi megbecsültség is. A pénz mindig is
kevés volt, s aki több évtizedet ledolgozott
óvónõként, azt elsõsorban a hivatástudat, a
gyerekek szeretete tartotta a pályán. A szü-
lõi szerepek is átalakultak. Az anyukák,
apukák egyre kevesebb idõt tudnak a gye-
rekeikkel tölteni, így az óvoda és az óvó-
nõk szerepe felértékelõdött. 

Kilián Zoltánné munkájában a legna-
gyobb felelõsséggel járó döntésnek az is-
kola váltás idõpontjának meghatározását
tartotta. Egy rossz döntéssel - mondta - a
korán iskolába kerülõ gyermek egész élet-
pályáját el lehet rontani. 

Marika mind a mai napig elõszeretettel
kíséri figyelemmel már felnõtté vált tanít-
ványai életútját, s büszke sikereikre, telje-
sítményeikre. Úgy érzi, hogy õ is részese
kicsit ezeknek az eredményeknek, s mun-
kája gyümölcsét véli felfedezni bennük. 

A népességcsökkenés következtében,
sajnos, az óvodákban is egyre kevesebb a
gyermek, így Dunaföldváron is szükséges
az átszervezés, amit azonban alaposan át
kell gondolni, s az anyagiak mellett figye-
lembe kell venni a gyermekek, a szülõk és
az óvodai dolgozók érdekeit is - mondta
Kilián Zoltánné. n

Kilián Zoltánné

Dr. András Ferencné

Ü
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A rendkívül nagy létszámú jelentkezés
miatt az új iskolaépület aulájában ren-
dezték meg az idei angol csapatversenyt.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Egy kellemes, kora nyári délután zajlott
az 5-8. évfolyamos tanulók angol háziver-
senye, amelyen 22 négyfõs csapat, tehát
összesen 88 diák vett részt. A feladat kü-
lönbözõ szintû angol nyelvû olvasmányok
feldolgozása volt, melyeket természetesen
már elõre megkaptak a gyerekek otthoni
megismerésre. Az ötödikesek a Három
kecskegida, a hatodikosok a Szépség és a
szörnyeteg meséjének, a hetedik-nyolca-
dik osztályosok pedig Mark Twain klasszi-
kusának, a Tom Sawyernek a szövegével
birkóztak meg. 

A versenyre való jelentkezés feltétele az
elõzetes feladat elkészítése volt. Ez lehe-

tett poszter vagy Power Point - prezentáció
a számukra kiadott szöveghez kapcsolódó-
an. A verseny során minden csapat a vá-
lasztott módon mutatta be a történetet a
többieknek: poszterük vagy prezentációjuk
segítségével. A szóbeli feladat mellett írás-
beli munkájuk is akadt a csapatoknak, töb-
bek között keresztrejtvény az olvasmá-

nyok szókincsébõl, idõbeli sorrend felállí-
tása a történetek mondataiból.

Lajkóné Zentai Katalin, a verseny fõ-
szervezõje elmondta, hogy a külön felké-
szülés mellett a gyerekek egész éves szor-
galmas munkája is szükséges ahhoz, hogy
itt jól teljesítsenek. A jó hangulatú, vidám
verseny megszervezésében az angol sza-
kos kolléganõk: Kövics Katalin és
Kõbányiné Szávolovits Ágnes segítettek,
akik szintén elégedettek voltak a diákok
eredményivel. A szervezõk ígérik, jövõre
is megmutathatják a tehetséges angolosok,
hogy mennyit fejlõdtek egy év alatt.

Eredmények:
1. helyezett: Klopcsik Karolina, Pálfi

Anna, Virág Dorina, Recskó Nikolett
(5.o.)

2. helyezett: Tóth Zoltán, Szabó Bence,
Baranyai Gréta, Dobor Gergõ (5.o.)

3. helyezett: Krizsán Anett, Gema Sza-
bolcs, Márkus Klaudia, Gauzer Dániel
(8.o.) n

Angol verseny a felsõ tagozaton

Kiss Ibolya:

Fényes Holdvilág

Szellõs éjjelen a kertbe feljöttem,
késõi órán a szívem felszökken.
Bámulom a sötét eget, a fénylõ csillagokat,
a bánat majd örökre velem marad?

Szeretem a telet, az õszt, a tavaszt,
s szívembõl szeretem legjobban a nyarat.
Szomorú vagyok, mert egyedül vagyok, 
utamon tovább is egyedül indulok.

Tán csak egy pillanatra várok,
halkan a kert közepén állok.
Felnézek az égre,
s azt kívánom : még ne .

Elborítna mindent a felhõ ködös fátyla,
akkor lesz a szívem igazán csak árva.
Ám meglátom a sápadó teliholdat,
mondok neki pár szót , nem is olyan sokat.

Hát én már sosem leszek boldog?
Kérdem a holdvilágot, s csöndben elsétálok.

(Kiss Ibolya 6.a osztályos tanuló a Beszédes
József Általános Iskola házi szavalóversenyén
elõadott saját verse, melyet különdíjjal ismert
el a zsûri.) n

Vácz Istvánné bemutató órájával zá-
rult a napközis tábor, amelyet július-
ban szervezetek meg az alsós tanító-
nõk.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

A nyári szünet beköszöntével ugyan
már csendesebb volt az iskola épülete,
mint egy hónappal korábban, de akadt
néhány tanuláshoz is kedvet érzõ kisdi-
ák, aki örömmel töltött el egy hetet a
szép, új iskolaépületben még ebben az
idõszakban is. 

Az alsós tanítónõk összefogásával
jött létre az idei napközis tábor, ahol a
tanórákon kívül sok szabadidõs prog-
ramon is részt vehetett a 30 gyermek.
A tábor napirendje szerint délelõtt
négy órában két-két tanítónõ segítsé-
gével mértékváltást tanultak a táboro-
sok, majd ebéd után különbözõ kéz-
mûves foglalkozásokat szerveztek, il-
letve mozgásos játékok, sportolási le-
hetõségek közül választhattak a gyer-
mekek.

A mértékegységváltás tanításának
egyedi módszerét választotta Vácz
Istvánné a tábor során: a táblára füg-
gesztett különbözõ színû kezek segítet-
tek megérteni az átváltást. A többféle
mértékegységet nemcsak elméletben,

hanem gyakorlatban is megfigyelhették
a gyerekek, pl. a tömeg tanulásakor a
húsboltban jártak, ott mérhették a húst,
az ûrtartalomnál egy pincében voltak,
ahol a hordókat tanulmányozhatták.

Vácz Istvánné elmondta, hogy az idõ
rövidsége miatt természetesen nem tud-
ta olyan alaposan begyakoroltatni a
gyermekekkel a mértékegységeket,
mint az iskolai tanév során, mégis úgy
látja, hogy a tábor sikeres és hasznos
volt. A bemutató órán errõl a szülõk is
meggyõzõdhettek, hiszen mindenki
ügyesen szerepelt, és emlékezett a hét
során tanultakra. 

A délutáni foglalkozások során sok
rézkarc, csuhé- és papírmunka, lufiem-
berke és még számos érdekes dolog ké-
szült. Fontos volt a játék és a szabad
mozgás is az egész hét során. n

Játékos tanulás a napközis táborban
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Vadász juliális
Egy év kihagyás után ismét juliálist
szervezett a társaság a vadászház udva-
rán. A szervezõk a korábbi évek hagyo-
mányait követve a jól bevált régi prog-
ramok mellé igyekeztek újakat is kita-
lálni, fõleg a gyerekeknek. 

n SZABADOS SÁMUEL

A nap kiemelkedõ eseménye a fõzõver-
seny volt. A szervezõk biztosították a vad-
disznóhúst, s a csapatok tetszés szerint ké-
szítették el pörköltként vagy gulyásként. A
háromtagú zsûri elnöki tisztét Ráthgéber
László látta el. 

A sörivó verseny is nagy érdeklõdést
váltott ki. A kánikula még növelte is a
részvételi arányt. A vadászati totó kitölté-
sében sok jó megoldás született. 

A gyerekek számára a korábbi évekhez
viszonyítva jóval szélesebb volt a prog-
ramválaszték: ugrálóvár, lovasko-

csikázás, fagyi, vattacukor, céllövészet.
A legnépszerûbb dolog  a tûzoltó autó
óránkénti locsoló akciója volt, mikor is
félmeztelenül lehetett szaladgálni a víz-
sugár alatt. 

A nap során természetesen szó esett a
szakmáról, a vadászatról is. Orova Tamás
egyesületi elnök szerint az év eddig vi-
szonylag nyugodtan telt, az õzbak vadászat
volt a legjelentõsebb esemény, mely rend-
ben lezajlott. Mint minden civil szervezet
esetében a vadászoknál is az anyagi prob-

lémák minden évben jelentkeznek. A taka-
rékosság jegyében a korábbi években ter-
mészetesnek tûnõ dolgok egy részérõl le
kell mondaniuk. 

Régi hagyomány, hogy a környezõ tele-
pülések társaságai is meghívót kapnak a
rendezvényre, elsõsorban azok, akikkel év
közben is megvan a kapcsolat. A meghívás
kölcsönös, a földváriak is részt vesznek az
õ ünnepségeiken. Idén az alapi és a kisszé-
kelyi vadászok voltak jelen. A nap szín-
foltja a Kisszékelybõl érkezett vadász,
Soós József produkciója volt, aki vadász-
kürtjén játszott dallamokkal jelezte egy-
egy program kezdetét. Meglepõ, hogy
amatõrként milyen mesterien szólaltatta
meg a kürtöt. Küldöttségük nagyon jól
érezte magát a nap során. Neveztek a fõzõ-
versenyre, a sörivásban azonban kissé
gyengélkedtek. Mint megtudtuk, náluk au-
gusztusban tartanak hasonló rendezvényt,
melyre természetesen meghívják a földvá-
ri kollegákat is. n

Jezsek Lajos neve évtizedekkel ezelõtt
ismert volt Dunaföldváron. Az NB III-
as, majd NB II-es kézilabda csapat meg-
határozó játékosaként tartották számon
városunkban. 
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Dunaújvárosiként gyorsan beilleszkedett
a helyi közösségbe. Megnyerõ modorával
sok barátot, ismerõst szerzett. A 90-es
évek elején aztán Svédországba költözött,
családot alapított, és néhány évig még ak-
tívan kézilabdázott, majd egy nõi csapat
edzõje lett pár évig. A kézilabda sport las-
san háttérbe szorult a munka és a család
mellett. A másik hobbi, a zene viszont
egyre nagyobb hangsúlyt kapott az életé-
ben. Jezsek Lajos fiatal kora óta zenélt, de
a sport miatt ez a fajta tevékenység másod-
lagos volt számára. A messze távolban vi-
szont megvalósult régi vágya. Saját zene-
kart alapított, és kedvenc stílusának a blu-
es és rock zenének hódolhatott. 

Idén nyáron a Roulettes nevû formáció-
val érkezett Magyarországra, és egy igen
rangos meghívásnak tett eleget. Felléptek a
már nemzetközi hírûvé vált paksi
Gastroblues Fesztiválon. Lajos még itthoni

évei idején jó kapcsolatban állt Gárdai
Györggyel, a paksi fesztivál ötletgazdájá-
val és fõ szervezõjével; így került sor a
meghívásra. Ha már Pakson szerepelnek -
gondolta Lajos -, kedveskedik a földvári
haveroknak is. Így került sor a Hoffmann
pincebeli fellépésre, melyet Hoffmann Já-
nossal szervezett le. 

Jezsek Lajos zenekara ilyen felállásban
még nem szerepelt. Érdekesség, hogy a há-
rom gitáros, dobos, szájharmonikás felál-
lásból egy sem született svéd, az egykori
földvári kézilabdás zenésztársai latin-ame-
rikaiak. Szólógitár és énekhangjával a volt
kézilabdás az együttesben is meghatározó
szerepet játszik. 

A Roulettes zenéje valóban a blues és a
rock klasszikus dallamvilágát idézi. Ten
Years After,  Cream, Steppenwolf, Deep
Purple dalok csendültek fel a koncert so-
rán. A hangulat emelkedtével lassan a
nézõszám is növekedett a pincében, töb-
ben táncra perdültek a rockos ritmusok
hallatán. Lajos viszonylag gyakran haza-
látogat. Vendég zenészként már fellépett
Magyarországon is, de saját együttesével
ez volt az elsõ alkalom. Örült, hogy így
is megmutatkozhatott itthoni barátai
elõtt, akik közül sokakkal tartja a kap-
csolatot. Figyelemmel kíséri a távolból a
földvári kézisek szereplését is, valamint
városunk és országunk közéletét. Mint
mondta, augusztus végén Stockholmban
az évenként megrendezett latin fesztivá-
lon lépnek fel, amely mindig rangos kul-
turális eseménynek számít a fõvárosban.
Év közben klubokban, kisebb bulikon ze-
nélnek, ahogy az idejük engedi, hiszen
amatõrök. A családon belül talán kiseb-
bik fia lesz a követõje, aki jelenleg foci-
zik, de amellett ügyesen dobol. Reméli,
hogy ellátogathat zenekarával a jövõben
is Magyarországra, s természetesen ezen
belül Dunaföldvárra. Mindez persze
pénz és idõ kérdése, de - mondta Jezsek
Lajos -,  ha itthonról segítséget, támoga-
tást kap bármilyen formában, már a kö-
vetkezõ évben összejöhet egy újabb fel-
lépéssorozat. n

Zenészként tért vissza a hajdani
kézilabdás

Jezsek Lajos
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Földvári eredmények a
keceli autocross
futamon
A Duna Kupa autocross 2012-es évadá-
nak második és harmadik futama ezút-
tal vidéken, a Kecel Ringben folytató-
dott. A májusban az esõ miatt elmaradt
versenyt végül június 10-én rendezték
meg.

n TOMON ADRIENN

A napot megfelelõ, kissé esõs idõ és re-
mek rendezés jellemezte. A megszokott-
hoz képest kevesebb indulót, de szorosabb
futamokat láthattak a kilátogatók. A már
megszokott trabant-, kis-, közép-, nagy- és
szuper kategóriák közül a legnépesebb kö-
zép kategóriában indult a három dunaföld-
vári versenyzõ. A mezõny 10 indulója kö-
zül Süveges László teljesített a legjobban:
szoros versenyben, nagyon jó vezetési
technikával az élen végzett. Ám a kupa-
esõnek még nem volt vége, ugyanis Ka-
szás Tamás DTSE elnök a III. helyen futott
be a döntõben. A harmadik földvári,
Herpai István a VII. helyre érkezett. 

A nap végén megrendezték a Szuper Fu-
tamot is, ahol a szerelõk indultak. Itt Ka-
szás Ferenc a IV., Fülöp János a VI. hely-
re futott be.

A harmadik futamra július 15-én került
sor. A Kecel Ringben ezúttal csaknem 30
pilóta kezdett neki a napnak. A megszokott
futamok mellett ezúttal fiatal tehetségek is
„ringbe“ szálltak, köztük Kaszás Erzsébet,
a DTSE elnökének húga is, akinek a juni-
or kategória IV. helyét sikerült megszerez-
nie. Rutinos versenyzõink sem maradtak
eredmény nélkül: Süveges László ismét jó
formában volt, és a mûszaki hibák ellenére
dobogón (III. hely) zárta a napot. Nem úgy
sajnos Kaszás Tamás, aki mûszaki hiba
miatt a döntõben nem tudott indulni, így az
elõfutamokon megszerzett I. és II. helyé-
vel az összesítésben VIII. lett. A harmadik
dunaföldvári, Herpai István az V. helyen
futott be. A szerelõk futamában indult Fü-
löp János, akinek a VI. helyen sikerült be-
érkeznie. 

Ismét jól sikerült futamokat tudhatunk a
hátunk mögött, s ehhez nagyban hozzájá-
rul a sok lelkes dunaföldvári, aki elkísérte
és segítette a DTSE csapatát vidéken is.
Köszönet érte! n

Halfogási rekord
Még a legidõsebb helyi horgászok sem
emlékeznek arra, hogy valaki hetven ki-
lós és 203 cm hosszú harcsát fogott vol-
na a Dunában. Ezzel a rekorddal büsz-
kélkedhet Linka János, aki egy szép jú-
liusi vasárnap délelõttön élte át eddigi
legnagyobb horgászsikerét. 
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Linka János korábban is fogott már nagy
halat, például egy 35 kilós harcsát. Mindig
reménykedett abban, hogy addigi egyéni
rekordját túlszárnyalja, de hogy a duplájá-
val, arra nem számított. Az izgalmas pilla-

natokra így emlékezik vissza: „Vasárnap
délelõtt a nagy Dunára mentem ki horgász-
ni, csónakkal. Szép idõ volt, reményked-
tem abban, hogy jó fogásaim lesznek. Már
az elõzmények is kedvezõek voltak, több
kisebb-nagyobb halat fogtam, például egy
négykilósat; már ez is a nap sikere lett vol-
na. Egy szokásos kapást vettem észre, szé-
pen vitte a hal az úszót. Nyugodt volt. A
nagy harcsákra különben ez jellemzõ, kez-
detben nyugodtan viselkednek. Valamivel
késõbb kezdtem sejteni, hogy komolyabb
fogásra számíthatok. A hal föl-le úszott,
vitte a zsinórt, érezni lehetett lassan a nagy
súlyt is. Kezdtem izgalomba jönni, s innen
az idõérzékem is cserbenhagyott. Minden
energiámmal a fogásra koncentráltam.
Közben a keszegezõ botomra is figyelnem
kellett, mind a két kezem le volt foglalva. 

Késõbb már csak a harcsára koncentrál-
tam. Erõs, fonott 30-as damillal dolgoz-
tam. Ezzel nem volt gond. Elkezdtünk ját-

szani, fokozatosan dolgoztam a fékkel. A
zsinór fogyott, már a dob szigetelõszalagja
is kilátszott. Kezdtem közelebb csalogatni
a halat a ladikhoz, közben persze az ciká-
zott ide-oda. Amikor megpillantottam, bi-
zony nagyon meglepõdtem, ekkora hallal
még nem volt dolgom. Innentõl csak arra
koncentráltam, hogy a csónakba emeljem.
Egyedül ez nehéz volt. Úgy helyezkedtem,
hogy egy kis vágóval elkapjam a fejét.
Közben a csónak alá is beúszott. Egy ked-
vezõ pillanatban sikerült elkapnom. Kezd-
tem behúzni szépen lassan, közben sze-
meztünk egymással. Ezek voltak a legiz-
galmasabb pillanatok. Nem szerettem vol-
na innen elveszteni a csatát. Végre becsú-
szott az egész teste. A csónakban fekve ér-
zékeltem igazán, hogy nagyon nagy halat
fogtam. Felejthetetlen élmény volt.“ n

Kenu

Magyar bajnok lett Némedi Konrád a ke-
nu egyes, serdülõ V. korcsoportban 1000
méteren, ahol Kovács Máté 2. helyezést ért
el. Ezzel az eredménnyel megszerezték a
kvalifikációt az Olimpiai Reménységek
Versenyére, amelyet az idén Szegeden tarta-
nak.

Kovács Máté Magyar Bajnokként a kenu
egyes, serdülõ V. korcsoport 4000 méteres
döntõjének eredményhirdetésén. Ü
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Edzõtáboroztak az
asztaliteniszezõk
Évtizedekkel ezelõtt jelentõs hagyomá-
nyai voltak városunkban az asztalitenisz
sportnak. Csapatunk az NB III- ban sze-
repelt, a fiatalok országos sikerekkel
büszkélkedhettek. Hosszú kihagyás után
egy évvel ezelõtt a DFC keretei közt szer-
vezõdött asztalitenisz szakosztály ifjú Ta-
kács Zoltán vezetésével, aki korábban
maga is versenyszerûen sportolt.
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Az egy év során sokat fejlõdött a fõleg
gyerekekbõl álló keret. Diákkupákon, diák-
olimpián indultak. Jelenleg 21 fiatal jár
rendszeresen edzésekre. 

Nyár elején, az iskola befejezése után
edzõtábort szervezett a klub a fiatalok szá-
mára. Egy hétig délelõtti és délutáni edzések
töltötték ki a napot, közte egy ebédszünetes
pihenõvel. A program fontos tartalma volt a
jó közösségi szellem kialakítása. Mivel év
közben külön edzenek az egyes korosztály-
ok, ez alkalommal mind a 21 gyerek együtt
töltötte a napot, alaposan megismerve egy-
mást. 

Az edzések során sem kellett ragaszkodni
a korosztályos elkülönítéshez. A tábort házi
verseny zárta, ahol szintén lehetõség volt a
korosztályi határok átlépésére, amit a fiata-
lok nagyon élveztek. Néhány tehetséges asz-
taliteniszezõ például a nála idõsebb korosz-
tályba indulva szerzett dobogós helyezést. 

A nyári szünet után az iskolakezdéssel
egy idõben kezdõdik a felkészülés az újabb
szezonra. Szeptember közepén már indul a
diákkupa mérkõzéssorozat. A megye telepü-
léseirõl olyan fiatalok vesznek részt rajta,
akik szakosztály keretek között sportolnak.
A múlt évben a földvári gyerekek az össze-
sített pontversenyben az ötödik helyen vé-
geztek. Ez jó teljesítmény, hiszen elõször
vettek részt ezen a versenysorozaton. Külö-

nösen a Cziger Márton, Illyés Roland kettõs
teljesítménye volt dicséretre méltó. Tehetsé-
gükre a megyében is felfigyeltek. Õsztõl az
edzõ szerint még több gyerek indul a kupán,
s remélhetõen az eredmények is meg fogják
haladni a múlt évit. Tervbe vették a diák-
olimpiai részvételt is, ez lehet az elsõ lépés
az országos megmérettetés felé. 

A szakosztály õsztõl várja az újabb jelent-
kezõket, bárki csatlakozhat a kerethez. Je-
lentkezni az edzéseken lehet a Kossuth utcai
iskola tornatermében 18 óra után. n

Tornyi Barnabás tett
látogatása a Holler
UFC-nél
A jelenleg Katarban dolgozó neves labda-
rúgó edzõ nyári szabadságából szakított
néhány órát arra, hogy látogatást tegyen
a földvári utánpótlás nevelõ klubnál. 
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Hagymási Zoltánnal a Holler UFC szak-
mai igazgatójával évekkel ezelõtt együtt
dolgoztak a hazai labdarúgás különbözõ
posztjain; innen a barátság, mely napjainkig
tart. Az õ meghívására érkezett városunkba
akkor, amikor a fiatalok éppen a strand ár-
nyas fái közt tartották edzésüket, melyet für-
déssel, úszással zártak. 

Tornyi Barnabástól nem áll távol a gyere-
kek világa, hiszen testnevelõ tanárként kez-
dõdött a pályafutása, sokat foglalkozott gye-
rekekkel. Mind mondotta, örömmel tett ele-
get a meghívásnak; az ifjú tehetségek lelke-
sedése mindig örömmel tölti el. Ilyenkor fel-
töltõdik, és úgy érzi, hogy a magyar labdarú-
gás jelenlegi mélypontjáról igenis van kiút;
a reményt ezek a fiatalok jelzik. 

Az idõ rövidsége miatt sem tervezte, hogy
bölcs tanácsokkal bombázza a klub vezetõit,
de ha kérdeztek, szívesen válaszolt. Ugyan-
akkor számára egyfajta tájékozódást is je-
lentett ez a látogatás. Meglepte, hogy kisvá-
rosi szinten több mint száz gyereket lehetett

mozgósítani, s dicsérte a klub vezetésének
igényes és eredményes szakmai munkáját.
Sok ilyen nevelõ iskolára lenne szüksége a
hazai labdarúgásnak - mondta.  

Tornyi katari munkahelyével elégedett,
klubjánál sikereket ért el. Lenyûgözõen má-
sok ott a viszonyok - mondta -, mely termé-
szetesen a pénzbõségbõl táplálkozik. A
technikai háttér mellett a sport szervezettsé-
ge is követésre méltó. 

A jeles szakember jelenleg egy könyvön
dolgozik, mely természetesen a magyar fo-
ciról szól. Egyfajta tényfeltáró munkának
szánja. Annak okait keresi, hogy miért sod-
ródott ilyen színvonalra a labdarúgásunk.
Kritikái többeket bizonyára kellemetlenül
érnek majd, de a hibák, tévutak feltárása nél-
kül - vallja - nem lehet megújulni. 

Tornyi katari látogatásra hívta meg a
Holler UFC vezetõit, szerinte sok hasznos
tapasztalattal lennének gazdagabbak, melye-
ket itthon is felhasználhatnának. Arra a kér-
désre, hogy vállalna - e még a magyar labda-
rúgásban valamilyen szerepet, kissé elérzé-
kenyülve a mögötte vidáman futkározó gye-
rekekre pillantott: „Õ értük minden elkép-
zelhetõ.“ n

Felemás teljesítményé-
vel IX. helyen végzett a
DFC
A 2011-12-es megyei elsõ osztályú labda-
rúgó bajnokság során két ellentétes sze-
zont tudhat maga mögött városunk lab-
darúgó csapata. 
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Az õsz során nagyon gyengén szerepelt a
gárda: négy pontot gyûjtve az utolsó helyen
zárt. Ezért a téli szünet során jelentõs válto-
zások történtek a sikeresebb folytatás érde-
kében. A keretben nagyobb változás nem
történt, Fodor Szabolcs edzõt viszont Kere-
kes Béla váltotta a kispadon. Õ addig az ific-
sapat szakmai irányítását látta el. Az új szak-
vezetõ nagyobb hangsúlyt fektetett az erõn-
lét fokozására. A felkészülést nehezítette a
nagyon kemény februári fagy, mely miatt
csak kevés edzõmeccset tudott játszani a
csapat.

Taktikai téren is változás következett be
a tavasz során, ennek értelmében a közép-
pályára helyezõdött a játék hangsúlya,
ahonnan eredményesebben lehetett szûrni
a támadásokat, és sikerrel lehetett kont- Ü



ratámadásokat szervezni. A kemény
munka és az új taktika meghozta a gyü-
mölcsét: a tavasz során kimondottan jól
szerepelt a gárda, s az alsóházi rájátszáson
öt csapat közül a második helyet szerezte
meg 18 pontot összegyûjtve. Volt egy má-
jusi sorozat, amikor öt mérkõzésen át ve-
retlen maradt a gárda. 

Jól szerepeltek az utánpótlás csapatok is.
Az U 19 Simon József irányításával az elsõ
helyen végzett a rájátszásban; egy vereségük
volt csak a szezon során. Az U 17 -es gárda
ezüstérmes lett. Az ifjúsági csapatoknál
örök problémát jelent a gyakori személycse-
re. Idén nyáron is több focista tanulmányai
miatt távozik a csapattól. A gyakori távollét
miatt nem tudnak edzésekre járni, meccse-
ken részt venni. 

A klub vezetése már az új bajnokságra ké-
szül. Tervezik a csapat erõsítését, több játé-
kossal folynak tárgyalások. Két-három új já-
tékos érkezése várhatót. Folynak a tárgyalá-
sok edzõmérkõzésekrõl is. A nyári szünet
rövid, augusztus 20-a körül kezdõdik az õszi
szezon. A vezetés jobb teljesítményre szá-
mít, dobogó közeli hely a kitûzött cél. n

Megújult a sportpálya

A városi sportpályára látogatók tapasz-
talhatják, hogy a nyár során jelentõs vál-
tozások történtek. Megépült a régóta várt

nézõtéri vizesblokk, megújult a pálya
gyepszõnyege, és új öntözõ berendezéssel
történik a locsolása. 
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A vizesblokk és a pályafelújítás pályázati
pénzbõl történt. A múlt évben egy belügy-
miniszteri pályázat elnyerése során sikerült
11,5 milliós forráshoz jutni, melyhez a város
3 milliós önerõt biztosított. A nézõtéri mos-
dó ma már valóban minden igényt kielégít,
tágas, kényelmes, és mozgássérült feljáróval
is el van látva. A vizesblokkhoz csatlakozik
egy nagyobb helyiség, melyet raktározási
célokra lehet felhasználni. A gyepszõnyeg
felújítása speciális eljárással történt: belövé-
si technikával juttatták a magokat a talajba,
így nem kellett kicserélni a fûborítást. A pá-
lya pihentetése néhány hetet vesz igénybe,
így az augusztus végén kezdõdõ labdarúgó
bajnokságra már használható állapotba ke-
rül. A felújítás következtében egyenleteseb-
bé válik a borítás, megszûnnek a fûhiányos
foltok. 

A minõséget a rendszeres öntözéssel és
karbantartással lehet majd fenntartani. Nem
a pályázati pénzbõl, hanem a város vásárol-
ták meg az új automatikus öntözõberende-
zést, amely energiatakarékos és könnyebben
kezelhetõ.

A beruházások következtében valóban
korszerûbbé vált a pálya. Következménye
lehet a sport és egyéb rendezvények látoga-

tottságának növekedése. Tennivaló még
akad bõven. Évek óta  várat magára az edzõ-
pálya átadása, melyen a talaj minõségét kel-
lene javítani. Használatba vételével teher-
mentesíteni lehetne a versenypályát. Aktuá-
lis lenne például faültetés, parkosítás, ami
hangulatosabbá, esztétikusabbá tenné a kör-
nyezetet. A salakos futópálya is korszerûsí-
tésre, helyreállításra szorul. 

Reménykedünk abban, hogy ezek is mie-
lõbb megvalósulnak. n

23.

Ü

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

9.00 Koszorúzás a Szent István
szobornál a IV. Béla cserkészcsapat
közremûködésével

9.30 XIV. Országos Halászléfõzõ
verseny-megnyitó

10.00 Ünnepi szentmise, új kenyér
megáldása

11.00 Hajók, csónakok felvonulása,
megáldása

11:30 Kangoo Jump, Elõszállás
LÖFAN Mazsorett

12.00 Halászlé kóstoltatás

Délelõtt: Jet-ski, vízi sí bemutatók a
Dunán, motorcsónakázás

Délután: Habparty a dunaföldvári

Önkéntes Tûzoltók közremûködésével

13.00 Halászléfõzõ verseny ered-
ményhirdetés

15.00 Ördögszekér Táncegyüttes
LÖFAN Mazsorett
Zsigec Musical
Ayarti hastánc 

17.30 Solti Fúvószenekar koncertje 
19.00 Budapest Bár koncert
20.30 Tûzzsonglõr mûsor 
21.00 Tûzijáték 
21.30 Generációk együttes koncertje

SZÍNES VÁSÁR, ÉTELEK, ITALOK,
VIDÁMPARK, ÓRIÁS CSÚSZDA,

JÁTSZÓHÁZ, ÍJÁSZAT

A háziorvosok péntek délutáni

12 órától 17 óráig történõ

rendelési ideje
2012. augusztus 10. Dr. Palkó Ágnes
2012. augusztus 17. Dr. Móricz Zoltán
2012. augusztus 24. Dr. Hallai Róbert
2012. augusztus 31. Dr. Englert Rolland
2012. szeptember 07. Dr. Palkó Ágnes
2012. szeptember 14. Dr. Móricz Zoltán

AUGUSZTUS 20.
Dunaföldvár, Duna-part – XV. Országos Halászléfõzõ Verseny



Közlekedés:
A kánikula, a megnövekedett nyári for-

galom hatására az utóbbi idõben több lett a
közlekedési balesetek száma. A kiváltó
okok között két jellemzõ szabálysértés for-
dult elõ: az ittasság és a gyorshajtás. A
közúti ellenõrzések során a rendõrség kü-
lönösen ezekre a szabálysértésekre figyel.
Tartsák be a KRESZ szabályait. Vagy isz-
nak, vagy vezetnek!

Szabálysértés:
Júliusban is több tulajdon elleni szabálysér-

tés miatt kellett eljárniuk a rendõröknek.
Megkezdõdött a termény betakarítása, érik a
bodza, egyre nagyobb a forgalom a határban.
A rendõrség kérése, ha gyanús személyek
mozgását tapasztalják, értesítsék a rendõrsé-
get, polgárõröket vagy a mezõõröket. Ma már
a határban is minden magánterület, a bodza
szedéséhez is engedély kell a tulajdonostól!

Bûnügy:
A rendõrség több esetben, több személy

ellen indított eljárást vagyon elleni bûncse-
lekmények miatt, és néhány esetben a nyo-
mozás ma is nagy erõkkel folyik.

Dunaföldváron fiatalok, változó résztve-
võkkel zárt ingatlanokból szerszámokat,
különféle anyagokat loptak. A helyi elkö-
vetõket elfogták.

Egy reggelre ismeretlenek elloptak egy
munkásokat szállító buszt, mellyel ismeret-
len helyre utaztak. A gyors rendõrségi in-
tézkedés eredményeként rövid idõ alatt
megtalálták a buszt, és elfogták a tolvajt. A
tolvajról kiderült, hogy más bûncselekmé-
nyek elkövetése miatt már korábban sza-
badságvesztésre ítélték.

A nyár folyamán több estben kellett el-
járást indítania a rendõrségnek kábítószer
fogyasztás miatt. Legutóbb két személlyel
szemben indult eljárás, közülük egy kis-
korú. n

10. péntek
A VASLADY
11. szombat (19 óra)

MADAGASZKÁR 3.
17. péntek
VESZÉLYES VÁGY
18. szombat
HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG
24. péntek
MINDÖRÖKKÉ ROCK
25. szombat
PROMETHEUS
31. péntek
A vetítés elmarad!
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!
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Ízelítõ üzletünk széles választékából:
– Mirelit áruk, konzervek, száraztápok, az olcsó kategóriától
a szuper prémium minõségig.
– Madár és kisrágcsáló eledelek, kalitkák, forgács, széna stb.
– Tavi és akváriumi haleledelek, vízkezelõk.
– Nyakörvek, pórázok, játékok, szájkosarak, fekhelyek stb.
– Vitaminok, szõrápoló szerek, külsõ élõsködõk elleni készítmények.

Szeretettel várjuk üzletünkben!

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

Soros hirdetés
Eladó az Alsó Kálvária utca 11-ben 310

m2 telken egy 50m2-es ház. Villany, víz,

csatorna, gáz van. Könnyen megközelíthe-

tõ a Vak Bottyán térrõl, egyedülálló kilátás

az egész városra. 06/70/598-2524

Hosszú betegség után életének 73. évében
2012. július 27-én elhunyt Daczi Lajos.

Végsõ búcsút 2012. augusztus 10-én
13 órakor a Fehérvári utcai temetõben
vesznek tõle. Béke poraira!

Zoli
Az édesapa, id. Holmi Miklós halála

után nem sokkal újabb tragédia érte a
családot, 49 éves korában elhunyt Hol-
mi Zoltán. Legyõzte az alattomos be-
tegség. A pirospozsgás, mindig mo-
solygós, jóindulatú Zoli társasági em-
ber volt. Imádta a természetet. Nagy
betegen is, ha tehette kirándult a határ-
ba, felkereste kedves helyeit. Megsza-
badulva betegsége kínjaitól ma az örök
vadászmezõket járja édesapjával, bará-
taival. Béke poraira!

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–13.00; 14.00–17.00

Szo.: 8.00–12.00

Búcsúzunk

Keresztes Lajos

polgármestertõl
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idõ múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De Õ nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

Dunaföldvár-Bölcske csoport

Kudlik Vilmos és Szemenyei Rózsa


