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KÖZÉLETI

LAP

195 Ft

Sárkányhajó sikerek
Július utolsó hétvégéjén rendezték meg a Cseh Köztársaságban a Sárkányhajó Európa Bajnokságot. Tavaly Szeged volt a rendezõ, ahol szép
sikereket ért el a helyi szakosztály. A kemény munka
idegenben még jobb eredményeket hozott.

n SZIEGL ERIKA
A versenyrõl Csányi Gergõ
edzõ és kormányos nyilatkozott:
„Úgy látom, hogy a sportág egyre népszerûbb, hiszen idén már
17 ország versenyzõi indultak az
EB-n. Gyõrben készültünk fel a

versenyre, és július 24-én hajnalban indultunk el a csehországi
Racicébe. Pénteken az elsõ távunk a 2000 méteres open kishajó volt, ahol több hibát is vétettünk, olyanokat is, amilyeneket
még soha. Szerencsére a csapat
összehangolt munkája korrigálni
tudta a technikai problémákat és
az erõs hullámzást, így a büntetõpontok ellenére is hatalmas fölénnyel, hét másodperccel vertük
a mezõnyt. Következõ távunk a
mix (fiú-lány) 2000 méteres futam volt, ami ifj. Sziklenka László tökéletes kormányzásával
újabb aranyérmet hozott. Szom-

baton a 200 méteres open és mix
kategóriákban is gyõzni tudtunk,
a vasárnap rendezett 500 méteres
mix kategóriában pedig mindhárom idõfutamot magabiztosan
nyertük.“
A nagyszerû élményeket öt
aranyéremmel hálálta meg U18-as válogatottunk. A csapat és
a vezetõség köszöni a szülõk és
támogatók segítségét. Ahogy a
fiatalok fogalmaztak: köszönjük,
szép volt Magyarország!
A jövõ évi cél a kanadai világbajnokság, de ifjúsági csapatunk
nem tudja finanszírozni a költségeket. A szakosztály kérése,
hogy akinek módjában áll, lehetõségeihez mérten segítse az
álom megvalósulását.

TÁMOGATÓINK

utóbbi húsz évben az infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy fejlõdött, a szociális
szolgáltatások köre és a kulturális kínálat pedig bõvült. A
helyi (mezõ)gazdasági lehetõségekrõl az érintettek - kevés
kivétellel - inkább borúlátóan
nyilatkoznak. Ez azért érdekes, mert ahogy tanultuk, a felépítmény és az alap nagyon is
összefügg. A nem termelõ
ágazatok akkor tudnak fejlõdni, ha a gazdaság - termelés bõvül. (Mindenki ítélje meg,
hogy ez mikor, hogy alakult!)
A helyi fürdõ az alap és a
felépítmény között van. Az a
fajta szolgáltatás, amely csak
akkor tud hasznot hozni, ha
(mások által megtermelt)
pénzt fektetünk bele. Ez a

rossz hír, de a jó az, hogyha a
környék igényeihez és pénztárcájához igazítjuk a kínálatot, akkor viszonylag gyorsan
megtérül a befektetés. Gyógyvizünk pedig arra kötelez minket, hogy mind a vízfelületet,
mind a zöldfelületet, mind a
szolgáltatásokat és a hozzájuk
kapcsolódó infrastruktúrát fejlesszük. Ez mindenképpen
szükséges ahhoz, hogy a
gyógykezeléseket továbbra is
itt vegyék igénybe a fürdõzõk,
ne utazzanak vidékre azokért
a szolgáltatásokért, melyeket
a helyi gyógyfürdõben lényegesen olcsóbban megkaphatnak. Hab lenne a tortán, ha a
fürdõfejlesztéssel együtt a Duna korzó és a kemping is megújulna.
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Jegyzet

Gyógyvizünk kötelez

Sok magyarországi település
örülne, ha a híres nyugat-magyarországi Bükfürdõ vizével
megegyezõ gyógyvíz táplálná
a helyi fürdõt. Nálunk mégis
fel-fellángol a vita, hogy egyáltalán szükséges-e a helyi
fürdõ és strand üzemeltetése.
Szerencsére a többség mellette teszi le a voksát.

n SZIEGL ERIKA

Munkám kapcsán (is) sok hazai települést ismerhettem meg.
Mindig kíváncsian figyeltem a
Dunaföldvár nagyságrendû településeket, mitõl élhetõ, szerethetõ egy kisváros? Mennyire
tudják kiaknázni a helyi adottságokat? Alszik, fejlõdik vagy
egyszerûen csak korrekt a hely?
Alszik, mert se pénz, se akarat a fejlesztésekre, ráadásul látogató- és vállalkozóellenes, az
idegenekkel, másképp gondolkodókkal meg „csak a baj van“.
Mindezek ellenére fejlõdõnek
semmiképp sem ezek ellentétét
nevezném. Inkább azokat,
amelyek egy egyszerû, kézenfekvõ adottságból virágzó falusi turizmust, kistérségi rendez-

vényközpontot, nemzetközileg
elismert fesztivált, egy országosan keresett kistermelõi piacot, vagy egyszerûen „csak“
egy virágos, tiszta települést
hoztak létre, ahol a lakók napjukat a földes utcák locsolásával kezdik, hogy a turistabuszokat ne porfelhõ fogadja. Szótáramban a korrekt pedig (ebben
az esetben) arra vonatkozik,
ahol semmiféle (vagy csak nagyon minimális) impulzus ér.
Megvan, aminek feltétlenül
lennie kell, ahol nem érheti szó
a „ház elejét“, de ahova sosem
vágynék vissza.
Többször elégedetten konstatáltam, hogy városunk fejlõdött és fejlõdik. (Azt csak halkan jegyzem meg, hogy egy-egy nagyobb lépést maguk a helyiek akadályoztak meg aláírásgyûjtésekkel.) Az itt élõk
viszonya a helyi történések
megítélésében eléggé ellentmondásos (bár az ambivalencia a kisebb baj), ha elfogulatlanul kell megítélnem, inkább
érzelmi alapú. Utóbbival pedig
nehéz mit kezdeni. Tényként
kell elfogadnunk, hogy az
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Kerékpárút Dunaföldvár és
Solt között
Százszázalékos állami támogatással épül kerékpárút
Dunaföldvár és Solt között.

n BALOGH EMESE
Kalmár Pál, Solt polgármestere tájékoztatta lapunkat arról,
hogy közel 200 millió Ft uniós
és állami támogatással megépülhet a Dunaföldvárt és Soltot összekötõ kerékpárút.
„Bár százszázalékos az állami támogatás, a két város önkormányzatának egy kis önerõt
kell hozzátennie a pályázathoz,
hogy minden megépülhessen mondta a polgármester. A 3,8
millió Ft-os hozzájárulást
mindkét város képviselõ-testülete megszavazta.“
A kerékpárút megépítéséhez
a pályázatot benyújtó Solt Vá-

ros Önkormányzata nehezen
talált kivitelezõt, mivel a kishíd felújítása komoly szakembergárdát igényel. Végül a
legjobb ajánlatot tevõ Soltút
Kft. nyerte el a kivitelezési
munkákat.
A megépülõ út a Beszédes
József hídtól indul és a Petõfi
telepi kerékpárútra csatlakozik
rá. A volt vasúti töltésen halad
majd, s a távlati tervek között
szerepel, hogy összekapcsolják
majd az Akasztót Kiskunhalassal összekötõ úttal is. Ehhez a
késõbbiekben néhány újabb
km kerékpárút megépítésére
lesz szükség Solt keleti része és
Akasztó között.
A kerékpárút a nemzetközi
szabvány szerint épül meg, része lesz a nemzetközi kerékpár

útvonalnak. A kivitelezés legnagyobb tételét - 83 millió Ft a kishíd felújítása jelenti. Ha
minden a tervezett ütemben halad, akkor õsszel megkezdõdhetnek a munkálatok, s tavaszra elkészülhet a közel 3 km
hosszú útszakasz - tudtuk meg
Kalmár Páltól.

Köztisztviselõink Borszéken
Hagyomány már, hogy a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal dolgozói a köztisztviselõk napján, július 1-jén közösen kirándulnak. Idén három napot töltöttek Dunaföldvár erdélyi testvérvárosában, Borszéken.

„A feladatok többsége azonos, a gondok hasonlóak“ mondta Horváth Zsolt, akinek
vezetésével a földváriak egy fát
is ültettek a borszéki városháza
elé, így is jelezve: a dunaföldváriak bíznak a testvérvárosi
kapcsolat jövõjében.

gármester pedig a fürdõváros
önkormányzatának gazdálkodási lehetõségeit illetve közigazgatási feladatait tárta a látogatók elé.

n

Az út tulajdonosa a magyar
állam lesz, de a fenntartása,
karbantartása a két város közös
feladata lesz. A 3-4 méteres rézsû rendezése állandó teendõket ad majd, de a települések
már most rendelkeznek a karbantartáshoz szükséges gépi és
kézi eszközökkel.

n

Hirdetmény
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás ügyfélszolgálati adatai.
Ügyfélszolgálat helye:
6320 Solt, Földvári út 18-20.

n BALOGH EMESE

6320 Solt, Fûzfa u. 25.
Ügyfélszolgálat

„Szakmai programmal egybekötött kiránduláson vettek
részt a köztisztviselõk“ - tudtuk meg Horváth Zsolt polgármestertõl. A három napos borszéki tartózkodás ideje alatt a
hivatali dolgozók megismerkedtek a Hargita megyei város
történelmével, nevezetességeivel; bejárták a turistaközpont
legszebb helyszíneit.
A köztisztviselõk szakmai
találkozón is részt vettek: a
borszéki jegyzõasszony vezetésével betekinthettek a székelyföldi város hivatalának
mûködésébe, Mik József pol-

nyitvatartási ideje:
Nyitva tartás: munkanapokon 7.00 - 15.00 h
Ügyfélszolgálat telefon,
telefax és
internet elérhetõsége:
Telefon: +36 78 487-589, illetve +36 30 958-9466 és
+36 30 687-4245
Telefax: +36 78 487-589
Internet: www.titokft.hu
E-mail: titokft@gmail.com
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Megyei polgárõr hírek
Tolna megye polgárõr szervezetei 50 millió Ft értékben
nyertek autókat. Tíz település polgárõr szervezetei jutottak így új gépjármûhöz.

n BALOGH EMESE
Szántóné dr. Novák Eszter, a
Tolna Megyei Kormányhivatal
Paksi Járási Hivatalának hivatalvezetõje elmondása szerint az
állami szervek a polgárõrség
közbiztonságban és védelmi
igazgatásban betöltött fontos
szerepét azáltal is elismerték,
hogy pályázati úton lehetõvé tették azon települések polgárõrségeinek autóhoz jutását, amelyen
még a szervezet nem rendelkezett gépjármûvel.
„A paksi járás polgárõrségei

jól felszereltek gépkocsikkal,
ezért most a többi járás polgárõrségei jutottak autókhoz“ mondta a hivatalvezetõ, aki arról is tájékoztatást adott, hogy
a gépkocsik fenntartásához is
támogatást nyújt az állam, így
is támogatva a polgárõr szervezetek munkáját.
Dr. Bíró Attila, a Tolna Megyei Rendõr Fõkapitányság alezredese rendkívül nagy sikerként értékelte, hogy tíz autóval
gazdagodtak Tolna megye polgárõrségei, hiszen így már közel 50 autós gépparkkal bír a
megyei polgárõrség, melyel a
frekventált területek ellenõrzése lefedhetõ. „Tolna megye a
béke és nyugalom szigete a 19
plusz egy megye viszonyában,

Közösen járõröztek a
rendõrök és a polgárõrök
Fokozott biztonsági ellenõrzéseket végeznek mikrotérségünk területén a rendõrök és
a polgárõrök.

si felelõsség nagyon nagy, a
megyei polgárõröknek látványosabban, emberbarátibban
kell ellátniuk a szolgálatukat. A
hatékonyságot a tíz új autó tovább fokozza, hiszen a megyében 50 településen van már a
polgárõrségnek autója, ami a
biztonság fenntartásában jelentõs“ - mondta a polgárõrség megyei vezetõje.

beszéltek a gazdákkal, akiktõl
arra vonatkozóan is kaptak javaslatokat, hogyan végezhetnék még hatékonyabban a szolgálatukat.
Tóth István önkormányzati
képviselõ, a jogi-ügyrendi bizottság elnöke elõször volt je-

len a rendõrség, polgárõrség
közös akcióján. Elmondása
szerint a nyaraló- és földtulajdonosok örömmel vették a közbiztonsági megmozdulást, és
köszönték a polgárõrök folyamatos jelenlétét a külterületeken.
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Felhívás

n BALOGH EMESE
Dr. Kuti István paksi rendõrkapitány számolt be lapunknak
arról, hogy Dunaföldvár,
Bölcske és Madocsa külterületein a rendõrség és a polgárõrség közös határbejárást végzett
a szezonális bûncselekmények
megelõzés céljából. Mivel az
akcióra hétvégén került sor,
nem titkolt céljuk volt az is,
hogy találkozzanak a gazdálkodókkal, illetve a hétvégi házak tulajdonosaival.
„A belügyminiszter 2,2 milliárd Ft-ot bocsátott a rendõrség rendelkezésére fokozott és
megerõsített közterületi többletszolgálat céljára.“ - mondta
dr. Kuti István. Így július 1-jétõl 2015. február 15-ig a normál szolgálaton felül váro-

ezért is rendkívüli, hogy sikerült 10 új autót nyernie a megyei polgárõr szövetségnek“mondta dr. Bíró Attila.
Széles János, a Tolna Megyei
Polgárõr Szövetség elnöke elmondta, hogy az 50 millió Ft
eszközfejlesztés mellett az idei
évben 5030 millió Ft mûködési
költség áll a megyei szervezet
rendelkezésére. „A gazdálkodá-

Polgármester- és
képviselõjelöltek figyelem!
Lapunk szeptemberi számában térítésmentes bemutatkozási, programismertetési lehetõséget kínálunk valamennyi
polgármester- illetve képviselõjelöltnek.
Az anyagok tartalmazhatnak:
Polgármesterjelöltek:
szöveget max. 3000 karakter
(szóközzel) terjedelemben,
valamint egy a jelöltet ábrázoló fotót (JPEG), illetve az õt
indító párt vagy szervezet
logoját (JPEG).
Képviselõjelöltek:

sunkban a frekventált helyeken
biztosítani tudják a gyalogos
szolgálatot is, folyamatos lesz
a nappali és éjszakai járõrözés,
a külterületeken is fokozottabban lesznek jelen a rendõrök.
Széles János, a Tolna Megyei Polgárõr Szövetség elnöke elmondta, hogy a polgárõrség pályázattal nyert támogatást a többletszolgálathoz. A
paksi rendõrkapitány kezdeményezésére járõröztek közösen a
rendõrökkel a külterületeken,
4.

szöveget max. 1500 karakter
(szóközzel) terjedelemben,
valamint egy a jelöltet ábrázoló fotót (JPEG), illetve az õket
indító párt vagy szervezet
logoját (JPEG).
Az összeállítást szeptember
4-ig a következõ címre juttathatják el: Dunaföldvár, Kossuth L.u. 2., Dunaföldvár Tv
stúdiója
andrasf2011@gmail.com
a szerk.

Suzuki motorokat
kaptak a mezõõrök
Jelentõs megújulás történt
városunk
mezõõrségének
technikai állományában. A
régi, 30 év körüli Simson
motorokat 125 köbcentiméteres Suzuki típusú
enduro motorok váltották fel.

n SZABADOS SÁMUEL
Tavasszal kettõ, majd nyáron
újabb két motor állt a földvári
mezõõrök szolgálatába. Bár
használtak, nem sok idõt futottak, tehát mûszaki állapotuk
szinte kifogástalan. Az új
motorok a terepen hatékonyabban mozognak, csendesebbek.

Szabó László, a mezõõrség
vezetõje beszámolt arról, hogy
hónapokon át keresték a
megfelelõ motorokat. Volt
több ajánlatuk, végül a paksi
mezõõrök
által
ajánlott
Suzukik mellett döntöttek. A
vezetõ elmondása szerint a
finanszírozáshoz szükséges 2,2
millió forint két forrásból állt
össze: a gazdák mezõõri
járulékából, illetve az önkormányzat saját bevételeibõl
járult hozzá a vásárláshoz.
A technikai megújulás mindenképpen
hatékonyabbá
fogja tenni a szervezet

munkáját, bár a mintegy nyolcezer hektárnyi külterület
ellenõrzése így is nagy feladat. A jövõben a mezõõrség
célja éppen ezért a járõrök létszámának egy fõvel való

Nemzeti Összetartozás
Emléknapja
A magyar Országgyûlés
2010 májusában fogadta el a
2010. évi XLV. törvényt a
Nemzeti Összetartozásról. A
törvény a trianoni békediktátum napját, július 4-ét
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, s kimondta, hogy „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme“.

emelése. Ezt támogatják a
gazdák és a városvezetés is.
Így amennyiben az anyagi
fedezet biztosított, a jövõ
évtõl már bõvített létszámmal
mûködhet a szervezet.

n

A holokauszt 70. évfordulóján
Harminc év után elõször
hangzott el kaddis a dunaföldvári zsidó temetõben.
A kaddis az Isten nagyságát,
mindenhatóságát és könyörületességét kifejezõ legszentebb imák egyike, amelyet a
gyászolók 11 hónapon keresztül mondanak elhunyt
szeretteikért. Csak férfiak és
csak olyan közösségben
mondhatják, ahol legalább
10 zsidó férfi van.

összetartozás lényegérõl, annak fontosságáról.
Dunaföldváron a Nemzeti
Összetartozás Napján idén is
a Fidesz helyi szervezete bonyolította le a megemlékezést. Az ünnepi beszédet Takács Zoltán tartotta, aki a trianoni béke okozta veszteségek
mellett a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta
a megjelenteknek.

n

n BALOGH EMESE
A dunaföldvári zsidó temetõben június 22-én közel százan hozzátartozók, civilek és hivatalos képviselõk - a holokauszt
dunaföldvári, bölcskei, madocsai és nagydorogi zsidó áldozataira emlékeztek.
Az ünnepségen többek között részt vett Karyn PosnerMullen, az Amerikai Egyesült
Államok nagykövetségének
kulturális tanácsosa és dr.
Frölich Róbert, a Dohány utcai Zsinagóga fõrabbija. A fõrabbi beszédében kiemelte: a
megemlékezés azokról és azo-

n BALOGH EMESE

Hagyomány már, hogy július 4-én délelõtt a dunaföldvári oktatási- nevelési intézményekben megismerik a gyermekek, diákok Magyarország
trianoni békéhez vezetõ útját,
a békediktátum pontjait, annak következményeit, illetve
megemlékeznek a nemzeti
5.

kért a szól, akiknek a földvári
zsidó temetõben nem lehet sírjuk, mert a II. világháború idején elhurcolták õket, dunaföldvári polgárokat a lakóhelyükrõl a halálba: Ukrajnába, Auschwitzba, a Dunapartra… Azokról szól, akikre
már csak a megjelentek emlékezhetnek, mert a holokauszttal elpusztították az utódaik gyermekek, unokák, dédunokák - születésének lehetõségét
is. „Dunaföldvár a megemlékezéssel - mondta dr. Frölich
Róbert - felvállalta, hogy a
meggyilkolt zsidók a város
polgárai voltak, s felvállalta
azt is, hogy gondozza az emléküket, a temetõjüket.“
A holokauszt áldozataira való méltó emlékezés dr. Süveges
Árpádné és Kiss Éva kezdeményezõ- és szervezõmunkájának
eredményeként valósulhatott
meg. Kezdeményezésük mellé
támogatók sorakoztak fel: Dunai Róbert kapcsolatai révén a
Hit gyülekezet dunaújvárosi
tagjai voltak azok, akik kemény fizikai munkával a Ü

Ü dzsungelbõl kiszabadították,
újraállították a düledezõ a síremlékeket, a szervezõk pedig
adományokból felújították a
ravatalozót. Így június közepére a holokauszt áldozatainak
korábban már felújított emlékmûve mellett az egész temetõ

megújult.
A leszármazottak nevében
Várnai János köszönte mindazok - akár több évtizedes munkáját, akik megõrizték a
hajdani zsidó közösség emlékét, s akik tettek annak érdekében, hogy a ma élõk méltó mó-

A helyi választási iroda hírei

a 2014. október 12.napjára kitûzött önkormányzati választások határidõirõl és határnapjairól
A helyi választási iroda (továbbiakban: HVI) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban
7020 Dunaföldvár Kossuth L.
u. 2. szám alatt mûködik.
Telefon: 75/541-550/165. illetve 170. mellék

A helyi választási iroda vezetõje: Bárdos Lászlóné dr.
címzetes fõjegyzõ
Áder János köztársasági elnök
2014. október 12. napjára (vasárnap) tûzte ki az önkormányzati választások idõpontját.

Támogató szolgálat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata 2006 óta segíti a fogyatékkal élõk, betegek, idõsek
életét városunkban. A szervezet mûködésének megújításáért három évente kell
pályázni.

n BALOGH EMESE

Lipták Tamás, a támogató
szolgálat vezetõje tájékoztatta
lapunkat arról, hogy a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen három évente pályázati
úton lehet megújítani a szolgálat mûködési engedélyét. A
pályázatot augusztusban írják
ki, és a téli idõszakban dõl el,
hogy melyik településen mûködhet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata.
Lipták Tamás bízik abban,
hogy a dunaföldvári szervezet
további 3 évre megkapja az
engedélyt és a finanszírozást.
Mint mondta, városunk 40
km-es körzetében nincs másik
szolgálat, az eddigi munkájukat hatékonyan végezték, és
jól mûködik a Jákli Viktor ve-

zette máltai csoport is Dunaföldváron - így minden amellett szól, hogy továbbra is mûködhessen Dunaföldváron a
támogató szolgálat.
A Duna utcai székhelyû
szervezet mûködésének hatóköre
Dunaföldvár
és
mikrotérsége. A négy fõs állomány segíti az ellátást igénybe vevõk napi életét, szállítását, gyógyászati segédeszközöket kölcsönöz az arra a rászorulóknak és beszerzi az
életvezetésükhöz szüksége információkat is.

n
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don emlékezhessenek felmenõikre, ismerõseikre.
Dr. Hack Péter a Hit gyülekezete vezetõsége nevében
hangsúlyozta, hogy valamennyien felelõsek vagyunk
embertársainkért, felebarátainkért. „Miközben imádko-

zunk - mondta - aközben cselekednünk is kell, hogy ellenálljunk a kirekesztésnek,
gyûlöletnek, antiszemitizmusnak. Azoknak a szörnyû
eszméknek, melyeknek a jegyében 600 ezer magyar zsidót gyilkoltak meg.“

1. 2014. augusztus 15-én a
szavazóköri névjegyzékben
szereplõ választópolgároknak a
Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) 2014. augusztus 25-ig a lakcímére küldi
meg a választási értesítõt a Magyar Posta útján.
2. A jelölõ szervezetek a választási bizottságok (helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok) megbízott tagjait legkésõbb 2014.
szeptember 26-án 16 óráig jelenthetik be a HVI-ban.
3. Átjelentkezési kérelmet az
a választópolgár nyújthat be,
akinek legkésõbb 2014. június
23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább
2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezési kérelemnek a
www.valasztas.hu honlapon,
írásban, személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésõbb 2014. október 10-én
16.00 óráig kell megérkeznie a
HVI-hoz.
4. Mozgóurna igénynek írásban a HVI-hoz legkésõbb
2014. október 10-én 16 óráig, a
szavazás napján 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kell megérkeznie.
5. A HVI az igénylését követõen haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én
adja át az igénylõ (jelölt, jelölõ
szervezet) részére az általa igényelt mennyiségû ajánlóívet.
Jelöltet legkésõbb 2014.
szeptember 8-án 16 óráig kell
bejelenteni a HVI-ban.
6. A HVI vezetõ 2014. augusztus 18-ig állapítja meg az
augusztus 15-ei központi névjegyzéki létszám adatok alapján az egyéni listás (választó-

polgárok 1 %-a), valamint a
polgármester jelöléshez (választópolgárok 3 %-a) szükséges ajánlások számát - amelyet
hirdetményben közöl a városi
honlapon, és a városi hirdetõtáblán.
7. Ha sajtótermék politikai
hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásának árjegyzékét 2014. július 30-án 16
óráig juttatja el az Állami
Számvevõszékhez.
A politikai hirdetést közzétevõ sajtótermék az Állami
Számvevõszéket 2014. október
27-én 16 óráig tájékoztatja a
közzétett politikai hirdetésekrõl.
8. A választási kampány
2014. augusztus 23-án kezdõdik és 2014. október 12-én 19
óráig tart.
Nincs kampánycsend, de:
- A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését
szolgáló bejáratától számított

n

150 méteres távolságon belül közterületen - választási kampánytevékenység a választás
napján nem folytatható,
- választási gyûlés a választás napján nem tartható,
- politikai reklámot a választás napján nem lehet közzéten-

ni, és
- közvélemény-kutatást végzõ személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség
van, a választás napján nem
léphet be.
9. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében

elhelyezték, 2014. november
11-én 16 óráig köteles eltávolítani.
10. A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya a HVIban 2014. október 15-én 16.00
óráig megtekinthetõ.
11. A szavazólapokat a pol-

A Fidesz helyi jelöltjei
Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-re tûzte
ki az önkormányzati választások idõpontját. A Fidesz
helyi szervezete június végén
megnevezte polgármesterjelöltjét, illetve a képviselõi
mandátumokért induló tagjait.

n BALOGH EMESE
Takács Zoltán, a Fidesz helyi
szervezetének elnöke tájékoztatta lapunkat arról, hogy a polgármestert jelölõ gyûlésen a

újabb jelölés, így nyolc képviselõjelölt került a tagok elé,
akik közül valamennyit megfelelõ szavazattal választottak
meg. Az önkormányzati választásokon a Fidesz színeiben
indul a képviselõtestületi mandátumért: Babits Józsefné,
Cziger János, Jákli Viktor,
Nagy László, Szabó Péter,
Szávolovics Lajos, Takács
Zoltán és Tóth Balázs.
A választási kampányt augusztus 21-én indítja a Fidesz
helyi szervezete.

vezetõség Jákli Mihályt, míg a
tagok közül többen Tóth Istvánt (jelenleg önkormányzati
képviselõ) javasolták polgármesterjelöltnek. A jelölt személyérõl titkos szavazással
döntöttek, a tagok szavazatai
alapján a Fidesz dunaföldvári
polgármesterjelöltje Jákli Mihály lett.
Az önkormányzati képviselõjelöltjek személyére a polgármesterjelölt és az elnökség
közösen tett javaslatot. A tagság körébõl nem érkezett

n

Közlemény

Felhívás parlagfû
elleni védekezésre
n BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.,
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden
földtulajdonos, földhasználó
kül- és belterületen egyaránt
az adott év június 30-ig köteles a parlagfû elleni védekezésre, ezt követõen pedig a
virágzásnak és a pollen levegbe jutásának folyamatos
megakadályozására.
A megjelölt idpont után:
- külterületen a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
- belterületen a települési
önkormányzat jegyzõje el-

n HIRT FERENC,

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Dunaföldváron - Pintér
Sándor belügyminiszter döntése nyomán - 14 térfigyelõ
kamerát helyeznek el hamarosan egy sikeres pályázat
eredményeképp.
Dunaföldvár 42 pályázó
település közül nyerte el a település közbiztonságát jelentõsen javító térfigyelõ rendszer kiépítésének lehetõségét.

rendeli a parlagfû elleni közérdek védekezést, mely
azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség
elmulasztóival szemben a
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve a jegyzõ növényvédelmi bírságot szab
ki, amelynek legkisebb - a
hivatkozott törvény 59. § (3)
bekezdés alapján - 15.000 Ft,
legmagasabb
összege
150.000.000 Ft.
A bírság, illetve meg nem
fizetése esetén az azt terhelõ
kamat, adók módjára behajtható.
Kérem, minden földtulajdonos tegyen eleget a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének.

n

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes nyilvántartással.

n

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

7.

gármesteri hivatalban 2015. január 10-ig kell megõrizni.
2015. január 12-én a szavazólapokat és a választási iratokat
- a jegyzõkönyvek kivételével meg kell semmisíteni.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes fõjegyzõ

Pályázati
felhívás
kettõ pécsi egyetemi fõiskolai kollégiumi férõhely elnyerésére a
2014/2015-ös tanévre.

n HORVÁTH ZSOLT SK.,
POLGÁRMESTER

Pályázhatnak azok a dunaföldvári hallgatók, akik helyhiány miatt nem nyertek felvételt pécsi egyetemi - fõiskolai kollégiumokba és beírt
hallgatók a tanévre.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. Szociális helyzet:
- családtagok száma,
- az egy fõre jutó átlagjövedelem igazolás alapján,
- egyéb minõsít körülmény.
2. Tanulmányi eredmény.
A pályázatot a polgármesteri hivatalba kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A pályázatok benyújtási
határideje: 2014. augusztus
22.
A pályázatokat a Képviselõ-testület Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el.

n

Hisznek a helyi értékekben
és közös erõvel
propagálják azokat
Felfedezésre váró természeti
értékkel, épített örökséggel,
megismerésre érdemes hagyományokkal, tradicionális
ételekkel, italokkal, õszinte
vendégszeretettel fogadják a
látogatókat a Duna Összeköt
térség huszonegy településén
Dunán innen és Dunán túl.
Megannyi érték, amelyek feledhetetlen
élményekkel
ajándékozzák meg az ott élõket, a látogatókat.

n VIDA TÜNDE
Huszonegy település az Alsó-Duna mentén: nyolc az alföldi, tizenhárom a dunántúli
oldalon - ez a Duna Összeköt
térség. A paksi járás községei
és északi bástyája, Dunaföldvár, Tolna megye és a dél-dunántúli régió észak-keleti sarkában, a Dél-Mezõföldön és a
Tolnai-hegyhát keleti részén
fekszenek. A kalocsai kistérség
nyolc faluja Bács-Kiskun megye nyugati részén, kisebb-nagyobb távolságra a folyótól, a
Duna mentén sorakozik. A Duna természetes, de nem áthághatatlan határa a két térségnek,
amelyek között nemcsak a
dunaföldvári híd, a paks-géderlaki és gerjen-kalocsai komp
jelent kapcsolatot. A települések felismerték: közösen többre képesek.

A Duna Összeköt térség tiszta, hívogató természeti környezettel, olyan felfedezésre váró
természeti szépségekkel büszkélkedhet, mint például Európa
legnagyobb összefüggõ árvalányhajmezõje
vagy
a
dunaszentgyörgyi kertek alatt
meghúzódó, természetvédelmi
területté nyilvánított láperdõ, a
Brinyó. Gondozott szõlõültetvények, hagyományos pincesorok hívogatják a vendéget.
A természeti látnivalók mellett a térség mûvészeti, helytörténeti, néprajzi értékei is megismerésre méltók. Régi kastélyok, kúriák, tájházak, falumúzeumok, templomok látványában és a bennük rejtõzködõ
megannyi emlékben gyönyörködhet az érdeklõdõ látogató,
akire kellemes túrák, kirándulások, horgász- és vadászélmények várnak.
Illyés, Petõfi, Lázár Ervin
merített ihletet e vidék hangulatából, emléküket méltó módon õrzik az utódok. Annak érdekében, hogy ne merüljön feledésbe a múlt, felkutattak és
életre keltettek olyan történeteket, mint a fekete kötény és a
Bagó-hegyi boszorkány legendája. Számos, ma már széles
körben ismert rendezvény honosodott meg, népzenei és
néptánc programok, gasztro-

Duna Összeköt térség:
Ajándék az élethez
A vidék érték, csak fel kell ismerni és hinni benne. Aki
büszke arra ahol él, hitelesen
tudja képviselni azt. Ám mint a Duna Összeköt közösség tagjai vallják - egyedül

nem, csak összefogással lehet
igazi sikereket elérni.

n VIDA TÜNDE
„Erdõk és mezõk, falvak, házak emberek, mesterségek, igaz
8.

nómiai fesztiválok. Az itt élõk
nem felejtették el teljesen õseik tudományát sem. Népi kismesterek, kézmûvesek dolgoznak a településeken, fazekasok, gyöngyfûzõk, festõk, fafaragók, játék-, hangszer- és
gyertyakészítõk, bõrdíszmûvesek kezük munkájával dicsérik
szülõföldjüket.
Mivel sem kirándulni, sem
szórakozni nem lehet száraz
torokkal és korgó gyomorral,
érdemes elmerülni a gasztronómiai élvezetekben, megkóstolni a hagyományos ételeket,
italokat. Kalocsa környéke híres paprikatermelõ vidék, a
fokhagymatermesztésnek is
nagy a hagyománya. Kiváló
halételeket készítenek a Dunaparti településeken, s persze
nem számít ritkaságnak a tradicionális falusi disznótor sem,
ahol kolbász-hurka, töltött káposzta kerül az asztalokra.
Ezen a barátságos vidéken
mindezen túl remek pálinkák,
ízes, zamatos borok is készülnek, amelyek megismertetésé-

hez, megbecsüléséhez számos
program kötõdik.
A Duna Összeköt Helyi Közösség egy egyesületet hozott
létre, amely a pályázati munkát, vidékfejlesztési programokat koordinálja. A györkönyi
székhelyû Duna Összeköt
Egyesület maga is pályázott
annak érdekében, hogy a tagtelepüléseket, azok értékeit megismertesse. Ajándék az élethez
címmel jelent meg igényes kiadványuk és elkészült egy film
is, amelyben az ismert rádiós
személyiség, Rákóczi Feri népszerûsíti a térséget. A filmet
paksi szakemberek készítették:
Babai István, Kövi Gergõ,
Vida Tünde.
A térséghez tartozó települések Paks és Kalocsa környékén:
Bátya, Bikács, Bölcske,
Drágszél, Dunaföldvár, Dunaszentbenedek,
Dunaszentgyörgy, Foktõ, Géderlak, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Miske, Nagydorog, Németkér, Ordas, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlõrinc, Uszód

értékek. Mint apró színes gyöngyök a nyaklánchoz úgy illeszkedik a Duna két partjához huszonegy település. Itt született
Illyés, erre járt Petõfi, kóstolták
a vidék zamatos borait, finom
pálinkáit, és Lázár Ervin csodás
meséit e tájak ihlették meg.“ Így
ír a huszonegy település alkotta
Duna Összeköt térségrõl az
Ajándék az élethez címû, e tér-

séget bemutató prospektus. Nem
csoda, ha valaki az igényes kiadványt kézbe véve túrabot és kényelmes cipõ után kap. Éppen
ez volna a cél, illetve még elõbb
az, hogy maguk a térségben élõk
is felismerjék a körülöttük lévõ
értékeket, még ha nem is hatalmas dolgokról van szó.
„A vidékfejlesztés terén az
alapokat a holland Pride Ü

n

Ü Program jelentette“ - idézte
fel Kuti Imréné, a Duna Összeköt Egyesület elnöke. A paksi
és kiskõrösi térség volt a szerencsés kiválasztott, s kapott
rendkívül sok szakmai segítséget, amit felhasználtak amikor
- immár a Leader keretében hozzáfogtak Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásához. A helyzetfelmérés után
felvázolták a jövõképet.
A stratégiában foglaltak nincsenek kõbe vésve, minden évben aktualizálják, a változó körülményekhez igazítják. Ezt
alapul véve igyekezett az egyesület fejlesztéseket ösztönözni.
„Jó érzés végigmenni a 21 településen, szemmel látható az
eredmény“ - foglalta össze
Kuti Imréné, aki szerint sok
esetben az ott élõk rá sem gondolnak, hogy milyen értékeik
vannak. - „A bikácsiak sem
úgy mennek el az árvalányhaj
mezõ mellett, hogy az jár a fejükben, hogy ez micsoda kuriózum - hozott példát. - Az egyesület által elkészített, Ajándék

az élethez címû kiadvány is
tükrözi, hogy milyen sok fejlesztés történt, milyen sok érték van, amiért érdemes eljönni
hozzánk“ - hangsúlyozta.
A Duna Összeköt közösséget
huszonegy település alkotja.
Azért fogtak össze, hogy kiaknázzák a vidékfejlesztési programokban rejlõ lehetõségeket,
pályázati forrásokhoz jussanak,
megõrizzék, fejlesszék értékeiket.
A történetileg, közigazgatásilag egymásra utalt paksi járásbeli települések nem érték el az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Programban elõírt lakosságszámot. Nyolc Bács-Kiskun megyei, ottani Leader közösségekbõl kimarad településben találtak partnerre. A tét 1.2 milliárd
forint volt, amit a Leader alapelv
alapján helyben született ötletekre alapozva, pályázatok útján
nyerhettek el. Fejlesztések, köztük turisztikai vonatkozású beruházások, sora valósult meg
ebbõl a pénzbõl, de - ahogy
Mérei Melinda az egyesület

munkacsoportjának vezetõje
mondja - ez még kevés. Fontos,
hogy a térségben élõk ismerjék
fel saját értékeiket, higgyenek
azokban, akkor tudják hitelesen
kínálni, megmutatni másoknak.
Ennek gyakorlatban mûködõ
példáját minap egy Ausztriában
tett tanulmányúton tapasztalhatták meg a vidékfejlesztésben
dolgozók. Mérei Melinda kiemelte, hogy a másik fontos tanulsága volt ennek a látogatásnak, hogy összefogás nélkül leg-

feljebb részeredményeket lehet
elérni. Az együttes fellépés már
megvalósult példája az egyesület által koordinált és pályázati
forrásból finanszírozott marketing munka, aminek az a célja,
hogy az egységes arculat megteremtésével, közös megjelenéssel
tudatosítsák a helyben élõkben
és a vendégségbe érkezõkkel,
hogy a térségben sok olyan apró
érték van, ami egyenként is, de
együtt még inkább „Ajándék az
élethez“.

Idén a védõnõk - a szeszélyes
idõjárásnak köszönhetõen - két
helyszínen szervezték meg
anyatej világnapi rendezvényüket: a bölcsõdében mûsorral, az
általános iskola aulájában légvárral, arcfestéssel, lufihajtogatással, tombolasorsolással
várták az édesanyákat és gyer-

mekeiket. Szerencsére a rossz
idõ nem tartotta otthon a babákat és a mamákat, s az idei rendezvényen - minden korábbi létszámot meghaladva - közel 170
érdeklõdõt láttak vendégül a védõnõk, akik ezúton is köszönik a
szponzorok, támogatók anyagi,
tárgyi segítségnyújtását.

n

Az anyatej világnapján
1992-tõl augusztus 1-jén
tartják világszerte az Anyatejes Táplálás Világnapját,
más néven a szoptatás világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az
UNICEF átfogó programját
a csecsemõk egészséges táplálása érdekében indította
el, ugyanakkor e napon felhívják arra is a figyelmet,
hogy nagyon sok csecsemõ
hal meg szerte a világon
azért, mert nem jut anyatejhez.

n BALOGH EMESE
„Augusztus 1-jén a dunaföldvári védõnõk az édesanyákkal és gyermekeikkel közösen ünnepelték az Anyatejes
Táplálás Világnapját“ - tájékoztatta lapunkat Gyõri István-

né vezetõ védõnõ.
Mint mondta, a dunaföldvári
védõnõi szolgálat saját rendezvényként minden évben programokat szervez a szoptatás világnapján; ezzel a rendezvénynyel is kampányolnak amellett,
hogy legalább az elsõ hat hónapban a dunaföldvári csecsemõket is a legoptimálisabb táplálékkal, az anyatejjel táplálják
az édesanyák.
„Az anyatej mindent tartalmaz, amire egy csecsemõnek
szüksége van - mondta a veztõ
védõnõ -, a szoptatás folyamata pedig mindennél szorosabb
kapcsolatot alakít ki anya és
gyermeke között, ami nagyban
segíti a csecsemõ kiegyensúlyozott testi fejlõdése mellett a
szellemi és lelki gyarapodását
is.“
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Tájékoztatás az óvodai - iskolai
étkezési térítési díj befizetésérõl
n HORVÁTHNÉ TÁMER ILONA,
IGAZGATÓ

A tanév elsõ befizetésének
ideje: 2014. augusztus 25-tõl
szeptember 4-ig 8-12 h, 13-16
h.
A befizetés helye: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A.
Étkezési térítési díjak: bölcsõdében - 369 Ft, óvodában
374 Ft, általános iskolában - tízórai: 104 Ft, ebéd: 276 Ft,
uzsonna: 104 Ft, (összesen:
484 Ft), gimnáziumban, szakiskolában 339 Ft.
Étkezési bejelentõt minden
esetben ki kell tölteni, ha a
gyermek étkezik.

Az elsõ befizetés készpénzzel történik.
Nem kell étkezési térítési díjat fizetni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ bölcsõdés, óvodás,
általános iskolás gyermeknek.
50%-os térítési díjat fizet
- 9-12. osztályos rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek
- három- vagy többgyermekes családban élõ gyermek
- tartós betegség esetén (országos egészségpénztári igazolás szükséges)
- sajátos nevelési igényû
gyermek (szakértõi vélemény
szükséges).

Szükséges adatok:
A gyermek neve: a születési
anyakönyvi kivonatban szereplõ név.
Az étkezési bejelentõhöz
csatolandó dokumentumok:
- nyilatkozat a 3 vagy több
gyermekrõl,
- 3 hónapnál nem régebbi
nagycsaládos államkincstári
határozat,
- tartós betegségrõl szóló
OEP- határozat,
- érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat,
- sajátos nevelési igényû
gyermek esetén szakértõi bizottság által kiállított szakértõi
vélemény,
- átutalás esetén csoportos
beszedési megbízás,
- nagycsaládos nyilatkozat-

Orova Tamás egyesületi elnök szerint a társaság anyagi
és személyi feltételei biztosítottak a mûködéshez. Jó a közösségi szellem, tartalmas és
jó a kapcsolat a városvezetéssel, a földtulajdonosokkal és a
város egyéb civil szervezeteivel. Munkájukkal kapcsolatban mondta, idén nagyvadak
száma nõtt, így a mezõgazdasági károk is szaporodtak, de
a társaság igyekszik a vadállomány egyensúlyát fenntartani.
Horváth Zsolt polgármester
hasznosnak nevezte az ilyen
jellegû rendezvényeket, melyek egy kisváros életében öszszekötõ kapcsot jelentenek az
emberek és a város különbözõ
szervezetei között, aminek a
város is hasznát látja. Örömét
fejezte ki, hogy a rendezvény
nyitott és nemcsak földváriak,
hanem más településrõl érkezõ
vadászok is résztvevõi.
Keresztes László Kisszékely
község polgármestereként és
vadászaként érkezett csapatá-

val a júliálisra. Maga korábban
a gyulaji erdõgazdaság vadásza, erdésze volt, tehát nem
idegen tõle ez a közeg. Nem
elõször vettek részt a rendezvényen, vendégvadászként is járt
már Földváron. Szerinte fontosak ezek az alkalmak, mivel lehetõség van arra, hogy az
egyes társaságok betekintsenek
egymás tevékenységébe, tapasztalatot cseréljenek, barátságot kössenek. Náluk is van
hasonló rendezvény, melyen
természetesen a földvári vadászok részt vesznek.

Vadász juliális
Idén is a vadászház udvarán
rendezték meg a vadásztársaság hagyományos nyári
rendezvényét, melynek célját
Orova Tamás, az egyesület
elnöke foglalta össze.

n SZABADOS SÁMUEL
„A rendezvény alkalmat ad
arra, hogy a társaság mindennapi életébe betekintést nyerjenek a családtagok, a vendégvadászok, a meghívott vendégek,
például a város vezetõi, egyéb
civil szervezetek tagjai, a földtulajdonosok. Kötetlen keretek
közt beszélgetve közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás véleményét a
város, a mezõgazdaság, a környezetvédelem aktuális problémáiról, melyekben természetesen a vadásztársaság is érintett.“
A szervezõk igyekeztek sokszínû programot összeállítani:
a
gyerekeket
ugrálóvár,
lovaskocsizás szórakoztatta, a
fõzõversenyen a gasztronómia
területén lehetett jeleskedni.
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hoz iskolalátogatási igazolás
csatolása szükséges, ha a testvérek nem a mikrotérségi intézmény tanulói.
A határozatokról, igazolásokról fénymásolatot kérünk.
Az igazolásokat az étkezési
térítési díj elsõ beszedésekor
kell az intézmény pénztárában
leadni a Kossuth L. u. 19-23/A
épületben, illetve mindenféle
változtatást tárgyhó 20-ig köteles jelezni és bejelenteni a szülõ.
Az étkezésbõl való kijelentkezést írásban kell jelezni a
gazdasági irodában Vajai
Józsefnénál.
A tárgyhavi befizetés elmulasztása s következõ havi étkezésbõl való kizárást vonja maga után.

n

Indián nyár
A negyven fõs, zömében elsõs
korú „indián“ csapat július
elsõ hetében választotta az
idõtöltésnek ezt a félnomád
formáját, már amennyiben
félnomádnak vesszük, hogy
vizesblokk, az van, ellenben
esõ után esetleg ázott a fekhelyünk, és idõnk java részét
nem az elektronikus kütyük
nyomogatásával töltjük. Na,
a félnomád azért erõs túlzás,
de jól hangzik…

n BAKSAY ERIKA
Ami tény, hogy két osztálynyi elsõt végzett 8 éves, és a
félnomád élethez kevéssé szokott tanítóik (plusz alkalmanként Dóri, Kincsõ, Mariann és
Gigi) töltöttek el 5 napot az iskola Duna-parti táborhelyén,
sátorban, ahogy kell, az indián
hagyományok tematikáját követve.
A lelkes társaság és szüleik
egy borús vasárnap este verték
fel a sátrakat, reménykedve a
jobb folytatásban, már ami az
idõjárást illeti. A gondos szülõk tetemes mennyiségû holmival töltötték fel a sátrakat, az
ifjúság pedig másnap reggel
vette birtokba a kész tábort.

És hát az indián feeling…
bár a gyerekek 21. századiak, a
hangulat az észak-amerikai indián kultúra fénykorát idézte.
Mielõtt bármibe is belecsaptunk volna, indián neveket sorsoltunk majd csereberéltünk
személyiségünknek megfelelõen. Így lett a cseppet sem zárkózott leánykából „Csevegõ
Patak“, a harcias legénybõl
„Kemény Ököl“, vagy a nagydarab tanítónénibõl „Fogyó
Hold“…némi öniróniával.
Szóval a negyven gyerekbõl
egy csapásra indián volt, hogy
aztán a következõ napokban
módszeresen fel is építhesse
indián voltát. Mindezt infor-

mációkból, melyekbõl sok
mindent megtudhatott a valaha
volt indián törzsek kultúrájáról, szokásairól; másrészt
olyan tárgyak elkészítésébõl,
amelyeket az indiánok használtak, viseltek; harmadrészt
olyan próbákból, kihívásokból,
amelyekbõl ráérezhetett kissé
az indián lét általunk elképzelt
lényegére.
Minden nap frissülõ feladványok, rejtvények, ravasz kis
feladatok elvégzésével lehetett
tollakat gyûjteni egy majdan
elkészülõ fõnöki fejdísz reményében. Toll járt az elkészült
munkadarabokért, álomfogóért, indián ékszerért, tomahawkért, bõr karkötõért (köszönet
Miskolczi Ildinek), és toll járt
minden elvégzett próbáért.

Volt éjszakai zseblámpás
nyomkeresés, hegymászás nehéz terepen, szalaggyûjtõ csata, arcfestés, meg persze tábortûz is, ezúttal szülõkkel, közös
sütögetéssel a solti szúnyogok
meg-megújuló támadásai közepette (mert hazai szúnyog erre
biztos nem képes).
És hát az idõjárás… tábori
körülmények között nagyon
nem mindegy. Az idõjárás lényegében kegyes volt hozzánk.
Délutánonként zsúfolásig megtöltöttük a strand közepes méretû medencéjét (mélyvíz csak
úszóknak). Egyesek hajlamosak voltak úgy értelmezni,
hogy ezzel a tisztálkodást is letudták, de, ha már félnomád,
nagy viták ebbõl nem lettek.
Egyetlen éjszaka támadott
meg minket egy kisebb zivatar,
villámlással, mennydörgéssel,
ahogy kell, de ezt - mint utóbb
kiderült- a gyerekek java része
észre sem vette, csak a felnõttek nem aludtak azon az éjjelen, némi kis pániktól tartva. A
jó indián azonban együtt él a
természettel, vagy legalábbis
olyan mélyen alszik, hogy gõze
sincs arról, félnie kéne…
Jó volt, na, jól szórakoztunk,
a sok szervezett program mellett lehetett „csak úgy“ jókat
labdázni, mezõgazdasági géppel, kétéltû jármûvel imbolyogni a csalitosban; (solti)
szúnyogot etetni, sátras bulikat
csapni, kuncogni éjfélig, egy
hétig egy ruhában lenni, tanítónéniket látni reggel négykézláb kimászni elázott sátorból,
dinnyét
héjából
kirágni,
sütizni, fagyizni, palacsintázni
a szülõk által hozott finomságokból, lazázni, mezítláb lenni
naphosszat.
Jó volt, na. Más, mint az iskola, olyan magán-emberi. És
kicsit sem nomád hajlamú,
elektronikus kütyüket nyomogató, sátras romantikából kiöregedett pedagógusként csak
azt mondhatom, amit a nehéz
szülés után idõvel felejtõ anya:
lesz következõ.

n
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175 éve született
Beszédes Kálmán

Az akadémiai festõ, konstancinápolyi
tûzoltótiszt
1839. augusztus 4-én született
Dunaföldváron. Édesapja
Beszédes József vízépítõ mérnök volt.

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Beszédes Kálmán, akit a festészet vonzott, már tizenöt évesen ösztöndíjban részesült az
elsõ magyar festészeti akadémián. 1858-tól Bécsben, majd
Münchenben volt mûvészeti
ösztöndíjas. Többször megfordult szülõföldjén. A Kálváriadombról lefényképezte Dunaföldvár gyönyörû panorámáját.
Képeit a Kaszinó Erzsébet téri
épületében (ma Béke tér 1.) és
az akkor még földszintes Községháza nagytermében tekintették meg a földvári polgárok.
1868-ban szintén mûvészeti
ösztöndíjat kapott báró Eötvös
József támogatásával és az
„örök városba“, Rómába utazott. Az osztrák-magyar császári és királyi követségen ingyen
szállást kapott és egy kis mûhelyben dolgozhatott. Több
éven keresztül elsõsorban mûremekek másolásával foglakozott. Olaszországból hazatérve
különféle képeslapok és folyóiratok számára készített illusztrációkat. Unokatestvére, Beszédes Sándor segítette, aki Esztergomban volt jeles fényképész

és
nyomdász.
Több évig Esztergomban élt, majd
gróf
Széchenyi
Ödön (gróf Széchenyi István fia)
meghívására Törökországba,
Konstantinápolyba
ment. A „legnagyobb magyar“ fia
1879-tõl a török
Hadi Akadémia tanára, a török tûzoltóság megszervezõje volt. Beszédes Kálmán segített a tûzoltósággal kapcsolatos ügyek
szervezésében, majd a tûzoltóság elméletét oktatta, mint osztálytiszt. A megélhetése biztosított volt, így lehetõsége nyílt arra, hogy utazzon. Beutazta szinte az egész Oszmán Birodalmat,
utazásairól a Fõvárosi Lapokba
küldött írásai tanúskodnak.
Figyelme a Rákóczi-emlékhelyek felé fordult, így jutott el
Rodostóba, ahol lerajzolta a
magyar bujdosók lakhelyeit.
Ceruzarajzai az utókor számára
nagy jelentõségûek. Összegyûjtötte a bujdosók iratait, jelentõs érdemeket szerzett II.
Rákóczi Ferenc hamvai hazaszállításának elõkészítésében.
A Rákóczi-emigráció törökországi emlékeire vonatkozó rajzait, kéziratait rendszerezte,
célja egy könyv megjelentetése
volt. Munkáját hirtelen, váratlan halála miatt nem tudta befejezni. 1893. május 3-án hunyt
el Konstantinápolyban, sírjának helye ismeretlen.
A Rákóczi-emigráció törökországi emlékeire vonatkozó
rajzait, kéziratait az örökösöktõl hosszú alkudozás után a
Magyar Történelmi Társulat
vette meg. A Beszédes-gyûjtemény ma az Egyetemi Könyvtár értékes gyûjteményének elválaszthatatlan része, 2007-ben

kiállítást is rendeztek a legszebb, legérdekesebb miniatûr
festményekbõl, rajzokból.
2009-ben jelent meg Hóvári
János könyve, amelyben méltó
emléket állít a híres, majdnem
elfelejtett festõmûvésznek, akit
ugyan a sors és a kalandvágy
török földre vitt, de a Rákócziemigráció kutatása, a rodostói
ceruzarajzok mögött mély hazaszeretet rejlik.
2010 júniusában Magyar Napot tartottak Rodostóban a Rákóczi-szabadságharc emlékére,
a 46. Cseresznyefesztivál keretében. Beszédes Kálmán harmincnyolc válogatott rajzának
másolatából kamarakiállítást
rendeztek a Márvány-tenger
partján fekvõ városban, a Rákóczi Emlékház és Múzeumban. A festõmûvész szülõhelyérõl, Dunaföldvárról is részt
vett egy küldöttség Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
vezetésével a meghitt, családias ünnepségen.
Irodalom:
Hóvári János: Rodostói emlékek és tanulságok. Beszédes
Kálmán - Rodostó magyar képírója. Magyar - Török Baráti
Társaság Budapest, 2009
Földvári tabló. Életrajzok és
arcképek Dunaföldvár múltjából. Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár, Dunaföldvár, 2009
Szászvári Józsefné: Beszédes
József és Dunaföldvár. BerzeNagy Ilona Városi Könyvtár,
Dunaföldvár, 2012
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Érettségi
eredmények a
Magyar László
Gimnáziumban
A május-júniusi vizsgaidõszakban 73 fõ tett rendes
érettségi vizsgát a Magyar
László Gimnáziumban.

n BALOGH EMESE
Összesen 101 jelentkezõ
vizsgázott a május-júniusi
vizsgaidõszakban: 73 végzõs
diák tett rendes, 28 elõrehozott érettségi vizsgát. Emelt
szinten 18 tantárgyi vizsgaeredmény született.
Az érettségi vizsga eredménye a 12. a osztályban 3,6,
a 12. b osztályban 4,1, a 12.c
osztályban 3,27 lett; 7 jeles
bizonyítvány született. Két
tanulónak kell a jövõben javítóvizsgát tennie.
A középfokú intézményben a következõ 2014-2015ös tanév 2014. szeptember 1jén 8 órakor évnyitó ünnepséggel indul.

n

Bölcsõdei évzáró
Hagyományos évzáró rendezvényt tartottak a dunaföldvári bölcsõdében.

n BALOGH EMESE
A nyári leállást megelõzõen
tartották a 2013-2014-es nevelési évet záró rendezvényt a
dunaföldvári
bölcsõdében.
Ezen a napon légvárral, arcfestéssel fotózási lehetõséggel
várták az érdeklõdõket az intézményben. A programokat
egy budapesti alapítvány díjmentesen bocsátotta a bölcsõde
rendelkezésére.

Nagy sikert aratott a zenés mûsor is, a legkisebbek még táncra
is perdültek. Az elõadó fellépti
díját a Dunaföldvári Bölcsõdét
Támogató alapítvány, míg a kézmûves foglakozáshoz szükséges
anyagokat az intézményvezetés
biztosította- tudtuk meg Bálint
Erika tagintézmény-vezetõtõl.
Idén 21 kisgyermek került át
a bölcsõdébõl az óvodába, helyükre augusztustól 21 gyermek érkezik. Két csoportban
folyik a nevelésük; maximális
kihasználtsággal
mûködik
majd a tagintézmény.

n

Gyermeknap a református
egyházközségben
Gábor Zsolt és családja kezdeményezésére és szervezésében a megszokottnál nagyobb szabású rendezvénynyel köszöntötték a gyermekeket a református gyülekezetben gyermeknapon.

n BALOGH EMESE
Június elsõ vasárnapján megtelt a református parókia és udvara. Nagy volt a nyüzsgés: ötven gyermek játszott az udvaron
felállított
sátraknál:
kézmûveskedtek, vetélkedtek

egymással, közösen játszottak,
illetve a hittel kapcsolatos információkhoz jutottak. Miközben a gyermekek a Gábor családirányításával remekül szórakoztak, az imaházban a gyülekezet tagjai látták vendégül a
szülõket.
Mindez sok elõkészületet
igényelt, a nagyszámú vendég szórakoztatása, megvendégelése a gyülekezet tagjainak adott feladatot bõven, s
külön erõket kellett megmozgatni a tombolanyeremények

összegyûjtése céljából. Ezen
a napon ugyanis minden
gyermek kapott ajándékot,

Cantemus 30
Koncerttel ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a
Cantemus Kamarakórus.

n BALOGH EMESE
Több mint 30 éve a dunaföldvári keresztény közösség
tagjai közül az akkori segédlelkész, dr. Gesztesi András kezdett egyházi kórust szervezni.
„Gregorián énekeket, egyszólamú mûveket és gitáros dalo-

kat énekeltünk“- mondta Gelencsér Irén, aki fõiskolásként
kapta a felkérést dr. Gesztesi
Andrástól: vegye át a kórus vezetését, a karnagyi feladatokat.
A keresztény csoport a '90-es
évek elején vált igazán kórussá, ekkor léptek elõször szakmai közönség elé is. 1993-ban
a ráckevei minõsítõ versenyen
- számukra is óriási meglepetésként - rögtön fesztiválkórus13.

melyeket a támogatói felajánlásokból, adományokból vásároltak meg.
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sá minõsültek, ugyanebben az
évben a Musica Sacra országos
fesztiválon III. helyezést,
1995-ben a Vigadóban megrendezett nemzetközi kórus-

Hazatérés
n SIMON ISTVÁN

Amikor megébredt, különös
érzés kerítette hatalmába. Olyan
keserédes volt ez a reggel, szomorú is meg vidám is, mint az
ünnep, vagy maga az élet, amely
alighogy ránk köszönt, máris
búcsúzik tõlünk. Nem értette,
hogy miért jutott eszébe mindez,
hiszen az évek sodrásában,
nyolcvanöt esztendõ alatt volt
ideje megtanulni, hogy „az idõk
gonoszak és áron is meg kell
venni az alkalmakat.“ A Karácsony szereplõi, a Szent család,
a pásztorok és a napkeleti bölcsek meg az angyalok láthatatlanul most is ott nyüzsögtek körülötte, miként annak idején Betlehemben. Emlékek sokasága rajzott elõ abból a mély és sötét
kútból, melyet emlékezetnek nevezünk.
Nemcsak a gyermekeit, az öt
lányt és a sok unokát meg dédunokát látta maga elõtt, hanem
önmagát is, amint érdi házukban
gyertya, fenyõ és süteményillat
kíséretében együtt ünnepel a
család. Aztán gondos készülõdésbe kezdett, mivel most is „

versenyen ezüst minõsítést
kaptak.
A Cantemus kilépett az egyház falai közül. Részt vett
Dunaföldvár, Tolna megye

kulturális rendezvényein, de
öregbítette városunk hírnevét a
határokon túl is.
A mai napi ápolják a kapcsolatot a német testvérváros,
Weikersheim Erasmus Widmann kórusával, az elmúlt húsz
évben többször szerveztek közös fellépéseket, kölcsönös látogatásokat. A kar kétszer járt
Erdélyben, a Bárdos Lajos nevével jelzett fesztivál magyarországi fellépõje a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 1996ban a dunaföldvári énekkar
volt Kempelen Tünde felkérése
nyomán.
Az utóbbi években a vegyeskar kamarakórussá alakult: a szólamok hasonló létszámúak, a hangzás minõségibb lett.

A 30 éves jubileumi koncerten a zeneirodalom korszakaiból - a népzenétõl a kortárs mûvekig - hallhatott kórusmûveket a nagyérdemû. Erre az
alkalomra, a közös múlt, a közös éneklés felidézésére viszszatértek az egykori kórustagok, de meghívott vendégként
fellépett az Annamatia Nõi
Kar, Fafka Borbála, Pataki Dezsõ és a IV. Béla Cserkészcsapat tagjai.
A Cantemus Kamarakórus
szeptembertõl folytatja a szakmai munkát: a Liszt Ferenc
Kórustalálkozóra készülnek, de
természetesen a dunaföldvári
programok fellépõjeként, szervezõjeként továbbra is jelen
lesznek városunk kulturális
életében.

munkával „ ünnepelte a Karácsonyt. Néhány jó szó és egy
szerény reggeli után elindult a
„Gyulaiba“, vagyis a Gyula Pál
utcában lévõ imaházba, hogy,
mint mindig, most is az emberré
lett Isten szószólója legyen. Derûsen, bár kissé fáradtan lépkedett, amikor eszébe jutott, hogy
immár ötven éve járja ezt az
utat, sok ezer lépést megtéve a
két otthona között. Mert mindkettõt magáénak vallotta, vagyis
otthonról járt haza, amikor Dohány utcából elindult a „Gyulaiba“.
Szertartásnak számított ez a
rövidre szabott séta, afféle bemosakodásnak, szent készülõdésnek a kegyelmi pillanatra,
amikor kezdetét veszi az istentisztelet. Még mindig izgalommal töltötte el az érzés és a gondolat, hogy a názáreti Jézus tanítványa lehet. Szenvedélyesen
szerette és tanulmányozta az Írásokat, a Bibliát, de igazi
gyöngyszemének a Jézusról
szóló híradást, az evangéliumot
tartotta. Meg volt gyõzõdve róla, hogy az Isten szeretete és a
szeretet Istene elválaszthatatlanok egymástól, vagyis az „Isten
szeretet“. Ennek az örökkévaló

szeretetnek, isteni irgalomnak
az ölelésében élt és készült a halálra is. Hitt abban, hogy a meghalás nem más, mint csöndes,
olykor fájdalmas hazatérés az
Atyai házba. A szép halálért lehet, sõt kell is imádkozni, hogy
igaz legyen életünkben a jókívánság, élj soká és halj meg hamar.
Szépen, szinte észrevétlenül
öregedett meg, mivel a lelke
mindvégig fiatal maradt. Nyugdíjasként együtt szolgált szeretett utódjával, akit maga szemelt ki a megkezdett út folytatására. Most is ilyen közös szolgálatra készülve igyekezett a
„Gyulaiba“, az imaház felé.
Csordultig volt a szíve hálával
mindenért, a családért, a gyülekezetért, az ünnepért, Krisztusért, a neki adatott hosszú életért. Meddig még uram?- kérdezte most is magában, miközben egyre közelebb ért lelki otthonához. Mintha nehezebben
lépkedett volna, mint máskor,
mintha egy hosszú út végére érve az utolsó lépéseket kellett
volna megtennie. Amikor felért
az emeletre áldott karácsonyt
kívánt a már jelenlévõknek
majd a munkatársa - Eszter -

felé fordulva ennyit mondott:
úgy elfáradtam ettõl a kis úttól.
A válasz: van még idõnk, pihenj meg egy kicsit.
Jólesett leülnie, mintha mindig erre a mozdulatra vágyott
volna, meg erre az érzésre, hogy
végre megérkezett, hazaérkezett, hogy most már biztosan otthon van. Lassan minden távolodni kezdett, egyre messzibbnek tûntek a tárgyak és a kis szoba is, amelyben oly sokszor üldögélt. Miközben távolodott
mindentõl, egyre közelebb érezte magát valamihez vagy valakihez. Lehunyta a szemét, csöndesen, lassan lélegzett, egyre lassabban. Már nem tudta, hogy álmodik-e, vagy ébren van. Érezte, hogy körülveszik, megfogják, szorongatják a kezét, aztán
elengedik, õ pedig egyszerre
zuhan és emelkedik, míg végre
megérkezik. A távolságból közelség lesz, megszólal egy halk
és szelíd hang: „Aki hozzám
jön, semmiképpen ki nem vetem“ Ezután nem mozdult többé, már csak a teste volt jelen az
imaházban, mert megadatott neki a kegyelem, hogy elindult otthonról és hazaérkezett, végleg,
mindörökre.
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A dunaföldvári színjátszás
krónikája
Hamarosan új helytörténeti
kiadvánnyal gazdagodik a
Dunaföldvár múltját feldolgozó kötetek sora. Lukácsi
Pál munkájából városunk
színházi életének gazdag
múltját ismerhetik meg az olvasók.
BALOGH EMESE

Nagy érdeklõdés kísérte a
Csík zenekar fellépését
A Földvári Nyári Esték rendezvénysorozat keretei között adott koncertet városunkban a Csík zenekar. A
két évvel ezelõtti fellépésükhöz hasonlóan ismét megtelt
a várszínpad nézõtere.

n SZABADOS SÁMUEL
Csík János zenekarvezetõ
kellemes emlékként idézte fel a
korábbi koncertet. Szerinte a
várudvar kellemes környezetet
biztosít, jó az akusztikája, a
nagyszámú közönség pedig
igen lelkesen fogadta zenéjüket.
Az 1980-as évek végén alakult zenekar kezdetben hagyományos népzenét játszott.
Táncházakban,
népzenei
fesztiválokon léptek fel, ahol
a Kárpát- medencei magyarság zenei világát elevenítették fel. A 2000-es évek elején kezdett tágulni zenei világuk. A nyitás során az alternatív rock, a világzene és a
jazz elemei is bekerültek a
repertoárjukba. A váltás nagyobb hangszeres tudást, új
hangszerek megjelenését is
jelentette.

A népszerûségük az évek során egyre nõtt. Külföldön is ismertté váltak. Például a Sidney-i olimpián õk képviselték
hazánkat kulturális téren, nagy
sikerrel. Évente rengeteg hazai
és külföldi fellépés vár rájuk.
Külföldi fellépéseiknél nagy
gondot fordítanak a repertoár
összeállítására, céljuk a hazai
folklór, a magyar zene megjelenítése, melynek Csík János
szerint jelenleg is nagy a tekintélye világszerte. Ugyanakkor
eladhatóvá is kell tenni a zenéjüket az adott ország kultúrája
számára.
2013-ban a zenekart Kossuth- díjjal tüntették ki. Ez a
hazai zenei világban igen rangos elismerés. A zenekarvezetõ elmondása szerint a tagok
megdöbbenve fogadták a hírt.
Az elsõ reakciójuk az volt: mi
lesz ezután? Mit vár el a közönség egy Kossuth- díjas zenekartól? Az idõ múltával viszont ez a súly, feszültség enyhült, s napjainkban a korábbi
idõkhöz hasonlóan kötetlenül,
vidáman zenélnek koncertjeiken a kitüntetõ elismerés birtokában is.

A dunaföldvári színjátszás
krónikája címmel jelenik meg
Lukácsi Pál új könyve a
Dunaföldvári
Mûvelõdési
Központ és Könyvtár kiadásában.
A szerzõ a Magyar László
Gimnázium nyugdíjas tanára,
aki az elmúlt két évben helytörténeti és levéltári kutatásai
során kétszáznál is több mûkedvelõ színielõadást tárt fel,
számos korabeli színikritikát,
színlapot talált, és a földvári
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családoktól sok korabeli dokumentumot és fényképet gyûjtött össze.
A könyv a 19. század végétõl
napjainkig mutatja be a város
mûkedvelõ színjátszó csoportjait és elõadásait. Ily módon ez
a kiadvány Dunaföldvár kulturális múltját és meglehetõsen
sok családját érinti. A kötet
nagy értéke a gazdag képanyag
és a színes melléklet.
Ajánljuk ezt a könyvet a történelem, a színjátszás, a helytörténet kedvelõinek, minden
dunaföldvárinak és onnan elszármazottnak.
A dunaföldvári színjátszás
krónikája bemutatóját 2014.
szeptember 12-re tervezik. A
könyv megvásárolható lesz a
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban.

n

Pünkösdi bringatúra
Ötödik alkalommal szervezte
és bonyolította le a Dunaföldvár - Bölcske bringatúrát a
Holler UFC - Zeusz Sport és
a Viczai Kft. - Abroncs Bringabolt.

n SZIEGL ERIKA
A sportrendezvény népszerûségét jelzi, hogy évrõl-évre
nõ az indulók, pontosabban a
távot teljesítõk száma. Az elsõ alkalommal 2010-ben 130an, az idén már 486-an neveztek a túrára, ami azt jelenti, hogy évente közel száz fõvel emelkedett a nevezõk létszáma.
A túrázók 9 órától gyülekeztek a várudvaron, ahol Béres
Alexandra egy átmozgató bemelegítést tartott az indulás
elõtt. Kulcsár Szabolcs rendõrõrs parancsnok balesetmentes
közlekedést, Horváth Zsolt
polgármester pedig a táv teljesítésével kellemes idõtöltést kívánt a bringázóknak.

Örvendetes tény, hogy évrõl
évre nõ a túrát teljesítõ gyerekek száma is. A legfiatalabb túrázó idén a másfél éves Szabó
Donát volt, aki még anyukájával együtt biciklizett, az ötéves
Kiss Domán Lajos viszont már
saját maga teljesítette a távot.
Simon Józsefné Vera volt a túra legidõsebb hölgytagja, a legidõsebb úr pedig Matuska
László. Legtávolabbról, Esztergomból Regensburger Robin, Berkesdrõl Petrovics
Dzsesszika érkezett a bringatúrára.
A bölcskei rövid pihenõ után
dél körül érkeztek vissza a túrázók a várudvarra, ahol a hagyományoknak megfelelõen
minden ötödik induló pólót
nyert, az adományoknak köszönhetõen pedig sok ajándékot sorsolhattak ki a szervezõk.
A fõdíj idén is két értékes
Mountenbike kerákpár volt, a
Viczai Kft. bringaboltja felajánlásában.

A szervezõk nem titkolt célja, hogy a sportrendezvény országosan is ismert legyen, ezért
szeretnék elérni az ezer fõs nevezõszámot.
Viczai Szilvia és Holler Ferenc
a rendezvény fõszervezõi a következõ támogatóknak mondanak köszönetet: Dunaföldvár Város Önkormányzata, Dunaföldvári Rendõrõrs, Sárga Pincésgödör Egyesület, Vár Étterem,
Kerék Csárda, Gyöngy Fitness,
Kemiker Kft., Mobil-Trans 98

Kft., Nikl Húsbolt, Doór és Doór
Trans, Zsubox Divat, Mráz és fia
Épületgépészet, Dunaújvárosi
Halász Csárda, Földvár Panzió és
Corner Sport Büfé.

feeder horgászok, Erdei Attila
harminc éve horgászik versenyszerûen és 15 éve próbálkozott elõször az új technikával.
Az elsõ feeder horgász világbajnokságot Olaszországban 3
éve rendezték meg, akkor még

magyar résztvevõk nélkül. Két
éve a belgiumi vb-n már a magyar csapat is versenyzett,
nemzetközi rutin, tapasztalat
nélkül. A világversenyeken
többnyire az angolok, franciák,
belgák a favoritok, a magyar fiúk viszont óriási meglepe- Ü
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Horgász világbajnok tartott
bemutatót a Kis-Dunán
Július 2-án Erdei Attila feeder horgászvilágbajnok tartott elõadással egybekötött
bemutatót az érdeklõdõknek.

n SZABADOS SÁMUEL
A múlt évben Erdei Attila
már vendégként megfordult a
horgásztanyán, akkor nagyon
megtetszett neki a Kis-Duna.
Ekkor döntöttek arról a horgászegyesület vezetõivel, hogy
idén bemutatóval egybekötött
elõadást tart majd.
A feeder horgászat az utóbbi
évtizedekben terjedt el világszerte. A technika - úszó, vagy kapásjelzõ nélküli fenekezõ horgászat
- nem ismeretlen a hazai horgászok elõtt sem, viszont a feeder

Erdei Attila

horgászat más technikai eszközöket, vékony, színes jól látható
botokat és vékony zsinórt, nagyobb koncentrációt igényel.
Magyarországon tízegynéhány éve jelentek meg az elõ
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Ü tést okoztak: csapatban az
ezüstérmet szerezték meg, Erdei Attila pedig egyéni világbajnok lett.
A következõ év ismét magyar sikereket hozott. A DélAfrikai Köztársaságban ren-

dezett világbajnokságon csapatban ismét ezüstérmet
szerzett, egyéniben pedig
bronzérmet. Elmondhatjuk
tehát, hogy hazánk sporthorgászai a világ élvonalába tartoznak.

Az utóbbi években már itthon is rendeznek feeder horgászversenyeket, a résztvevõk
száma fokozatosan nõ. Az elsõ
években még 30-40 fõ jelentkezett, az utolsó magyar országos verseny már több mint 80

résztvevõvel zajlott.
A kis-dunai bemutatónak is
az volt a célja, hogy a földvári
horgászok megismerkedjenek
ezzel a technikával és növeljék
a hazai feeder horgászok egyre
gyarapodó táborát.

n

Idén is remek szezont zárt Szabadedzést tartottak a
a földvári kenus
Nagy-hegyi motocrossosok
A kenus Némedi Konrád háta mögött újabb sikeres versenyek vannak és még nincs
vége az évnek.

n A SZERKESZTÕ
Miután Konrád megnyerte
az Országos Diákolimpia C12000 méteres versenyszámát, a
Vidék Bajnokságon az érmek
mindhárom fajtáját begyûjtötte
a különbözõ távokon. A serdülõk Országos Bajnokságán C1500 m-en megõrizte magyar
bajnoki címét, valamint szerzett még egy bronzérmet is.
Ezután - serdülõként - az Ifjúsági Magyar Bajnokságon is
rajthoz állt. A gyõri Graboplast
versenyzõje, Krasznai Péter
volt a társa a hajóban, amivel
C2-1000 méteren nagy fölénynyel az egész mezõnyt maguk
mögé utasították. Tették ezt
úgy, hogy ezt a versenyt
maguk próbának szánták, de
ezek után mindkét fiú tenni fog
a folytatásért. Ezzel a fantasztikus gyõzelemmel nemcsak ifjúsági magyar bajnokok lettek,
hanem a magyar ifjúsági kajakkenu válogatott tagjaivá is váltak!

Az ifi OB-n Konrád még C1500 m-en is rajthoz állt és még
egyszer a dobogó legfelsõ fokára állhatott. Így serdülõ Magyar Bajnokként és kétszeres
ifjúsági Magyar Bajnokként
vesz majd részt szeptemberben
az Olimpiai Reménységek
Versenyén. A pöstyéni (Szlovákia) viadalon négy számban
áll majd rajthoz az ifjú kenus:
C1-500 m, C1-200 m, C2-500
m (a gyõri Krasznai Péterrel)
és a kenu négyes tagjaként
1000 méteres távon.
Gratulálunk és sok sikert az
Olimpiai Reménységek Versenyén!

n

Két éve szervezõdött az a motoros társaság, mely a Nagyhegy mellett alakított ki
motocross pályát, ahol az
edzéseit tartja. A köztudatban azóta is, mint Nagy-hegyi motorosok szerepelnek.

n SZABADOS SÁMUEL
Nyírí Krisztián, a csoport vezetõje beszámolt arról, hogy
folyamatosan építik a pályát. A
földmunkák során idén nyár
elején szélesítették a sávot, ami
biztonságosabbá tette az elõzéseket, így csökkent a balesetveszély. Újabb pályaelemeket
alakítottak ki, megépült a WC,
és folyamatosan nyírják a füvet, irtják a bozótot. Ehhez a
munkához sok segítséget kapnak helyi vállalkozóktól, például földmunka- gépeket.
Kezdetben 16-18 motoros
járt ki az edzésekre. A létszám
napjainkra kissé csökkent, de a
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lelkesedés továbbra is megmaradt. A július közepén tartott
szabadedzésre a helyieken kívül érkeztek vendégek Kalocsáról, Paksról, Elõszállásról
is, összesen 16 motoros ült
nyeregbe a futamok során. A
rendezvény célja az edzés, a
gyakorlás, a pálya megismerése volt, így gyõzteseket sem
hirdettek, de természetesen
mindenki igyekezett számon
tartani a saját helyezését.
A pálya minõsége jó volt. A
korábbi esõzések miatt az alsó
réteg a nagy meleg ellenére is
tartotta a nedvességet. A résztvevõk összetétele igen vegyes
volt. Amatõrök, félprofik,
gyermek- és felnõttkorúak üldözték egymást a körök során.
A legfiatalabbak közé tartozott
a földvári Tóth Zoltán a maga
14 évével. Zoli mögött fiatal
kora ellenére jelentõs motoros
múlt és több siker áll. Négy- Ü

Ü éves kora óta motorozik, ma
már rendszeres résztvevõje az
országos versenyeknek. Nemrég Nagykanizsán nyolcadik
helyezést ért el, s idén több

verseny vár még rá. Jelenleg
egy 2013-as évjáratú 85-ös
KTM X motorja van, ami a
legmodernebbek közé tartozik.

n

Gyerekek, szülõk együtt
szórakoztak a fociünnepen
A labdarúgó bajnokságok
befejezése után és a nyári iskolaszünet kezdetén a Holler
UFC már évek óta családi napot rendez, amely egyfajta
fociünnepnek tekinthetõ, hiszen a fõszereplõ itt is a labda, de játékos formában, nagyobb tét nélkül.

n SZABADOS SÁMUEL
A klub vezetõi, edzõi heteken
át szervezték a nap programját, a
céljuk az volt, hogy minden korosztály s a gyerekeken kívül a
szülõk és a meghívott vendégek
is jól érezzék magukat. A nap során volt alkalom arra, hogy szü-

lõk, edzõk, sportvezetõk, tanárok
találkozzanak, kötetlenül beszélgessenek, tapasztalatokat cseréljenek. Mivel gyerekekrõl van szó,
fontos, hogy a nevelésükben
résztvevõk valamilyen formában
találkozzanak.
A legnépszerûbb esemény a
nap során a 11-es rúgó verseny
volt, melyen több mint százan
vettek részt, köztük anyukák,
sõt nagypapák is. Voltak kispályás rövid meccsek edzõk-apukák, anyukák-anyukák között.
A fõzõversenyen inkább a részvétel volt a fontos; a múlt évi
pörkölt után idén a sült húsok
repertoárját lehetett kóstolgat-

ni. A legjobb minõsítést maga
a közönség nyújtotta, hiszen a
délutáni órákra minden készítmény elfogyott.
A nap kiemelkedõ programja
a díjátadás volt: a különbözõ
korosztályok sikereket elért focistái vehették át jelképes jutalmukat teljesítményeikért. Sok
díjat osztottak ki, például a legtöbb gólt szerzõk díját, a legtöbbet fejlõdõ játékosok elismerését, a legjobb kapusét… A
jövõre vonatkozóan jelentõs
motiváló hatása van ezeknek az
elismeréseknek, hiszen a gyerekek mintegy 300 ember szüleik, tanáraik, a város polgármesterének- tapsa közepette
vonulhattak ki az érmükért, oklevelükért.
Holler Ferenc klubelnök
már a jövõre gondolva beszélt
arról, hogy szeretnék a rendez-
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vényt még nyitottabbá, színesebbé tenni, például a város
más sportegyesületeinek bevonásával, rangos vendégeket
meghívásával, a szülõk számára rendezett zenés, táncos programmal.

n

Elnökségi
ülést tartott
a DFC
Július végén elnökségi ülésen
értékelte az elmúlt bajnoki
szezont városunk labdarúgó
csapatának vezetõsége.

n SZABADOS SÁMUEL
Holler Ferenc alelnök a
szakmai eredményeket ele- Ü

Ü mezve kiemelte, hogy jó
döntés volt az áprilisi edzõcsere, mivel akkor a csapat
már a kiesõ zónában volt.
Szellák edzõ eddigi munkáját
megköszönte az egyesület,
békében távozott a klubtól.
Ezután a Holler Ferenc- Kerekes Béla páros irányította a
szakmai munkát, Lesnyik Gábor lett a szakmai koordinátor. A csapat teljesítménye
eredményesebbé vált, a DFCnek sikerült felkapaszkodnia a
középmezõnybe. Az új edzõpáros fõleg fiatalokkal erõsített, több ifista került a felnõtt
keretbe, ahol bizonyították tehetségüket.
A beszámoló kitért az anyagi
helyzetre is. A pénzügyi háttér
stabil, az önkormányzat által
biztosított ötmillió forint és a
szponzorok támogatása megteremti a sikeres mûködés feltételeit.
Nagy elõrelépésnek számít,
hogy idén már használhatóvá
vált az edzõpálya, mely tehermentesíti a centerpályát. A salakpálya is alkalmas edzések
tartására. Idén megtörténik a
világítás felújítása is. Mráz Balázs elnök a jövõbeli tervekrõl
is beszélt.
A csapat heti négy edzéssel,
hétvégén pedig barátságos
mérkõzésekkel megkezdte a
felkészülést a 2014/15-ös bajnoki szezonra. A vezetés célként a 3-5. hely egyikének
megszerzését tûzte ki. Ehhez
természetesen erõsíteni is kell,
így 3-4 új játékos érkezése várható Bölcskérõl, illetve Paksról. Velük a tárgyalások már
folynak. A jelenleg 18 fõs keretbe újabb fiatalok kerülhetnek az utánpótlásból is.
Fontos feladat lesz õsztõl a
nézõk visszacsábítása a mérkõzésekre. Ehhez mindenekelõtt jó teljesítményt kell
nyújtaniuk a fiúknak, valamint tovább kell fejleszteni a
sportpálya és környékének
komfortját, például újabb parkolóhelyek biztosításával.

n

Rendõrségi hírek
Júliustól a központi támogatásoknak köszönhetõen a járõrszolgálat Dunaföldváron is fokozottabb. A bûnesetek megelõzése végett a frekventáltabb területeken
nappali és éjszakai órákban is gyalogos járõrszolgálatot biztosít a helyi rendõrség.
Kérjük a szülõket a közlekedés,
a vizek veszélyeire folyamatosan
figyelmeztessék gyermekeiket!
Tudjanak arról, hol tartózkodnak,
mert ebben az idõszakban megnõ
az eltûnések miatti bejelentések
száma.
A rendõrség fokozottan ellenõrzi a motorcsónakkal közlekedõket. Figyeljenek a kishajók mûszaki állapotára a közlekedés biztonsága érdekében, és rendelkezzenek a szükséges iratokkal.
Fokozottabban ellenõrizzük az
egy nyomvonalon haladókat. A
kerékpárosokra, motorkerékpárosokra ugyanúgy vonatkoznak a
KRESZ szabályai, kérjük a közlekedési csomópontokban haladjanak szabálykövetõen!
A belvárosban még mindig sokan vannak, akik nem veszik figyelembe a közlekedési szabályokat, tiltó táblákat. A szabályszegõkkel szemben a rendõrök intézkedni fognak.
Augusztus 20-a az egyik legnagyobb városi rendezvényünk. A rendõrség biztosítja a
helyszínt, de kérjük, figyeljenek oda az értékeikre, zárják le
az autójukat, ne hagyjanak látható helyen értéket!

n

Soros hirdetés

Átadnám egy hetes üdülési
jogomat a zalakarosi Club
Men Dan ****-os apartman
házban négy fõ részére. (Két
felnõtt, két gyerek) Érdeklõdni: 20/363-52-38
* * *
Bölcske utcai parasztház
kerttel eladó. Érdeklõdni:
30/974-2796 Hívjon, megegyezünk!
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Hosszantartó betegség
után életének 92. évében
2014. július 13-án meghalt
Györkõ Ferencné, született
Hõgyi Ilona. Temetése
2014. július 24-én volt, a
Fehérvári utcai temetõben
helyezték végsõ nyugalomba.
A mindig mosolygós,
kedves Ilonka néni nagyon
szorgalmas volt, rengeteget
dolgozott aktív korában.
Utolsó éveiben ritkán tudott otthonról kimozdulni,
de látogatóit szeretettel fogadta. Édesapja Hõgyi István az elsõ háború vezérkari futárja volt. Ilonka néni önzetlenül lapunk rendelkezésére
bocsátotta
édesapja fotóit, segített a
háborúval foglalkozó írások megszületésében.
Béke poraira!

Életének 77. évében
hosszú súlyos betegség
után 2014. július 27-én elhunyt Rácz Gyula. Temetése Bölcskén a katolikus temetõben volt 2014. augusztus 8-án.
Nagyszerû autószerelõ,
karosszéria lakatos volt, a
gépkocsik hazai elterjedésekor kezdte szakmáját,
melynek mesterévé vált.
Megbízhatóan
végezte
munkáját, a legkisebb
problémával is hozzá lehetett fordulni, mindenkor
készségesen segített a bajbajutott autósokon. Nyugodjon békében!

2014. július 21-én nyolcvannyolc éves korában elhunyt Zsarnay Etelka. Augusztus elsején kísérték
utolsó útjára a Fehérvári
utcai temetõbe. Nyugodjon
békében!

Bozár Lászlóné 79 éves
korában 2014. augusztus 2án elhunyt. Utolsó útjára
2014. augusztus 22-én kísérik a Fehérvári utcai temetõbe. Lelki üdvéért a
Barátok templomában augusztus 21-én 18 órakor
gyászmisét mutatnak be.
Béke poraira!

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától
17 óráig történõ
rendelési ideje

2014.08.01. Dr. Móricz Zoltán
2014.08.08. Dr. Hallai Róbert
2014.08.15. Dr. Englert Rolland
2014.08.22. Dr. Palkó Ágnes
2014.08.29. Dr. Móricz Zoltán
2014.09.05. Dr. Hallai Róbert
2014.09.12. Dr. Englert Rolland
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