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Elkezdõdött a
kerékpárút építése
Szeptember 26-án az ünnepélyes alapkõ letétellel elkezdõdött a városunkat Solttal öszszekötõ kerékpárút építése.

n SZABADOS SÁMUEL
Több mint egy évtizede merült fel az ötlet a DunaföldvárSolt közti vasútvonal megszüntetése után, hogy a volt vasúti
töltésen kerékpárutat lehetne
építeni. Az elképzelés sokáig
csak az ötlet szintjén létezett,
de három éve konkrét lépések
is történtek. Szlobodnyik László, a DSTE kerékpáros szakosztályának elnöke, illetve a
kerékpárosok aláírási akcióba
kezdtek az útépítés támogatására, majd felkutatták a pályázati lehetõségeket. Az akcióhoz egyre többen csatlakoztak,
vállalkozók, magánszemélyek
pénzadományaikkal támogatták a kezdeményezést, melyet a
városvezetés is felkarolt.
Örömmel tapasztalták, hogy a
szomszéd településen, Solton
is volt aktualitása az ügynek, és
szintén lépések születtek ezzel
kapcsolatban. Így hát megvaló-

Pályázati
felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a
2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

n HORVÁTH ZSOLT
POLGÁRMESTER

A pályázók köre „A“ típusú
pályázat esetén:
Az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-

sult a két település példaértékû
összefogása, melynek civil
kezdeményezés volt az elindítója.
Szlobodnyik László visszaemlékezése szerint voltak
holtpontok, mikor az ügy bukni látszott. Az elsõ pályázatról
lemaradtak, újat kellett írni.
Külön problémát jelentett a
vasúti híd, melynek felújítása
sok pénzbe kerül. Voltak viszont mindig támogatók, akik
segítettek - akár a kiskapuk
felkutatásában, tanácsaikkal,
kapcsolataikkal-, és sokat lendítettek az ügyön.
A pályázat végül sikerrel
járt. A szeptember 26- i alapkõletételre a két város félútján,
a kishídnál került sor. Az ünnepségen megjelent dr. Becsei
Zsolt közlekedésért felelõs államtitkár, Kovács Ernõ BácsKiskun megyei kormánymegbízott, valamint a két település
polgármestere, Horváth Zsolt,
illetve Kalmár Pál. Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy civil kezdeményezésként két megye két települése példaértékû-

en tudott együttmûködni. Fontosnak tartotta, hogy az új út
egy igen forgalmas útvonalról
vezeti le a kerékpárosokat, ami
a jövõben a közlekedésbiztonságot növeli. Reményét fejezte
ki, hogy a három kilométeres
szakasz után a jövõben újabb
épül, mely csatlakozást biztosít
a déli országrész felé.
A mintegy kétszázmilliós pályázati beruházást a tervek szerint 2015 májusában, a kerékpáros szezon kezdetekor adják
majd át. A kerékpárút bõvíti az
eddig megépült kb. 4000 kilométeres hazai hálózatot, így a

hazai úthálózat 65 százalékos
lefedettsége ezzel a pár kilométerrel tovább nõ.
A két település polgármestere nagy jelentõséget tulajdonít
annak, hogy az útszakasz felkerült az európai hálózatra is.
Horváth Zsolt az idegenforgalom növekedését reméli a beruházástól, Kalmár Pál a két város közti kapcsolat további fejlõdésében bizakodik. Megállapodás született arra vonatkozóan is, hogy a továbbiakban az
út fenntartásának költségeit a
két település fele-fele arányban
viseli.

delkezõ felsõoktatásban tanuló
hallgatók, akik,
– szociálisan hátrányos helyzetûek,
– teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
– 2014. év szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók,
– a pályázás idõpontjában a
hallgatói jogviszonya szünetel,
de a folyósítás idõpontjában
2014/2015. tanév második fél-

évére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt,
– a Magyar Honvédség és a
fegyveres szervek hivatásos és
szerzõdéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben
vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíj idõtartama: 10
hónap (a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016.
tanév elsõ (õszi) féléve)

A pályázók köre „B“ típusú
pályázat esetén:
Az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ tanulók, akik
– szociálisan hátrányos helyzetûek,
– a 2014/2015. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások, vagy
– felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, akik a
2015/2016. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási Ü
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Ü szakképzésben
kívánnak
részt venni.
A „B“ típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban,
akik 2015/2016 tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Ösztöndíj idõtartama: 3x10
hónap, azaz hat egymást követõ
tanulmányi félév (a 2015/2016.
tanév, a 2016/2017. tanév és a
2017/2018. tanév).
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázat kötelezõ mellékletei:

– Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és aláírt pályázati
ûrlap;
– a felsõoktatási intézmény
által kitöltött eredeti hallgatói
jogviszony-igazolás a 2014/2015.
tanév elsõ félévérõl;
– igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy
fõre jutó havi nettó jövedelmérõl;
– iskolai
tanulmányokat
folytató testvérek esetében: a
hallgatói jogviszonyt igazoló
eredeti dokumentumot, illetve
tanulók iskolalátogatási igazolását,
– család vagyoni helyzetérõl
nyilatkozat,
– lakcímigazolás, mely kérhetõ a Tolnai Megyei Kor-

Használaton kívüli
elektromos és elektronikai
berendezések gyûjtése
Háztartási kis-, és nagygépek (mosógép, mikrohullámú
sütõ, hûtõgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdõszobai
kisgépek stb.); szórakoztató
elektronikai cikkek; IT elektronikai berendezések; barkácsgépek; játékok
Helyszín: Dunaföldvár, Kos-

mányhivatal Paksi Járási Hivatalánál
(Okmányiroda,
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.)
A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, õk
a meglévõ felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek
be.
A pályázók a regisztrációt
követõen tölthetik fel adataikat
a rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszer elérhetõsége: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
szemétgyûjtõ konténerekhez,
valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezõ alkalmi begyûjtõknek!

n

suth u. (a rác templom mellett)
Idõpont: 2014.11.08. 8:0014:00-ig
Kérjük, berendezéseiket az
„ENVIROINVEST Zrt. elektronikai hulladékgyûjtés“ felirattal ellátott gépjármû vezetõjének adják át! Elektromos
eszközeiket ne helyezzék ki
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber
Lászlóné

Pályázati felhívás

könyvtárvezetõ feladata az intézmény szakszerû, jogszerû és
hatékony vezetése, képviselete,
munkájának szervezése.
Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás
jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus.

A Dunaföldvári Mûvelõdési Központ és Könyvtár
könyvtárvezetõi (intézményegység vezetõi)
álláshelyére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidõ).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2015. január 1-jétõl 2019. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna

A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlap kinyomtatva és aláírva kizárólag a fent
meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes.
Hiányos pályázat esetén a
pályázati határidõn belül van
lehetõség a hiánypótlásra.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal 1. számú irodájába kell
benyújtani: 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
A részletes pályázati kiírás,
illetve a pályázathoz kapcsolódó letölthetõ dokumentumok
megtekinthetõk a dunafoldvar.hu internetes oldalon.

megye, 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában foglalt
feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekrõl,
a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. tv. alapján. A
3.

– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola szintû könyvtárosi képzettség .
– Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása.
– Legalább 3 év szakmai
gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:
– Könyvtárvezetõi tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata.
Ü

Ü – Szakmai gyakorlatot
igazoló okirat/ok másolata.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
– A pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással öszszefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Szakmai program, fejlesz-

Pályázati
felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a közköltségen történõ temetések kegyeleti és önkormányzati szempontból
minimum feltételeknek megfelelõ és költséghatékony biztosítása érdekében.

n HORVÁTH ZSOLT
POLGÁRMESTER

1. A pályázat nyertesének
feladata az elhunyt közköltségen történõ eltemetésének
szükségszerûségérõl való értesítés (határozat) átvételétõl
kezdõdõen az összes szükséges
egyeztetések - temetõ-üzemeltetõ hivatal, ismert hozzátartozó - megtétele, a temetés megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése 2015. január 01-tõl kezdõdõen 2015. december 31-ig terjedõ idõtartamra.
2. A közköltségen történõ temetés nyertese vállalja, hogy a
temetési szolgáltatást az önkormányzat által megnevezett köztemetõi feladatokat ellátó temetõben végzi. Kivételt képezhet, amikor az elhunyt még
életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, urnahelyt
vagy kriptát épített és a megváltás érvényes, részére bárki
igazolhatóan bármely dunaföldvári temetõben sírhelyet,
urnahelyet vagy kriptát vásárolt.
3. A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az önkor-

tési elképzelések bemutatása,
az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. január 01.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. október 31.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Duna-

földvári Mûvelõdési Központ
és Könyvtár címére történõ
megküldésével (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtárvezetõ.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: A benyújtott
pályázatok tárgyában a pályá-

mányzatnak a temetkezéssel
kapcsolatos feladatok és a temetõkrõl és a temetkezésekrõl szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete és annak mellékletei alapján alakítja ki a szolgáltatási díjakat a hûtési költségeket
is tartalmazó ajánlatával.
Ez alól kivételt képez a 2.
pontban foglalt eset, amikor az
elhalt már rendelkezik sír
(kripta), vagy urnahellyel és az
eltemettetés nem a köztemetõben történik. Ez esetben a hivatkozott önkormányzati rendelet 1., 2., sz. mellékletei helyett a temetõ üzemeltetõ „temetõszabályzata“ szerinti díjak
alkalmazandók.
4. A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésû kellékeket vásárolja meg,
a hûtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerûbb szolgáltatást nyújtja.
A kellékeket, a hûtési költségek minimalizálásra vonatkozó
javaslatait és a szolgáltatást a
pályázatban tételesen fel kell
sorolni, a 2014. szeptember 30ai áron be kell árazni, mind a
koporsós, a hamvasztásos és az
urnafülkés temetés esetében is.
A temetõüzemeltetõ részére fizetendõ díjakat is részletesen
be kell mutatni a köztemetõre
(református) és az egyéb (katolikus, evangélikus) temetõkre
vonatkozóan is.
5. A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak
abban az esetben módosítja, ha
igazolni tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a
megjelölt termék már nem sze-

rezhetõ be, a temetõüzemeltetõ
temetõ szabályzatát, az önkormányzat a már hivatkozott rendeletét módosította és ezért a
pályázati díjak nem tarthatók.
A díjak a hivatkozott dokumentumokban foglalt mértékig
emelhetõk.
6. A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba
történõ vagy hamvasztásos temetés közül azt a szolgáltatást
végzi, amelyre az önkormányzat
egyedi határozata szól (elsõdleges a hamvasztásos temetés).
7. A pályázatokat 2014. november 14-ig postai úton vagy
személyesen benyújtani zárt, jeligés borítékban. A borítékot
„Pályázat közköltségen történõ
temetési szolgáltatás végzésére“
felirattal kell ellátni. Cím: Horváth Zsolt polgármester, 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A pályázat személyes kiadása ugyanitt: Polgármesteri és
Jegyzõi Iroda.
Részletes információ kérhetõ: Bárdos Lászlóné dr.
címzetes fõjegyzõtõl 06/75
541-550/162 vagy 06/75 541-551
telefonon, vagy személyesen
szerda délelõtt 8-12 óráig.
8. A pályázatok bontására a
2014. november 18-ai Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül
sor. A pályázatokról a képviselõ-testület a 2014. november
25-ei ülésén dönt.
9. A testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, az 1 éves határozott idejû
szolgáltatási idõtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan idejûvé alakítja.
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zatot kiíró Dunaföldvári Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2014. november
30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Dezsõ igazgató nyújt, a
75/541-000 telefonszámon.
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Emlékezzünk
közösen!
Az 1956-os forradalomés szabadságharcról, a köztársaság kikiáltásáról 2014.
október 23-án 10 órakor a
mûvelõdési házban emlékezik meg Dunaföldvár közössége.
Az ünnepséget követõen
koszorúzás lesz a városháza
falán lévõ 1956-os emléktáblánál, majd gyertyagyújtás az Emlékezés kövénél.

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

Horgásztanya avató
Egy közel 25 millió forintos
beruházás
eredményéül
megújult az 1956-ban épült
horgásztanya és környezete.

n BALOGH EMESE
Négy település - Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Solt horgászegyesülete 2013-ban
közösen indult és nyert a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán. Így 20 millió Ft pályázati pénzbõl és 3,5 millió Ft
önerõbõl, valamint sok-sok
társadalmi munkából történhetett meg a horgásztanya
épületének, mólóinak és kör-

nyezetének teljes felújítása,
tudtuk meg Kiss Lajos Csabától, a Dunaföldvári Horgász Egyesület vezetõjétõl.
A 21. századi igényeket is
kiszolgáló horgásztanya avatási ünnepségét szeptember
20-án tartották. Többek között
jelen volt dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselõ, az új
halgazdálkodási törvény ügygazdája, valamint Fûrész
György, a Magyar Horgász
Szövetség elnöke, aki példaértékûnek, óriási civil erõt
mutatónak nevezte a négy település 1000-1200 fõs horgásztársadalmának pályázattal
kapcsolatos összefogását.
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Gyereknap a
Sárga-Pincésgödörben

Üzlethelyiségek
bérbe adása licit útján
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
1. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatti 122 m2 üzlethelyiség licitútján történõ bérbeadása (volt játékterem)
2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatti 88 m2 üzlethelyiség licitútján történõ bérbeadása (volt gyógyszertár)
3. Dunaföldvár,
4141/1
hrsz. alatti 4 db üzlethelyiség
(71,4m2, 55,8m2, 16,53m2,
82,7m2) licitútján történõ bérbeadása (autóbusz-pályaudvar)
4. Dunaföldvár, Rákóczi u.
2. szám alatti 24 m2 üzlethelyiség licitútján történõ bérbeadása (volt fehérnemû bolt)
5. Dunaföldvár, Rákóczi u.
2. szám alatti 34,48 m2 üzlethelyiség licitútján történõ bérbeadása (volt Tourinform Iroda)
6. Dunaföldvár, Rákóczi u.
2. szám alatti 42 m2 üzlethe-

lyiség licitútján történõ bérbeadása (volt illatszer bolt)
7. Dunaföldvár, Rákóczi u.
2. szám alatti 33,6 m2 üzlethelyiség licitútján történõ bérbeadása (volt látványpékség)
Kikiáltási ár:
13.220 Ft/m2/év + ÁFA
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2., Tel.: 75/541-558)
Részletes pályázati kiírás
2014. szeptember 29. és
2014. október 28. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (H:
09-12 óráig SZ: 09-12; 131530 óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2014.
november 3. (hétfõ) 10:00 óra
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Városfejlesztési és Mûszaki
Iroda tárgyaló terme

A tanév elsõ hétvégéjén, szeptember 6-án negyedik alkalommal szervezték meg nyárbúcsúztató gyereknapi rendezvényüket a Sárga- Pincésgödör Egyesület, a Vöröskereszt helyi szervezetének tagjai és Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselõi.

n BALOGH EMESE
A rendezvény évrõl-évre
színvonalasabb - állapították
meg a Sárga gödörben összegyûltek. A programok többsége a gyermekeket szólította
meg, akiknek száma az idén
minden korábbit felülmúlt, hiszen közel kétszázan regisztráltak a nap során.
A Vöröskereszt helyi csoportja kivette a részét a szervezõmunkából. A sportrendezvények lebonyolítását az ifjú vöröskeresztesek vállalták, a rendelések, a kifizetések a felnõttek feladata volt. Nemcsak a
gyerekek számára szerveztek
tartalmas sport- és kézmûves
programokat; a felnõttek szá-

n
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mára felállított egészségsátor
olyan népszerû volt, hogy már
délre elfogytak a szûrõvizsgálatokhoz szükséges szerek. „A
legnépszerûbb Nyertes Zsuzsa,
valamint a Bon-Bon együttes
programja volt, de nagyon jól
sikerült a tûzoltók jóvoltából a
habparti is“- értékelte a rendezvényeket Kuti Valéria, a Vöröskereszt helyi szervezetének
vezetõje.
A finanszírozás mellett a
rendezvénnyel kapcsolatos fizikai munkákból is részt vállaltak a Sárga- Pincésgödör Egyesület tagjai. Az öt éve alakult
civil szervezet elnöke, Oláh
István a rendezvény közösségépítõ jellegét emelte ki. Mint
mondta, a tervezésben, a lebonyolításban és az utómunkákban is részt vettek a tagok, akik
számára a munka mellett a kikapcsolódást is jelentette ez a
nap, hiszen családjukkal, barátaikkal együtt fõztek, vendégeskedtek a közösségi téren.
Horváth Zsolt polgármester
örömmel állapította meg, Ü

Megerõsített
járõrszolgálat

Ü hogy a civil összefogással
megrendezett gyereknap már
népszerû rendezvény városunk lakóinak körében, és ismert a környezõ településeken
élõk körében is. „A helyi vállalkozók magukénak érzik a
gyermeknapot, fontosnak tartják ennek a közösséget kovácsoló programnak a támogatását. A rendezvény mára beteljesítette a szervezõk és szponzorok célját - mondta városunk polgármestere -, hiszen a
családok összetartozását erõsíti, egy teljes napot együtt tölthetnek tartalmasan az unokák,
a szülõk és a nagyszülõk.“

Az országos rendõrfõkapitány jóváhagyásával országszerte megerõsítették a
frekventáltabb bel- és külterületeken a rendõri járõrszolgálatot.

n BALOGH EMESE

n

Útépítések több ütemben
Nagyszabású útépítésre és
felújításra utoljára 2006-ban
volt példa városunkban. Akkor 27 utca burkolata épült,
újult meg. 2013-tól ismét útfelújítások zajlanak Dunaföldváron, 2017-re négy
ütemben válnak járhatóbbá
útjaink.

n BALOGH EMESE
Horváth Zsolt polgármester
tájékoztatta lapunkat arról,
hogy a 2013-ban kezdõdõ útfelújítási projekt eredményeként elõször a Szent Lõrinc és
a Dankó Pista utca valamint a
Szélescsapás útproblémája oldódott meg. Idén külvégen a
Kereszt, a Szent László, a
Vasút, a Katona József és a
Radnóti Miklós utcában folytatódnak a munkák, de építke-

A szoptatás
világnapja
Dunaföldvár Védõnõi Szolgálata ez évben is megünnepelte a Szoptatás Világnapját, melynek eseményeirõl

folytatja a második- harmadik
ütemben is a munkálatokat.
A negyedik ütem utcáira vonatkozóan már elkészült a tanulmányterv. Ez a Pentelei és
Tó utca valamint az Öreghegyen lévõ utcák vízelvezetési
gondjait és útépítését öleli fel.
„Ha a kormányzat nem engedélyezi a hitelfelvételt az önkormányzat számára, akkor a
2015-ös év költségvetésének
terhére saját beruházásként kell
folytatni az utak felújítását“ mondta Horváth Zsolt polgármester.

zés zajlik a Bezerédj István
utcában is.
A második és harmadik
ütemben felújítandó utak közé
tartozik többek között a Dézsma sor, a Deák tér, a BelsõKertek köze. A képviselõ-testület egyelõre nem bírálta el a
terveket; a képviselõk egy 210
millió forintos hitel felvételét
engedélyezõ kormányhatározatra várnak. Ha a hitelfelvétel
szabad utat kap, a Soltút Kft.

n

Kulcsár Szabolcs, a Dunaföldvári Rendõrõrs parancsnoka elmondása szerint a
szabálysértések, bûncselekmények megelõzését és viszszaszorítását célzó rendelkezés szigorú elszámolású és
finanszírozású, elsõsorban a
gyalogos-, illetve a külterületi szolgálat megerõsítésére
fordítható.
A gyakoribb külterületi
szolgálat szükségességét támasztja alá az a tapasztalat,
hogy a betakarítási idõszakban, illetve a fûtési szezon kezdetén megnõ a tulajdon elleni
szabálysértések száma a külterületeken. Éppen ezért alakult ki az a gyakorlat városunkban, hogy az õszi hónapokban a helyi rendõrök és
polgárõrök intenzívebben járõröznek a külterületeken, amihez most a rendõrõrs plusz állami támogatást is kapott.
Eddig szabálysértések elkövetõivel szemben, szõlõ-,
dió-, falopások miatt kellett
fellépniük a rend õreinek tudtuk meg az õrsparancsnoktól -, az elkövetõk között
helyi lakosok és átutazók
egyaránt voltak.

n

Gyõri Istvánné vezetõ védõnõ számolt be.

Elõsegítésérõl és Támogatásáról“ címû dokumentumot,
melynek célja a nevébõl egyértelmûen kiderül. A kezdeményezés szerint minden csecsemõnek 4-6 hónapos koráig
csak anyatejjel kellene táplálkoznia, hogy aztán - más táplálékokkal kiegészítve - a szoptatás folytatódhasson a gyermek

n BAKSAY ERIKA
– A WHO és az UNICEF
kezdeményezésére 1990. augusztus 1-én 32 ország kormánya és az ENSZ 10 szervezete
írta alá az „Innocenti Nyilatkozat a Szoptatás Védelmérõl,
6.

kétéves koráig. A dunaföldvári
védõnõk a kezdetektõl csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz,
kezdetben évente ünnepséggel
emlékeztek meg a világnapról,
az utóbbi években azonban már
rendezvénnyé nõtte ki magát az
ünneplés. Az idei év mottója
„A szoptatás támogatása az
édesanyák mellett“ volt.
Ü

Ü – Milyen programmal vártátok a látogatókat?
– A köszöntés után család-és
gyermekbarát mûsorral kedveskedtünk az ide látogató kisgyerekes, nagygyerekes szülõknek, azoknak, akik szorosan
érintettek ebben a témában,
vagy valaha érintettek voltak,
vagy csak érdeklõdnek a téma
iránt. A helyi hastáncos csoport
kislányai kezdték a mûsort,
Fafka Júlia énekelt népdalokat,
Horváth Viktória musical részleteket, illetve Cseharovszky
Máté adott elõ dalokat saját gitárkísérettel. Ezután bûvészbohóc szórakoztatta a gyerekeket, végül egy látványos hastánc szám zárta a rendezvény
elõadás részét.
Az idõjárás rögtönzésre
késztetett minket, a játszóházzal a bölcsõde kertjébõl be-

költöztünk az iskola aulájába,
ahol ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás,
és ismét a bûvész-bohóc szórakoztatta a gyerekeket és
szülõket.
– Mibõl finanszíroztátok a
rendezvényt?
– Fõ támogatónk Dunaföldvár Város Önkormányzata, és
mellette még számos szervezet
és cég, magánember járult hozzá a világnap megünnepléséhez. Nagy cégként a KRIO Intézet - amely õssejtek tárolásával foglalkozik -, a CEUMED
és a HIPP támogatott minket,
és volt is jelen a rendezvényünkön, babaápolási termékekkel,
illetve az õssejt tárolással kapcsolatos tájékoztatással.
– Mi a tapasztalatotok,
mennyire sikeres az anyatejes
táplálás népszerûsítése?

Emlékmû a
légi tragédiák áldozatainak
A 41 éve lezuhant vadászrepülõ tragédiája mind a mai
napig beszédtéma városunkban. Az akkori idõk információi csak igen szûkösek voltak, mivel katonai balesetrõl
volt szó; most civil kezdeményezésre emléktáblát állítottak a tragikus sorsú pilótának.

n SZABADOS SÁMUEL
Az egyik kezdeményezõ
Tóth István cukrász, önkormányzati képviselõ volt, hiszen
1973-ban a hatos úton, éppen a
cukrászda elõtt próbált földet
érni a szerencsétlenül járt pilóta. Tóth István ötletét Horváth
Zsolt polgármester is felkarolta, mivel õ korábban a légierõ
kötelékében szolgált vadászpilótaként, és kapcsolatai által
sokat segített az esemény pontos feltárásában.
A repüléstörténeti intézetben
végzett kutatások során kide-

rült, hogy az 1950-es években
még két katonai repülõgép zuhant le városunk légterében;
erre napjainkban alig emlékeznek néhányan. 1953-ban Grósz
József fõhadnagy és Domonkos Endre tizedes gépe zuhant
a Dunába, szintén ebben az évben Horváth Béla gépe szenvedett balesetet. A személyzet itt
sem élte túl a katasztrófát. A
legtöbb információ az 1973-as
balesetrõl gyûlt össze. 1973.
szeptemberi 18 -án a reggeli
órákban Bartal János alezredes
MIG 15-ös gépe alacsony repülés közben megsérült. Elképzelhetõ, hogy a pilóta a 6-os
úton próbált kényszerleszállást
végrehajtani, de ez nem sikerült, a gép szárnya egy villanyoszlopba akadt. A MIG darabokra tört.
Szeptember 18-án a Tóth
cukrászda elõtti Weikersheim
téren leplezték le az emlékmûvet, mely a három városunkban
7.

– A mai anyák tájékozottak,
informálódnak a születendõ, és
már megszületett gyermekük
táplálásával kapcsolatban. Tudatosan, és egyre tudatosabban
törekszenek arra, hogy gyermekük számára a lehetõ legteljesebb és legtökéletesebb táplálékot nyújtsák. Márpedig a

legtökéletesebb táplálék a csecsemõ számára az anyatej.
Nemcsak testi, hanem lelki táplálék is, hiszen olyan szoros
kapcsolat alakul ki a szoptatás
során anya és gyermeke között,
ami a gyermek fejlõdése során
az egészség és szociális jólét
állapotát alapozza meg.

lezuhant repülõgép pilótáinak
nevét és életkorát õrzi. A
Weiszgáber János kõfaragó által készített emlékmû talapzatába beépítették a '73-as baleset
gépének mai napig õrzött sérült
futómûvét is.
A megemlékezésen jelen
voltak a lezuhant pilóták még
elérhetõ hozzátartozói. A
Honvédelmi Minisztérium
képviseletében Vida Zsig-

mond fõtanácsos rótta le kegyeletét, majd Horváth Zsolt
polgármester rövid beszédben
elevenítette fel a tragikus eseményeket. Ezt követõen Tóth
István és Kvanduk Tamás, a
Tolna Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság õrnagya leplezte le az emlékmûvet, végül
Simon István református lelkész emlékezett meg néhány
szóban az áldozatokról.

n

n

Sportban és
befõtt készítésben
Dunaföldvár volt a legjobb
Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Földvár nevet
viselõ települések hagyományos, évi találkozóját, ezúttal
az 1700 lelkes Békés megyei
Pusztaföldváron.

n SZABADOS SÁMUEL
A Földváriak Találkozójának
ötlete városunkból ered, s az
elsõ találkozónak is Dunaföldvár adott otthont. Akkor
Tiszaföldvár és Balatonföldvár
voltak a vendégek. A kezdeti
években alakult ki az a programstruktúra, amely mind a
mai napig mûködik: a résztvevõ települések kulturális és
gasztronómiai bemutatkozása,
a játékos sportprogramok, illetve a házigazdák kiállításai, településük eredményeinek bemutatása.
Az évek során újabb Földvár
nevet viselõ települések csatlakoztak az alapítókhoz. A máso-

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete szeptember 16-án
tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 22 nyilvános és 2
zárt ülésen tárgyalandó téma
szerepelt.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd elfogadták a Dunavíz Kft. 2014. évi,
végelszámolás elõtti záró mérlegét.
Beszámolót fogadtak a város
2014. évi I. féléves gazdálkodásának alakulásáról, mely
szerint a kiadások és bevételek

dik találkozón, Balatonföldváron már Pusztaföldvár is
képviseltette magát, késõbb
jöttek a külhoni földváriak: a
szerbiai Bácsföldvár, illetve az
erdélyi Melegföldvár és Székelyföldvár.
Hagyomány már, hogy a
rendezõk valamely ünnepükhöz kapcsolják a találkozót.
Pusztaföldvár a 40 Aranykoronás Ünnepnapon látta vendégül az érintett községeket,
városokat. A rendezvény falunap jellegû, az elnevezés pedig a jó minõségû békési termõföldre utal. A programok is
a mezõgazdasági tevékenységhez, a földmûveléshez kötõdtek. A község polgármestere köszöntötte a vendégeket,
majd a település utóbbi években megtörtént fejlesztéseit
ismerhették meg a vendégek.
Példaértékû a sok sikeres pályázat, melyek során épül,

szépül a kis település. Egy helyi kötõdésû festõnõ kiállításának megnyitójára került
még sor szombaton, este pedig operettgála és rock zenekarok szórakoztatták a nézõket.
Városunk a Löfan Mazsorett
Csoport és a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncosainak programját kínálta a
közönségnek, a fõzõversenyen
pedig Györkõ Sándor készítménye képviselte Dunaföldvárt. A játékos sportvetélkedõn

ezúttal a sárkányhajósaink alkotta férfi csapat igencsak kitett magáért, az elsõ helyen
végzett a hét csapat alkotta mezõnyben. Értékes földvári siker született a gazdák, gazdaasszonyok versenyében is, ahol
házi étel- és italkészítményeket
zsûriztek a szakértõk. A befõtt
kategóriában Kovalovszkiné
Benedikti Nóra befõttje a legjobbnak bizonyult.
A következõ esztendõben
városunk ad otthont a földvári
települések találkozójának.

idõarányosnak mondhatóak, a
város gazdálkodása kiegyensúlyozott.
A negyedik napirendben a
testület rendeletet alkotott a
közterületek elnevezésérõl, az
elnevezések megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a
házszám megállapításának szabályairól, majd döntött a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról a
2015. évre is.
A képviselõk támogatták a
Part-Oldalak Kulturális Egylet
kérelmét, mely szerint a korábban nyújtott 999.990 Ft összegû visszatérítendõ támogatást
minõsítse vissza nem térítendõvé, a televízió digitális átállásának elõsegítése érdekében.
Támogatták a Református Egy-

házközség kérelmét, 300 ezer
Ft értékben, a református templom külsõ lépcsõzetének felújítására, illetve hozzájárultak a
D-B-M Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola cserediák
programjához 258 ezer Ft értékben.
A képviselõk beszámolót fogadtak el a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde
2013/2014. évi munkájáról,
majd ugyanitt döntöttek a gondozónõk munkaidejének változásáról.
Elfogadták a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ iskoláskorú rászoruló gyermekek után igényelt támogatás megvalósításáról szóló beszámolót, majd pályázat kiírásáról döntöttek köz-

költségen történõ temetés végzésére.
A következõ napirendekben
a képviselõk döntöttek a 2014.
évi képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek számára történõ
felajánlásáról, majd a volt
rendõrség épületének iskolai
célú felhasználásával kapcsolatos engedélyezési tervdokumentáció elkészítésérõl.
Ezután a testület döntött az
Anna-hegyi földút karbantartásáról, illetve a Jókai utcai óvoda
épületének tetõszigetelésérõl,
melyet alacsony hajlásszögû
magastetõvel kíván megoldani.
Ebben az évben ez a beruházás a
tervezési-engedélyezési eljárásra 460 ezer Ft költséggel jár, a
kivitelezésre a testület a 2015.
évben biztosítja a szükséges kb.
Ü
16 millió Ft-ot.
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Ü A következõkben a képviselõk ingatlanvásárlási kérelmet bíráltak el, illetve határoztak a Vasút utca aszfaltburkolatának kialakításáról
önerõbõl.

A testület 1 fõ létszámmal bõvítette a Mezõõri Szolgálatot, és
115 ezer Ft értékben hozzájárult
a szolgálat technikai fejlesztéséhez. A térfigyelõ rendszer telepítésére kiírt közbeszerzési eljá-

Galambos Lajos
100 éve, 1914. szeptember 22én született Galambos Lajos
fõkönyvelõ, a dunaföldvári
amatõr színjátszó csoport
rendezõje, sportköri szervezõ.

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Galambos Lajos Dunapentelén született. Édesapja Galambos Lajos községi jegyzõ
volt Baracson, édesanyja
Babanits Józsa. Hárman voltak
testvérek: László, Lajos és
Margit.
Az elemi és a polgári iskolát
Dunaföldváron végezte. Tanulmányait a kaposvári Felsõ Kereskedelmi Iskolában folytatta,
ahol 1933-ban érettségizett.
Érettségi után a Dunaföldvári Népbank Rt. alkalmazottja
lett, majd cégvezetõ. A dunaföldvári Népbank Rt. a banki
ügyletek mellett a Futura egyik
megbízottjaként gabonakereskedéssel is foglalkozott, így
lett a gabonaosztály vezetõje
1949-ig, a pénzintézet felszámolásáig.
Idõközben megnõsült, 1942-

ben kötött házasságot Határ
Irénnel, aki az Állami Posta
tisztviselõje volt. Házasságukból két gyermek született: Lajos (1945 - 2004) és Zsuzsanna.
1949 és 1951 között a Tolna
megyei Tatarozó Vállalat építésvezetõségének alkalmazottja, majd a következõ években a
Tolna megyei Terményforgalmi Vállalat dunaföldvári telephelyének vezetõje volt. Ebben
az idõszakban szerezte meg a
mérlegképes könyvelõi képesítést. 1958-ban a dunaföldvári

A második világháború után újjáalakult DSE indulója:
Kék-fehér gárda, amatõr gárda, senkitõl sem fél!
A harcot állja esõben, sárban, hogyha fúj a szél.
Szurkoló gárda szívébe zárja, gyõzelmet remél.
Helyén van mindig a szívünk, bárki az ellenfél.
A DSE tizenegy mindig gyõzelemre megy,
Három-négy gól megbabonáz,
Zúg a nép huj, hajrá, jól vigyázz!
Büszke zászlónk, ha lobog,
Még a kék ég is mosolyog.
Rajta hát DSE! Rajta hát DSE!
Színeinknek ma gyõznie kell!
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rást a képviselõk eredménytelennek nyilvánították, és új pályázat kiírásáról döntöttek.
A zárt ülésen a testület javaslatot tett a gyermekjóléti szolgáltatás és a szociális alapellátá-

si feladatok 2015. január 1-jétõl
történõ összevonására, bérlakásokat minõsített át, illetve döntött az önkormányzat közalkalmazottjainak és köztisztviselõinek jutalmazásáról.

Alkotmány TSz (termelõszövetkezet) tagja, majd 1962-tõl
a mezõgazdasági üzem fõkönyvelõje lett, nyugdíjazásáig, 1974-ig.
A dunaföldváriak fáradhatatlan közéleti embernek ismerték. Nagyon szerette a sportot,
különösen a futballt. Számára a
„DSE fiúk“ (Dunaföldvári
Sport Egyesület) rendkívül
kedves „gyerekek“ voltak. A
kölcsönös szeretet, tisztelet jellemezte kapcsolatukat, Gubacs
- mert így nevezték - példakép
is volt számukra. Õ szervezte a
futballmérkõzéseket, szerzett
ellenfeleket, ha kellett, intézte
a futballszakosztály gazdasági
ügyeit.
Az 1950-es években a futballpálya a Duna-parton volt, a
jelenlegi kemping és a vízmû
(kutak) területén. A futballmérkõzéseket nagy tömeg kísérte
figyelemmel, alig fértek el a
parton. Hatalmas esemény
volt, amikor Puskás Ferenc
(Öcsi) 1953-ban (?) a Budapesti
Honvéd
játékosaival
Dunaföldvárra jött, és a DSE
csapatával játszott egy barátságos mérkõzést. Aki a hazaiak
közül pályára léphetett, annak
életre szóló élmény maradt a
legendás magyar csapat elleni
játéklehetõség.
A sportkör támogatására született meg a nagy ötlet:
színielõadásokat kellene tartani, és a bevételbõl lehetne a
csapatot, a sportot anyagilag is
segíteni. A futballcsapat tagjai
nemcsak a pályán szerepeltek
nagy sikerrel, hanem a színpadon is. Az amatõr színjátszók
jótékony célú elõadást is szerveztek, az 1956-os árvízkárosultak megsegítésére a Csárdáskirálynõt adták elõ. Az álta-

luk tartott bálok Dunaföldvár
meghatározó társadalmi eseményeinek számítottak. A rendezõnek sok segítõje volt, a
díszletek elkészítése, a világítás, a zenei kíséret, a kellékes,
a táncok betanítása csapatmunkát igényelt. Sikerült egy lelkes
közösséget összekovácsolni, a
társaság lelke Galambos Lajos
volt. Hosszú estéken keresztül
készültek az elõadásokra, a
szereplõk legtöbbje hallás után
énekelt (általában operetteket
adtak elõ). Közösségformálásra, szórakozásra remek lehetõséget biztosítottak a hangulatos
próbák, majd az elõadások a
kultúrházban, vagy egy-egy
szabadtéri helyszínen.
Munka nélkül nem tudta volna elképzelni az életet nyugdíjba vonulása után sem, tanácsadóként dolgozott tovább az
Alkotmány Tsz-ben, majd
Kolics János vállalkozásában.
Szellemi frissességét utolsó
percéig megtartotta. 1996.
március 22-én - ahogyan mindig is szerette volna - hirtelen
ragadta el a halál.
Dunaföldváron a Fehérvári
utcai temetõben helyezték örök
nyugalomra.

n

Színházi rendezései:
Huszárkisasszony - 1946
Akárki bûnhõdése (szabadtéri
elõadás az Öregtemplom elõtt)
- 1947
Régi jó Budapest (szilveszteri
kabarémûsor) - 1947
Kék postakocsi -1948
Vén diófa (szabadtéri elõadás a
Horváth Kertben a Duna-parton) 1949
Bécsi diákok (szilveszteri mûsor) - 1949
Gül Baba - 1954
Csárdáskirálynõ - 1955; az ár- Ü

Ü vízkárosultak javára - 1956
Gül Baba (szabadtéri elõadás
közkívánatra) 1955
Tarka Est (szabadtéri kabaré) 1956
Mágnás Miska - 1957
Lili bárónõ - 1957

Zsuzsi kisasszony - 1958
Érdekházasság -1960
Bástyasétány 77 - 1962
Párizsi vendég - 1962
Forrás:
Szabó Jánosné, Galambos
Zsuzsanna (lánya) visszaemlé-

Az Idõsek Világnapján
A világnapok sorában október elseje az idõseké. Elgondolkodtató, hogy az évi (most
már) több száz világnapnak
mekkora lehet a felhívó jellege. A válasz - gondolom - az,
hogy
kinek
mi(k)
a
fontos(ak).

n SZIEGL ERIKA
Idõs családtagja, rokona, ismerõse mindenkinek van. Míg

80-100 éve több generáció
együttélése természetes volt, ma
inkább az ellenkezõje igaz.
Naponta halljuk az elöregedõ
(jóléti) társadalmakról szóló
problémákat, melyek a „sötét
nyugdíj nélküli“ világot festik
le. Ma a világ országainak kb.
kétharmadában nincsen nyugdíj
(!), ahogy a (még nem túl régi)
Horthy-rendszer Magyarországában sem volt. (1919-ben pró-

„Sors nyiss nekem tért.“
n SIMON ISTVÁN
Mindenkinek megvan a saját
sorsa, amely neki adatott, s
amelyet maga is elfogadott.
„Balsors, akit régen tép“ énekeljük gyönyörû himnuszunkban népünkrõl, nemzetünkrõl.
Azonban el lehet-e fogadni a
balsorsot is, nem kell-e szembeszállni vele? El lehet és el is
kell, ha az a mi sorsunk, de
nem azért, hogy egészen elmerüljünk benne, hanem azért,
hogy kilábaljunk belõle. A Mementó címû film hõse, az a fehér hajú „nagyasszony“, mindössze tizenkét éves volt, amikor a háború apokaliptikus
szörnyûségeit egy fehérre meszelt falú tanyán átélte, s hajszál híján majdnem belepusztult. Évtizedek teltek el, mire
Terus nagyanyja gyilkosainak
meg tudott bocsátani és a sorsát
is el tudta fogadni. Végül is a
sok borzalom nem „sorstalanságot“ jelentett neki, hanem
sorsot, egy fájdalmas és nehéz

magyar sorsot, amely neki jutott, nem másnak, mert ide született, a Kárpát-medencébe.
Szerinte magyarnak lenni nem
kiváltság, hanem sors, néha
balsors, amit vállalni kell. Õ is
vállalja, vállalta a sorsát, amikor Sára Sándor filmjében elmesélte a történetét.
Nemcsak neki és nekünk,
embereknek, de a könyveknek
is megvan a maguk sorsa
(Fata sua libelli). Mi kell ahhoz, hogy jó sorunk, jó sorsunk legyen az életben? „Sors
bona nihil aliud“, jó szerencse, semmi más mondja Zrínyi. Petõfi szerint: „Ha férfi
vagy, légy férfi és ne hitvány,
gyönge báb, kit a sors kénye s
kedve szerint lökdös idébb,
odább“. Minden a szerencsén
múlik hát, vagy mindenki a
maga szerencséjének a kovácsa? A sors kezében vagyunk,
vagy a kezünkbe vesszük a
sorsunkat, s átadjuk annak,
akinél igazán jó helyen van,
miként Jézus tette ezt mond-

kezései családi iratok alapján
Irodalom:
Kiss Éva: Volt egyszer egy
DSE 1-2-3-4. rész = Dunaföldvári Part-Oldalak, 2000. január-április
Balogh Emese: Egy szelet

Dunaföldvár színháztörténetébõl = Dunaföldvári PartOldalak, 2010. június
Vitéz Attila - V. Kápolnás
Mária - Erky Nagy Tibor: Üdvözlet Tolna vármegyébõl 1.
rész Szekszárd, 2007

bálkoztak valamiféle biztosítási
rendszerrel a parasztok és a
munkások tekintetében, de a
„törvény“névleges maradt.)
El kell fogadnunk, hogy a mai
nyugdíj-rendszer is segíti azt az
életformát, amelyet a 21. század
elején élnünk kell. A családok
tagjai nem feltétlenül egymás
közelében élnek, az átlagos magyar családok két keresõvel is
nehezen boldogulnak, nyugdíjtakarékoskodásra nem marad
pénzük. Az idõsotthonok a társadalom kicsi szegmensének - a

tehetõsebbeknek - tudnak segíteni. Ellentmondásos ez is, hiszen az ott kapott szakszerû
szolgáltatások nem biztos, hogy
pótolják a családi törõdést.
Sokszor beszélünk arról, hogy
elmaradunk a nyugati társadalmak idõs-kezelés gyakorlatától.
Talán ebben nem is kellene versenyeznünk.

ván: „Atyám, a kezedbe teszem az életem“. Nomen est
omen, vagyis a nevünk árulkodik a sorsunkról, a sorsunk
meg a nevünkrõl, ha valóban
komolyan vesszük azt. A sorsukkal tehetetlenül sodródóknak rabszolgasors jut, melybõl nincs szabadulás. Aki
megbarátkozik a sorsával, s
otthon érzi magát benne,
mintha az Isten tenyerében
lenne, annak, mindennek ellenére teret nyit a sors, tágas teret. „Sors nyiss nekem tért,
hadd tehessek valamit az emberiségért“ (Petõfi).
Egy fiatal lelkész házaspár
sokáig gyermekáldásra várt.
Az évek során kiderült, hogy
valamiért nem lehet gyermekük, ezért úgy döntöttek, hogy
örökbe fogadnak három testvért, így ma már nagycsaládnak számítanak. Nem adták
meg magukat, Isten kezébe
tették a sorsukat, mire ajándékba kaptak három gyermeket.
Mert az Isten kezébe tett sors
olyan, mint a kagylóba került
homokszem: elõbb-utóbb igazgyöngyöt terem.
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Szülinapos
nSZIEGL ERIKA

Annyit tudtunk - picit többet
is -, hogy valaki valakinek elhelyez egy piros borítékot a
várban. A vártorony már sok
mindent megélt az évszázadok
során, most új feladata lett.
Vörös Gabi kitalálta, hogy
sógornõje nem ússza meg
egyszerûen a születésnapját,
az ajándékokért meg kell dolgoznia. Készített egy térképet, melyen városunk legszebb és legkedveltebb pontjai szerepeltek. Hõsünknek
végig kellett járnia a jelölt helyeket, ha meg akarta találni
az ajándékot rejtõ borítékokat
(és ha tévedett - lelke, bocs lába rajta). A Kálvária-dombi
túra után, ha nem is fáradtan,
de egy kis együttérzés reményében fordult felénk. Mi
persze semmit nem tudtunk,
és szigorúan tartottuk a titkot
(meg izgultunk is, nehogy illetéktelen vigye el az ajándékot). A fáradt „vándor“ persze, hogy a legfelsõ szinten
találta meg, amit keresett…
Ehhez végig kellett néznie a
börtönrészt, a kiállításokat, a
vár minden zegzugát.
Jó ötlet volt.

n

Gólyatáborral kezdõdött a
tanév a gimnáziumban

Nótások
találkozója

A diákönkormányzat kezdeményezésére a múlt tanév
kezdetén gólyanapot szerveztek a felsõbb évesek a
kezdõ évfolyamok tanulói
számára. A nap sikerén felbuzdulva idén már a kétnapos gólyatáborban még több
program, várta a kisdiákokat.

Profi és amatõr nótaénekesek, valamint magyar nóta
rajongók találkoztak szeptember 6-án a Vár Étteremben.

n SZABADOS SÁMUEL
A rendezvény célja volt,
hogy az újoncok a tanévkezdés
elõtt megismerjék egymást, az
iskolát, néhány tanárt, így a
szeptember elsejei tanévkezdéskor már ne tûnjön annyira
idegennek számukra az iskola.
A szervezõ felsõbb évesek színes programokat állítottak öszsze, melyekben jelentõs szerepet játszott a vidámság, a játék
és természetesen komolyabb
keretek között az iskolai élet
bemutatása.
Augusztus 27-én délelõtt a
gimnázium menzáján gyülekeztek a résztvevõk. A 28 hetedikes és kilencedikes gólyát
Hegedûs Dóra, a diákönkormányzat elnöke és az önkormányzat munkáját segítõ tanár köszöntötte. Ezután az
újoncok találkoztak osztályfõnökeikkel. A rögtönzött
osztályfõnöki órán a bemutatkozás során kiderült, hogy
sok elsõ évesnek volt valamiféle információja a gimnáziumról. Kinek a szülei, sõt

nagyszülei, kinek testvére,
rokona, barátja járt, vagy jár
ide. A suli körbejárása során
az iskola különbözõ funkciójú termeivel, az udvarokkal
ismerkedtek a táborlakók.
Nagy érdeklõdés kísérte az iskola mindennapi életét bemutató képes, filmes, zenés
programot, amely során megismerték és megtanulták az
MLG-indulót is. Régi történetek, legendák elevenedtek
fel, melyek közül néhányat
már a több évtizedes múlt, a
szájhagyomány
szépített
meg, vagy írt át. Ebéd után a
játék, a mozgás, az ügyesség
játszott fõszerepet a méta játékban, illetve a vizes vetélkedõn.
Az éjszaka is tartalmazott
meglepetéseket a tornacsarnokban elszállásolt diákoknak.
A gólyák párosával, gyertyafény mellett járták végig a
több, mint kétszáz éves kolostor ódon folyosóit, termeit,
ahol különbözõ feladatok vártak rájuk. Talán a legmaradandóbb élményt ez az együtt töltött éjszaka jelentette a résztvevõknek és a szervezõknek egyaránt.
Másnap a hosszúra nyúlt ébredés, majd reggeli után a Duna- parton sportprogram várta
a kicsit fáradt fiatalokat. Az
ebéd után „Ki mit tud?“ vetélkedõvel zárult a gimis gólyatábor.

n

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

20 éves üzletünk
Megújult, kibõvült árukészlettel,
bankkártyás fizetési lehetõséggel és
törzsvásárlói kedvezménnyel várja vásárlóit.
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

n BALOGH EMESE

Budapesttõl Nagykanizsáig,
Szekszárdtól Kecskemétig érkeztek a találkozóra vendégek, tudtuk meg Galambszegi
Márta szervezõtõl, aki elmondta, a találkozó helyszínéül nemcsak gyönyörû környezete miatt választották a
dunaföldvári éttermet, hanem

Búcsú a
templomhegyen
Néhány éve, hogy városunk
katolikus hitközössége augusztusban felelevenítette a
régen jelentõs közéleti eseménynek számító földvári
búcsút, melynek különlegessége, hogy a város három templomának három
védõszentje elõtt tisztelegnek a hívõk. Szent Anna a
Szûzanya édesanyja, Szent
Ilona a szent kereszt erek-

11.

azért is, mert hétvégenként itt
muzsikál Látó Imre prímás, a
rendezvény zenekarának vezetõje.
Közel negyven nótaénekes
és 140 nótarajongó vett részt a
találkozón. Valamennyien
szívügyüknek tartják az idén
hungarikummá vált klasszikus magyar nótaéneklés hagyományinak ápolását.
„A magyar nóta egyedülálló a világon. A nóták mély érzelmeket fogalmaznak meg
szövegükben, zenei nyelvükben egyaránt, ezért is idõtállóak, aktuálisak a mai kor embere számára is.“- mondta a
rendezvény fõszervezõje.

n

lyéjének megtalálója, Szent
Rókus a gyógyulók, a betegek védõszentje.

n SZABADOS SÁMUEL
A délelõtti misét Bátor Botond pálos rendi atya celebrálta, aki hangsúlyozta, hogy a
búcsú nemcsak a szórakozás, a
vidámság fóruma, hanem kegyeleti követelményei is vannak a hívõk számára. A felkészülést, a megtisztulás, a gyónás, az áldozás jelenteti. Az
ünnep a hitélet erõsítését is
szolgálja, hiszen a közösség
tagjai együtt töltik a napot, közösen vesznek részt a szertartásokon, és együtt szóra- Ü

Ü koznak a délután során. A
búcsú családi ünnep is egyben.
Távoli, elszakadt családtagok,
rokonok látogatnak haza erre
az alkalomra. Idõsebbek emlegetik, hogy korábban azért is
volt érdemes a búcsúra kimen-

ni, mert rég nem látott földváriakkal, ismerõsökkel találkozott az ember.
Botond atya sajnálatát fejezte ki, hogy napjainkban ez
a szép ünnep elvesztette régi
hangulatát, sok helyen falu-

Jubileumi
vöröskeresztes tábor
Kuti Valéria, a helyi Vöröskereszt vezetõje 25. alkalommal szervezte meg augusztus közepén a szervezet
nyári táborát.

n SZIEGL ERIKA

A mozgás, kikapcsolódás
mellett a táborban minden
évben fontos szerepet tölt be
az ismeretszerzés is. A csoport profiljának megfelelõen nagy hangsúlyt kap az
egészséges életmód, az elsõsegélynyújtás gyakorlata és
a drogprevenció, de szó volt
az idõskori demenciáról is.
Ezen alkalmakkor szakemberek tartanak elõadást, illetve segítenek a gyerekeknek a gyakorlati tudnivalók
elsajátításában.
Kedves gesztus a szervezõk részérõl, hogy évek óta
meghívják a Szent András
Otthon idõs lakóit is egy közös programra. Ilyenkor a

négyévestõl a nyolcvanévesig együtt tevékenykednek,
kézmûveskednek, játszanak,
mozognak. Idén Antal Ferencné Marika vezényelte a
meridián tornát, melyet lelkesen végeztek kicsik és nagyok.
A tábor alapköltségeit (étkezés) a szülõk finanszírozták, az alapszervezet költségvetésébõl jutott az eszközökre, melyek színesítették a táboréletet. Az aktivisták és a polgárõrök munkájukkal segítettek, Farkas
László és Horváth Zsolt polgármester pedig gyümölcscsel ajándékozta meg a táborlakókat. Kuti Vali elégedetten fogalmazott: „olyan
lelkesek és ügyesek voltak
az ifiseim, hogy jövõre csukott szemmel is bele merek
vágni a táboroztatásba.“

n

nappá, fõzõversennyé, sportdélutánná alakult át. A jövõbeni cél az áhítat, a kegyeleti
jelleg erõsítése kell, hogy legyen.
A pálos rendi szerzetes néhány gondolat erejéig felidézte
rendje múltját is, melynek érdekessége, hogy az egyetlen
magyar alapítású szerzetesrend. A XIV. század elején pápai engedéllyel alakult meg,
hazánkon kívül még lengyel
földön terjedt el. A török hódoltság idején szinte megszûnt,
majd újjászervezték, de II. József az 1780-as években betiltotta. Az 1930-as években ismét aktivizálódott, de a Rákosi-érában, az 1950-es években
megint betiltották. Az újjászervezés csak a rendszerváltás
után, az 1990-es években történt meg. Jelenleg öt helyen

Édes és dicsõ
dolog a
hazáért
meghalni
1914. július 28-án kitört az
elsõ világháború. Európaszerte lelkesen, tömegesen,
önként indultak a harcterekre a katonák. Hazafias tettnek tartották részvételüket a
háborúban. A háború elhúzódott, százezrek, milliók
haltak, sebesültek, rokkantak meg. Részletek egy földvári katona tábori levelezõlapjáról: „… én eddig jól érzem magamat, egy kocsiban
vagyunk tisztek és nagyon jót
dumálgatunk. Pilsenbõl pár
száz üveg sört hoztunk. … az
esõ esett egy száraz darab
sem volt rajtunk hamarosan
ástam egy kis gödröt a sárban és belefeküdtem. …ki
voltunk merülve enni nem
kaptunk innivaló nem volt.“
12.

mûködnek, Budapesten, Pécsett, Márianosztrán, Pálosszentkúton, illetve Erdélyben
Hargitafürdõn, ahol idén kezdték meg tevékenységüket a
rend tagjai. Magyarországon
húsz, a nagyvilágban több mint
ötszáz tagja van a rendnek.
Botond atya számára nem ismeretlen városunk. Családja
bölcskei kötõdésû, gyermekkorában sokszor járt a „szomszéd
faluban“,
nagymamájával
többször bejöttek Dunaföldvárra vásárolni.
A mise után a búcsú eseményei a templomhegyen zajlottak. A résztvevõk az Ördögszekér Táncegyüttes rövid mûsorát tekintették meg, majd a
közös ebéd után borkóstolás,
kötetlen beszélgetés keretei
közt zajlott a búcsú az esti órákig.

n

A frontok megmerevedtek
1915-re, ekkor vetették be a
vegyipar új fegyverét, a harci
gázt.

n KISS ÉVA
A vegyipar „hõskora“
A vegyipari fejlõdés, illõ jelzõvel, robbanásszerû fejlõdésnek indult a 19. század második
felétõl. Leegyszerûsítve a történetet: egy 18 éves tanuló nyári
gyakorlaton kõszénkátrányból
véletlenül mosásálló textilfestéket állított elõ. Mályvaszínt. Kõszénkátrányban nem volt hiány;
a világítógáz, a koksz- elõállítás
melléktermékeként szennyezte a
nagy iparvidékeket és a tengert,
melybe beleeregették.
A mályvafestéket követte a
többi selyem-, gyapjú és papírszínezék, pl. indigó, a fényképezés vegyszerei, a mûanyagok, a gyógyszerek felfedezése.
A rettegett, gyógyíthatatlan
vérbajt meggyógyította a Salvarsan, felfedezték az Aszpirint, a fogorvostól ismerõs helyi érzéstelenítõ lidokaint, az
álomkór, a malária mesterséges
gyógyszereit.
Ü

Wilfred Owen

Dulce et decorum est
ford. Kiss Árpád

Ü A vegyipar több mint kétharmada német érdekeltségben
volt. A mályvafesték felfedezés nagyban befolyásolta a
szerves vegyipar létrejöttét,
mely természetesen már benne
volt a levegõben. Legalább 78
százalékban. Neve is volt: nitrogén. Az elsõ világháború eltérítette a békés vegyipart. Németországot elszigetelte az angol tengeri blokád a chilei salétrom beszerzésétõl, és készleteik a robbanó- és lõszerkészítéshez 1916-ra hónapokra elegendõ szintre csökkentek. A
salétrom nitrátot tartalmaz, vagyis nitrogént. A levegõ nitrogénjének megkötése és „hadba
fogása“ a gimnáziumi tananyagban szereplõ HaberBosch eljárással történik. A
nitrogént elõbb ammóniává,
majd nitráttá alakítják. A felfedezés és ipari megvalósítása
Nobel-díjat ért. Az ágyúk tovább dörögtek.
A festékipari eljárás mellékterméke volt a klórgáz. A hadászok szemében értékes harcigáznak számított az ugyancsak klórtartalmú foszgén mellett. 1907-ben a Hágai egyezmény betiltotta alkalmazásukat. A háború alatt Habert bízták meg a harcigáz harctéren
történõ kipróbálásával. Felesége, a kitûnõ vegyész Clara
Haber a harcigázok ellenszerét
kutatta, majd a háború alatt a
támogatást megvonták tõle.
Haber 1915. április 22-én
Ypresnél eresztett klórgázt az
ellenségre. 15 000 áldozat, eb-

bõl ötezer halott egy nap alatt.
Haber felesége öngyilkos lett.
A vegyipar hadra fogása
folytatódott, késõbb következett a fizika, elértük az atomkort.
W. Owen (1893) 1915 októberben jelentkezett a hazafias
háborús propaganda hatására
önkéntesnek és decemberben
kikerült a nyugati frontra. Az
ifjúi lelkesedést néhány hetes
frontszolgálat eloszlatta. 1917ben légnyomást szenvedett, alkalmatlannak nyilvánították.
Angliában lábadozott. Addig
jelentéktelen költõi próbálkozása a háborús verseiben kapott
erõre. Owen hazafiassága és
háborúellenessége feloldhatatlan konfliktussá érett. Felépülése után úgy döntött, hogy
visszamegy a frontra - tudta,
hogy meghal; ezt tartotta számára elfogadható tiltakozásnak
a háború ellen.
Az elsõ ölésen átesve, fokozatosan megkérgesedett, meghasonlott. Az öldöklés hazafias, bajtársias tetté nemesedik a
háborúban, amiért hadikereszttel is kitüntették. 1918. november 4- én, röviddel a háború befejezése elõtt legéppuskázták.
Anyját a békekötéskor megkondított harangok zúgása alatt
érte a halálhíre.
Anyjának írt több, mint 600
frontról küldött levele és háborús versei maradtak utána, melyek közt az egyik legjelentõsebb a „Dulce et decorum est“.
Köszönet Kiss Árpádnak, a
cikkhez nyújtott segítségéért.

n

Görnyedten, mint vén koldus a zsák alatt
Bicsakló térddel, banya-krákogással átkoztuk a sarat.
Petárda sápadt fénye hív visszavonulást
Megkezdtük a hátvonal felé a vánszorgást.
Alvajárók menetelése. Sok bakancs leszakadt,
Sántikálnak vér-cipõben. Látni is erõtlenek
Kimerültségtõl ittasak, süketek, hátuk mögött
Fáradt süvítéssel hullnak az öt-kilencesek.
Gáz, gáz! Gyorsan fiúk! - Kapkodó keresés
Az otromba álarc még épp idõben fenn
Mégis jajszó, valaki kidõlt a sorból
Vergõdik, mint tûzben, oltott mészben
Párás az üveg, homályos a látás a sûrû zöld
Fényben, mintha zöld tengerben fuldokolna.
Álmomban újra és újra dermedten nézem újra
Bukdácsol felém, hörög, zihál, levegõt kapkodna.
Ha mellszorító álomban botorkálnál te is
A kocsi mögött, melyre feltettük
Látnád a kifordult fehér szemgolyót a torz arcban
Leesett állát, mint a bûntõl másnapos ördög mását
Ha te is hallanád a szétmart tüdõbõl
Rázkódáskor szortyogva habzó vért
Undok, mint a rák, savanyú, felkérõdzött epe
Rút, gyógyíthatatlan fekélyes igazmondó nyelve
Barátom, nem szónokolnád oly hevesen
A kétes dicsõségre áhító ifjaknak
Az antik hazugságot; dulce et decorum est
Pro patria mori.

Még egy
történet
Amikor 1930-ban elkészült a
földvári Duna-híd, vonat még
nem közlekedett rajta. A sínpárokat csak 1940-ben fektették le. A hídon a belsõ korlátok elkészítésére pályázatot
hirdettek. Ezt Györkõ Lajos
mester nyerte el, mivel a
munka elvégzéséhez szükséges képesítése csak neki volt
Földváron. A korlátot az õ
vezetésével helyi iparosok készítették.
1939-ben a kereskedõknek,
iparosoknak nyilatkozniuk
kellett vagyoni helyzetükrõl,
foglalkozásukról, családi ál-

13.

lapotukról és vallásukról.
Október 15-éig be kellett terjeszteni a nyilatkozatot az elsõfokú iparhatósághoz. Ez a
történet ebben az idõben játszódik.

n KISS ÉVA
„Ahogy megyünk kifelé a
Paksi utcán, mindjárt az utca
elején, a baloldalon áll a ház,
ahol Schwartz (József vagy Józsi bácsi) vaskereskedõ élt és
dolgozott. Középütt nagy kapu
volt, balra az üzlet, ami hatalmas volt, a város felé pedig a lakások voltak. Emlékszem, amikor kezdték a vasutat építeni a
hídon, apámék nyerték a belsõ
korlát elkészítési munkáit, a
szükséges fém anyagokat Józsi
bácsinál vásárolták meg.
Ü

Ü Egy reggel a papával
mentünk dolgozni, ha kovácsolnia kellett valamit, nekünk fiúknak kellett segíteni
neki - fújtattunk, ezt a munkát
nem a segédek végezték, nekik más dolguk volt. Mûhelye
egy Paksi utcai házban, hátul
az udvarban volt. Alig kezdtünk neki a munkának, észrevettem, hogy jön befelé a Józsi bácsi. Reggel, amikor a
háza elõtt elmentünk zöld kötényben, munkásnadrágban
állt a boltjában. Most szépen
felöltözve, keménykalapban,
ezüst fogantyús sétapálca, táska - most úgy mondják diplomatatáska - volt a kezében.
Bejött a mûhelybe, megállt az
ajtónál. Papa elõkapott egy
tiszta ruhát, leterítette a hokedlit, és mondta neki:
– Foglalj helyet Józsi bácsi!
– Lajos - mondta - azért jöttem, mert gondban vagyok.
Kisújszálláson lerobbant az autóm, csak holnapután lesz kész,
de nekem holnap szállítanom
kell neked a vasat. Azért jöttem, mert én nem engedhetem
meg magamnak, hogy az iparban valaki azt mondja, hogy
nem tudott idõben szállítani.
De ha megmondod, melyik az
a vas, amivel kezdeni akarjátok
a munkát, áthozatom a gyerekekkel kiskocsin. De, tudod
azért jöttem, mert annyit piszkálnak bennünket, ha nem muszáj nem csináltatok ilyet a

gyerekekkel. Rögtön azt mondják, hogy agyondolgoztatjuk
õket, nem a szakmát tanulják.
– Ülj már le! - mondta a papa - Józsi bácsi addig egy szót
sem szólok, amíg le nem ülsz.
De miért nem mondtad reggel,
amikor jöttünk, hogy állj már
meg egy pillanatra! Megbeszélhettük volna ezt.
– Fiam, amikor neked kell
valami, eljössz hozzám, megmondod, mit akarsz, kiszolgállak, most nekem van kérésem.
Eljöttem hozzád, és azt mondasz, amit akarsz.
– Látod, még mindig van a
fészer alatt vas - válaszolta a
papa.
Állványokon polcokra voltak berakva a hosszú, hat méter
hosszú vasak a fészer alá. Józsi
bácsi egy pillanat alatt felmérte
a készletet, látta mibõl van hiány.
– Józsi bátyám, nem kellett
volna fárasztani magad, legyél
nyugodt, ha két hét múlva hozod, akkor sincs semmi baj,

Vízicsibe kétszer
Ezen a nyáron - a nagyszámú
jelentkezõ miatt - nemcsak
egy, mindjárt két vízicsibe tábor is volt a Duna-parton.

n BAKSAY ERIKA
Orova Vince táborvezetõ, Vajai Zsuzsanna és Váradi Julianna
táborvezetõ-helyettesek irányításával elsõként 36 fõvel (12 felnõtt és 24 gyerek részvételével),
másodszor 28 fõvel (14 felnõtt

és 14 gyerek részvételével) ismerkedtek a szülõk és gyerekek
a vízi élet rejtelmeivel.
A fentiekbõl is kiderül, hogy
erõsen családias rendezvényrõl
beszélünk, ahol a fürdés, játék,
vízpart adta remek lehetõségek
mellett ki-ki megtanulhatta a
vízi jártasság alapvetõ szabályait, nemcsak elméletben,
mindjárt a gyakorlatban is kipróbálva.

úgysem akarunk még nekiállni.
Ezt a határidõt azért mondtam,
mert te erõsködtél, hogy mondjak idõt. Akkor ez jutott eszembe. Három hét múlva sem
kezdjük el, mert a többi lakatosnak még nagyon sok munkája van, amit be kell fejezniük
- mondta a papa.
Akkor Józsi bácsi kinyitotta
a táskát, elõvett egy üveg konyakot és azt mondta:
– Lajos, akkor ezt az egészségemre a gyerekekkel igyátok
meg! Köszönöm, hogy így álltál hozzá.
…Amikor
nyilvánvalóvá
vált a helyi zsidó kereskedõk,
iparosok számára, hogy elveszik az üzleteiket, Józsi bácsi
tudta, melyik állványon nincs
vas. Legalább két autóval odaküldött, hogy annyival is kevesebb maradjon a szemétnek,
akit odatesznek a helyére.
Amikor a törvény életbe lépett
az õ kereskedésébe is keresztény vezetõ került, az inasok, a
régi személyzet maradt.“

n

A négynapos táborok elsõ
napján a résztvevõk elõbb elsajátították a biztonságos vízi
közlekedéssel, fürdéssel, hajózással kapcsolatos elengedhetetlenül fontos tudnivalókat,
majd másnap és harmadnap
már vízi túrán vettek részt.
Elõbb helybõl lefelé Hartáig,
majd másnap Dunavecsérõl
Dunaföldvárig. Vasárnaponként pedig sok-sok játék, saját
készítésû vízi csúszda és persze maga a csodálatos Duna
nyújtott szórakozást.

14.

n

Bõséges
fogás a
horgászversenyen
A szüreti fesztivál sem jelentett konkurenciát szeptember 28-án a Nagy Sándor
Emlékverseny számára. A
verseny névadója Nagy Sándor, évtizedeken át töltötte
be az elnöki tisztet a sporthorgász egyesület élén. Emlékét tábla õrzi a horgásztanya falán.

n SZABADOS SÁMUEL
Sok versenyzõ, összesen
30 állt rajthoz a reggeli órákban, hogy megmérje tudását
és szerencséjét társai körében. A kellemes, késõ nyári
idõ is növelte az érdeklõdõk
számát, hiszen a nap során a
versenyzõkön kívül sokan kilátogattak a nemrég megújult
horgásztanyára. Az idõjárás
mellett a vízállás is kedvezõ
volt, valamint a korábbi telepítés is garantálta, hogy bõséges lesz a zsákmány.
A verseny a pozíciók sorsolásával kezdõdött. Itt egyértelmûen a szerencse dominált. Volt, aki örült, volt, ki
bosszankodott a kisorsolt álláshely miatt. A kiírás szerint
a békés halfogó versenyen
sokféle halat lehet fogni, de a
horgászok többsége a pontyokra koncentrált.
Kiss Lajos Csaba elnök sikeresnek nevezte a versenyt.
A résztvevõk összesen 55 kiló
halat fogtak, az átlag 2,5 kilogramm volt. A verseny gyõztese Vagyon Miklós hétkilós
fogást regisztrált. Miklós évtizedek óta horgászik, többször
ért el dobogós helyezést, de
gyõztes még nem volt. Jutalma egy serleg és értékes vásárlási utalvány lett, melyet
Németországban dolgozó Ü

Ü fiának ajánlott fel, aki szintén szeret horgászni. Második
helyen Csabajda György végzett, alig harminc dekával lemaradva a gyõztes mögött. A
harmadik a Dunaegyházáról
érkezett Rabek József lett,
szintén kis különbséggel a
második mögött. A fogások is
bizonyítják, hogy szoros volt
a küzdelem a helyezésekért,
ami a verseny rangját és izgalmát növelte. Az eredményhirdetés után az immár hagyományos közös ebéd következett, ahol Nagy Gábor pörköltje került terítékre. A versenyszezon október végén a
ragadozó hal fogó versennyel
zárul az idén.

A Mûvelõdési
Központ és
Könyvtár októberi
programjai

A kényszerszünet
megtörte a lendületet

OKTÓBER 21. 10:00
Vízipók Csodapók
Az Óperenciás Bábszínház
elõadása. Jegyár: 600 Ft

OKTÓBER 13-19.
Könyvtári Napok a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárban
OKTÓBER 14. 18:00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY
Beszélõ Gyimesek üzenete
Bakay Péter evangélikus lelkész elõadása az evangélikus
egyházzal közös program

n

A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság 4. fordulóját, a Kisdorog elleni labdarúgó mérkõzést az esõs
idõjárás miatt nem lehetett
megtartani. A hatalmas esõ
mennyiség a pályát játékra
alkalmatlanná tette, tócsákban állt a víz a zöld gyepen.
A mérkõzés elhalasztásáról
a játékvezetõ döntött, a találkozó pótlására az utolsó
forduló után, november végén kerül sor.

n SZABADOS SÁMUEL
Az idõjárás sajnos a következõ fordulóra is rányomta a bélyegét. Az újabb esõzések miatt a következõ hét végén is
használhatatlan volt a pálya,
így a Bátaszék elleni mérkõzést a megyei igazgatóság engedélyével nem itthon, hanem
Bátaszéken játszotta a gárda. A
kihagyás nem tett jót a fiúknak.
Küzdelmes mérkõzésen a házigazdák a 40. percben szerzett
góljukkal 1:0 arányú gyõzelmet arattak. A mérkõzés során
nem játszottunk alárendelt sze-

repet, helyzeteink is adódtak,
de 50 perc sem volt elegendõ
az egyenlítéshez. Ismerve az
osztály és a Bátaszék erõviszonyait, az egygólos vereség tisztességes eredménynek könyvelhetõ el. Az ifi csapat 3:2-re
gyõzött.
Az szeptember 27-i találkozóra Tolnán került sor. Pontszerzés reményében utaztunk
ellenfelünkhöz. A 90 perc a
két gárda kiegyensúlyozott találkozóját hozta, helyzetek
adódtak mindkét oldalon. Az
idõ múltával mindkét csapat
érezte, hogy aki megszerzi a
vezetést, annak nagy esélye
lesz a gyõzelem kiharcolására. A házigazdák koncentráltak jobban. A 80. percben egy
szöglet utáni lepattanó labdát
rúgtak a kapunkba. A hátralevõ 10 percben beálltak védekezni, mi pedig nem tudtunk
egyenlíteni. 1:0-s vereséget
szenvedtünk. Sajnos nem sikerült a pontszerzés. Fiataljaink ismét kitettek magukért,
és 4:1-es gyõzelmet aratva vezetik a tabellát.

n
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OKTÓBER 23. 10:00
Városi ünnepség és koszorúzás
NOVEMBER 5. 10:00 ÉS 14:00
A vén diófa titka
a Zenthe Ferenc Színház elõadása Jegyár: 900 Ft
NOVEMBER 8. 14:00-18:00
Márton nap a
Rókus pincéknél
14:00 Borok megáldása a Rókus-kápolnában
15:00 Kárikittyom Anticeleb
Orchestra koncertje
16:00 Liba futóverseny
17:00 Zenés, lampionos felvonulás a pincék között
Arcfestés, játszóház, fõzés,
borkóstolás, süti-verseny, zsíros kenyér, forralt bor és tea

Kiállítások a Várban

Nyitva tartás: kedd-vasárnap
10:00-18:00 (hétfõ szünnap)
október 31-ig

Vármúzeum

Vak Bottyán emlékezete
Rózsalevél felkap a szél… Sárdy János emlékkiállítás

Fafaragó Galéria

„Mesterségünk címere“ dunaföldvári kézmûvesek kiállítása
Dunaföldvár mezõváros
Ispánház
Smuk Imre akvarelljei az Ispánházban

Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár

„Életre-halálra olvasni, mert
ez a legnagyobb, az emberi
ajándék. Gondold meg, hogy
csak az ember olvas.“ Márai
Sándor
OKTÓBER 15. 16:00
Együtt az egészségünkért!
Kirchné Máté Réka táplálkozási tanácsadó, az egészséges
életmód fontosságát bemutató
elõadása egészségfelméréssel,
biológiai életkorméréssel.
OKTÓBER 17. 17:00
Megosztott örömök - a cserkészet népszerûsítése - nyílt
õrsi foglalkozás a IV. Béla
cserkészcsapat tagjaival.
OKTÓBER 17. 19:00
(Ezer) egy éjszaka a könyvtárban - Bent alvás a könyvtárban esti mesével s filmvetítéssel egybekötve.
Elõször Dunaföldváron! Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, gyerekeket és szüleiket egy izgalmas könyvtári éjszakára. Hálózsákot és laticelt
hozzatok magatokkal! A
programon való részvételhez
elõzetes regisztráció szükséges!
OKTÓBER 19.
Könyves vasárnap rendkívüli
nyitva tartással, ingyenes beiratkozási lehetõséggel.
Október a megbocsátás hónapja! Egész hónapban késedelmi pótlék nélkül visszahozhatja a lejárt dokumentumokat
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Három érem az Olimpiai
Reménységek Versenyén
n A SZERK.
Némedi Konrád kenus, 16
éves korára már kétszeres ifjúsági magyar bajnok és a nemzetközi mezõnyben is a legjobbak között tartják számon.
Szeptember közepén rendezték meg az Olimpiai Reménységek Versenyét a Szlovákiai
Piestany-ban (Pöstyénben). A
nagyon erõs magyar csapat
tagja volt Némedi Konrád is,
aki immár az ifjúsági válogatott tagjaként vett részt a megmérettetésen.
A fiatal kenus már a hazai
mezõnyben bemutatta tehetségét, amit a 15-17 éves korosztály számára rendezett világversenyen három éremmel bizonyított. Egyszer a dobogó
legfelsõ fokára állhatott és kétszer ezüstérmet szerzett.
Konrád aranyérmes lett a C4 1000 méteres versenyszámban: a kvartett tagja volt még
Koleszár Zoltán, Krasznai Pé-

Rendõrségi
hírek
Közlekedés: A rendõrség
folytatja a baleset megelõzési
ellenõrzéseket. Sajnos a közlekedésben változatlanul sokan
fegyelmezetlenül
vesznek
részt: nem kötik be magukat a
biztonsági övvel, nem használnak gyerekülést, telefonálnak
menet közben, lejárt mûszakival közlekednek… A szabálytalankodókkal szemben minden
esetben a rendõrség eljár.
Iskolakezdéskor és a tanítás
végén két forgalmas helyszínen segítik rendõrök a közlekedõket. Tapasztalataik szerint a Kossuth Lajos utcán a
reggeli és a délutáni órákban
közlekedési káosz uralkodik,
melynek oka, hogy nem toleránsak egymással a vezetõk,

ter és Posztós Patrik Sándor.
Ezüstérmet szerzett C-1 500
méteren a 16 évesek között, valamint a C-2 500 méteres
számban a 15-16 évesek között, ahol párja a gyõri Krasznai Péter volt. Az idén alakult
páros már megnyerte az ifjúsági magyar bajnokságot és a
gyõzelemmel biztosították helyüket a válogatott keretben.
„Csodálatos eredményeket hozott ez a három nap - értékelte a
fiatalok eredményeit Hüttner
Csaba utánpótlás vezetõedzõ. Huszonnyolc ország szerepelt
Pöstyénben,
részt vettek a
versenyen
az
Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából és Ázsiából
is, rendkívül erõs
volt a mezõny,
voltak olyan számok, amelyekben négy elõfutaés mindenki közvetlenül az iskola bejáratánál igyekszik
megállni, parkolni.
Az Ilona utca elején a sárga
csíkkal felfestett szakaszon ne
parkoljanak, mert balesetveszélyes és akadályozzák a ki
és bekanyarodó jármûveket!
A vásár látogatottsága óriási, de sajnos kevés a parkolóhely. Legyenek türelmesek, a
rendõrök segítenek a parkolásnál, forduljanak hozzájuk
problémáikkal.
Külterület: A rendõrök a
polgárõrökkel, mezõõrökkel
együtt akciókat tartanak a határban. Több elõállítás is történt szõlõ-, diólopások miatt;
szabálysértési
eljárásokat
folytatott az elkövetõk ellen a
rendõrség. A gazdákat ismételten kérik, hogy jelentsék, ha
gyanús ismeretleneket látnak,
írják fel a gépkocsik rendszámát.

mot is rendeztek. Ehhez képest
kajakosaink és kenusaink taroltak a versenyen: 73 érmet szerzett a válogatott, 36 arany-, 24
ezüst- és 13 bronzérem lett a mieink mérlege Le a kalappal versenyzõink elõtt, minden dicséretet megérdemelnek!“
Konrád némi pihenõ után
már a következõ szezonra készül. Nem kisebb feladatok
várnak rá, mint az ifjúsági Európa- és Világbajnokság valamint utolsó évesként az Olimpiai Reménységek Versenye.
Mindemellett természetesen az
iskolában is helyt kell állnia,
hiszen a Magyar László Gimnázium 11. osztályos tanulójaként, már a továbbtanulásra is
gondol.
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Bûncselekmény: Az internetes vásárlás veszélyeket hordoz. Jelenleg is több esetben
csalás miatt eljárás folyik a
rendõrségen. A már kifizetett
csomag nem biztos, hogy azt
tartalmazza, amit megrendelt.
Több esetben rossz minõségû
volt, de elõfordult, hogy egy
téglát találtak a csomagban.
Egy helyi illetõ jelenleg is elõzetesben van, gyermekkorú sérelmére elkövetett bûncselekmény
miatt folyik ellene az eljárás.
Közúti közlekedési ellenõrzések során többször elõfordult, hogy a megállított P-s
rendszámú gépkocsi vezetõje
hamis papírokkal rendelkezett,
ami bûncselekmény.
Állampolgári bejelentések
érkeztek a városban szabadon
járó különbözõ fajtájú kutyákról. A gazdák figyelmét felhívjuk, tartsák be az ebtartás
szabályait.
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Mozimûsor

Október 12. vasárnap
MOZGÓ MOZI
10:00
MAJA A MÉHECSKE 3D(!) Jegyárak: 1.300
Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.400
Ft/felnõtt
13:00
TRANSFORMERS: a kihalás kora - 3D(!) Jegyárak:
1.300 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.400 Ft/felnõtt
16:00
KAMUZSARUK (16)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
18:00
A VÉDELMEZÕ (18)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
20:30
SZERELEM A VÉGZETEM (12) Jegyárak: 1.000
Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.200
Ft/felnõtt
Október 17. péntek 20:00
A SZÁZÉVES EMBER, aki
kimászott az ablakon és eltûnt (16) Jegyár: 500 Ft
Október 24. péntek 20:00
BABYSITTING - A felvigyázó (12) Jegyár: 500 Ft

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17 óráig
történõ rendelési ideje

2014.10.10. Dr. Englert Rolland
2014.10.17. Dr. Palkó Ágnes
2014.10.18. Dr. Móricz Zoltán
(10.23. helyett)
2014.10.31. Dr. Hallai Róbert
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