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KÖZÉLETI LAP

2012. szeptember 30-án kilenc szava-
zókörben voksolhattak a dunaföldvári-
ak a polgármester személyére. 

n BALOGH EMESE

Az idõközi polgármester-választás
eredményét Lukácsi Pálné, a választóbi-
zottság elnöke ismertette: Horváth Zsolt
független jelölt 1.757 db, Jákli Mihály
Fidesz-KDNP jelölt 1.300 db érvényes
szavazatot kapott, így a választási bizott-
ság megállapította, hogy Dunaföldvár
Város polgármestere Horváth Zsolt lett,
aki 457 szavazattal kapott többet, mint
Jákli Mihály.

A részvételi arány - az idõközi válasz-
tásokkor tapasztaltakhoz viszonyítva -
magas volt: a 7.193 szavazati joggal ren-
delkezõ dunaföldvári polgár közül 3.073
fõ vett részt a választáson, ami 42,75 szá-
zalékos arány. 

A választási bizottság elnökéhez a vá-
lasztás napján szabálytalanságra vonat-
kozó bejelentés nem érkezett.

Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõ-
jegyzõ elmondása szerint Hor-
váth Zsolt a választási gyõzel-
métõl kezdõdõen polgármes-
ter, azonban a polgármesteri
jogait csak az eskütételt kö-
vetõen gyakorolhatja. Erre
a 2012. október 9-i ünne-
pélyes képviselõ-testüle-
ti ülésen kerül sor; ekkor
veszi majd át Horváth
Zsolt Lukácsi Pálnétól, a
választási bizottság elnö-
kétõl a megbízólevelét.

Szabálytalanságra vo-
natkozó bejelentést a vá-
lasztás napján nem tettek -
mondta Bárdos Lászlóné dr.-,
kifogással még két napig él-
hetnek a választópolgárok.

Horváth Zsolt, Dunaföldvár pol-
gármestere elsõ megszólalásakor kö-

szönte a választópolgároknak a magas
számú részvételt, támogatóinak a leadott
voksokat. Mint mondta, az 1.757 szava-
zat erõs támogatottságot jelent számára,
úgy véli, ilyen háttérrel megvalósítható a
közös munka, az „Önökkel Dunaföld-
várért!“ szlogen tartalma.

Horváth Zsolt harmadszor indult a pol-
gármesteri címért, a gyõzelemmel 14 éves
képviselõ-testületi tevékenységét látja be-
érni. Elmondása szerint augusztus óta na-
gyon keményen dolgozott a sikerért; ebben
a munkában a Sárga Gödör Egyesület, csa-
ládtagjai, barátai segítették.

„Az elkövetkezõ két év hosszú, nehéz
menetelés lesz“-mondta Horváth Zsolt -
ehhez kéri a lakosok együttmûködését,
megértését. Úgy véli, a 2013-as esztendõ
a kormánypárti polgármesterû önkor-
mányzatok számára is jelentõs nehézsé-
geket hoz majd. A megfelelõ kormányza-
ti támogatottság hiányában - a kirakatvá-

rosok Hódmezõvásárhely, Debrecen
kivételével - a 3200 önkormányzatnak,

így Dunaföldvárnak is a saját lá-
bán kell megállnia, stabilitását

megtartania.
Jákli Mihály gratulált

Horváth Zsolt gyõzelmé-
hez. „A másik fél jobb

munkát végzett, jobban
mozgósított, így minden
szavazókörben gyõzni
tudott“ - mondta, de
nem értékelte kudarc-
ként azt, hogy alulma-
radt a polgármesteri cí-
mért folytatott küzde-
lemben. 
Két év múlva - ha a Fi-

desz támogató szervezet-
ként mögé áll - ismét vállal-

ja a megmérettetést, a leadott
szavazatok ismeretében úgy
véli, érdemes folytatnia a he-

lyi politizálást. n

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Horváth Zsolt

„7.193
választópolgár,

3.073 szavazott,
42,75%-os
részvétel“



2.

Dunaföldvár

Város Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

A MAGOSZ elnöke
volt a dunaföldvári
agrárfórum vendége
Jakab István, az országgyûlés alelnö-
ke, illetve a Magyar Gazdakörök Or-
szágos Szövetségének elnöke volt a
szeptember 28-i agrárfórum vendége
a mûvelõdési ház nagytermében. 

n SZABADOS SÁMUEL

A helyi gazdákon
kívül több érdeklõ-
dõ jelent meg a
szomszédos telepü-
lésekrõl is. Az ér-
dekvédelmi szerve-
zet elnöke a rendkí-
vüli idõjárás okozta
nagy károkról és a
kárenyhítés lehetõ-

ségeirõl beszélt. A károk valóban nagyok.
A kalászosok termése 800 ezer tonnával
kevesebb a múlt évinél. A kukoricatermés
mennyisége a fele a tavalyinak, csupán 4
millió tonna. Csak a kukorica alacsony
termése 250 milliárd forintos kárt jelen-
tett. 

Az elnök a rendkívüli helyzetben hozott
rendkívüli kárenyhítési intézkedésekrõl
beszélt. Ezek közé tartozik, hogy az EU-
val folytatott tárgyalások eredményeként
a legkisebb összegû támogatások értékét
valószínûleg megduplázzák. Szó van ar-
ról, hogy a földalapú támogatások össze-
gének kifizetését elõre hozzák, a gazdák
már október közepétõl hozzájuthatnak. A
kárenyhítési 8 milliárdos alapból az érin-
tettek a károk mértékének megfelelõen ré-
szesülnek majd. 

Az állattenyésztõk hátrányos helyzetbe
kerülésérõl is szó volt. A hazai állatállo-
mány csökken, az itthoni kereskedelem-
ben az olcsóbb uniós húsipari termékek
dominálnak. Az élelmiszeripar és a piac
szigorú ellenõrzésével lehetne a hazai ál-
lattenyésztõk gondjait orvosolni, illetve a
nepperek és a spekulánsok kiszûrésével
kedvezõbb feltételeket teremteni az állat-
tenyésztõk számára. A természeti károk
csak közvetetten érintik az állattenyésztõ-
ket, az õ kárenyhítésük esetében más az
eljárás. A jövõbeni cél az egyensúly fenn-
tartása  avégett, hogy az állattenyésztõk
ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. n

Szeptemberben javában zajlott váro-
sunk határában a szüret és a kukorica
betakarítása. Az idei csapadékszegény,
forró nyár rányomta bélyegét a mezõ-
gazdasági kultúrákra is: a termésát-
lagok szinte minden növénynél alacso-
nyabbak lettek, a minõség viszont a szõ-
lõ esetében nagyon jó. 

n SZABADOS SÁMUEL

Már a váratlanul érkezõ tavaszi fagyok
után sejteni lehetett, hogy az idei termés
kevesebb lesz. Földvár környékén is több
helyen jeleztek fagykárokat, s a csapadék-
hiány is csökkentette a mennyiséget.
Dunaföldváron szeptember közepéig 222
milliméter csapadék esett, ez megközelíti
az évszázados minimumrekordot. A csapa-
dékhiány miatt a cukorképzõdéshez szük-
séges minimális vízmennyiség is veszély-
be került. 

A szárazság egyetlen elõnye volt, hogy
az ültetvényeket kevés betegség érte.
Lisztharmatot például csak elvétve lehetett
találni, s a cukorfok is magas, 21-22 fokot
mértek. A borok tehát jó minõségûek lesz-
nek. A hatos savtartalom is jó mutató. 

Nem volt szabad túl késõre halasztani a
szüretet, mert ezáltal a savtartalom csök-
kent volna. A mennyiség a múlt évi átlag
hatvan százaléka, ami a szõlõ felvásárlási
árát emelte. 

A kukorica termésátlaga viszont meg-
döbbentõen alacsony. Már a nyár során is
feltûnõ volt, hogy nagyon alacsony a ku-
korica szára. A betegségek ugyan kevés
kárt okoztak, de az átlagosnál kisebbek let-
tek a csövek. Hektáronként a 20 mázsás ér-
ték már jónak számít, holott a korábbi
években ez az érték 7-8 tonna is volt. A
felvásárlási árak itt is emelkedtek, de közel
sem fedezték a ráfordítás összegét, sokba
került az üzemanyag, a mûtrágya, a vegy-
szerek. A kárenyhítési alapba az év során
fizettek a gazdák, de az így összegyûlt 8
milliárd forint elenyészõ összeg a károk
enyhítésére, hiszen csak maga a kukorica
200 milliárdos kiesést jelentett ebben az
évben. A következmények pedig ismertek:
õsszel takarmány, illetve élelmiszer ár-
emelkedés várható, de akár a bio-üze-
manyagok is drágulhatnak. n

Jakab István

Jó minõségû a szõlõ, de
silány az idei kukoricatermés

Közlemény

Új helyen a Földmûve-

lésügyi Igazgatóság

n RÉGER BALÁZS,
KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

A Tolna Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága értesíti
minden kedves ügyfelét, hogy 2012. ok-
tóber 8-tól a Tormay Béla u. 18. szám
alatti irodaépület 1. emeletén érhetõ el. 

A Földmûvelésügyi Igazgatóság tele-
fonszámai:

Titkárság: 74/529-353
Vadászati és Halászati Osztály:

74/529-350 n
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Szeptemberben idén már harmadik al-
kalommal tartottak véradást városunk-
ban. Ezúttal is kétnapos volt az akció,
remélve, hogy így nagyobb lesz a részvé-
teli arány. 125 személy adott vért a két
nap során. 

n SZABADOS SÁMUEL

Ferencziné Vesztergombi Klára a Paksi
Városi Vöröskereszt titkára is jelen volt a
földvári véradáson. A részvétel szerinte
kissé elmarad az optimális átlagtól. Mint
mondta, nemzetközi és hazai viszonylat-
ban egy település lakóinak ötszázalékos
részvétele jelenti azt az értéket, mely jónak
mondható.

Négy új véradót is köszönthettek a szerve-
zõk, ami örvendetes jelenség; s a véradók

közül csak három jelentkezõt kellett elutasí-
tani. Náluk a helyi laboratóriumi illetve or-
vosi vizsgálat olyan egészségügyi problémát
talált, mely kizárta õket a szeptemberi vér-
adásból.  Természetesen a következõ alka-
lommal ismét jelentkezhetnek. 

Jó propagandával lehet növelni a résztve-
võk számát a titkárasszony szerint. A legha-
tékonyabb a rendszeres véradók agitációja,
akik a családban, munkahelyen, barátok
közt toborozhatnak újabb jelentkezõket.
Fontos a példamutatás és a személyes meg-
gyõzés. Vonzó lehet a családias hangulat, a
kulturált környezet is. A szendvics, az üdítõ-
ital mellett sok véradó még hosszú percekig
elbeszélget társaival, a Vöröskereszt aktivis-
táival, láthatóan jól érzi magát. 

A véradás fontosságára sok fórumon fel-
hívják a figyelmet. Sokakat motivál az is,
ha a családban vagy a szûkebb környezet-
ben a kapott vér segítette elõ a beteg
gyógyulását. Országosan, így Dunaföld-
váron is, az adventi, utolsó véradás szokott
a legsikeresebb lenni. Az ünnep közelségé-
nek hangulata, a szeretet, a segítségnyújtás
élménye miatt a legmagasabb ekkor a rész-
vételi arány. n

Adomány
Németországból
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
dunaföldvári szervezete Takács Zoltán
személyes kapcsolata révén kapott négy-
tonnányi segélyt a németországi
Vogelsbergbõl.

n BALOGH EMESE

A gyûjtés Gyura Péternek köszönhetõ,
aki a német Vöröskereszt segítségével
szállította Dunaföldvárra a másfél kami-
onnyi adományt: orvosi segédeszközöket,
használati tárgyakat, ruhanemûket.

A Dunaföldvárhoz édesanyja által kötõ-
dõ férfi 30 éve él Németországban, de
rendszeresen hazajár városunkba, a Tolna
Megyei Labdarúgó Szövetségnek is tiszte-

letbeli tagja. Elmondása szerint az adomá-
nyokat a német labdarúgó szövetség -
melyhez játékvezetõként õ is kötõdik - va-
lamint a barátai ajánlották fel, akik úgy
gondolták, minden hasznos segítség lehet
azoknak, akik a létminimum határán élnek. 

„Németországban eldobó világ van“ - mond-
ta Gyura Péter; ezért is döntött úgy, hogy a mû-
ködõ tárgyakat, jó minõségû eszközöket és ru-
hanemûket felajánlja a helyi máltai szervezet-
nek. „Ezek megfizethetetlenek azok számára,
akiknek az életébõl hiányoznak“- mondta az
adománygyûjtõ, aki azt kérte, hogy a Vöröske-
reszt helyi szervezetével közösen döntve juttas-
sa el a máltai csoport az adományokat a legin-
kább rászorulóknak. n

Az átlagosnál kicsit kevesebb a véradó

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
szeptember 11-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 24 nyilvános és 2
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

n BALOGH EMESE

Az elsõ napirendben a képviselõk dön-
töttek az idõközi polgármester- választás
szavazatszámláló bizottságainak kiegészí-
tésérõl, majd beszámolót hallgattak meg a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról. Ezt követõen elfogadták Dunaföldvár
Város Önkormányzatának 2012. I. félévi

gazdálkodásának beszámolóját, majd mó-
dosították a város 2012. évi költségvetési
rendeletét.

Döntöttek a „KEOP-5.3.0/A-09-2012-
0288 kódszámú Dunaföldvári Gyógy- és
termálfürdõ komplex energetikai felújítá-
sa“ valamint a  „JETA-28-2012. kódszámú
Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdõ kor-
szerûsítése“ tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményérõl. Mindkét pályázat nyertesé-
ül az Unikorn-Épker Kft-t hirdették ki. A
két pályázat önerejét költségvetési átcso-
portosítással biztosítja majd az önkor-
mányzat. 

A képviselõk megismerték azokat a ter-
vezõi ajánlatokat, melyek az önkormány-
zat épületeinek energiahatékonyságának

növelése és megújuló energia elõállítása
céljából érkeztek. Határozatukban a képvi-
selõk a tervezési feladatok elvégzésével a
Civitas NRG Kft-t bízták meg.

A következõ napirendben módosították
a szakképzésben és az alapfokú mûvészeti
oktatásban fizetendõ költségtérítés és térí-
tési díj megállapítás szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletet, majd szándéknyi-
latkozatot fogadtak el a dunaföldvári köz-
oktatási intézmények mûködtetésére vo-
natkozóan. Eszerint az önkormányzat sze-
retné vállalni az ingó és ingatlan vagyon
mûködtetését a finanszírozhatóság függvé-
nyében, bár jelenleg nincs a döntéshez
szükséges információk birtokában.

A következõ napirendben pályázatot Ü
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írtak ki a Városi Mûvelõdési Központ
magasabb vezetõi (igazgatói) beosztása el-
látására, majd elfogadták a 2012. évi szo-
ciális nyári gyermekétkeztetésrõl szóló be-
számolót. Ezt követõen úgy határoztak,
hogy a Dunaföldvár III. számú háziorvosi
rendelõ (Dr. Palkó Ágnes) tekintetében két
éven belül vállalja az önkormányzat az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételek tel-
jesítését.

A képviselõk támogatták a Dunaföldvári
Evangélikus Egyházközség kérelmét az új
ravatalozó építéséhez szükséges út kialakí-
tásához, és elfogadták a költségvetési elõi-
rányzat módosítását, melyre a képviselõi
tiszteletdíj civil szervezetek számára törté-
nõ felajánlása miatt volt szükség.  

Döntés született a Hunyadi Park 4. szám
alatti, 5003/8 hrsz-ú épületbõl 269 m2 in-
gatlanrész nyílt licit útján történõ bérbe-
adásáról, illetve a testület elutasította özv.
Csizmadia Gyuláné ingatlan felajánlását.
Ezt követõen a képviselõk döntöttek a Vak
Bottyán téri (4231/4 hrsz.) üzletsor lebon-
tásáról, határozatot hoztak a  Dankó Pista
utca, Kadarka utca - Szõlõskertek utca kö-
zötti feljáró és az Ady Endre utca felújítá-
si munkáinak megkezdésérõl, illetve a Ta-
vasz utca családi házas övezetnél közvilá-
gítási hálózat kiépítésérõl valamint a váro-
si térinformatikai rendszer II. ütemének
megvalósításáról. 

Pozitív elbírálásban részesítették az AN-
ZO Dunaföldvár Kft. (Dunaföldvár, Rákó-
czi u. 2.) raktár-felújítási kérelmét vala-

mint a Joó-Futó Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. határidõ módosítási kérelmét. 

Ezt követõen a képviselõk elfogadták az
Attila u. 19. szám alatti ingatlan ingyenes
felajánlását tájház céljára.

Az egyebekben hangzott el, hogy
Dunaföldvár Város lakóközössége részé-
re a Tolna Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesület Egyed Antalról elneve-
zett kitüntetést adott át 2012. szeptember
8-án.

Jákli Viktor képviselõ pedig tájékoztatta
a lakosokat, hogy szeptember 5-én tartot-
ták  a Duna-Sió menti Vízitársulati Köz-
gyûlését Szekszárdon, ahol határoztak ar-
ról, hogy január 1-jétõl 800 Ft-ot kell majd
fizetni  minden szántó hektár után, egyéb
terület után pedig 400 Ft-ot. n

Rendkívüli
képviselõ-testületi ülés
2012. szeptember 4-én rendkívüli ülést tartott Dunaföldvár
Város Képviselõ-testülete. A napirendekrõl, határozatokról
Takács Zoltán, a polgármesteri teendõket operatív vezetõ-
ként ellátó képviselõ tájékoztatta olvasóinkat. 

n BALOGH EMESE

Szeptember 4-én képviselõk az ülés során két fõ kérdésben,
az egyebekben pedig három témában döntöttek. 

Az elsõ két döntés a termálfürdõ korszerûsítése kapcsán szü-
letett meg. A testületi tagok megismerték a fürdõ energetikai
felújításával kapcsolatos, illetve a termálfürdõ komplex felújí-
tására beérkezett pályázatokat. Utóbbiak közül kettõt fogadtak
el érvényesnek; a felújítást végzõ beruházó kiválasztásáról
szeptember 11-én döntenek majd.

Az egyebekben megismerték a DIT Kft -t képviselõ ügyvéd
álláspontját. Mint elhangzott, a kúria a végrehajtási eljárást fel-
függesztette, november 8-án tárgyalják újra az ügyet, így az ön-
kormányzatnak eddig az idõpontig nincs teendõje a 42 és 70 la-
kásos perrel kapcsolatban.

Majd tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk a mindenna-
pos testneveléssel kapcsolatban, illetve megismerték Pintér
Sándor belügyminiszter e témában írt levelét. Ez után döntöttek
arról, hogy a Jókai utca 2. szám alatti épületen lévõ 50 millió
forintos jelzálogot a Rákóczi utca 2. szám alatti üzletsorra he-
lyezik át annak érdekében, hogy a Jókai utcai épület felújítását
a rendõrség megkezdhesse. 

A képviselõk zárt ülésen tárgyalták a Magyar Gárda
Dunaföldváron tartott avatási ünnepségének kérdését. Takács
Zoltán elmondta, hogy az avató önkormányzati telken - a lõté-
ren - zajlott, ezért kellett a testületnek foglalkoznia a kérdéssel.
A képviselõk úgy döntöttek, hogy a lõtér fennálló bérleti jogvi-
szonyát azonnali hatállyal megszüntetik. n

Rendkívüli
képviselõ-testületi ülés
2012. szeptember 26-án rendkívüli ülést tartott
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete. Ez alkalommal öt fõ
kérdésben döntöttek a testületi tagok. 

n BALOGH EMESE

Elõször a megújuló energiával kapcsolatos, benyújtás elõtt ál-
ló pályázatról tárgyaltak. Eszerint a polgármesteri hivatal, a
Templom utca 9. szám alatti iskolaépület és a tornacsarnok nap-
elemmel való felszerelésére pályázik az energetikai pályázat
második ütemében az önkormányzat. 

A járások létrehozásával a kistérségi társulás megszûnik.
Döntés született azonban arról, hogy az orvosi ügyelet ellátását
és a belsõ ellenõrzést a korábban bevált módon végzik majd a
járáson belül is. Ezért az eddigi kistérségi társulás ezen felada-
tokat ellátó jogi személyiségû társulássá alakul át.

A Magyar Gárda avatatási rendezvénye miatt a Hagyomány-
õrzõ Íjászklubbal az önkormányzat felbontotta a lõtérre vonat-
kozó bérleti szerzõdését. Az ülésen a képviselõk megismerték a
klubban azóta lezajlott változásokat: a hagyományõrzõ íjászok
tisztújító közgyûlést tartottak, a Magyar Gárdához kötõdõ ta-
goktól megváltak. Ezek okán a testület elfogadta az íjászok ké-
relmét, így a klub ismét bérbe kapta a lõteret. 

Döntés született Dunaföldvár közvilágításának korszerûbbé
tételérõl. Ennek értelmében négy évre szóló karbantartási szer-
zõdést köt az önkormányzat, mely szerint a mintegy 1.600 db
utcai lámpatestet 2100 Ft/db +áfa áron a szerzõdõ fél négy év
alatt le fogja cserélni.

Ingatlanvásárlási kérelemrõl döntöttek a képviselõk, végül az
egyebekben az önkormányzati hirdetõtáblával kapcsolatos ké-
rést tárgyalták, valamint határoztak a vásártér vásárnapokon tör-
ténõ reflektoros kivilágításáról. n

Ü



5.

n BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.,
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 190/2006.(XI.28.)
KT határozat 5. pontjában foglaltak meg-
valósítása érdekében nyilvános pályázatot
ír ki a közköltségen történõ temetések ke-
gyeleti és önkormányzati szempontból mi-
nimum feltételeknek megfelelõ és költ-
séghatékony biztosítása érdekében.

1. A pályázat nyertesének feladata az el-
hunyt közköltségen történõ eletettetésének
szükségszerûségérõl való értesítés (határo-
zat) átvételétõl kezdõdõen az összes szük-
séges egyeztetések - temetõ-üzemeltetõ hi-
vatal, ismert hozzátartozó - megtétele, a te-
metés megszervezése és a temetési szol-
gáltatási tevékenységek elvégzésére  2013.
január 01-tõl kezdõdõen 2013. december
31-ig terjedõ idõtartamra.

2. A közköltségen történõ temetés nyer-
tese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást
az Önkormányzat által megnevezett - köz-
temetõi feladatokat ellátó -  temetõben
végzi. Kivételt képezhet, amikor az el-
hunyt még életében megvásárolta (meg-
váltotta) a sírhelyet, urnahelyt vagy kriptát
épített és a megváltás érvényes,  részére
bárki igazolhatóan bármely dunaföldvári
temetõben sírhelyet, urnahelyet  vagy krip-
tát vásárolt. 

3. A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a
díjaiban az önkormányzatnak a temetke-
zéssel kapcsolatos feladatok és a temetõk-
rõl és a temetkezésekrõl szóló módosított
9/2001.(IV.01.) önkormányzati rendelete
és annak mellékletei alapján alakítja ki  a

szolgáltatási díjakat a hûtési költségeket is
tartalmazó ajánlatával. 

Ez alól kivételt képez a 2./ pontban fog-
lalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik
sír (kripta), vagy urnahellyel és az eltemet-
tetés nem a köztemetõben történik. Ez
esetben a hivatkozott önkormányzati ren-
delet 1., 2., és 3. sz. mellékletei helyett a
temetõ üzemeltetõ „temetõszabályzata“
szerinti díjak alkalmazandók.

4. A pályázat nyertese vállalja, hogy
csak a legszükségesebb és a legalacso-
nyabb árfekvésû kelékeket vásárolja meg,
a hûtési költségek minimalizálására törek-
szik és a legegyszerûbb szolgáltatást nyújt-
ja.

A kellékeket, a hûtési költségek minima-
lizálásra vonatkozó javaslatait  és a szol-
gáltatást a pályázatban tételesen fel kell
sorolni, a 2012. szeptember 30-ai áron be
kell árazni, mind a koporsós, a hamvasztá-
sos és az urnafülkés temetés esetében is. A
temetõüzemeltetõ részére fizetendõ díjakat
is részletesen be kell mutatni a köztemetõ-
re (református) és az egyéb (katolikus,
evangélikus) temetõkre vonatkozóan is.

5. A pályázat nyertese vállalja, hogy év
közben a díjait csak abban az esetben mó-
dosítja, ha igazolni tudja, hogy a pályázat-
ban megadott árkategóriában a megjelölt
termék már nem szerezhetõ be, a temetõ-
üzemeltetõ temetõ szabályzatát, az Önkor-
mányzat a már hivatkozott rendeletét mó-
dosította és ezért a pályázati díjak nem
tarthatók. A díjak a hivatkozott dokumen-
tumokban foglalt mértékig emelhetõk.

6. A pályázat nyertese tudomással bír ar-
ról, hogy a sírba történõ vagy hamvasztá-

sos temetés közül azt a szolgáltatást végzi,
amelyre az önkormányzat egyedi határoza-
ta szól (Elsõdleges a hamvasztásos teme-
tés). 

7. A pályázatokat 2012. november 15-ig
postai úton vagy személyesen benyújtani
zárt, jeligés borítékban. A borítékot „Pá-
lyázat közköltségen történõ temetési szol-
gáltatás végzésére“

felirattal kell ellátni.  Cím:  Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ, 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u.2. A pályázat
személyes kiadása ugyanitt, Polgármesteri
és Jegyzõi Iroda.

Részletes információ kérhetõ: Bárdos
Lászlóné dr. jegyzõtõl 06/75 541-550/62
vagy 06/75 541-551 telefonon, vagy sze-
mélyesen szerda délelõtt 8-12 óráig.

8. A pályázatok bontására a 2012. no-
vember 20-ai Pénzügyi Bizottsági ülésen
kerül sor. 

A pályázatokról a képviselõ-testület a
2012. november 27-ei ülésén dönt. 

9. A testület fenntartja magának azt a jo-
gát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja, az 1 éves határozott idejû szol-
gáltatási idõtartamot a tapasztalatok függ-
vényében határozatlan idejûvé alakítja. n

Pályázati felhívás

Sajtóközlemény

a Tolna Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálatá-
nak költözésérõl

n RÉGER BALÁZS,
KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

A Tolna Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata értesíti minden
kedves ügyfelét, hogy 2012. szeptember
17-tõl a Keselyûsi út 7. szám alatti iro-
daépületbe költözik. A korábbi ügyfél-
fogadási idõ nem változik, hétfõtõl -
csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken
8.00-14.00 óráig várják az ügyfelek ér-
deklõdését.

Az Igazságügyi Szolgálat elérhetõsé-
gei változatlanok, valamint a
tolna@kimisz.gov.hu email címe sem
módosul.

A vidéki ügyfélszolgálati irodák to-
vábbra is változatlan helyszínen és idõ-
ben állnak az ügyfelek rendelkezésére. n

A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Oktatási Nevelési Intéz-
ményben 1950 gyermek kezdte meg a
2012-2013-as tanévet, illetve nevelési
évet. Valamennyi tervezett csoport és
képzés elindult a három településen; a
szakmai és tárgyi feltételek megfelelõek
a sikeres tanévhez.

n BALOGH EMESE

Petrovics Józsefné fõigazgató elmondá-
sa szerint a 2012-2013-as tanév számotte-

võ, érzékelhetõ változásokat nem hoz a di-
ákok és szülõk számára. A köznevelési
törvény idei aktualitása a mindennapos
testnevelés - heti öt óra - bevezetése elsõ,
ötödik és kilencedik évfolyamon; ami a
mikrotérség intézményeiben megvalósult. 

2013. január 1-jétõl várható a szervezeti
átalakulás, ugyanis a pedagógusok és a pe-
dagógus munkát segítõk az állam, azaz a
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó
Központ hatáskörébe kerülnek majd. A
mûködtetést ugyanakkor - a 3.000 lakost
meghaladó települések esetében - megtart-
hatja a jelenleg fenntartó önkormányzat. A
bölcsõdét az önkormányzatnak kell

Tanévkezdés

Ü



A D-B-M Mikrotérségi Bölcsõde, Óvo-
da, Általános Iskola, AMI, Gimnázium
és Szakiskola sikeres pályázata a prog-
ramban résztvevõ pedagógusok felsõok-
tatásban, felsõfokú szakirányú tovább-
képzésben, részismereti képzésben vagy
mesterképzésben történõ továbbtanulá-
sát támogatta.

n BOGNÁRNÉ BALOGH ANDREA, 
D-B-M MONI FÕIGAZGATÓ HELYETTES

Az intézmény méretébõl, tanuló- és pe-
dagógus létszámából adódóan öt pedagó-
gus képzésének fedezésére lehetett támo-
gatást kérni; olyanok továbbtanulása volt
támogatható, akik szakképzettségüket leg-
alább 10 éve szerezték és pedagógus mun-
kakörben állnak az intézmény alkalmazá-
sában. 

A D-B-M MONI tagintézményeibõl az
alábbi pedagógusok kerültek be a pályá-
zatba: Csányiné Varga Mónika és Sza-
kácsné Farka Éva (Beszédes József Ált. Is-
kola Dunaföldvár) preventív és korrektív
pedagógiai pszichológiai program szakte-
rületen végzett az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai karán.  Horváth Zsolt (Ma-
gyar László Gimnázium és Szakiskola
Dunaföldvár) a Szegedi Tudományegyete-
men az okleveles tanulási-  és pályatanác-
sadási tanárképzést,  Pálfi Anita (Madocsai
Általános Iskola) a PTE Illyés Gyula Peda-
gógiai Fõiskolán az angol nyelvi mûvelt-
ségterületi képzését végezte el. Sulákné
Bernáth Gabriella (Kegyes József Általá-
nos Iskola és Óvoda, Bölcske) közoktatási

vezetõ és pedagógus szakvizsga szakirá-
nyú továbbképzésen tanult a BME Duna-
újvárosi Fõiskola Kihelyezett tagozatán.

A támogatás a projekt elszámolható ösz-
szes költségének 100%-ában vissza nem
térítendõ volt, összege: 16.073.877 Ft. A
pályázatban résztvevõ pedagógusok 50%-
os munkaidõ kedvezményben részesültek,
munkaidejük fennmaradó részének helyet-
tesítését a pályázati támogatásból biztosí-
totta az intézmény. A pályázaton nyert
összeg fedezte továbbá a pedagógusok
képzésének tandíját, a tanulmányaikhoz
szükséges   jegyzeteket, a tanulást segítõ
laptopot, valamint a képzés helyszínére va-
ló utazás költségeit is.

Pálfi Anita és Horváth Zsolt 2010 júniu-
sában befejezte tanulmányait, az elsajátí-
tott ismereteket mindennapi munkájukban
hasznosítják: Pálfi Anita angol nyelvet ta-
nít az általános iskola 4-6. osztályaiban,
Horváth Zsolt pedig a szakiskolai tanuló-
kat segíti tanulmányi munkájukban és a
pályaválasztásban.

A 2011/2012. tanév végén a többiek
képzése is lezárult. Csányiné Varga Móni-
ka és Szakácsné Farkas Éva a gyermekek
személyiségfejlõdésérõl, a tanulási képes-
ségek vizsgálatáról, az értelmi fejlõdés
mérésének eljárásairól, az iskolai tanulást
befolyásoló tényezõkrõl tanultakat alkal-
mazzák a gyerekekkel való foglalkozás so-
rán, Sulákné Bernáth Gabriella pedig a ve-
zetõi feladatok szakszerû ellátásához szük-
séges új elméleti és gyakorlati ismeretek-
kel segíti iskolájának munkáját.

A projekt megvalósítása 2012. szeptem-
ber 30-án zárult le, a fenntartási idõszak
2015. október 1-jéig tart. A képzések in-
tézményi hasznosulásáról, ötéves fenntar-
tásáról a pedagógusok zárótanulmányt ké-
szítenek majd, s a megszerzett ismereteik-
kel segítik tantestületük munkáját és a diá-
kok oktatását. n

6.

Lomtalanítás
2012. október 16-17-18-án

n DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2011. október 16-17-
18-án lomtalanítást végez a lakosság ré-
szére. A lomtalanítás alkalmával elszál-
lítják mindazon, családi házas ingatla-
nokon felhalmozódott lomot, amely mé-
reténél fogva nem fér el a közszolgálta-
tás keretében a háztartásokhoz rendsze-
resített 120 literes edényben.

A lom fogalmába tartoznak a háztar-
tásban feleslegessé vált használati tár-
gyak (szék, komód, fotel, vasalódeszka,
ágymatrac, kosár stb.), melyeket más
szelektív gyûjtõbe nem helyezhetünk el.

Az összegyûlt lomot, a hulladékszállí-
tó edény mellé kérjük kihelyezni rende-
zett módon!

Nem szállítják el a veszélyes hulladé-
kot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt,
számítógép monitort, akkumulátort, fes-
tékes, vegyszeres dobozokat az ipari, il-
letve mezõgazdasági tevékenység során
keletkezett hulladékokat, falevelet, nye-
sedéket, az épületek bontásából szárma-
zó anyagokat, törmeléket. n

fenntartania, az óvodát csak az önkor-
mányzat mûködtetheti, míg a szakiskola
csak állami mûködtetésû lehet - mondta
Petrovics Józsefné -, aki szerint a tanévet a
mikrotérségi intézmény változatlan felál-
lásban viszi ki majd. A 2013-2014-es tan-
évre vonatkozóan - mint mondta - egyedi,
elõzetes egyeztetésre lesz szükség, mivel
Dunaföldvárt, Bölcskét és Madocsát köti
az európai uniós pályázat fenntartási köte-
lezettsége, illetve bonyolítja a helyzetet,
hogy 3.000 fõ alatti és feletti települések-
bõl áll a mikrotérség. 

Az új törvényi elõírások többsége a 2013-
2014-es tanévben válik hatályossá. Életbe

lépnek az osztálylétszámokra vonatkozó
elõírások, 32-re nõ pedagógusok heti kötele-
zõ óraszáma, megvalósul az egész napos -
16 illetve 17 óráig mûködõ - iskola, vala-

mint hatályossá válik az új NAT. Utóbbi je-
lentõs változásokat hoz majd a pedagógiai
programban és a helyi tantervben, mivel a
korábbinál sokkal kötöttebb lesz a tananyag,
behatárolja a használható tankönyvek körét,
melyek okán az iskola szabad mozgásterüle-
te minimálisra csökken majd.

Mindezen változások folyamatos, köz-
ponti ellenõrzésekkel is együtt fognak
járni - mondta a fõigazgató asszony - hi-
szen a kormányzat uniós források segít-
ségével ellenõrizni kívánja a köznevelési
törvény és a NAT rendelkezéseinek meg-
valósítását és betartását az egyes intéz-
mények esetében. n

Befejezõdött a TÁMOP 3.1.5.
pályázat a D-B-M MONI iskoláiban
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7.

Navracsics Tibor: a végéhez közeledik a
járási rendszer kialakításával kapcsola-
tos jogalkotási folyamat

n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

Néhány technikai jellegû jogszabály
megalkotása szükséges ahhoz, hogy lezá-
ruljon a járási rendszer kialakításával kap-
csolatos jogalkotási folyamat - közölte
Navracsics Tibor közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter sajtótájékoztatón Nyíregyhá-
zán.

A miniszterelnök-helyettes tájékoztatása
szerint a személyzeti kérdésekben a munka
„dandárja“ viszont csak most következik,
mivel jelenleg is zajlik a járási hivatalveze-
tõk kiválasztása. Az ezzel kapcsolatos ja-
vaslatokat a megyei kormánymegbízottak
gyûjtik össze, a kinevezéseiket pedig a ter-
vek szerint december elsõ felében vehetik át
a szaktárcától az új hivatalok vezetõi.

Navracsics Tibor elmondta: a járási hiva-
talok elhelyezése kapcsán már elkezdõdött
az egyeztetési folyamat az önkormányzatok
és az illetékes kormányhivatalok között. Az
errõl szóló megállapodást eddig Bonyhádon
és Nagykõrösön írták alá a felek, október
31-ig pedig több ilyen megállapodásnak
kell megszületnie - tette hozzá a miniszter.

Ha nem születik megállapodás, akkor a
kormányhivatal dönt az infrastrukturális
feltételek megteremtésérõl, a kormánymeg-
bízott által meghozott döntés a bíróság elõtt
azonban megtámadható - emlékeztetett
Navracsics Tibor. A cél az - folytatta a mi-
niszter -, hogy ne húzódjon sokáig a va-
gyonmegosztás és az infrastruktúra körüli
esetleges vita, és lehetõség szerint év végé-
ig tiszta kép alakuljon ki a fennálló helyzet-
rõl.

A járási hivatalok részeként 300 helyszí-
nen jönnek létre kormányablakok 2013 év

végéig, és egységes arculattal, több mint
kétezer ügycsoportban, egyablakos ügyinté-
zés keretében fogadják majd az állampolgá-
rokat - közölte a tárca vezetõje. A kormány
döntése értelmében január 1-jétõl 175 vidé-
ki járási és 23 fõvárosi kerületi hivatal kez-
di meg mûködését, Tolna megyében 6 járást
alakítanak ki összesen 9 kormányablakkal. 

A járási rendszer kialakításának lényege,
hogy ne az állampolgár menjen az ügy után,
hanem a kormányablakok révén az ügyinté-
zés legyen egyszerûbb és könnyebben elér-
hetõ az emberek számára - fûzte hozzá a
közigazgatási és igazságügyi miniszter.

Navracsics Tibor az MTI kérdésére el-
mondta: az új rendszer kialakításakor fi-
gyelmet fordítanak a járások, valamint töb-
bek között a helyi bíróságok és a katasztró-
favédelmi kirendeltségek illetékességi terü-
leteinek összehangolására is.

A következõ idõszakban lépésrõl lépésre
igazítja egymáshoz a szaktárca ezeket a
rendszereket, illetve azok illetékességi terü-
leteit - tette hozzá a miniszter. n

Boldog szülinapot MLG!

„Köszönöm az MLG 60. szülinapi ünnepségét! Remek volt minden elõadás,
a kiállítások és a meleg fogadtatás! A torta is! … Köszönöm a sok munkát,
melyet értünk, vén csontokért végeztetek!“ (Kiss Árpád/Öcsõ)

„Elismerésem a szép gimnáziumi megemlékezéshez, a kiállításhoz
és gratulálok a jeles évfordulóhoz. Öröm volt Földváron fotóznom
szombaton!“ (Horváth Tamás)

Megalakulnak a járások
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2012. szeptember 8-án Dunaföldváron
tartotta tizenharmadik megyei találko-
zóját a Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület. 

BALOGH EMESE

A városháza dísztermében Pataki Dezsõ,
a mûvelõdési központ igazgatója köszön-
tõjét követõen Bartha Éva, a Honismereti
Szövetség titkára adta át az országos szer-
vezet elismeréseit, majd dr. Gesztesi Enikõ
a honismereti egyesület díjait. 

Kitüntetésben részesült dr. Dobos
Gyula, Hadikfalvi Istvánné, Decsi-Kiss
János, Romvári Jakab, a Brunszvik Te-
réz Egyesület és Kovácsné Lengyel Klá-
ra.

Dunaföldvár város lakóközössége a
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület által alapított Egyed Antal-díj
elismerésben részesült. 

Mint azt dr. Gesztesi Enikõ, a megyei
egyesület titkára elmondta, a 80 fõs civil
szervezet évente más-más Tolna megyei

településen tartja meg találkozóját. Ez
alkalmakkor nyílik mód a legfrissebb,
még nem publikált Tolna megyei kutatá-
sok ismertetésére is. A földvári találko-
zón öten osztották meg ily módon a hall-
gatósággal legújabb kutatási eredménye-
iket; köztük volt Gallai Sándor is, aki
„Historikus adatok Dunaföldvár történe-
tébõl“ címmel tartott elõadást. 

A közös ebédet követõen a résztvevõk
ellátogattak a Fehérvári utcai temetõben
nyugvó Egyed Antal sírjához, majd
Gallai Sándor és Fafkáné Simon Ildikó
vezetésével körsétát tettek városunk-
ban. n

Honismereti találkozó Dunaföldváron

„Nagy büszkeséggel sétáltam a gimi falai között. Számomra a múltat jelenti, az itt
tanuló lányaimnak a jövõt.“ (Fafkáné Simon Ildikó)

„Nagyon jó volt részt venni azon a rendezvényen, ahol láttam a nálam idõsebb régi
diákok mosolygós arcát. Sántikálva, bottal, volt, akit kísérni kellett, de eljöttek, mert
úgy érezték, tartoznak iskolájuknak ezzel a tisztelettel.
A mi osztályunk az 1961-ben végzett 4.a volt. Közülünk, akik még élünk 11 fõ, minden-
ki eljött erre a szép eseményre. Köszönjük a felkészítõ tanárok munkáját, gratulálunk a
mûsort adó gyermekeknek és kívánjuk, hogy 51 év múlva õk is itt lehessenek ebben a
szép, öreg ALMA MATERBEN!“ (Györkõ Béláné /Bucsi Erika és 10 öregdiák)



n LUKÁCSI PÁLNÉ

Aki a virágot szereti, rossz ember nem
lehet - tartja a mondás. Dunaföldváron
folytatása is lehetne ennek: aki a kertet
szereti, utazni is szeret. 

A Szeleczki Sándor vezette
Dunaföldvári Kertbarát Klub - a város
egyik legnépesebb civil szervezete - évek
óta járja a szûkebb haza tájait, s felfedezi a
tágabb világ, Európa szépségeit is. Gyö-
nyörködtek már az erdélyi tájban, a német
városok tiszta és virágos utcáiban, a svájci
tavakban, a hegyek zöldjében, felkapasz-
kodtak a Meteorák kolostoraihoz, söröztek
az osztrák sógoroknál, fürödtek az Adriai
tengerben, és napoztak a háborgó-hullám-
zó Fekete tenger neszebári homokján… 

Az idén egy több országot érintõ köruta-
záson vett részt a csaknem 50 fõs csapat,
amelynek programját Pernizsák Mihály és
felesége, Margitka állította össze, mint a
korábbi években is mindig. Szervezik a
szálláshelyeket, s igazi túravezetõként elõ-
ször felfedezik a „terepet“, végigjárják ket-
tesben az útvonalat, aztán kínálják a cso-
portnak a látnivalókat. 

Az Arany Prága volt az elsõ célpont. Az
arany jelzõ nem túlzás. Csillog a több száz
torony! A háborút sértetlenül átvészelõ vá-
ros felejthetetlen élményt nyújtott. Ódon
épületei, girbegurba utcácskái, a Károly
híd szobrai és hangulata, az Óváros tor-
nyai, a Hradzsin, a prágai Vár épületei, vi-
rágos és tiszta parkjai, a Szent Vitus szé-
kesegyház monumentalitása, gótikus csip-
kéi, - mind-mind elbûvölték a kertbaráto-
kat. Különös élmény volt a várhegyrõl le-
tekinteni a piros háztetõkre, tornyokra; a
naplementét látni a Moldva partján, vagy
az esti fényekben ragyogó városban gyö-

nyörködni. 
Ha már Prágában jártak, elugrottak

Karlovy Varyba, a világ egyik leghíresebb
és legnagyobb hagyományokkal rendelke-
zõ gyógyfürdõvárosába is. Megkóstolták
azokat a gyógyvizeket, amelyektõl évszá-
zadok óta sokan, többek között Goethe és
Liszt, Beethoven és Arany János is gyógy-
ulást remélt. „Ha a vizek a doktoroknál
jobbak nem lennének, az emberek bizony
mind - mind elvesznének.“- írta Arany
Karlsbad (Karlovy Vary) vizeirõl, s aki az
itteni meleg forrás megtalálásának mondá-
ját beépítette a Toldi szerelme címû mûvé-
be is. Itt folyik bele a meleg vízû Tepla fo-
lyó az Eger folyóba! (Nem a mi Egerünk!
: ) A fürdõvárosba csak elektromos autó-
buszaik hajthatnak be, a többit egy város-
széli parkolóban kell hagyni. Így védik az
erdõk övezte város levegõjét, a parkokat és
a gyógyulni vágyó embereket. 

Újra buszra szálltak, hogy majd az Óriás-
hegységben fekvõ síközpontban, a festõi
Harrachovban töltsenek öt éjszakát. A re-
mek ellátást, bõséges ételt és italt szolgáló
wellness szállodának még arra is volt gond-
ja, hogy köszöntse az éppen akkori születés-
napos vendégeket. Az Óriás-hegység fõge-
rince gyakorlatilag Csehország és Lengyel-
ország közös határvonalának egy részét is
képezi, s így a szálloda is pár száz méterre
fekszik a határtól. De ma már csak térképe-
ken létezik ez a határvonal. A csoport tagjai
élvezték is nagyon ezt az európai határtalan-
ságot! Csak abból tudták, hogy átlépték,
hogy „csipogtak“ a mobilok. 

Így egyik nap 2-3 órai utazás után már
Wroclawban, a legrégibb lengyel városban,
a nehéz történelmi sorsú Szilézia fõvárosá-
ban jártak. Egy kedves és felkészült idegen-
vezetõ irányításával ismerkedtek az Odera-

parti város nevezetességeivel, templomai-
val. Megcsodálták az egyetem barokk aulá-
ját, átmentek a szerelmesek hídján (a lakatot
mindenki otthon felejtette!), söröztek és
fagyiztak a szépen felújított, hangulatos fõ-
téren, majd együtt dúdolták az O sole mio
kezdetû dalt az éppen ott szerenádozó sze-
relmes fiatalemberrel! (Lám-lám, nincs
veszve semmi ezen a világon!)

Egy másik reggelen kicsit nyugatabbra
kormányozta a remek sofõr az autóbuszt:
Drezdába. Az Elba-menti német városban
megnézték a városközpontot: a Zwingert,
amely jellegzetes szobraival, épületeivel a
barokk építészet egyik csúcsa. Belehall-
gattak az utcazenészek muzsikájába, elsé-
táltak a nyüzsgõ belváros rezidenciái, élõ
szobrai mellett. De bementek a monumen-
tális Frauenkirchébe, abba az evangélikus
templomba, amelyet ugyan 1734-ben
szenteltek fel, de amelynek beomlott kupo-
lája és „csontváza“ évtizedeken át háborús
mementóként Drezda egyik jelképévé vált,
és figyelmeztette a világot az 1945. febru-
ári értelmetlen bombázásra. A falakon sö-
tétlik a háborús égés nyoma, a tornyon
azonban ott csillog a megbékélés és kien-
gesztelõdés arany angyala.

Így a kertbarát klub tagjai idõutazást is
tettek. Menet közben sok mindent hallot-
tak a sziléziai térség történetérõl, hiszen a
vezetõk felkészültek, tájékoztatást adtak
mindenrõl. 

A kirándulás során a történelmi és építé-
szeti nevezetességek mellett ismerkedtek a
Cseh paradicsom természeti csodáival is.
Felkapaszkodtak a prachovi sziklák renge-
tegébe: hol meredek lépcsõsoron, hol eny-
hébb terepen járva csodálhatták meg a ter-
mészet alkotta, vadregényes homokkõ
sziklavárost, az óriás oszlopokat, ahol az
ember különösen érzi, milyen parányi ré-
sze az egésznek. A túra végén az erdei sé-
ta során látott mohatenger és páfrányos
egyeseket a gyermekkor meséire emlékez-
tetett. S akár találkozhattak volna a jicini
erdõ csalafinta hõsével, Rumcájsszal is, hi-
szen ez az õ hazája.

A túrák mindig különösek, hiszen külön-
bözõ korú emberek vesznek részt, ki las-
sabban, ki gyorsabban halad. Az mindig
erõt ad, ha egy idõsebb képes felmászni a
csúcsra, a kilátóba. 

Az évek számától nem függ semmi! Ér-
demes utazni, látni, feltöltõdni - én ezt ta-
nultam a korábbi és a mostani utazás során
Misi bácsitól, Sanyi bácsitól, no meg a für-
ge Böbétõl, korábban Etus és Bözsi né-

9.

Ü

„Nem az éveket tartjuk számon,
hanem az élményeket“
Külföldön jártak a kertbarátok



nitõl és a többiektõl. Azt, hogyan lehet
megmaradni fiatal lelkûnek 70-80 év körül
is. Mert „egyetlen kaland többet ér, mint
ezer egyforma nap“ (Coelho)

Utazás közben sem telt tétlenül az idõ:
hol Rivnyák Sanyi beszélt a gyümölcsfa-
metszés legújabb módjairól, hol meg Böde
Sanyi szavaiból ismerhettük meg a méhek
csodálatos életét. S hogy közben viccet is
meséltek, nevettek, söröztek a kertbarátok,

vagy kis hazai pálinkával, finom süte-
ménnyel gyógyították egymást, az termé-
szetes. Közösség ez, jól érzõdik.

A 36 éve mûködõ Dunafölvári Kertbará-
tok Klubja egész éven át aktív: elõadáso-
kat, közösségi programokat szerveznek,
kirándulnak, vendégül látnak és vendéges-
kednek. Hûen õrzik és betartják a Kertba-
rát Mozgalom alapszabályában rögzített
elveket: Kertészkedj, mûvelõdj, barátkozz,

védd a természetet! Várják a csoportba
mindazokat, - új tagokat, útitársakat -, akik
értékesnek tartják ezt az életszemléletet. 

Az idei külföldi útjuk során is tanulták
más népek szokásait, hagyományait, néz-
ték kertjeit, parkjait, hegyeit, erdeit, kós-
tolták ízeit. Hogy valamit hazahozzanak…
megõrizzenek - fotókon, lelkükben, hogy
gazdagodjanak. Mert nem az éveket tartják
számon, hanem az élményeket. n
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Az Európa Tanács védnökségével idén
negyvennyolc országban rendezték meg
az örökségi napokat. A program célja,
hogy a szervezõk országuk lakóinak fi-
gyelmét ráirányítsák a szellemi és tárgyi
értékeikre: nemzeti örökségükre.

n BALOGH EMESE

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából
Fafkáné Simon Ildikó, a mûvelõdési köz-
pont munkatársa szervezett 2012. szep-
tember 16-ára városunkban körsétát. A
program során elsõsorban olyan épületek-
be látogathattak el a résztvevõk, amelyek
csak részlegesen vagy nem mindenki szá-
mára látogathatók. 

A kellemes, õszi délután során az érdek-
lõdõk jártak a Csonka-torony börtönmúze-
umában, majd megtekintették a Magyar
László Gimnázium barokk könyvtárát. Ezt
követõen Gallai Sándor szakavatott veze-
tésével a Barátok templomát járták be, utá-
na pedig a városházához sétáltak, ahol az
idén 20 éves dísztermet az alkotó, Csepeli
István mutatta be a túrázóknak. 

A csapat ezt követõen lovas kocsira
szállt, így jutott el a Kálváriához. Egy ki-
sebb túra és újabb kocsikázás után a prog-
ram a Szent Rókus Borlovagrend borházá-
ban ért véget jó hangulatú beszélgetéssel,
borozgatással. n

„KUL-TÚRA“ Dunaföldváron

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár-
ban október elsõ hetében idén is könyv-
tári napokat tartottak.

n BALOGH EMESE

Az országos rendezvényt megelõzõen
szeptember utolsó hetében Tomon Adri-
enn szólította meg a legkisebb könyvtárlá-
togatókat. Irányításával alsó tagozatosok
ismerkedtek lovagok és vitézek irodalmi
alakjaival a Mese Világnapja alkalmából.

Az Országos Könyvtári Napok program-
ja október 1-jén indult Dunaföldváron. Ek-
kor az idõskori biztonságos életrõl Kiss
István dunaföldvári rendõrzászlós beszél-
getett a szépkorúakkal. „Bizalmatlanság a
biztonságért“ címû programjában a jóhi-
szemûség veszélyeire hívta fel az idõsek
figyelmét. 

A másnapi rendezvényen id. Csigi Jó-
zsef „Megismételt pillanatok - Régi duna-
földvári fotók ceruzarajzon“címû grafikai

kiállítását ajánlotta a látogatóknak
Raffainé Kókány Judit könyvtárvezetõ.
Dunaföldvári képeslapok négyszeres, öt-
szörös nagyításait alkotta újra ceruzarajza-
ival id. Csigi József, aki az ötletet egy
2006-os, régi dunaföldvári felvételeket be-
mutató naptárból merítette. Grafikák most
kerültek elõször nagyközönség elé, a kiál-
lítás október 20-ig tekinthetõ meg.

A hét során nyílt bibliaórát tartott a váro-
si könyvtárban Simon István lelkész, és a
református gyülekezet nótaklubjával is
együtt énekelhettek az idõskorúak; s ahogy
a korábbi években, idén is kereshették kér-
déseikkel Lengyel Mihály informatikust az
internetezõk, számítógépet használók. 

A programok szombaton a nagyszülõk
és unokák játékos, társasjátékos összecsa-
pásával, illetve a könyves vasárnappal -
rendkívüli nyitva tartással, ingyenes szol-
gáltatásokkal-  zárultak. 

Az október a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban a megbocsátásról is szól. A
hónap folyamán késedelmi díj fizetése nél-
kül vihetik vissza a kölcsönzött könyveket
azok, akik megfeledkeztek a kölcsönzési
határidõrõl. n

Országos Könyvtári Napok

A Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesület 2012. évi tag-
gyûlésének határozatai

(1/2012. sz. közgyûlési határozat)
2011. évi közhasznúsági jelentés elfoga-
dása 
(2/2012. sz. közgyûlési határozat)
2012. évi költségvetési tervezet elfoga-
dása 
(3/2012. sz. közgyûlési határozat)
Régi tag kilépése 
(4/2012. sz. közgyûlési határozat)
Új tisztségviselõk megválasztása
(5/2012. sz. közgyûlési határozat)
Alapszabály változtatás elfogadása (új
székhely)
(6/2012. sz. közgyûlési határozat)
Alapszabály változtatás elfogadása (új
alapcél szerinti tevékenységek megsza-
vazása)
(7/2012. sz. közgyûlési határozat)
Alapszabály változtatás elfogadása
(tisztségviselõk megválasztásának mód-
ja) n

id. Csigi József

Ü
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Az önkormányzat által nyert pályáza-
ton a városi mûvelõdési ház lehetõséget
kapott arra, hogy különbözõ érdeklõ-
dési körû csoportok számára kétéves
foglalkozássorozatot indítson. A prog-
ramok a kreativitás és a kompetencia-
fejlesztés jegyében zajlanak majd, és
fõleg tizenévesek számára szervezõd-
nek. 

n SZABADOS SÁMUEL

A mûvelõdési ház vezetése négy olyan
területet választott, melyek iránt valószí-
nûleg lesz érdeklõdés, és a szakértelem is
adott hozzá városi szinten. A pályázat a
földvári fekete kötény legendájához kötõ-
dik, a témának valamilyen formában jelen
kell lennie a foglalkozások tematikájában
is. 

A szakkörök november elején indulnak,
a helyszíneket a mûvelõdési ház biztosítja.
A kézmûves foglalkozásokat Hegedûsné
Katona Klára és Varró Katalin szervezi; a

pályázati pénzbõl technikai eszközöket is
vásárolnak, például fazekas korongot,
szerszámokat. 

A grafikusok szakmai vezetõje Bakos
András lesz. Az érdeklõdõk megismerked-
hetnek például a rézkarckészítéssel, kezel-
hetik az erre a célra vásárolt rézkarcnyo-
mót. 

A dráma, színjátszás csoportot Pataki
Dezsõ irányítja majd. A tervek közt szere-
pel színházlátogatás, színdarab feldolgozá-
sa, vers- és prózamondás. 

Az elektronikus sajtó illetve a kommuni-
káció iránt érdeklõdõk körét a Part- Olda-
lak Kulturális Egylet szervezi. Sor kerül
meghívott médiaszakemberek elõadásaira,
stúdió-, szerkesztõség- látogatásra. A két-
éves kurzus elsõ ciklusa júniusban egyhe-
tes nyári táborral zárul. 

Jelentkezni a képzésekre az általános is-
kolában és a gimnáziumban az osztályfõ-
nököknél lehet, illetve a mûvelõdési ház-
ban november elejéig. n

Bõvíti szakköri kínálatát a
mûvelõdési ház

Sörös Imre dr.
195 éve, 1817. október 13-án született
Dunaföldváron Sörös Imre katolikus
pap, érseki könyvtáros. Idén halálának
125. évére is emlékezünk: a köztisztelet-
nek örvendõ pap 1887. május 17-én halt
meg Dunapatajon. 

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Sörös Imre Dunaföldváron született,
édesapja Sörös Ferenc, édesanyja Mráz Ju-
lianna. Elemi iskolai tanulmányai után Ka-
locsára került a piarista gimnáziumba,
majd a pesti egyetemen és a központi pap-
neveldében tanult tovább. Folyékonyan be-
szélt németül, franciául, olaszul és angolul.

1842. augusztus 7-én szentelték pappá.
Rövid gakovai (Vajdaság) káplánkodás
után a pesti Religio és Nevelés címû folyó-
irat segédszerkesztõje lett. 1845-ben fel-
mentését kérte e tiszte alól, egy nyugalma-
sabb, vidéki káplánságot kért, hogy a kö-
vetkezõ évben esedékes teológiai doktorá-
tusára fel tudjon készülni.

Nádasdy Ferenc, kalocsai érsek a káp-
lánság helyett a Fõszékesegyházi Könyvtár
könyvtárnokává nevezte ki. Sörös Imre
1846-ban sikerrel letette vizsgáit és meg-

szerezte a teológiai doktori címet.
Kalocsai tartózkodása alatt sokat tett az

ott élõ emberek olvasáskultúrájáért. Elnö-
ke lett a Nagyszemináriumban Szent Ágos-
ton Egylet néven mûködõ önképzõkörnek
és az 1847 decemberében megalakult Ka-
locsai Olvasó Egyletnek, amit a szabadság-
harc leverése után a hatóságok betiltottak.

Sörös Imre az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc idején egyre jobban radi-
kalizálódott, forradalmi magatartása közis-
mertté vált. 1849. június 21-én a kalocsai
székesegyházban bátor prédikációt tartott,
a Habsburg elnyomás elleni harcra buzdí-
totta a jelenlévõket. 1849. július 25-én Ka-
locsa végleges osztrák megszállás alá ke-
rült, és Sörös Imrének menekülnie kellett.
Jankovácon (Jánoshalma) és
Dunaföldváron bujdosott.

1849 végén szülõhelyérõl írt levelet az
érsekségnek visszatérése ügyében. A Kalo-
csára visszatérõ könyvtárnokot elfogták és
bíróság elé állították. Tízéves börtönbünte-
tésre ítélték, amelybõl hét évet le is töltött
Kufstein várában.

Kiszabadulása után Kunszt József kalo-
csai érsektõl kért állást, aki káplánnak ne-
vezte ki Jankovácra. 

1867-ben Dunapatajra került adminiszt-

rátornak, és ott élt haláláig. Az 1848-as
pártiságáról híres, református többségû
mezõvárosban a katolikus papot több száz
ember kísérte utolsó útjára 1887. májusá-
ban.

Kalocsán 1971-ben - helyi kezdeménye-
zésre- utcát neveztek el róla. Dunapatajon
márvány síremlékét 1983-ban áthelyezték
a katolikus templom falára.

Fõbb mûvei:
Az egyház egységérõl szent Ciprián után
A pap kötelessége társalkodását illetõleg =
Munkálatok. Pest, 1840 (cikkek)
Theses ex aniversa theologia… Buda,
1846

Irodalom:
Cziráky Gyula: Duna-földvári album.
Dunaföldvár, 1896
Bárth János: Adalékok az 1848/49. évi for-
radalom és szabadságharc kalocsai történe-
téhez = Cumania 3. Historia. Kecskemét,
1975
Szinnyei József: Magyar írók élete és mun-
kái. Hasonmás kiadás. Budapest, 1980-81.
12. kötet
Utcanév-kutatások. Összeállította: Asbóth
Miklós. Nagy Lajos Városi Könyvtár
Helyismereti Gyûjtemény, Kalocsa. n

Mûvelõdési ház
októberi programok és
novemberi elõzetes

2012.10.12. péntek 14:00
Idõsek Napja
2012.10.23. kedd 10:00
Nemzeti Ünnep
Városi megemlékezés és koszorúzás
2012.10.26. péntek 10:00, 14:00
Kolontos Palkó
Zenés mesejáték a Nektár Színház elõ-
adásában. Jegyár: 900 Ft 
2012.10.30. kedd 19:00
Bödõcs Tibor
Stand Up Comedy. Jegyár: 2.500 Ft 
2012.11.11. vasárnap 15:00
Márton Nap a Rókus pincéknél
Liba-futóverseny, játszóház, „libás“ ételek
2012.11.13. kedd 14:00
Filharmónia
Ifjúsági hangversenybérlet. 1. elõadás
2012.11.13. kedd 18:00
Népszerû Tudomány - A '48-as forrada-
lom mítoszai. Elõadó: dr. Hermann Ró-
bert, hadtörténész. A belépés díjtalan. n
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A 2012. évi strandszezon a kedvezõ idõ-
járásnak, a jó vízminõségnek köszönhe-
tõen az elmúlt három évben tapasztalt
legnagyobb látogató létszámot eredmé-
nyezte. 

n VICZAI JÁNOS

A szezon három hónapja alatt 9.290 fõ
vette igénybe a strand medencéit, ami a ta-
valyi év hasonló idõszakához képest 12%-
os növekedést jelent. (A gyógyfürdõ ré-
szen a tavalyihoz hasonló volt a forgalom.)
Természetesen az eredmény a bevétel ol-
dalon is jelentkezett. 

Legutóbb 2003-ban volt jelentõsebb vál-
tozás a strand területén, akkor készültek el

a feszített víztükrû, forgatásos tisztítású
kültéri medencék, ekkor minõsítették a ter-
málvizet gyógyvízzé, és kezdõdtek el a
gyógykezelések. 

Mára az újabb felújítás halaszhatatlanná
vált. A fedett fürdõ felújítása 2012 õszén
kezdõdik el. Az önkormányzat pályázatok
útján európai uniós támogatást nyert a
Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül Épületenergetikai fejleszté-
sek támogatása jogcímen, továbbá hazai
támogatást nyert a paksi székhelyû Jövõnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól
(összesen 30 millió forint értékben),
amelyhez 30 millió forint önerõt nyújt a
város. 

A beruházás összege 55 millió forint,
amely fedezi a nyílászárók cseréjét, a hom-
lokzat utólagos hõszigetelését, a fûtéskor-
szerûsítést, a tetõfelújítást, a páramentesítõ
berendezés beszerzését és a kisebb kiegé-
szítõ gépészeti és villamosi munkákat. A
kivitelezõ Unikorn-Épker Kft-t közbeszer-
zési eljárás keretében választotta ki a kép-
viselõ-testület, melynek  egybehangzó
döntésével és plusz 6 millió forint önerõ
feletti önkormányzati összeg biztosításával
a munkálatok 2012. október 15-én kezdõd-
hetnek, s amennyiben az idõjárás is meg-
engedi év végére elkészül a tervezett fel-
újítás.

A felújítás során új tetõszerkezetet építe-
nek a medencetérre, melybe hõszigetelõ
rendszer is kerül. A kezelõrész feletti lapos
tetõ felújítása is megtörténik, a homlok-

Fürödjünk egy kicsit a boldogságban!

Az elsõ sikeres év után idén is segíti a
Paksi Atomerõmû környezetében fekvõ
települések fejlesztési céljainak megva-
lósulását a társaság által létrehozott Jö-
võnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány. Gondolva a forráshiánnyal küzdõ
kistelepülésekre a kuratórium idén mó-
dosította az elnyerhetõ támogatás ará-
nyát.

A Paksi Atomerõmû létesítése, azaz im-
máron több mint három évtized óta folytat
környezetében egyre szélesebb körû támo-
gató tevékenységet. Megtartva az elmúlt
évek eredményes megoldásait 2011-ben az
MVM Paksi Atomerõmû Zrt. egy új köz-
hasznú alapítványt hívott életre, hogy álta-
la koncentráltabb, még jobban átlátható tá-
mogatási rendszerrel segítse a befogadó
térséget. Az így létrejött Jövõnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány célja a ked-
vezményezett területeken megvalósuló tér-
ségfejlesztés, az életminõség emelése, to-
vábbá a munkahelyteremtés. Az alapít-
vány tevékenységének érintett körét a pak-
si és kalocsai kistérség, valamint a szek-
szárdi kistérség északi részét magába fog-
laló összesen 41 település alkotja. 

Az alapítványtól igényelt támogatás ösz-
szege 2011-ben meghaladta a 700 millió
forintot. A kuratórium 31 pályázatot minõ-
sített nyertesnek és 417 millió Ft támoga-

tást ítélt meg, ami közvetve 4,3 milliárd Ft
fejlesztést  indukál.

A kuratórium évente kétszer hirdet pályá-
zatot. Az idei elsõ fordulóban nagy volt a
pályázó kedv, az igényelt támogatás megha-
ladta a 412 millió forintot. A rendelkezésre
álló keretösszeg 250 millió Ft volt, amelybõl
23 pályázónak 246 millió forintot ítélt meg a
kuratórium. Ez a forrás a kedvezményezett
térségekben közvetve mintegy hárommilli-
árd Ft fejlesztést mozdít elõ.

A támogatott fejlesztések közül érdemes
kiemelni a dunapataji és az újteleki terme-
lõi piacot, ahol saját termékeiket értékesít-
hetik majd a helyi gazdálkodók, komfortos
körülmények között. Madocsán az alap-
szolgáltatási központ épülete újulhat meg,

míg Faddon a Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Sportcsarnok épületenergetikai fej-
lesztésére kerülhet sor megújuló energia
felhasználásával. Bátya településén az ön-
kormányzat a tulajdonában lévõ épületben
a háziorvosi és fogorvosi rendelõ kialakí-
tását, valamint az épületben üzemelõ
gyógyszertár átépítését valósíthatja meg a
támogatás segítségével. 

Az alapítvány a tapasztalatokat és visz-
szajelzéseket figyelembe véve az idei má-
sodik forduló elõtt változtatott a támogatá-
si intenzitás mértékén annak érdekében,
hogy a kistelepülések nagyobb eséllyel pá-
lyázhassanak. Eddig a tervezett beruházási
költségeknek legfeljebb 65 százalékát
nyerhették el a pályázók, a jövõben viszont
a mérték függ a projekt összértékétõl. A ti-
zenöt millió forintnál magasabb értékû
projekteknél továbbra is 65 százalék lehet
a maximális támogatás, de öt és tizenöt
millió Ft között 80, ötmillió Ft alatt pedig
95 százalék, ami azt jelenti, hogy a forrás-
hiánnyal küszködõ önkormányzatok ele-
nyészõ sajáterõ felhasználásával fejleszt-
hetik településeiket.

A pályázati lehetõséggel a következõ
években is élhet az erõmûvet befogadó tér-
ség, hiszen az alapítói célok megvalósítása
érdekében az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
2014-ig összesen kétmilliárd Ft támogatást
bocsát a Jövõnk Energiája Térségfejleszté-
si Alapítvány részére.

A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz kapcsolódó információk
megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu
oldalon. n

A Paksi Atomerõmû
segíti környezete fejlõdését

Dunaföldvár önkormányzata idén is sikerrel
pályázott, a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési

Alapítvány a gyógy- és termálfürdõ
felújítását támogatja.

Ü
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DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhetõ „KOMBI“ hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000 Ft – 10.000.000 Ft
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 8%, azaz jelenleg évi 14,62%

Lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink számára:
3 havi BUBOR + 6%, azaz jelenleg évi 12,62%

Futamidõ: 1–15 év
Elõtörlesztési díj: 0 Ft!

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért kérjük, forduljon kiren-
deltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel elõkészítési díj 1 mó Ft-ig 5.000 Ft; 1 mó Ft felett 3‰, de  min. 5.000,- Ft. Kezelési költ-
ség 1%.Egyenlegközlõ díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a Takarékszövetkezet minden év
végén egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó  munkanapján tartozása áll
fenn. 1 mó Ft feletti kölcsönnél ingatlan fedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a
Takarékszövetkezet részére megfizetendõ egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbeje-
gyzés. (3 millió Ft felett  értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is elõír a
Takarékszövetkezet!)

zatokba a mai kor igényeit kielégítõ nyí-
lászáró-szerkezeteket építenek be. Ezt kö-
vetõen új hõszigetelõ rendszert alakítanak
ki az épület minden részén, így az energia-
felhasználásban jelentõs csökkenés várha-
tó. A páraterhelés csökkentése érdekében
központi párátlanító berendezést építenek
be, mely mentesíti majd a medenceteret a
párától. A kondenzáció során nyert energia
az új gázkazán hatásfokát fogja segíteni, a
régi radiátorokat újakra cserélik. E gépé-
szeti munkák velejárója az épület villam-
osellátásának a korszerûsítése is. 

A munkálatok ideje alatt a fürdõ zárva
tart, kérjük vendégeink megértését!

Természetesen a város számára a fürdõ
sok feladatot jelent majd a felújítást köve-
tõen is. 

De mit is jelent ma ez a fürdõ a város-
nak? 

Évi 24-25. 000 ember veszi igénybe (eb-
bõl 14-15.000 a gyógyszolgáltatásokat:
gyógyvíz, gyógyiszap, orvosi gyógy-
masszázs, víz alatti gyógymasszázs, víz
alatti csoportos gyógytorna), a strandon
nyaranta kilencezren pihennek, töltik sza-
badidejüket kulturált körülmények között.
Idén kb. 50 gyermek és 10 felnõtt tanult

meg úszni, több tu-
cat gyermek táboro-
zási helyéül szolgált
(focisuli). A látoga-
tók helyben költe-
keznek, 10-13 fõ-
nek jelent munka-
helyet, megélhetést,
és gyakorlati okta-
tás helyszíne is a
strand a gyógy-
masszõr szakmán
belül.

Jó lenne, ha vá-
rosvezetés továbbra
is egyemberként ki-
állna  a fürdõ mel-
lett, hiszen léte a város érdekeit szolgálja.
Milyen jó lenne, ha a gyógyászati rész ki-
bõvülhetne új szolgáltatásokkal, amit az
egészségpénztár is finanszírozna!

További céljaink: kádfürdõ, szénsavas
fürdõ, súlyfürdõ, szakorvos - akár csak
idõszakos - jelenléte, az iskolai úszásokta-
tás bevezetése, szauna merülõ medencé-
vel, öltözõk felújítása, akadálymentesítés
és a használt fürdõvíz újrahasznosítása.

A fejlesztésekre fordított összegek jó-

voltából a mûködési költségek jelentõsen
csökkenthetõek, és joggal várhatjuk a fel-
újítástól forgalom- illetve a bevétel növe-
kedését. 

A dunaföldvári gyógyvíz jó minõsége
alapozza meg azt a célt, hogy hosszú távon
gondolkodhatunk akár egy hévízi példában
is. Ennek eléréséhez szükséges a városve-
zetés, a városlakók és a kistérségbõl érke-
zõ fürdõzõk együttgondolkodása, amelyet
elõre is tisztelettel köszönök. n

Ü
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Ismét nagy hal került
horogra a Dunán
Az idei év több rekordfogást hozott a föld-
vári horgászoknak. A nyár elején Linka
János fogott több mint 70 kilós harcsát,
szeptemberben pedig Kõszegi Dániel hor-
gára akadt egy óriási harcsa, mely egyéni
rekordja, s ezzel az eredménnyel a nagy-
dunai rekorderek élmezõnyébe tornázta
magát. 

n SZABADOS SÁMUEL

Kõszegi Dániel elmondta, hogy általában
estefelé indul horgászni, de elõtte már nap
közben kiszemeli magának a megfelelõ he-
lyet. Ezúttal is így történt. A motorcsónakkal
lehorgonyzott, majd csendben leereszkedett a
vízen. Nem harcsára készült, de mint mond-
ta, minden kifogott halnak örül. Pergetõ tech-
nikát alkalmazott; a kapás után süllõre gon-
dolt. Hosszú ideig nem tudta a felszínre hoz-
ni a halat, de sejtette, hogy nagy fogásról van
szó. 

A fárasztás során a horgonyról is le kellett
vennie a csónakot. Másfél óra múlva sikerült
a felszínre hoznia a halat, de közben sötét es-
te lett, és a méretét nem tudta pontosan meg-
határozni.  Újabb hosszú percek teltek el, míg
csónak közelébe került a hal, ekkor már látta,
hogy harcsáról van szó.

Kezdetben 20-30 kilósnak vélte, de ahogy
közelebb jött, látta, hogy 50 kiló közeli lehet
a fogás. Egy kedvezõ pillanatban sikerült a
vágóhoroggal megakasztania, majd megkez-
dõdött a csónakba emelés, ami nagy figyel-
met és fizikai erõt igényelt. Mivel gyenge
szereléssel dolgozott, itt minden mozdulat
számított. Nem szerette volna elveszteni a
zsákmányt, amelyért majd két órán keresztül
fáradozott. 

A másnapi mérésnél derült ki a hal pontos
súlya: 46 kg volt. n

Szabó Andris a
Manchester United
sztárjával edzett
Életre szóló élménnyel gazdagodott Szabó
András, korábban a Holler UFC, jelenleg
a Paks FC 11 éves focistája. 

n SZABADOS SÁMUEL

Még tavasszal a Cartoon Network tévétár-
saság és egy gyermekmagazin nemzetközi
versenyt hirdetett Aranylabda bajnokság
címmel kilenc európai országban tehetséges,
ifjú labdarúgók számára. A pályázatra egy-
perces filmmel kellett nevezni, melyben a
verseny résztvevõje labdarúgótudását mutat-
ja be. A szakzsûri húsz filmet választott ki,
majd ezután országos, internetes szavazáson
választották ki a legjobb alkotást. Magyaror-
szágon ezt a versenyt a dunaföldvári Szabó
András nyerte, köszönhetõen a sok helyi sza-
vazatnak is. Így õ képviselte Magyarországot
a manchesteri gálán, a gyõztesek jutalmán. 

A háromnapos angliai kirándulásra And-
rást édesapja, Szabó Péter is elkísérte. A lon-
doni városnézés után vonattal utaztak Man-
chesterbe, ahol délután egy sportcentrumban
elõször a klub korosztályos edzõje tartott tré-
ninget a gyõztesekbõl álló keretnek, majd kö-
vetkezett a nap csúcspontja, mikor is Robin
Van Persie a Manchester United klasszisa ér-
kezett a gyerekek közé. Mindenkivel kezet
fogott, lehetett vele közös fotókat készíteni.
Ajándékosztásra is sor került: dedikált MU
mez, focilabda boldog tulajdonosai lettek a
fiatalok, majd átadták a gyõzteseknek járó
kupát is. Ezután a közös edzésen Van Persie
mindegyik résztvevõvel foglalkozott néhány
percet; Andrisra kb. 8-10 perc jutott, ami az
átlagosnál kicsit hosszabb idõt jelentett. A
búcsúnál a világsztár kifejezte köszönetét,
hogy a pár perc alatt õ is tanulhatott valamit
a magyar tehetségtõl. Maradandó szavak
ezek, amelyek biztatásként végigkísérhetik
Andist labdarúgó pályafutása során. 

Az ifjú focista hazatérve népszerûvé, is-
mertté vált országszerte. Több média felke-
reste, gyakran kell élménybeszámolót tarta-
nia paksi és földvári barátai között. n

Lemondott a DFC
elnöke és edzõje
Gyengén szerepel városunk labdarúgó
csapata az õszi szezon eddigi idõszakában. 

n SZABADOS SÁMUEL

A negyedik fordulóban Cikón vendégsze-
repeltünk. Pontszerzésben reménykedtünk,
sajnos nem sikerült. A rossz minõségû pálya
inkább a hazaiaknak kedvezett, akik meg-
szokták ezt az egyenetlen talajt. Kezdetben
hagytuk az ellenfelet kitámadni, reményked-
ve abban, hogy elfáradnak. A félidõ közepén
egy szabadrúgás után kipattanó labdából
szerezték meg a vezetést a házigazdák. A já-
ték képe és az eredmény ezután sem válto-
zott A folytatásban aktívabban kezdtünk,
többet támadtunk, de sajnos eredménytele-
nül. Schulteisz Norbert megsérült, cserét
kért.  Ellenfelünk a találkozó vége felé újabb
gólt szerzett, így alakult ki a 2:0- ás végered-
mény. Fiataljaink 3:1 arányú vereséget szen-
vedtek. 

A mérkõzést követõen Szabó Péter egye-
sületi elnök bejelentette lemondását. Úgy
érezte, nem kap kellõ támogatást az eredmé-
nyes munkához. Kerekes Béla edzõ is felállt
a kispadról. A továbbiakban ideiglenesen az
elnöki és az edzõi tisztet Holler Ferenc alel-
nök látja el. 

A következõ fordulóban Õcsényt fogad-
tuk hazai pályán. A régen várt gyõzelem ez-
úttal is elmaradt. Az elsõ félidõ gól nélküli
döntetlennel zárult. Kiegyenlített volt a já-
ték, de a kapuk elõtt nem sok minden tör-
tént. A második félidõben aktívabb volt
mindkét gárda, helyzetek is adódtak, melyek
közül a 60. percben a vendégeknek sikerült
értékesíteni egyet. A 80. percben büntetõhöz
jutottunk, lehetõség adódott az egyenlítésre,
sajnos nem éltünk vele, 0:1-es vereséget
szenvedtünk. A szurkolóknak az ifisták 3:1-
es gyõzelme jelentett vigaszt. 

Teveli vendégszereplésünk is kudarccal
zárult. A bajnok aspiráns ellen kedvezõtlen
elõjelekkel készültünk. Sérülések, munka-
helyi elfoglaltságok miatt csak 14 fõs keret
utazott a találkozóra. Holler Ferenc edzõ
egyéb szakmai elfoglaltságai miatt nem uta-
zott. Az edzõi tisztet ez alkalomra Lesnyik
Gábor töltötte be. Az elsõ félidõ 14. per- Ü



15.

cében gólt kaptunk, de ezután sikerült
stabilizálni játékunkat. Sajnos, a 30. percben
a belsõ védõ Hegyi Armand piros lapot ka-
pott, nem folytathatta a játékot. Ez maradt a
félidei eredmény. Fordulás után emberhátrá-
nyunkat kihasználta a hazai gárda sorra sze-
rezte góljait. 3:0-ás hazai vezetésnél bünte-
tõhöz jutottunk, szorosabbá tehettük volna
az eredményt, de a kedvezõ lehetõséget nem
tudtuk kihasználni. Vendéglátóink ezután
még egy gólt szereztek. A befejezés elõtt pár
perccel Princz Gábor nagyszerû szabadrú-
gás góljával sikerült szépíteni, 4:1 lett a vég-
eredmény. Az ifjúsági találkozó elmaradt,
késõbbi idõpontban játsszák le a mérkõzést.

A hetedik fordulóban végre sikerült meg-
szerezni elsõ bajnoki pontunkat Kakasd el-
len. Az ifimeccs kedvezõ elõjel volt, 7:3-ra
gyõztek fiataljaink. A felnõttek összecsapá-
sán érezni lehetett, hogy vannak pontszerzé-
si esélyeink. Többet birtokoltuk a labdát, s a
15. percben öngóllal vezetéshez jutottunk.
Vendégeink a 45. percben egyenlítettek. A
második félidõben is aktívabbak voltunk, de
védelmünk fellazult, és a 61. percben gólt
kaptunk. Nem sokkal késõbb, a 70. percben
Schulteisz Norbert egyenlített. A hátralévõ
idõben sokat támadtunk, helyzeteink is vol-
tak, de a gyõztes gólt nem tudtuk megsze-
rezni. A 2:2-es döntetlennel megszereztük
elsõ bajnoki pontunkat. n

Sok résztvevõje volt a
Nagy Sándor
Emlékversenynek
Második alkalommal rendezte meg a
Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület a
néhány éve elhunyt elnök, Nagy Sándor
nevét viselõ horgászversenyt. 

n SZABADOS SÁMUEL

A szeptemberi verseny jelentõs hagyomá-
nyokkal rendelkezik, körülbelül négy évti-
zede minden évben megrendezik. Az egye-
sület tagjai a múlt évben dönttek úgy, hogy
ezt a legrangosabb rendezvényüket az évti-
zedeken át tisztét betöltõ korábbi elnökrõl
nevezik el. A nyáriasan meleg szeptemberi
vasárnapon 31-en neveztek a megmérette-
tésre. A családtagokkal, érdeklõdõkkel
együtt mintegy hetvenen élvezhették a ver-
seny izgalmait, valamint a kellemes kora
õszi idõt. A kiírás szerint csak egyesületi ta-
gok nevezhettek, és békés halra lehetett hor-
gászni. A méreten aluli halakat vissza kellett

engedni a vízbe. 
Kiss Lajos egyesületi elnök szerint a fogá-

si arány a Kis-Dunán a környék települései-
hez viszonyítva nagyon jónak nevezhetõ, a
statisztikák szerint csak a paksiaknál maga-
sabb ez az érték. Mint mondta, a fogások
száma nagyban függ a haltelepítéstõl. A
földvári egyesület az utóbbi években tudato-
san növelte a betelepítések mennyiségét,
idén négy ciklusban már 40 mázsa ponty és
20 mázsa egyéb hal került a Kis-Dunába. Az
õsz során még 20 mázsa kerül a vízbe. Az
elnök szerint a horgászkedvet növelni lehet
a kellemes, kulturált környezettel. Az egye-
sület éppen ezért nagy hangsúlyt fektet a
horgásztanya környezetére. A felújítások,
fejlesztések folyamatosak; szeretnék családi
programok színterévé tenni a kis - dunai
partszakaszt. 

Az idei emlékverseny gyõztese 3660
grammos teljesítménnyel Tóth László lett, a
második helyezett Náhlich Pál, a harmadik
helyen pedig Nagy László végzett. A ver-
seny zárásaként a Nagy Gábor által készített
õzpörkölt került terítékre. 

Az idei versenyszezon a novemberi rabló-
hal-fogó versennyel zárul. A vezetõség a té-
li holt szezonra is tervez programokat: elõ-
adásokat szerveznek, melyeken neves szak-
emberek osztják meg tapasztalataikat az ér-
deklõdõ horgászokkal. n

Keceli versenyen a
DTSE
Szeptember 29-én, az idei évben harmad-
szor adott otthont a Duna Kupa autocross
futamának Kecel városa. 

n TOMON ADRIENN

Minden eddigit felülmúló versenyzõi lét-
szám, remek szervezés és váratlan fordula-
tok - így lehetne jellemezni a Duna Kupa
autocross idei ötödik futamát. 

Az idõjárás kegyes volt, a szerencse azon-
ban nem kedvezett a dunaföldvári verseny-
zõknek. Süveges László mûszaki hiba miatt
sajnos nem tudott pontot szerezni, Herpai
István szállítási problémák miatt mondta le a
versenyt, így az egyedüli dunaföldvári indu-
ló a DTSE elnöke, Kaszás Tamás volt. Ezen
a versenyen a közép kategórián kívül az
amúgy kisebb létszámú trabant-, kis-, nagy
és szuper kategóriákban is óriási küzdelem
folyt a dobogó helyezéseiért. Az idei legna-
gyobb létszámú - 36 nevezõs - versenyen
látványos borulások, technikás elõzések és

hajszálnyi távolságok döntötték el a helye-
zések végsõ sorrendjét. Volt, aki idõ elõtt
feladni kényszerült a versenyt, és volt, aki a
poroltóval került közelebbi kapcsolatba, mi-
elõtt autója teljesen kiégett volna. Minden-
esetre, aki végignézte, végigszurkolta és vé-
gigizgulta az egész napos programot, az a
végén Kaszás Tamásnak az V. helyhez gra-
tulálhatott. 

Ismét remek napot tudhat maga mögött a
rendezõ csapat: Kelemen József (helyi szer-
vezõ) és a DTSE tagjai. Köszönjük a segít-
séget! n

Ü

Soros hirdetések

Eladó az Alsó-Kálvária utca 11-ben
310 m2 telken egy 50 m2-es ház. Villany,
víz, csatorna, gáz van. Könnyen megkö-
zelíthetõ a Vak Bottyán térrõl, egyedül-
álló kilátás az egész városra.

Telefon:06/70/598-2524
*   *   *

Eladó egy családi ház a Vak Bottyán
téren, egy pince az Alsó-Öreghegyen a
pincesoron és egy panorámás telek szin-
tén az Alsó-Öreghegyen a Kálvária alat-
ti részen. Tel.: 06/30/9375317

*   *   *
Egy fiatal, családszeretõ, hím beagle

kutyusnak jó gazdit keresünk!
Tel.: 06/70/361-1213

*   *   *
Állatok Világnapja
Ha teheti, segítse ruhával, élelemmel,

pénzadománnyal a paksi kutyamenhe-
lyet!  Bõvebb információ a Rákóczi ut-
cai kutya- macskaeledel boltban. n

Emlékezzünk

közösen!
Az 1956-os forradalom- és szabadság-

harcról, a köztársaság kikiáltásáról
2012. október 23-án 10 órakor a mûve-
lõdési házban emlékezik meg Duna-
földvár közössége.

Az ünnepséget követõen koszorúzás
lesz a városháza falán lévõ 1956-os em-
léktáblánál, majd gyertyagyújtás az Em-
lékezés kövénél. n



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, szõr ápolószerek, külsõ élõsködõk elleni készítmények.

Szeretettel várjuk üzletünkben.

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

Sajnálatos módon az utóbbi idõben több
esetben kábítószerrel visszaélés miatt (fo-
gyasztás) nyomozást kellett indítania a
rendõrségnek. Az elkövetõk fiatalkorúak
voltak. A vendéglátóhelyeken a rendõrség
folytatja az ellenõrzéseket. Kérik az üzlet-
vezetõket, ügyeljenek fiatalkorú vendége-
ikre, de fõként a szülõket kérik, hogy tart-
sák kontroll alatt gyermekeiket, mert a ká-
bítószer fogyasztásnak komoly következ-
ményei lehetnek. A rendõrséggel együtt
közös cél a megelõzés.

Az õsz a rendezvények ideje. Nemcsak
Földváron, de a környezõ településeken is
gyakran elõfordult, hogy egy-egy személy,
vagy csoport a túlzott italozás miatt garáz-
da cselekményeket követett el. A rendõr-
ségnek nem csak emiatt, hanem több eset-
ben testi sértés miatt is eljárást kellett indí-
tania.

Korán sötétedik, a ködös, esõs idõ meg-
könnyíti a tolvajok dolgát. Figyeljenek ne
csak saját, de szomszédaik értékeire is! Ha
gyanúsan viselkedõ ismeretleneket látnak,
értesítsék a rendõrséget, ha gépkocsival
vannak, írják fel a kocsi rendszámát!

Az elmúlt idõszakban több esetben tulaj-
don elleni szabálysértés, lopás, csalás miatt
intézkedett a rendõrség. Ismét megjelentek
tûzifa árusok városunkban. Általában en-
gedély nélkül, az önkormányzat beleegye-
zése nélkül értékesítik a tûzifát. Legtöbb-
ször a fa eredete sem ismert, a mennyisége
kevesebb, mint amit kifizet a vásárló. Vá-
sároljanak biztos helyrõl, TÜZÉP telepe-
ken!

Az iskolakezdés óta az iskolák környé-
kén a forgalmas reggeli és a tanítás utáni
idõszakban kint dolgoznak a rendõrök.
Szomorú tapasztalatuk, hogy a rendõrség
többszöri kérése ellenére a közlekedõk kö-
zül többen nem tartják be a KRESZ szabá-
lyait, veszélyeztetik gyermekeik épségét.
Szabálytalanul parkolnak, akadályozzák a
forgalmat, nincs gyermekülés a gépkocsi-
ban, ölben utaztatják gyermeküket, robo-
gón, két felnõtt között fuvarozzák. A rend-
õrök a késõbbiekben is fokozottan ellen-
õrizni fogják a közlekedõket, egy-egy sza-
bálysértés több tízezer forint bírságot von
maga után. Közös érdek a szabályok betar-
tása. n

12. péntek
A TERMÉSZET IQ-JA
színes, magyar dokumentumfilm

13. szombat
TED
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

19. péntek
A SÖTÉT LOVAG
színes, magyarul beszélõ, amerikai akciófilm

20. szombat
APA ÉG!
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

26. péntek
MADAGASZKÁR 3.
színes, magyarul beszélõ, amerikai animá-
ciós film

27. szombat
AZ EMLÉKMÁS
színes, magyarul beszélõ, amerikai-kanadai
akciófilm

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!
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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,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
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