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Tizenegyedik alkalommal gazdagodott egy szervezet, vagy egyesület jelent?s pénzadománnyal a
Dunaújváros Kenyere elnevezés? akciónak hála. A kedvezményezett ezúttal a városi polgár?rség volt. A
tavalyi év utolsó három hónapjában négy dunaújvárosi polgár?r egyesület számára gy?ltek azok az ötven forintok,
amik minden egyes Dunaújváros Kenyere megvásárlása után járnak az akcióban részt vev? egyesületnek, vagy
szervezetnek. A Széchenyi pékség, a helyi Tourinform iroda és az önkormányzat közös akciójának tizenegyedik
átadójára kedden délel?tt került sor a Polgármesteri Hivatal "C" szárnyának közgy?lési termében. Az átadón jelen
volt Róka Sándort, a Széchenyi pékség vezet?je, Hegedüs László, a Dunaújvárosi Városvéd? Polgár?rség elnöke,
valamint Cserna Gábor, városunk polgármestere, aki elmondta, a közbiztonság kérdése, bármely településen is
élünk is, az egyik legfontosabb a lakók számára. Forrás

- Örülök, hogy ez esetben nem is egy, hanem négy egyesület, szervezet kapja ezt a bizonyos összeget.
Novemberben, a tizedik átadón jelentettük be ?ket, vagyis a Dupent Polgár?r Egyesületet, a Pannon Polgár?rséget,
Dunaújvárosi Táborállási Polgár?rséget és a Dunaújvárosi Városvéd? Polgár?rséget. Megítélésem szerint a
közösségért, illetve a közösség szolgálatában végzik a munkájukat, méghozzá a lehet? legnagyobb
szerénységgel, a lehet? legnagyobb alázattal és rendkívül kis költségvetéssel, saját szabadidejüket feláldozva. Az
év utolsó három hónapjában közel nyolc és félezer fogyott Dunaújváros Kenyeréb?l. Ezúton is köszönet illeti a
Széchenyi pékséget, hogy továbbra is partnerként m?ködnek együtt a Tourinform irodával és az önkormányzattal.
Köszönet azoknak a lakóknak is, akik a karácsonyi id?szakban is Dunaújváros Kenyerét vásárolták, és ezáltal
támogatták a polgár?rségek munkáját. Ez az összeg 423 750 forint lett végül, amit a Polgármesteri Hivatal
segítségével ötszázezerre kerekítünk fel, kívánom, hogy a polgár?rségek tagjai hasznosan, jól használják fel ezt az
összeget.
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Hegedüs László, a Dunaújvárosi Városvéd? Polgár?rség elnöke mindenekel?tt megköszönte Cserna Gábornak,
hogy a hivatal kiegészített az összeget félmillió forintra, valamint a városlakóknak is, hogy ennyi kenyeret
vásároltak, amivel a polgár?rséget támogatták. Mint mondta, a polgár?rségek az összeget a m?ködésükre fogják
fordítani, a szolgálati gépkocsik m?szaki vizsgáztatását, kötelez? biztosítását végzik majd el bel?le és
üzemanyagot vásárolnak majd a pénzb?l.
A szokásoknak megfelel?en Cserna Gábor az átadás után bejelentette a következ? kedvezményezettet is, ami
ezúttal a város egyik legrégebbi iskolája, a Pet?fi Sándor Általános Iskola lesz, illetve az iskolában m?köd? Pet?fis
Tanítványainkért Alapítvány.
A Pet?fi iskola részér?l Rideg István intézményigazgató vett részt az átadón. Mint mondta, kitör? örömmel fogadták
az iskolában, hogy részt vehetnek ebben az országosan is egyedülálló kezdeményezésben. A támogatással
kapcsolatban azt a célt t?zték ki, hogy a város jóvoltából energetikai felújításon átesett, kívül is megszépült
épületük belül is gyarapodjon és szolgálja az oda járó gyerekek fejl?dését, nevelését és kényelmét. A leend?
összegb?l ezért a tanulói kiskonyha konyhabútorait és berendezéseit cserélnék le, illetve kerékpár és roller tárolót
vásárolnának, hiszen a jó id? közeledtével egyre több tanítvány érkezik majd az iskolába biciklivel, vagy rollerrel.
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Az iskola igazgató-helyettese és a Pet?fis Tanítványainkért Alapítvány kuratóriumi tagja, Gálosfai Tímea szerint
egy iskolai alapítvány számára a legfontosabb dolog, hogy azokat szolgálja, akik a jöv? nemzedékét képviselik,
ezért minden pályázati lehet?séget megragadnak, hogy a gyerekek számára jobb környezetet tudjanak biztosítani.
Az elmúlt években több bels? felújítást is végeztek, a tanulói kiskonyha pedig különösen fontos számukra, mivel
nincs olyan iskolai program, vagy rendezvény, ahol ne használnák rendszeresen, így mára egy igazi közösségi
centrummá vált, ezért ráfér már a felújítás.
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