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Tíz éves a Löfan Mazsorett Egyesület
A mûvelõdési ház színházterme adott otthont annak a gálaestnek február
23-án, melynek keretei közt az egyesület tízéves fennállását ünnepelték a
tagok, a szülõk, hozzátartozók és a meghívott vendégek.

Kulturális esemény alkalmával mostanában ritkán telik meg a nagyterem, de erre
az estére csak a meghívóval rendelkezõ
résztvevõk megtöltötték a széksorokat, sõt
sokan állva nézték végig a látványos mûsort. A többórás program filmvetítésekkel,
kommentárral elevenítette fel az elmúlt
évtized eseményeit, közben a különféle
korosztályok bemutatója képet adott a tízéves repertoárból. Méltató szavak hangzottak el a városvezetés részérõl, hiszen a
csoport nemzetközi, hazai sikerei Dunaföldvár kultúrájának hírnevét öregbítik
külföldön és idehaza.
Kiszliné Kristofics Szilvia az egyesület
elnöke és egyben mûvészeti vezetõje nosztalgiával emlékezik a kezdetekre:
"Testnevelõ tanárként az általános iskolában tanítva láttam, hogy több gyerek fogékony ez iránt a mozgás iránt, velük külön
kezdtem foglalkozni. A folyosón, szünetekben gyakoroltunk. A mûvelõdési ház
akkori igazgatója, Vida Sándor is támogatott abban az ötletben, hogy alakítsunk
mazsorett csoportot. Az elsõ sikeres fellépések után határoztuk el, hogy egyesületet
alapítunk. A névválasztásnak is van története. Nehezen találtunk nevet magunknak,

végül városunk
nevének, Dunaföldvárnak a viszszafelé olvasatából alakult ki a
löfan név. A hazai
fellépések után
jött az elsõ külföldi meghívásunk,
amely örök életre
élmény marad.
Franciaországban
a Rivierán szerepeltünk egy karneválon nagy sikerrel."
Az egyesület
azóta számtalan hazai és nemzetközi sikert
aratott. Süveges Gréta két kategóriában is
többszörös Európa bajnoki címmel büszkélkedhet. Párosban is jelentõs eredményeket értek el a lányok.
A gálaesten felléptek az alapítók is, akik
elfoglaltságaik miatt már nem tudnak részt
venni a rendszeres munkában. Az egyesület mûködtetésében nagy szerepet játszanak a szponzorok, akiknek képviselõi szintén meghívót kaptak az ünnepségre.
A mûvészeti vezetõ szerint az utánpótlás
is biztosított, a fiatalok közül sok az érdeklõdõ, napjaink sikerei pedig még inkább
vonzerõt jelentenek. A konkurencia nagy,
jelenleg sok sportág, egyesület nyújt a
lehetõséget a mozgáskultúra terén. A mazsorett városunkban mindezekkel szemben
meg tudta tartani népszerûségét. Közösségformáló ereje is van, nem kizárólagos
cél a minden áron elért siker. Az együttlét,
a próbák, a fellépések, a közösség személyiségformáló erõvel bírnak. Az évforduló
nem jelent új korszakhatárt. Az eddig végzett munka sikerei jelzik, hogy ugyanezen
az úton haladva lesz mit ünnepelni öt, tíz
év múlva is.
Szabados Sámuel

A vizitdíjról
A még kissé kaotikusnak tûnõ
viszonyok között próbálunk eligazítást adni Dr. Móricz Zoltán
háziorvos és az Egészségbiztosítási Felügyelet honlapján elért
információk segítségével.
(2. oldal)

Új parancsnok
az önkéntes
tûzoltóknál
Tisztújító közgyûlést tartott
február végén a Dunaföldvári
Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
(3. oldal)

Földvári a
Bermudákon
Karácsony környékén futottam össze Vas Lacival, ahogy
többen ismerik Kisvassal. A "régenláttalakénistéged" után kiderült, most éppen a Bermuda-szigeten dolgozik.
(8. oldal)

Új nagymester a
borlovagrend élén
Január 12-én a Szent Rókus
Borlovagrend közgyûlésén jelentõs személyi változásokról
döntött a tagság.
(9. oldal)

Czintula Mihály
az interligában
(14. oldal)

Közélet
A vizitdíjról
Az egészségügy reformjának részeként február 15-tõl vizitdíjat kell fizetnünk az egészségügyi szolgáltatásokért. A még kissé kaotikusnak tûnõ viszonyok között próbálunk eligazítást adni Dr. Móricz Zoltán háziorvos és az
Egészségbiztosítási Felügyelet honlapján elért információk segítségével.

Alapesetben - háziorvosunknál, rendelõintézetekben illetve az illetékesség
szerinti kórházi kezelés esetében - ez a díj
300 Ft, de beszéljünk egyelõre a járóbetegellátásról.
Háziorvosunknál és a rendelõintézeti
járóbeteg szakrendelésen 300 Ft-ot kell fizetnünk, méghozzá elõre. A 300 Ft-ról - és
bármilyen összegû vizitdíjról - az orvosnak nyugtát kell adnia. Ha a háziorvos házhoz megy, más körzet betegét látja el (ez

nem vonatkozik a helyettesítésre) vagy
ambuláns beteget lát el, a vizitdíj 600 Ft.
A vizitdíj fizetése alól mentességet kapnak bizonyos krónikus betegségben
szenvedõk, de õk is kizárólag a betegségükkel összefüggõ kezelések esetén. Ilyen
a cukorbetegség, az AIDS és a daganatos
betegségek kezelése, de csak szigorúan
célirányosan, tehát pl. egy cukorbeteg torokgyulladással már vizitdíjasan kapja
meg a szükséges ellátást.
A vizitdíj-fizetési kötelezettség bármely
kezelési forma esetén - legyen az háziorvosi, rendelõintézeti szakorvosi vagy kórházi - évente maximum 20 darabig áll
fenn, a 21. már ingyenes. A háziorvosnál a
20. után is fizetni kell, viszont a 21-diktõl
a helyi jegyzõnél a vizitdíj visszaigényelhetõ.
Érdemes szót ejteni a kórházi napidíjakról is. A dunaföldváriak ugyan még nem
lehetnek biztosak abban, hogy a közeli Du-

Támogatószolgálat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat keretében alakult meg a dunaföldvári
támogatószolgálat, amely 2006. július elseje óta mûködik városunkban. A
szervezet héthónapos munkájáról Lipták Tamás szolgálatvezetõ számolt
be lapunknak.

Lipták Tamás

"Szolgálatunk 2006-ban összesen 74 fogyatékkal élõ személynek nyújtott segítséget, legnagyobb arányban mozgáskorlátozottaknak, de hallás- és látássérültek is
igénybe vették szolgáltatásainkat. Az ellátottak nagy része idõskorú, a gyermekkorosztályból szerencsére kevés rászoruló

van. A személyi segítségnyújtás mellett
leggyakrabban a szállító szolgáltatást veszik igénybe az érintettek. A szolgáltatásainkat igénybe vevõk számának emelkedése jelzi, hogy ismertségünk nõ, ami persze azt is jelenti, hogy munkánkban hangsúlyosabbá kell tenni a személyi segítségnyújtást, azaz a közvetlen gondoskodást.
Terveink között szerepel, hogy Bölcske és
Dunaföldvár mellett a kistérségre is kiterjesszük tevékenységünket. Nagyon jó az
együttmûködés a mozgáskorlátozottak helyi csoportjával és a "Máltával", hiszen a
három szervezet céljai és az érintettek köre hasonló. Szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani a helyi és környékbeli médiumokkal, hogy a lakosságot folyamatosan
tájékoztatni tudjuk munkánkról, terveinkrõl.“
Sziegl Erika
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naújvárosba, vagy a távoli, de megye szerint illetékes Szekszárdra kell-e majd menniük kórházi kezelésre, a tarifa azonban
egységes. A fekvõbeteg-ellátásért fizetendõ kórházi napidíj 300 Ft, minden megkezdett nap után.
A 300 Ft-os napidíj mellett részleges térítési díjat kell fizetni, ha a beteg beutaló
nélkül megy a kórházba, ha nem a területileg illetékes kórházba megy, vagy ha maga választ kezelõorvost.
Beutaló nélkül, illetve ha maga választja
meg a kezelõorvosát, fizeti a betegbiztosító felé benyújtott kezelési költség 30 %-át,
maximum 100 ezer Ft-ot. Ha nem a beutalón szereplõ intézménybe fekszik be, az
elsõ napon 4000 Ft-ot, utána naponta 800,
500 vagy 400 Ft napidíjat fizet, attól függõen, milyen osztályon fekszik. A kórházi
napidíjat utólag, a kezelés végén kell megfizetni.
Gyerek után, 18 éves korig nem kell fizetni, akkor sem, ha a szülõ maga választ
kezelõorvost vagy kórházat.
Vitás ügyekben az Egészségbiztosítási
Felügyelet dönt.
Címe: 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.
Ideiglenes e-mail címe: ebf@eum.hu
Baksay Erika

Kisebbségi
önkormányzati
választások
A 2007. március 4-én megtartott országos és területi kisebbségi önkormányzati
választásokon Tolna megyében a német, a
cigány és a szerb kisebbség elektorai szavazhattak. A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a következõ eredményeket állapította meg:
Német kisebbség: Az elektori jegyzékben szereplõk száma: 185, a megjelent
elektorok száma 182,
- A Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzat megválasztott tagjai (9
mandátum): Dr. Józan-Jilling Mihály,
Hoós Ernõ, Köhlerné Koch Ilona, Stallenberger József, Propszt János, dr. Humné
Szentesi Katalin, Hetzmann Albert,
Krausz Jánosné, Glaub János, (mindannyian a Tolna Megyei Német Önkormányzati
Szövetség színeiben indultak).
- Az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat - a BNÖSZ listájára 176 érvé-
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nyes szavazat érkezett. Az érvényes szavazatok száma: 176.
Cigány kisebbség: Az elektori jegyzékben szereplõk száma: 281, a megjelent
elektorok száma 277,
- A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat megválasztott tagjai: (9
mandátum): Pongó Ignác (MCF Fórum),
Farkas János (MCF Fórum), id. Bihari
László (MCF Fórum), Kalányos János
(LUNGO DROM), Katona Péter Pál

(LUNGO DROM), Dobroveczky Józsefné
(LUNGO DROM), Szancsik Mária
(LUNGO DROM), Hevesi György
(LUNGO DROM).
- Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat MCF Fórum listájára 125, a
LUNGO DROM listájára 146 érvényes
szavazat érkezett.
Szerb kisebbség:
- Az Országos Szerb Kisebbségi Önkormányzat Szegedi Szerbek listájára 5 érvé-

Új parancsnok az önkéntes tûzoltóknál
Tisztújító közgyûlést tartott február végén
a Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Berényi József parancsnok beszámolójában nyugodt évnek nevezte az elmúlt esztendõt, komolyabb tûzeset nem történt. A
volt faipari szövetkezet épületének tetõszerkezetében keletkezett tûz volt a legjelentõsebb, de ezt is sikerült gyorsan eloltani. 28
riasztás történt az év során, ebbõl 17 baleset,
amelybõl kettõ sajnos halállal végzõdött. A
földvári tûzoltók gyorsan a balesetek helyszíneire érkeztek, és nagy segítséget tudtak
nyújtani a mentõknek és a rendõrségnek.
Az év során hangsúlyt fektetett az egyesület a felvilágosításra, tûzmegelõzésre;
szórólapok, plakátok útján igyekezett a lakosságot tájékoztatni. Az avarégetés
lehetõségeit a lakosság kevéssé ismeri, ezért
tavasszal errõl is felvilágosítást fognak tartani, mivel az engedély nélküli avarégetõk
környezetvédelmi szabálysértést követnek
el.

Csányi Imre

Az év során a technikai eszközök karbantartása és fejlesztése is biztosított volt,
az egyesület mûszaki felszereléseinek állapota az országos szintnek megfelel. Jó
volt az együttmûködés a lakossággal és a
társszervezetekkel is.
A tisztújító közgyûlésen a leköszönõ
vezetõség munkáját megköszönte a tagság. Az egyesület egyetlen jelöltként az

Szalagavató

eddigi helyettest, Csányi Imrét választotta egyhangú szavazással parancsnokká.
Csányi Imre új tisztségében megköszönte
a bizalmat, nem volt meglepetés számára
a tagság döntése. Az egyesület életében a
folytonosságot ígér, az eddigi jól bevált
hagyományokat, módszerek folytatását.
Ugyanakkor újításokat is tervez. Mielõbb
el kell érni, hogy az egyesület köztestületi tûzoltósággá alakuljon. Ezzel már évek
óta próbálkozik a vezetõség, remélhetõen
a közeljövõben sor kerül rá. Az új szervezeti felépítés szinte minden területen
elõbbre lépést jelentene, javulna a technikai színvonal, nõne a szakmai felkészültség, stabilizálódna az anyagi háttér. Az
újonnan megválasztott parancsnok az ifjúsági tagozat létrehozását tervezi az
utánpótlás biztosítása érdekében. A taglétszám bõvítése is aktuális. A különbözõ
szintû szakmai versenyeken való eredményesebb szereplés is a tervek közt szerepel.
Szabados Sámuel

Tailor Tanoda és a Beszédes József Általános Iskola és Szakiskola támogatta.
A végzõs diákok májusban kezdik majd
meg írásbeli vizsgáikat, júniusban pedig
gyakorlati és szóbeli megmérettetéseken
bizonyíthatják felkészültségüket.
Balogh Emese

a Beszédes József
Szakiskolában
2007. március 2-án a
Mûvelõdési Házban tartotta szalagavató ünnepségét a Beszédes
József Szakiskola közössége.
Idén 22 végzõs diák ruhájára tûzték fel azt a kis szalagot, amely
jelzi, hogy viselõje a középiskolai tanulmányok végéhez közeledik.
A falusi vendéglátást, illetve szerkezetlakatos szakmát tanuló tizenkettedikesek
szalagavató táncát Teleki Károly tanította
be, a báli ruhák kölcsönzési költségeihez a
Dunaföldvárért Alapítvány is hozzájárult.
Az ünnepi mûsort, melyben a végzõsök
mellett a tizenegyedikesek is színpadra

nyes szavazat érkezett, a Szerb Klub és a
Srpski Forum listájára nem érkezett szavazat.
Az országos és a területi kisebbségi önkormányzatok választása Tolna megyei
eredményei ellen három napon belül, március 8-án 16.00 óráig lehet jogorvoslattal
élni a Területi Választási Bizottságnál.
Szekszárd, 2007. március 5.
Dr. Bartos Georgina a Tolna Megyei
Területi Választási Iroda vezetõje

TÁMOGATÓINK
léptek, Némethné Márton Renáta állította
össze.
Immár hagyomány, hogy a szakképzõ
intézet nõi konfekcióruha készítõ diákjai
divatbemutatóval színesítik a szalagtûzõ
rendezvényt. Idén a maguk által készített
utcai és alkalmi öltözékekben léptek színpadra, melyek anyagának megvásárlását a
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Ráthgéber
Lászlóné

Közélet
ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár
város
képviselõtestülete február 27-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 20 nyilvános ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Jákli János, Jákli
Viktor és Széles János képviselõk
nem voltak jelen.
Az elsõ napirendben a testület a város
2006. évi költségvetési rendeletét módosította, vagyis a tavalyi költségvetésen végigvezette a 4. negyedév során befolyó támogatásokat.
A következõ napirendben a képviselõk
elfogadták Dunaföldvár 2007. évi költségvetését. Ennek értelmében a költségvetés
bevételi fõösszege 1 milliárd 435 millió
558 ezer Ft, kiadási fõösszege 1 milliárd
478 millió 834 ezer Ft, a mûködési célú hiány 37 millió 856 ezer Ft, a fejlesztési célú
hiány 5 millió 420 ezer Ft. Ahogy azt Nagy
Gáborné polgármester elmondta, a költségvetés hûen tükrözi a lehetõségeinket és az
állami támogatások szûkülõ kereteit. Ez az
oka annak, hogy a városnak elsõként az
idén kellett hozzányúlnia a bér- és bérjellegû kiadásokhoz, illetve bizonyos személyi
juttatásokhoz. Ezen intézkedések között
leginkább a bérkiadások 3%-os csökkentése sújtja az önkormányzati fenntartású intézményeket, melynek következményeképpen az egyes intézményekben a dolgozók
állományának csökkentésére kerülhet sor.
A harmadik napirendben a képviselõk
módosították az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletére illetve elidegenítésére
vonatkozó helyi rendeletet, mely szerint az
önkormányzat a jövõben licittel és meghívásos alapon is hasznosíthatja ingatlanait,
ezzel rugalmasabbá teheti a vagyonkezelést. Ezzel együtt a testület elfogadta a forgalomképes és forgalomképtelen önkormányzati vagyon listáját.
A következõ napirendben a képviselõk
bérbevételi kérelmet bíráltak el, majd döntöttek a polgármester illetményérõl és költségátalányáról, az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról illetve a
képviselõi tiszteletdíjakról. Ez évben a város vezetõi úgy ítélték meg, hogy az önkor-

mányzati fenntartású intézmények 3%-os
bértömeg megvonási intézkedését magukra
is érvényesítik, így a fent felsorolt javadalmakat nem növelték meg, hanem 3%-kal
csökkentették. Eszerint a polgármester illetménye 2007. március 1-jétõl 407 400 Ft,
havi költségátalánya 122 220 Ft, az alpolgármester tiszteletdíja 128 040 Ft, havi
költségátalánya 25 608 Ft. A képviselõk
tiszteletdíja - aszerint, hány bizottságban
ténykednek - 39 302 Ft-tól 62 229 Ft-ig terjed.
A hetedik napirendben a testület elbírálta
a beérkezett pályázatokat, majd Szabó Béla nagykarácsonyi vállalkozót bízta meg a
belterületi gyommal és parlagfûvel erõsen
szennyezett területeken közérdekû munka
elvégzésével.
Ezután az orvosi ügyelet felülvizsgálata,
illetve a háziorvosok rendelési idejével
kapcsolatos felvetés tárgyalása következett. A begyûjtött adatok szerint a lakosság
csak kisebb számban vette igénybe a paksi
orvosi ügyeletet, sokkal többen a szombatonkénti 4-4 órás helyi ügyeletet, ami vélhetõen arra utal - és ezzel kapcsolatban sok
lakossági észrevétel érkezett -, hogy a nemrég bevezetett háziorvosi rendelési rendszer nem vált be. A polgármester asszony
elmondta, hogy a panaszok szerint a rendelési idõ rövid, a folyamatos délelõtti rendelés nehezen elérhetõ a dolgozók számára,
nagy a zsúfoltság, és az orvoslátogatók továbbra is rendelési idõ alatt jönnek. Talán
ezért is fordultak sokan a hétvégi 4 órás
ügyelethez. Az önkormányzat elképzelése
szerint visszaállítanák a régi rendelési rendet, ezzel egyidõben megszûntetnék a
szombati helyi ügyeletet. Mivel a háziorvosok a kitûzött megbeszélésre és a testületi ülésre sem jöttek el, a testület elhalasztotta a döntést, és ismét felveszi a kapcsolatot
a háziorvosokkal.
A következõ napirendben a képviselõk
az Egészségház hasznosítási és használati
lehetõségeit tekintették át, majd a 2007.
évre is a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft-t bízták
meg az önkormányzat könyvvizsgálatával.
Meghatározták a köztisztviselõi teljesítmény-követelmények alapját képezõ kiemelt célokat, majd a Magyar László
Gimnázium és a Beszédes József Általános Iskola SZMSZ-ét módosították, illetve
kezdeményezték az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minõsítési eljárását.
Döntöttek pályázatok benyújtásáról a
helyi önkormányzatok könyvtári és
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közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatására, illetve a könyvtár állománygyarapítási összegének növelésére. Meghatározták a könyvtár nyári nyitva tartását, majd
fennmaradási, ingatlanvásárlási és földterület hasznosítási kérelmeket bíráltak el.
Baksay Erika

Városom
Dunaföldvár…
címmel készítettek 45 perces öszszeállítást településünkrõl a Kossuth Rádió munkatársai március
6-án. A mûsor a Magyarországról
jövök címû sorozatban hangzott
el március 9-én, pénteken 16 óra
15 perces kezdéssel.
Horváth Katalin szerkesztõ-riporter
sokszor utazik át Dunaföldváron, és
mindig megragadja a városunk szépsége. Elhatározta, hogy a népszerû mûsorban feltétlenül szerepelnie kell a településnek. Kolleganõjével megpróbáltak
széles keresztmetszetet adni Dunaföldvárról, és hangsúlyozni azokat a vonatkozásokat, amelyek leginkább jellemzik
a kisvárost. A polgármesteri hivatallal
egyeztetve felkerestek helybeli intézményeket, civil szervezeteket, lokálpatriótákat. A vállalkozók közül Ihász Kornélia nyilatkozott, bemutatta pékségüket,
de beszélt a 2004. május elsején végrehajtott Guiness-rekordról is. A történelmi-földrajzi vonatkozásokról Bognár
Zoltán, a helytörténetrõl Götzinger
Károly, templomainkról, a város egyháztörténetérõl Gallai Sándor beszélt.
Kun Erika az Annamatia nõi kart, Vorák
József és Tóth István a Szent Rókus
Borlovagrendet mutatták be. Soós Margit textíliái, stilizált ruhái és Oszoli Piroska festõmûvész képei árnyalták a
földvári benyomásokat. A riportok elkészülte után Nagy Gáborné polgármester
a felújított várudvarra kalauzolta a vendégeket, ahol az elkészült beruházásokról, a tervezett fejlesztésekrõl és az idegenforgalomról beszélt. A Dunaföldvárról szerzett ismereteket, élményeket
vendégek és vendéglátók egy finom halászlé mellett összegezték legismertebb
éttermünkben.
Sziegl Erika

Közélet
Évi közgyûlés a megyei és a helyi
polgárõröknél
Február 24-én délelõtt a városháza nagytermében tartotta évi közgyûlését
a megyei polgárõr szövetség. A terem szinte megtelt a szervezetek küldötteivel. Jelen voltak az együttmûködõ szervezetek képviselõi például a
rendõrség, határõrség, a katasztrófa védelem.
A rendezvény díszvendége Dr. Túrós
András az Országos Polgárõr Szövetség
elnöke volt. Széles János megyei elnök sikeresnek tartotta az elmúlt évet, megyénk
a bûnelkövetések statisztikáját tekintve pozitív értelemben a harmadik helyen áll. 63
településen mûködik szervezet, 2006-ban
újabb hat településen alakult polgárõrség,
a lefedettség így több, mint 60%-os lett. A
múlt évben technikai téren is elõrelépés
történt, megújult és bõvült a géppark, a
kommunikációs rendszer. Példás volt az
együttmûködés a társszervezetekkel. A
mûködés anyagi hátterét az önkormányzatok, a támogatók és a bõvülõ pályázati
lehetõségek biztosították.
Dr. Túrós András az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke szintén pozitívan értékelte az évi munkát. A 2006-ban életbelépett polgárõr törvény új korszak kezdetét
jelentette. Megjelent a Polgárõrség kézikönyve. Mindezek egyértelmûbbé, szervezettebbé tették a mûködést. Új feladatokkal is szembe kellett nézni. Az októberi
budapesti zavargások idején a város polgárõrsége sikerrel helyettesítette, illetve
egészítette ki a rendõrség munkáját. A Tol-

na megyei polgárõrség tevékenységét is
értékelte országos szinten, amely jó
minõsítést kapott. Dicsérte Széles János
munkáját, aki elnökként rövid idõ alatt új
lendületet adott a megyei polgárõrség
munkájának. Bõvült a létszám, de az országos elnök szerint az 1700 fõs tagság
még tovább növelhetõ, e téren a megye
még el van maradva az átlaghoz képest.
Dakos József tábornok, a határõrség
fõtanácsosa példaértékûnek tartja a
határõrség és a megyei polgárõrség együttmûködését. 2004 óta létezi együttmûködési szerzõdés a két szervezet közt, mely
évrõl évre hatékonyabbá válik. A megye

Közös kincsünk a demokrácia
A Part-Oldalak Kulturális Egylet által szervezett Közös kincsünk a demokrácia címû sorozat második elõadását Dr. Szécsi Gábor tartotta 2007. február 21-én a Magyar László Gimnázium aulájában. Az elõadó a demokrácia
jogi hátterérõl és intézményeirõl beszélt a megjelenteknek.
Dr. Szécsi Gábor Ph.D. kommunikációkutató, kandidátus, a Magyar Tudományos
Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének tudományos fõmunkatársa, a Kecskeméti
Fõiskola és a Gábor Dénes Fõiskola fõiskolai tanára, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Karának
címzetes fõiskolai tanára. 1990-ben szerzett
magyar-történelem-filozófia szakos középiskolai tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1994-ben nevezték ki az MTA Filozófiai Kutatóintézete tudományos munkatár-

Dr. Szécsi Gábor

sának, majd tudományos fõmunkatársának.
1995-ben nyerte el a kandidátusi fokozatot.
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földrajzi fekvése miatt stratégiai fontosságú, a két Duna-híd, a 6-os számú fõútvonal
az illegális migráció fontos útvonala. A
polgárõrség nagy segítséget jelent a szûrésben, ellenõrzésben. A jövõ évtõl hazánk
is a schengeni egyezmény tagjává válik.
Magyarország határövezet lesz, ez újabb
feladatokat jelent a biztonsági szervek számára, tehát az együttmûködés még fontosabbá válik.
* * *
Este a város polgárõr szervezete a Duna
étteremben tartotta évi közgyûlését. Széles
János ezúttal mint helyi elnök beszélt az
elmúlt esztendõrõl. Örömmel tapasztalta,
hogy a lakosság elégedett a testület mûködésével. Egyre jobb a kapcsolattartás a lakosokkal, nõ a bizalom is az irányukba. Javult a reagálási idõ, egyidejû riasztás esetén gyakran a rendõrjárõrrel egyszerre érkezik meg a polgárõrség autója.
Tavaly 3,6 millió forinttal lehetett gazdálkodni. Ebbõl 1,1 milliót a város adott, a
többi a támogatásokból és a pályázatokból
jött össze. Idén a szûkösebb anyagi
lehetõségek tükrében a cél a szinten tartás,
ez megoldható, illetve más módon kell biztosítani a munka hatékonyságát, például az
elméleti felkészültség fokozásával. Jelenleg 45 fõs a létszám. A felsõ határt 50
fõben állapították meg, így taglétszám
nagyarányú bõvítése nem várható. Idén kiemelt hangsúly fektet a szervezet az utánpótlás biztosítására elsõsorban a fiatalok
körébõl.
Szabados Sámuel

1997-ben bízták meg a Filozófiai Kutatóintézet Filozófia- és Kommunikációtörténeti
Osztályának vezetésével.
Vendégtanárként oktatott a József Attila
Tudományegyetemen és a Helsinki Egyetemen, ösztöndíjasként kutatott a Londoni
Egyetemen, a Helsinki Egyetemen. 1997
óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Pécsi Tudományegyetem
Kommunikációelméleti Doktoriskolájának
alapító tanára.
1998-tól 2006-ig Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, a Kecskemét és
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás elnöke. 2000 óta az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület elnöke. Tagja a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsnak, az Országos Tudományos Diákköri
Tanács Ügyvezetõ Elnökségének, a Pro
Cultura Alapítvány "Diákok a tudomá-

Közélet
nyért" szakalapítványa kuratóriumának, a
Society for Applied Philosophy-nak, a Magyar Wittgenstein Társaságnak és a Magyar
Filozófiai Társaságnak. A Közép-Európai
Nemzetközi Egyetem Alapítvány kuratóriumának alelnöke. Öt könyve, s több mint
70 tanulmánya jelent meg. Számos hazai és
nemzetközi konferencián vett részt
elõadóként és elnökként, több hazai és külföldi tudományos társaságban tölt be vezetõ
funkciót.
Dr. Szécsi Gábor elõadásában hangsúlyozta, hogy a magyar jogrendszer legfontosabb, a demokráciát megalapozó törvénye az alkotmány, amely a magyar joghierarchia csúcsán áll, s minden egyes törvényt
meghatároz. Pontosan determinálja a demokratikus állam intézményi és jogi rendjét, meghatározza az alapvetõ állampolgári
jogokat, s elõírja azt is, hogy az államnak
milyen elvek mentén kell a külkapcsolatait
alakítania. Az alkotmány határozza meg a
jogalkotási törvényt is, amely tartalmazza
az önkormányzati rendeletalkotás szabályait. Míg a joghierarchia csúcsán az alkot-

Értesítés...
...elektronikai hulladék gyûjtésérõl
Dunaföldvár Város Önkormányzata, a
Dunanett Kft. és az Ekofutur Kft. elektronikai hulladékgyûjtést szervez a lakosság
részére.
Az akció során az alábbi hulladékok begyûjtésére kerül sor: tv, videó, magnó, rádió, hûtõ, mosógép, centrifuga, háztartási
kisgépek, gáztûzhely, gázbojler, mikrohullámú sütõ, elektromos sütõ, számítógép és
tartozékai, monitor, nyomtató, számológép, lemezjátszó.
Az elektronikai hulladékok átvétele a begyûjtést végzõ jármûveknél történik az
alábbi helyszíneken és idõpontban:
2007. március 31-én, szombaton 7-16
óra között a szerb templom melletti parkolóban (Kossuth L. u.) és a Püspök utcai általános iskola melletti közterületen.
Az akció során kizárólag elektronikai
hulladékok kerülnek begyûjtésre, a lakosság részére térítésmentesen.
Közös célunk, hogy az elektronikai hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek begyûjtésre és hasznosításra.
Köszönjük az együttmûködésüket!

mány áll, annak legalacsonyabb foka az önkormányzati rendeletalkotás.
Szécsi Gábor véleménye szerint a demokrácia érzékelhetõbben valósul meg az
önkormányzati szinten, mivel azok a rendeletek, melyeket az önkormányzatok alkotnak közvetlenül érintik az adott településen
élõket, tükrözik a helyi sajátosságokat, alkalmazkodnak a helyi társadalom
jellemzõihez. Ilyen értelemben a helyi rendeletalkotás a legkézzelfoghatóbb jele annak, hogy egy állampolgár miképpen tudja
befolyásolni saját életét a demokratikus állam jogintézményi keretei között. A hiányosságokat abban látja, hogy az önkormányzatok nem használják ki eléggé az
önálló rendeletalkotás által számukra biztosított lehetõségeket.
A magyar demokrácia fejlettségének
vizsgálatakor az elõadó hangsúlyozta, hogy
Magyarország demokratikus berendezkedése még nagyon újkeletû, folyamatosan
alakul. Évtizedek óta mûködnek ugyan kiváló elméleti mûhelyek, melyek megvilágítják a demokratikus állam és az állam po-

litikai intézményei közötti kapcsolatokat,
felhívják a figyelmet arra, hogy miképpen
legitimálhatja az intézmények demokratikus átrendezõdése a politikai hatalmat, a
politikai hatalomgyakorlást, a gyakorlatba
azonban ezek az ismeretek nagyon lassan
épülnek be. Egyelõre pedig a demokratikus
mûködés jogi alapjai sem stabilak, noha
már nagy sok fontos törvény a rendelkezésünkre áll.
A gyakorlat és az elmélet harmóniájának
megteremtéséhez Dr. Szécsi Gábor elengedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy az
állami vezetõk, a politikai erõk, helyi társadalom tagjai megfelelõ dialógusok jegyében alakítsák a demokratikus magyar államot, a demokratikus önkormányzatiságot.
"Dialógusok nélkül nem fog ez a fajta harmónia kialakulni - mondta -, de sajnos most
még ott tartunk, hogy maga a dialógus is elméleti kategória, amelynek politikai gyakorlati érvényesülésére egyelõre, sajnálatos
módon, nem sok jelet látok."
Balogh Emese

...zöldhulladék gyûjtésérõl

idõpontjáról és módjáról további tájékoztatást adunk

A Dunanett Kft. 2007. április 6-án zöldhulladék gyûjtést végez a lakosság részére. A gyûjtõjárat ezen a napon elszállítja a
családi házas ingatlanokon képzõdött
zöldhulladékot.
A zöldhulladékot az ingatlan elõtti közterületen kell elhelyezni a szállítási útvonal közelében oly módon, hogy a
gyûjtõjáratra történõ felrakása biztonságosan elvégezhetõ legyen. A szállításra
elõkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fû, faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek.
Az összegyûjtött zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra
elõkészített kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legnagyobb súlya 50 kg lehet.
Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérõjû
lehet.
Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha
az más kategóriába tartozó összetevõket
tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat.
A lakossági veszélyes hulladékok gyûjtése más alkalommal történik, annak
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...lomtalanításról
A Dunanett Kft. 2007. március 20-2122-én lomtalanítást végez a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják
mindazon családi házas ingatlanokon felhalmozott háztartási szilárd hulladékot,
amely méreténél fogva nem fér be a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 literes edénybe.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az
összegyûlt lomot a hulladékszállító edény
mellé kérjük kihelyezni rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot,
a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes,
vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve
mezõgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket,
épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket.
A lakossági veszélyes hulladékok gyûjtése más alkalommal történik, annak
idõpontjáról és módjáról további tájékoztatást adunk.
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közélet
"Virágözön…
1848/49 honvédsírok…
Februári számunkban közöltük K. Németh András régész írásának elsõ részét a dunaföldvári honvédsírokról. A még meglévõ sírok a Fehérvári utcai
és a Fölvégi temetõben találhatók. Most közöljük az írás második részét.
4. Szenterzsébeti Forster Antal nemzetõr alezredes (Dunaföldvár, 1793.
jún. 2. - Dunaföldvár, 1866.
aug. 17.) sírja a Fehérvári utcai temetõ közepén, a sírkápolnával szemben, közvetlenül a papi sírok mellett fekszik. A világosszürke, jó állapotú sírkõ felsõ sarkai íves
lezárásúak, belõl kereszt nõ ki. A sûrû, apró betûs felirat a név kivételével nehezen
olvasható. Felirata: "Forster Antal/ alezredes hamvai felett/ egyszersmind feledhetlen kedves szülei/ Forster János és
Unger Karolina/ és ezek itt született/ nagy
részben itt nyugvó/ gyermekei Gábor Josef
János/ Magdolna Ignácz Lajos/ Ferencz
Rozália Benedek/ Albert Theréz Pál/ Károly Mátyás és Tamás/ emlékére álítatta
Forster Ernõ/ az utolsó fi és testvér./
1866dik évben".
1810 és 1845-ben a császári hadseregben szolgált, alezredesként ment nyugdíjba. 1848. június 19-tõl nemzetõr alezredes,
a Fejér és Veszprém megyei lovas
nemzetõrség, július elejétõl pedig a Bácskába vezényelt, két zászlóaljból álló Tolna
megyei nemzetõrzászlóalj (közel 2000 fõ)
parancsnoka. 1848. augusztus 1-jén lemondott tisztségérõl, miután nemzetõrei a
mostoha körülmények miatt önkényesen
elhagyták a tábort. A szabadságharc után
hadbíróság elé állították, de felmentették.
A sírkövet állító öccse, Forster Ernõ szintén nyugalmazott császári és királyi tiszt
volt, századosai rangban. 1848. június 22tõl a Jászkun kerületi gyalogos
nemzetõrség õrnagyaként szolgált, ám december 1-jén õ is lemondott.
5. Horváth Alajos sírja a Fehérvári utcai
temetõ keleti ösvényének nyugati felén, a
bejárat közelében található, a betonszegéllyel övezett
sírra újabban
két,
fehér
kõlapot fektettek. Felirata:
"Horváth Alajos/
Petõfi

tábortársa/ 1848-49-es szabadsághõs/
leányai:/ Ilona és Laura/ 1876-1950 18821957/ Hazaszeretet lángja világítson sorsotok felett."
1848-as múltjáról csak sírkövének felirata tanúskodik, amely stílusa alapján az
1950-es években, lányai halála után készült. Mivel életének évszámai nem láthatók a síron, így személyérõl alapadatok
sem ismertek (a földvári r. k. születési
anyakönyvben lányai sem találhatók meg).
6.
Kálmán
Károly tizedes
(Szilasbalhás /ma
Mezõszilas, Fejér
m./, 1820-Dunaföldvár, 1899)
sírjára 2006 õszén Bódi Zoltán bukkant rá
a Fölvégi temetõ északi részének rendezése közben. A sírkövet elmozdították a sírról, kb. 10 méterrel arrébb helyezték el
délkelet felé; Kálmán Károly eredetileg az
egyetlen, eredeti helyén hagyott sírkõtõl
délre nyugodott. A félkörös lezárású, vörös mészkõ sírkõ téglalap alakú talapzaton
áll. Felirata: "Itt nyugszik/ Kálmán/
Károly/ 48-as honvéd/ 1820-1899"
Apja Kálmán József szilasbalhási református lelkész, anyja Tormási Júlia volt.
Agglegényként hunyt el, leszármazottai
nem maradtak. A szabadságharc alatti
tevékenységérõl mindössze annyit tudunk,
hogy tizedesként harcolt. Polgári foglalkozása szerint gazdatiszt volt. Egy 1891-es
összeírás paksi
illetõségûnek
mondja.
7.
Kristóff
László fõhadnagy
(Nagysennye, Vas m.,
1828-Dunaföldvár, 1914.
dec. 19.) egyszerû kõlappal fedett sírja a Fölvégi temetõ
északi részén található, a rajta álló mûkõ
síroszlop szemmel láthatóan jóval újabb a
kõlapnál. Felirata: "Kristóf László/ 1848as honvéd/ fõhadnagy/ megh. 1914 dec. 19

7.

én./ Nyugodjon békében."
Apja Kristóff János, evangélikus vallású, foglalkozása gazdatiszt. A szabadságharc kitörésekor nõtlen, felesége Hofman
Anna. 1848. júniusban a pécsi 8. honvédzászlóalj önkéntese, a szerb felkelõk elleni
harcokban tizedes lesz. Okt. 26-án a Szekszárdon szervezõdõ 41. honvédzászlóalj
hadnagya. 1849 februárjában, az eszéki
vár feladásakor a zászlóalj feloszlik, de miután márc. 12-én Debrecenben szolgálatra jelentkezik - visszaküldik Tolna megyébe a 41. zászlóalj katonáinak összegyûjtésére, akikbõl megalakul a 142. zászlóalj. Ennek az egységnek a fõhadnagyaként teszi le a fegyvert Világosnál.
Augusztus végén besorozzák a 17. gyalogezredhez, 1852-ben leszerelik. 1867-ben a
Fejér, 1890-ben a
Tolna
megyei
Honvédegylet
tagja.
8. Reitter József
hadnagy
(Dunaföldvár,
1826-Dunaföldvár, 1902. jan.
5.) sírja a Fehérvár utcai temetõ kápolnája
mögötti kriptasor legfelsõ tagja, kõ illetve
vaskerítés övezi, ezen belül fehérmárvány
obeliszk áll. A sír az oldalán látható felirat
szerint védett. Felirata: "Reitter család/ sírboltja/ Itt nyugszik/ Istenben boldogult/
Reitter Józsefné/ élt 56 évet/ meghalt 8/5
1889./ Reitter József/ a Dföldvári Önkéntes Tûzoltóság/ tb. Fõparancsnoka/ az
arany koronás/ érdemkereszt tulajdonosa./
1825 +1902./ Özv. Kun Jánosné/ szül.
Reitter Szerafin/ 1852-1925./ Édesanyánk
Kun Gyuláné/ Megh. 1972 márc 14/ Kun
Klára/ Megh. 1988 szep. 26/ legjobb angyali testvér".
Apja Reitter János szitás, anyja Ruder
Teréz, r. k. vallású, a szabadságharc kitörésekor nõtlen, felesége Ernszt Zsuzsanna.
Foglalkozása ekkor szitás, késõbb hajózási
ügynök és fakereskedõ. 1849 júliusa elõtt
gerillacsapatban szolgál, ekkortól hadnagy
a 142. honvédzászlóaljban. 1851-ben gerillamúltja miatt hadbírósági vizsgálat folyik ellene, amely felmentéssel zárul.
1867-ben földvári bíró és hajózási ügynök,
halálakor fakereskedõ. A dunaföldvári önkéntes tûzoltóság alapítója, haláláig tiszteletbeli fõparancsnoka. Közéleti tevékenységéért a király koronás aranyérdemkereszttel tünteti ki. A Tolna megyei honvédegylet képviseletében 1893-ban részt vett a

Közélet, kultúra
budai honvédszobor leleplezésén.
9. Báró alapi
Salamon Oszkár nemzetõr
(?, 1811-Dunaföldvár, 1861)
gótikus mérmûvet mintázó, nemesi címerrel is ellátott, kereszttel díszített, valószínûleg másodlagos helyzetû sírköve a Fehérvári utcai temetõ közepén, a kápolnától

kissé északra, Forster Antal sírjának közelében található. Felirata: Felirata: "Alapi/
b. Salamon Oszkár hamvai/ e sírbolt alatt
várják bizalommal / a boldog feltámadást/
élt 50 évet./ Áldás emlékére. 1861."
Nevével az önkéntes mozgó nemzetõrségbe jelentkezett dunaföldváriakról
1848. decemberében készített kimutatásban találkozunk elõször. A szabadságharc
idejébõl nincs több adatunk, viszont néhány héttel Világos után, augusztus 30-án
a dunaföldvári szolgabíró az alispánhoz írt

Mûvelõdési Ház

Földvári a Bermudákon

márciusi program

Karácsony környékén futottam össze Vas Lacival, ahogy többen ismerik
Kisvassal. A "régenláttalakénistéged" után kiderült, most éppen a Bermuda-szigeten dolgozik. Eszembe jutott Világjáró Földváriak sorozatunk.
Siófok, fõiskola.
Aztán?
Elõbbrõl kezdeném.
Még
1995-ben középiskolásként megkeresett
egy
nyelviskola
vezetõje,
aki
ausztriai munkáVas László
ra és nyelvtanfolyamra szervezett embereket. Elvégeztem egy kéthetes
intenzív tanfolyamot, és nyárra megkaptam a munkát Ausztriában egy étteremben, ahol felszolgáltam. A következõ nyáron Bécs mellett dolgoztam, '97-ben pedig egy új kapcsolat révén Németországba
kerültem. Rövid szünet után egy színvonalas, négycsillagos svájci szállodában
dolgoztam másfél évet, a fõiskola után pedig négy hónapot Írországban. Szép emlékeket õrzök a budapesti Grasham Palotáról is, ahol 15 hónapot húztam le.
2006 tavaszától pedig a Bermudák.
Eredetileg 6 hónapra szerzõdtem,
amibõl végül négy hónap lett. Véget ért a
szezon, a turisták elmentek a szigetrõl és
én is nagyon elfáradtam. Jó körülmények
között, egy elegáns szállodában dolgoztam, de alig volt szabadidõm. Szeptemberben úgy döntöttem hazajövök, mert a
család már nagyon hiányzott.
Hat ország, több munkahely. Mi a mérleg?
Mindegyik új volt és más. Legkevésbé
Írország tetszett, és nem csak a hûvös,
esõs éghajlat miatt. Engem is meglepett,

helyzetjelentésében arról számolt be,
hogy "Báró Salamon Oszkár úr móst is
fogva van - holnap regvel kezesség mellett fogja Tekintetes Nagy Lajos feö Bíró
Úr kibotsájtani a' további rendelésig, melly tárgyban tett visgállódás utánn
egyébb nem tünt ki, mint hogy azt beszéllette részeg fövel, miként Klapka Bétsbe
ment - 4. napi rablást engedett, és egy két
nap mulva - itt Földváron is más világ lesz
(…)".
K. Németh András

hogy mennyire idegenként kezelnek, pedig úgy gondoljuk, hogy ez inkább a németekre jellemzõ. Szakmai kifogásuk nem
lehetett, hiszen az ottaninál színvonalasabb helyeken is álltam a sarat. Egyszerûen "csak egy külföldi" voltam a szemükben.
A szigetországi mentalitás, mondjuk itt
a kontinensen, de hát a Bermudák is
egy sziget.
Az egészen más világ. Ez egy kis sziget
az Atlanti-óceánban, 30 km hosszú és
mindössze 1 km széles. Felejthetetlen élmény volt, amikor a végtelennek tûnõ
vízfelületbõl felbukkant a szárazföld,
olyan érzésem volt, hogy le sem tud szállni a repülõgép. Az emberek vidámak, barátságosak és mindenki nyugodt. Persze
mindig süt a nap, bár én a magas páratartalmat nem nagyon tudtam megszokni. A
szálloda, ahol felszolgáltam 20 méterre
van az óceánparttól, ami mindig fürdésre
csábított, de a kemény munkanapok végén
ehhez már nem sokszor volt erõm.
Mennyire fizetik ezt meg?
Az európai munkahelyeimhez képest lényegesen jobban kerestem, a helybeliekhez képest viszont lényegesen rosszabbul.
A borravaló bele van építve a számla végösszegébe, ami a pincéré, inkább ez dominál a keresetben, mint az óradíj.
Tervezed, hogy visszamész?
Igen, a következõ szezonra megint kaptam szerzõdést, aminek nagyon örülök.
Mit vinnél innen oda?
A családomat mindenképpen és a jó magyar ételeket.
Sziegl Erika
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20-án, kedden
A bolond kalapja
Zenés mesejáték a Holló Együttes
elõadásában
Jegyár: 500 Ft
21-én, szerdán, 17 órakor
KOSSUTH NÉPFÕISKOLA
Elõadássorozat környezetünk védelmérõl. A környezettudatos vásárlás.
Elõadó: Märcz Éva a Pécsi Zöld Kör
alelnöke
28-án, szerdán, 17 órakor
KOSSUTH NÉPFÕISKOLA
Elõadássorozat környezetünk védelmérõl. Környezetvédelem a háztartásban.
Elõadó: Märcz Éva a Pécsi Zöld Kör
alelnöke

ÁPRILISI PROGRAMOK
Április 3-án, kedden, 19 órakor
Gogol: A revizor
Komédia 2 részben a Forrás Színház
elõadásában
Fõszereplõk: Dörner György (Érdemes
Mûvész), Horváth Zsuzsanna (Déryné és Jászai Díjas)
Rendezte: Pataki András
Jegyár: 2000 Ft
Április 4. szerda, 17 óra
KOSSUTH NÉPFÕISKOLA
Elõadássorozat környezetünk védelmérõl. Komposztálás és hulladékgazdálkodás.
Elõadó: Baka György, EKO-ÖKO Bt,
Szekszárd
Folyosó Galéria: Busójárás - Juhos
Nándor Fotói és Tóth Attiláné, Szalay
Ágnes festõmûvész alkotásai
Internetezési lehetõség, nyomtatás,
fénymásolás

Kultúra
Új nagymester a borlovagrend élén
Január 12-én a Szent Rókus Borlovagrend közgyûlésén jelentõs személyi
változásokról döntött a tagság. A három éve mûködõ rend eddigi nagymestere, egyik alapítója Gallai Sándor egészségi állapotára való tekintettel lemondott tisztérõl. Jelezte, hogy lehetõségeitõl függõen továbbra is szeretné a rend munkáját támogatni, a Nagy Tanács tagja maradt. A lovagok,
megköszönve munkáját, az örökös nagymesteri címmel ruházták fel.

A tagság ezután új nagymestert választott
Vorák József személyében, aki tisztében
elõször elõdje munkáját méltatta. Gallai
Sándor sokat tett a lovagrend alapításáért és
mûködtetéséért. Az új nagymester szerint a
régi hagyományokat tovább kell ápolni, viszont egyfajta megújulást is tervez a
jövõben. Legfontosabb feladatnak a múlt
évben vásárolt székház rendbetételét és beüzemeltetését tartja. A Mély úton levõ épületre sok pénzt kell költeni, a kölcsöntörlesztések a tagdíj nagy részét elvonják, de
fontos, hogy mielõbb saját épülethez jusson
a rend. A székház sok új lehetõséget biztosítana, vendégek fogadására, borversenyek,

kulturális rendezvények számára lehetne
helyszín. Remélhetõleg az idei évben megtörténik a birtokba vétel.
A rend továbbra is aktívan részt kíván
venni a város közéletében. Tervezik
elõadók meghívását, pincészetek látogatását, szakmai tapasztalatcserét más hasonló
jellegû szervezetekkel. Továbbra is jelentõs eseménynek számítanak majd a hagyományos borversenyek, minõsítések szakemberek részvételével.
A tagság megerõsítette álláspontját a
bõvítéssel kapcsolatban, évente egy fõt
avathatnak lovaggá a tagság jóváhagyásával. Kilépés esetén tagpótlás lehetséges.

Idén is több jelölt közül lehet majd az új tagot kiválasztani.
A januári személycserék más tisztséget
is érintettek, Vorák József eddigi fõpohárnoki tisztét Tóth István tölti be a
jövõben, Bugyi Andrást a fegyelmi bizottságba választották. A megújult vezetés reméli, hogy tevékenységük, ötleteik által
sokszínûbb lesz a Szent Rókus Borlovagrend tevékenysége.
Szabados Sámuel

A bor dicsérete

A borivásra ugyanis meg kell érni, mint
ahogy a savanyú káposztára és a kaviárra
is, amit jóérzésû gyerek egyszerûen kiköp,
ha netán a szájába kerül.
Na, én pont így voltam a borral. Az édes,
a muskotályos még elment, de azt nem értettem, mit lehet a száraz borokon kedvelni.
Gunyorosan mosolyogtam, ha valaki fennkölten fejtegette egy bor gyümölcsös zamatát, a tölgyfahordóban érlelt bor vaníliás
felhangjait, vagy a mélyben megbúvó füstös ízeket. Úri huncutság -gondoltam -, lábrázós marhaság, a bor vagy savanyú, vagy
édes, a kaviár pedig simán sós, ugyan mire
ez a felhajtás.
Nyilván én is változtam, meg a
szõlõsgazdák is rájöttek, hogy szõlõbõl is lehet bort csinálni, hogy a cukortól nem biztos, hogy jobb lesz a bor, a sok kéntõl fáj a
fejünk, és hogy a hordó is fontos része a bornak.
A napokban belenéztem egy borbírálatba
- nem elõször -, a kertbarátok és a borlovagrend közös rendezvényére, ahová több mint
140 borminta érkezett, éppen kétszerese a
tavalyinak.
Az eseményen rengetegen nyüzsögtek, a
szakértõ hölgyek és urak bíráltak, a kertbarát asszonyok poharat mostak, almát, sajtot
szeleteltek a bírálóknak, rendezkedtek, sertepertéltek. A mûvelõdési ház alagsorában

birkapörkölt rotyogott - amihez ugye bûn
sört inni -, és úgy egyáltalán: irtó sokan jöttek-mentek, intézkedtek nagy erõkkel.
Szemmel láthatóan összeszokott, jókedvû
társaság gyûlt itt össze, a vendég bírálók is
régi ismerõsök, tegezõdve, barátian. Egy kis
kedélyeskedés, harsány tréfa, de közben komoly arccal megy a kóstolgatás, órákon keresztül.
A végén figyelem a csúcs-zsûrit, Dunaföldvár legjobb fehér- és vörösborát választják ki. A minták sorban állnak az asztalon, a polgármester asszony kissé tanácstalan, mindet elkortyolgatja lassan, egyformán jónak érzi a hat vöröset, nehezen
dönt, de a többiek is. Végül megszületik az
eredmény, és a bírálók vezetõje, Janki tanár úr könnyed stílusban, de igen szakértõen bírálja a mintákat. Örömmel hallom - mint újsütetû borbarát -, hogy az
utóbbi idõk legjobb borait kóstolhatták,
hogy a borok nagyságrendekkel jobbak,
mint néhány éve, jól kezeltek, zamatosak,
és szépen kiütköznek a fajtajellegek.
A bírálók egy része addigra már egy kicsit spicces, de jól áll nekik. Kultúráltak,
mint a boraik, gondolom, a birka is jól sikerült, és a vidám társaság jóízûen kortyolgatta hozzá a butykosokból elõkerülõ, jobbnál
jobb dunaföldvári borokat.
Baksay Erika

Sosem voltam igazán oda a borért.
Mondhatni, szinte egyáltalán nem ittam,
csak sátoros ünnepeken, ha nagyon tukmálták. Ifjúkoromat meghatározták a szomszédok és ismerõsök savanyú házi borai, ami-

ket jórészt csak szódával lehetett leküldeni,
és ami után legtöbbször égett a gyomrom.
Fõiskolás koromban a sör volt a menõ, a
rendes fiatal ma is attól rúg be, leszámítva
a divatõrült Bacardi-kólásokat (mert a sóval, citrommal nyalt Tequila már kiment a
divatból). Hogy az Iparban megy-e még a
boros kóla, azt nem tudnám megmondani,
de hogy kisfröccsöt, vagy egy pohár könynyû rosét nem sokan kérnek, arra a nyakam
merném tenni.
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Vorák József

Kultúra
Annamatia
Az elmúlt hetekben több dunaföldvári civil egyesület, kiscsoport tartotta az
elõzõ évet lezáró, a 2007. év terveirõl szóló összejövetelét, így az Annamatia Nõi Kar is, igaz, még december végén, de most jutottunk el oda, hogy
Kun Erikával, a kórus vezetõjével beszélgessünk a tavalyi év történéseirõl
és a jövõ terveirõl.

Az elmúlt év különösen jelentõs volt a
számunkra, hiszen ekkor lettünk 25 évesek. Egész évben készültünk a nagy eseményre, méghozzá egy nagyobb lélegzetû mûvel, Pergolesi Stabat Materével.
De haladjunk idõrendben. Április elején Hõgyészen, aztán helyben az
Öregtemplomban énekeltünk, majd
Cecén, egy remek hangulatú regionális
kórustalálkozón szerepeltünk. Számomra
nagyon kedves közjáték volt tavasszal,
hogy az Annamatia énekelt az
esküvõmön, Simon Péter, a Paksi Vegyeskar karnagyának vezetésével. A kórustagok állítása szerint nem tagadtam
meg magam, és végig vezényeltem a szememmel. A kórusban énekelt az örömanya is, és -bár a fellépésnek nem volt
tétje- a csapat tán még sosem volt olyan
ideges, mint ezen az eseményen.
A nyári szünet után szeptemberben, a
Szüreti Fesztiválon ismét találkoztunk és
együtt énekeltünk a testvérvárosi kórussal, akik rögtön meg is hívtak minket
2007-re Weikersheimbe, az ottani
Maisingenre -ami a helyi anyák napi ünnep. Október 7-én pedig megtartottuk 25
éves jubileumi koncertünket, ahol egy kis
áttekintést adtunk az Annamatia reperto-

árjából, elénekeltük kedvenc mûveinket.
A gálaesten részt vett a kórus történetének három karnagya közül Telekiné Rábai Melinda is, de vendégeink is voltak,
többek között verset mondott Regényi
Júlia, énekelt Vácz Kamilla, Jelenik
Krisztián pedig fuvolán játszott. Az
éneklést kórusbál követte, zene, tánc, egy
kis eszem-iszom.
A 2006. évet decemberben, advent második vasárnapján a református templomban zártuk, adventi istentiszteleten való
szolgálattal.
Már jócskán benne vagyunk a 2007.
évben. Mi minden történt ez idáig?
Idén elõször a Magyar Kultúra Napja
alkalmából megrendezett helyi gálaesten
léptünk fel, mivel Kodály év van, Kodály
mûvekkel, majd március 2-án Dunaújvárosban, a kórház gyermekosztálya számára rendezett jótékonysági koncerten,
ahová a Dunaújvárosi Fõiskola Nõi Kara
meghívására érkeztünk.
Eközben intenzíven készültünk a Stabat Materrel, ami nem kis falat, nem is
fért bele az elõzõ évbe, terveink szerint
nagyszombaton fogjuk énekelni a helyi
református templomban. A kísérõnk ezúttal is Perémi Erzsike lesz, aki univerzá-
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lis ember, mindkét kórust, sõt még a
soltiakat is kíséri.
Ezután következik majd a már említett
Maisingen Weikersheimben, ahol egy istentiszteleten adjuk elõ a Stabat Matert, a
szabadtéri koncertre pedig Kodály, Bárdos, Karai és Bartók népdalfeldolgozásokat kértek tõlünk.
Úgy tudom, az Annamatia is képviselteti magát az "Énekel az ország" elnevezésû nagyszabású rendezvényen,
ahol tavaly közel 500 tagú kórus énekelte Verdi Requiemjét.
Igen, emiatt tavasszal kicsit át is kell
alakítanunk az Annamatia próbarendjét,
mert tizenegyen vagyunk érdekelve az ez
évi produkcióban, Brahms Német
Requiemjében. A mûvet 2007-ben is a
Mûvészetek Palotájában mutatjuk be, a
kiváló karnagy, Hollerung Gábor vezényletével.
Szeptember közepén, a Szüreti Fesztivál idejére tervben van még egy Kodály
kórustalálkozó, ahová a Dunaújvárosi
Fõiskola Nõi Karát is meghívnánk, decemberben pedig egy újabb egész estés
mûvet, Benjamin Britten: A ceremony of
Carols címû, karácsonyi énekekbõl álló
füzérét szeretnénk bemutatni szólistákkal, orgona- vagy csembalókísérettel, angol nyelven. Ez megint egy igen nehéz
mû, de részleteket már énekeltünk belõle,
tehát nem egészen ismeretlen a kórus
számára.
Ezek a terveink, és ezúttal is, mint mindig, elmondom, hogy az Annamatia kórus szeretettel várja a jó hallású, énekelni
szeretõ lányokat, asszonyokat a csapatba.
A mûvelõdési házban minden hétfõn és
csütörtökön este megtalálhatók vagyunk,
és szívesen látjuk leendõ kórustagokat.
Baksay Erika

Böjti Esték
március 28-31.
Elmélkedõ igehirdetések
Igét hirdet: Lupták György, ev. esperes
Helyszín:
Evangélikus
(Templom u. 36.)

Templom

Kezdés: 18 órakor
Közremûködnek: Cantemus Vegyeskar,
Annamatia Nõi Kar, kiskõrösi Gospel
Sasok

Szinte
ajándék!

HBO most akár
1200 Ft-ért!
Hollywoodi szuperfilmek a
nap 24 órájában!
Nincs megszakítás.
Nincs politika. Nincs reklám.
HBO kódolatlanul: április 7. 14.00-02.00
TARR Kft.
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 1223, (40) 416-000
www.tarr.hu; info@tarr.hu

Tisztelt Dunaföldvári Borosgazdák!

Állatkórházunk érettségizett,
alapszintû számítástechnikai
ismeretekkel és B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkezõ
munkatársat keres szaksegéd
munkakörbe.
Dr. Túri Árpád
(30) 2-096-096

A felújított várudvar pincéjében bortrezorok kialakítására kerül sor. Célunk egy olyan bemutatóhely létrehozása, mely méltó környezetben népszerûsíti városunk jó minõségû borait.
Várjuk azoknak a borosgazdáknak, pincészeteknek a jelentkezését, akik élni kívánnak boraik bemutatásának lehetõségével. Az igényesen kialakított tárolókat névreszólóan kettõ vagy
több évre lehet bérelni az önkormányzattól, ennek fejében a
bérlõ bármikor igénybe veheti a pince használatát borbemutatóra illetve borkóstoltatásra.
Jelentkezés, bõvebb információ: Tourinform iroda, vagy a
75/341-176-os telefonon.
Nagy Gáborné, polgármester

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2007. március 19-én és április 5-én 17 órakor
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon! Részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.
Tel./fax: (75) 541–145, 541–144, (30) 237–98–48
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 237–98–48
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Kultúra, reklám
Halászcsárda
A januári számban beszámoltam arról, hogyan emlékeztek meg régi vendégei Flamm bácsiról és vendéglõjérõl. Az alábbiakban az országos hírû Duna-parti halászcsárda tulajdonosával, Gábriel Sándorral beszélgettem.

A Tolna Megyei Vendéglátó Ipari Vállalat 1969. augusztus huszadikán nyitotta a
csárdát a volt DDSG hajóállomásának épületében. Szüleimet a Kiskulacsból helyezték ide, én belecsöppentem a szakmába.
Kereskedelmi végzettségem van, középiskola után végeztem el az üzletvezetõit, és
69-ben már itt dolgoztam. A szakmát az iskolában csupán nem lehet megtanulni,
munka közben tudja tökéletesíteni tudását
az ember. Szüleim vendéglátósok voltak,

édesapám pincérként kezdte a régi Kék Dunában (Sóház utca), késõbb dolgozott a
Stefániában, aztán jött a Kiskulacs. A csárdát 1974-75-ig vezették, majd következett
a Nádor-féle idõszak, azután Tóth Pista,
Áprily Gábor vezették az üzletet. 1989-tõl
én vagyok itt, és a halászcsárda 1993 óta
saját tulajdonomban van. Feleségemmel,
lányommal és munkatársaimmal dolgozunk azért, hogy elégedettek legyenek a
vendégeink, visszatérjenek hozzánk.
Milyen volt korábban, a kezdeti idõben
a forgalom?
Ó, össze sem lehet hasonlítani a maival.
Akkor nagyságrendekkel nagyobb volt a
forgalom. Mûködött a szervezett turizmus,
naponta több busznyi vendégnek rendeltek
ételt. Ma a vendégeink válogatósabbak,
igényesebbek.
Konyhatitkokról beszélhetünk?
Nincs konyhatitok. Mi mindig friss, a
Dunán álló bárkából aznap felhozott hallal
dolgozunk. Olyan nincs, hogy nem marad
meg étel, de nálunk minden nap frissen pu-

Ezt egy életen át kell
játszani
Székesfehérvári középiskolásként évek alatt
ismerkedett meg Miszlai Gábor a diszkó világával, a Magyarországon éppen azokban az
években kibontakozó új, szórakoztató mûfajjal. Elõször a kollégiumban, majd a helyõrségi mûvelõdés házban lépett a pult mögé. Az
1970-es évek elején egy tizenéves diák
részérõl ez jelentõs sikernek számított. Hétvégeken hazatérve egy Dunaegyházáról kölcsönzött Regent erõsítõ berendezéssel adott mûsort Földváron és
Egyházán.
Az évtized vége felé immár engedéllyel, önálló elõadóként tartott mûsorokat Solton az Aranykulcs étteremben,
Földváron a gimnázium pinceklubjában,
Hartán és Kalocsán. A nyolcvanas évek
elején a dunaújvárosi Arany Csillag
szálloda éjszakai bárjában kapott állandó szerzõdést, mely tíz évig biztos pont
volt Gábor életében. Az Arany Csillag

Miszlai Gábor
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colt halat fõznek. Abból van készítve minden étel, tán ez a titka. Nagy többségében
egy helyrõl vásárolom a halat, kipróbált
helyrõl, mert nem mindegy, hogy iszap ízû,
vagy ízletes.
Reggel, ha erre sétálok, fantasztikus
hagymaillatot szoktam szagolgatni.
Igen, ekkor fõzzük az alaplét, hagymából, krumpliból, fejbõl, farokból, amit kéthárom órán át fõzünk, majd leszûrünk. Ebbe jön még paprika, só, piros arany. A feleségem és a lányok a kóstolók.
Olyan, mint dunai hal létezik még?
Nem, a halászok olykor szerencsével járnak, de erre alapozni egy üzletet nem lehet.
Tavi halat vásárolok. Az az ember, aki azt
mondja, hogy dunai, vagy tiszai halat árul,
nem mond igazat.
Ismert emberek körében is híre van a
földvári halászcsárdának. Például amikor Makk Károly Földváron járt felkeresett benneteket, ismerte a vendéglõt.
A vendégeink nagy többsége törzsvendég (többségük nem földvári), arcról a felszolgálók szinte mindenkit ismernek. Az
ország minden tájáról érkeznek hozzánk, és
Flamm bácsit jó néhányan most is emlegetik. Ennél nagyobb elismerés egy
vendéglõs számára, azt hiszem, nem lehet.
Kiss Éva

ezidõben a környék legszínvonalasabb
szórakozóhelyének számított. Közben
persze a hazai vidéki városokban is fellépett alkalmanként, neve országosan is
ismertté vált. Ezt részben annak is köszönhette, hogy jó kapcsolatai voltak
Nyugat- Európában, és sok jó hanglemezt szerzett be utazásai során, melyek
idehaza kuriózumnak számítottak. Több
élvonalbeli budapesti lemezlovassal került így rendszeres kapcsolatba, olyanokkal például, mint Éliás, Cintula, B.
Tóth. Zenei anyagokat cseréltek, és bizonyos területen az idõsebb, rutinos kollegák segítették szakmai fejlõdését.
Ezekben az években szerezte meg hivatalos, „A“ kategóriás mûsorvezetõi okmányait is.
"A 70-80-as évek fordulója a hõskorhoz tartozott még. A lemezlovasnak
alaposan fel kellett készülnie egy-egy
mûsorra. Sok információt kellett adni a
közönségnek az elõadókról, együttesekrõl." Emlékezik vissza Gábor.
A nyolcvanas évek közepétõl terjedt
el a videó-diszkó. Új feladat, új kihívás

Kultúra, reklám
volt a szakmabélieknek. Színestévéket,
videókazettákat kellett vásárolni és cipelni, a szöveg háttérbe szorult. A táncosnõk fellépésével pedig egyértelmûen
a látványé lett az elsõbbség, a
mûsorvezetõ személye háttérbe szorult.
A kilencvenes években ez a tendencia
még inkább érvényesült: a szórakozásban a gépeké lett a meghatározó szerep.
Miszlai Gábor pályafutása során sok
mûfajt megélt. Szívéhez legközelebb
mégis a latin zene áll. A közönség igényeit persze ki kellett elégítenie minden
mûfajban. Gyakran kellett játszania
olyan lemezeket, melyek neki nem igazán tetszettek. Köztudott volt róla, hogy
szereti az igényes zenét, repertoárjában
többször felcsendültek jazz-rock dallamok. Szerinte erre fõleg a nagyobb városok intellektuálisabb közönsége tartott igényt. Falvakban, kisvárosokban
ezzel a mûfajjal nagyon csínján kellett
bánni.
A 90-es évek elején Gábor abbahagyta a rendszeres fellépést. Több oka volt
döntésének. Megnyíltak a határok, mindenki elõtt korlátlan lehetõség adódott a
hanganyag beszerzésére. A szakma felhígult, új irányzatok lettek népszerûek,
melyekkel õ már nem szimpatizál.
1993- ban a Csillag bár is bezárt, ezután
alkalmi fellépéseket vállalt, amelyeknek
napjainkban is szívesen eleget tesz. Hatalmas lemezgyûjteményét a mai napig
megõrizte, melynek nemcsak anyagi,
hanem eszmei értéke is van már.
A techno mûfaj már távol áll tõle. A
felkéréseknél inkább az idõsebb korosztályok alkotta közönséget részesíti
elõnyben, négy évtized zenei anyagát
tudja kínálni számukra. Napjainkban is
figyelemmel kíséri a könnyûzene újdonságait, nem tartja magát beszûkült ízlésvilágúnak, mivel évrõl-évre talál új
elõadókat, akiknek zenéje tetszik és mûsorára tûzi. "Amíg én örömet találok
benne és másokat is tudok szórakoztatni, szívesen csinálom." - vallja Miszlai
Gábor.
Szabados Sámuel

Gazdag
programkínálat a
városi
könyvtárban
Február végétõl háromhetente találkoznak a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban a helytörténeti klub tagjai. A klub
vezetõi - Raffainé Kókány Judit és Nagy
József - várják azokat a helyieket, akik
írásos emlékeket õriznek városunk történetével, az itt élõk életével kapcsolatban,
illetve azokat, akik szívesen töltenének el
egy-egy estét a lokálpatrióták társaságában.
Szintén a városi könyvtárban találkoznak a kézimunka szakkör tagjai. A Soós

Margit vezette csoport hétfõ délutánonként szeretettel vár körükbe minden kézimunkázni szeretõ érdeklõdõt.
Március 7-én dedikálással egybekötött
könyvbemutatót tartottak a könyvtárban.
Raffainé Kókány Judit közremûködésével B. Menyhei Mária és Gál Tamás mutatta be közös verseskötetét, melynek címe: Létünk ösvényei.
Március végéig látogatható a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárban az a tárlat, melyen Takácsné Kinczer Györgyi és
Takács Antal alkotómûvész házaspár mutatkozik be festményeivel. A dunaföldváriak számára nem ismeretlen alkotók ez
alkalommal tájképeket, csendéleteket és
lovakról készült festményeket állítottak
ki a könyvtárban.
Balogh Emese

Fotóvilág
Közel száz hazai alkotó képei mellett Elekné Csollány Éva 5 fotója is
látható a Fotóvilág 2007 címû albumban.

Elekné Csollány Éva

Éva 2004 óta foglakozik fotózással. Ekkor kapott ajándékba egy digitális
fényképezõgépet, amely kitágította számára a fényképezés adta lehetõségeket. Azóta
bátrabban nyúl a géphez, hiszen több képet
készíthet, van alkalma az utómunkálatokra, és az is fontos, hogy ez sokkal kevésbé
költséges, mint az analógfotózás. Évek óta
tagja egy internetes fotó klubnak, melynek
sokat köszönhet, hiszen a társaság hatására kezdett saját utat keresni a fényképezés
világában.
Az elmúlt három évben megtalálta képi
világát. Témái tükrözik építészi hivatása
látásmódját is, hiszen szívesen mutat be
épületeket, konstruktív részleteket minimál stílusban.
E területen érte az elsõ elismerés. A
Digitális Fotómagazin és a Panasonic
„Részletek“ címmel kiírt közös pályázatán 2006-ban elnyerte a fõdíjat, az Eif-
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fel-torony egy részletérõl készített fotójával.
Éva 2006 óta az MTI fotóarchívuma
számára is készít város-, élet- és zsánerképeket; közel 300 munkája gazdagítja már
az archívumot. Az igazi örömet azonban
számára a mûvészfotók készítése jelenti.
Keresi az érdekes helyszíneket, épületeket,
padlásokat; megvárja - többször is visszatérve a helyszínre- a megfelelõ fényt,
amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz,
hogy képével a számára fontos hangulatot,
érzést ki tudja fejezni.
Másik témája a gyermekfotózás. E területen is többre törekszik, mint a családi képek
készítése; az élményszerûség mellett próbálja megragadni a mûvészi pillanatokat.
Mára már jegyzik Elekné Csollány Éva
nevét az amatõr fotósok körében, aminek
ékes bizonyítéka, hogy a Fotóvilág 2007
címû albumba közel száz fotós munkája
közé az õ öt képét is beválogatták.
Balogh Emese
A Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület köszöni a felajánlott SZJA 1%-ból
kapott 113.780 Ft támogatást, melyet az
alapító okiratban foglaltakra fordít.
Adószámunk: 18859223-1-17
Köszönettel várjuk további támogatásukat!

Sport
Czintula Mihály az
Interligában
2006 nyarán került Dunaújvárosból a
kaposvári röplabdacsapathoz Czintula Misi. A csere mindenképpen jónak bizonyult, hiszen Misi a Kaposvári Kométa játékosaként csapatával
a nemzetközi mezõnyt magába foglaló Közép-Kelet-Európai Interliga
mérkõzés sorozatának résztvevõje.

Kupájában, de az erõs mezõnyben nem sok
sikert értek el. Szomszédainknál magasabb
a bajnokság és a játék színvonala, a magyar
kluboknak keményen meg kell küzdeniük
minden pontért, de a kaposváriak példája
bizonyítja, hogy lehet eredményesen szerepelni.
Misi a junior válogatottban is játszik,
múlt évben Észtországban vettek részt a Tavasz Kupán. Reméli, hogy idén is meghívót
kap a keretbe.
Szabados Sámuel

Játékvezetõi
tanfolyam
Dunaföldváron

Czintula Mihály

Misi a Magyar László Gimnáziumban ismerkedett meg a sportággal, ahol többszörös megyebajnokként hívta fel magára a figyelmet. A Dunaújváros igazolta le, ahol
elõször az ifi, majd az elsõ osztályú felnõtt
csapat tagja lett. Ezekben az években kapott
elõször meghívást az ifjúsági válogatott keretbe. A múlt évben kereste meg a Kaposvár, és az ajánlatot elfogadva klubot cserélt.
"Nem bántam meg a döntést - mondja - jó
körülmények közé kerültem. A városban
népszerû a röplabda, sokat fejlõdtem ez idõ
alatt, hiszen erõs nemzetközi mezõnyben
játszunk A csapat fiatalokból áll, még több
rutint kell szereznünk, hogy sikeresebbek
legyünk." A bajnokságban Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Magyarország tíz gárdája vesz részt. Hazánkat a
Kaposváron kívül a Kazincbarcika képviseli. A sok utazás miatt fárasztó a bajnoki szezon, Misinek pénteken hazai szombat, vasárnap külföldi meccseket kell játszania.
Misiék nagyszerûen szerepelnek az idei
szezonban. A Kaposvár bejutott a négyes
döntõbe, melyet március elején rendeznek
Szlovéniában. A bajnoki címre szerinte
nincs esély, de ha a döntõbe kerülnének, az
nagy bravúr lenne, és a hazai röplabdázás
talán legnagyobb sikere. A jó szereplés
lehetõvé tenné az európai kupaküzdelmeken való részvételt. Múlt évben a Kaposvár
szerepelt Rigában az Európai Élcsapatok

Sporttörténeti jelentõségû eseménynek számított Földváron, hogy január
közepén labdarúgó játékvezetõi tanfolyam indult fiataloknak. Ilyen jellegû képzésnek még nem adott otthont
városunk.
Az Európai Labdarúgó Szövetség kezdeményezéséhez hazánk is csatlakozott. Az
Országos Játékvezetõi Bizottság ösztönzésére a megyei bizottságok is tanfolyamokat
hirdettek. A cél elsõsorban az utánpótlás nevelés és a játékvezetõi kar megfiatalítása.
Hazánkban is kevés a futballbíró, továbbá
nemzetközi tendencia, hogy a játékvezetõk
kora egyre inkább közeledik az aktív játékosokéhoz.
Földváron hat tizen-huszonéves fiatal
vesz részt a kurzuson. A beiratkozási díj
5000 forint volt, melynek összegét késõbb
beszámítják a tagdíjba. Makai János volt
elsõ osztályú játékvezetõ, a megyei
játékvezetõk instruktora tartotta az elméleti
elõadások egy részét, a téma fõleg szabályzat-ismeret volt, mivel a fiúk nagy része
igazolt labdarúgó, gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek.
A megyében több helyen is szervezõdött
oktatás, érdekesség, hogy két lány is szerepelt a hallgatói névsorban. Szintén tendencia a nemzetközi és a hazai labdarúgásban a
nõi játékvezetõk nagyobb szerepvállalása.
Márciusban elméleti és gyakorlati vizsgával
ér véget a képzés. Lesz benne erõnléti és fizikai teszt is, de mivel fiatalokról van szó
ennek teljesítése senkinek nem jelent majd
gondot. A végzõsök alapfokú bizonyítványt
kapnak, a továbblépés már ambícióikon,
képességeiken múlik. Elképzelhetõ, hogy
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õsztõl alacsonyabb osztályú mérkõzéseken
szerepet kapnak, felügyelet mellett.
Magyarországon ez az elsõ ilyen jellegû
kezdeményezés, mely kimondottan fiatalokat céloz meg. Tapasztalatok még nincsenek, de az elõjelek kedvezõek, mivel országszerte nagy volt az érdeklõdés iránta.
Az instruktor szerint vannak elõítéletek, aggodalmak az idõsebb kollegák részérõl, de
ezzel szembe kell nézni. Szemléletváltásra,
frissítésre van szükség ezen a területen,
melynek eredményei néhány év múlva már
értékelhetõk lesznek. Ez az akció is része
annak a folyamatnak, melynek célja a hazai
labdarúgás fejlõdésének ösztönzése.
Szabados Sámuel

Foci körkép
Március 11-én elkezdõdött a megyei
labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja. Az enyhe tél kedvezett a felkészülésnek, a teremtornák mellett a szabadban is lehetett edzéseket, mérkõzéseket tartani. A csapatok ezt ki
is használták, sok volt a külsõ edzés,
az elõkészületi meccsek mindegyike
lezajlott.
A városi sportpálya is nagyszerû talajjal
várta a kezdést, noha megkímélték, mivel
az elõkészületi meccseket idegenben vívták
egyleteink. Ez sajnos azt is jelentette, hogy
a szurkolók nem láthatták kedvenceiket játszani a felkészülés során.
Sajnos nem készült el az edzõpálya,
remélhetõleg tavasszal megtörténik a fû elvetése, s az õsz során már lehet használni. A
szerény anyagi lehetõségek keretei közt
azért tavaszra kissé megújul a sporttelep.
Mûtrágya került a talajba március elején, és
a nézõtér padjait is felújították.
A klubok házatáján jelentõs változások
nem történtek. Elsõ osztályú gárdánk a
DFC hetedik helyrõl várja a folytatást,
elõkészületi mérkõzésein sikerrel szerepelt
a paksi korosztályos utánpótlás csapatokkal
szemben, és gyõzelmet aratott Dunavecsén.
Sárszentmiklóson és Hartán vereséget szenvedtek a fiúk. A keretben jelentõsebb változás nem történt, Tóth György a DSTE-hez
igazolt, Pasker Róbert a DSTE-bõl érkezett,
Fancsali Attila a PSE U 19-es korosztályából igazolt. Remélhetõleg a csatársort fogja
erõsíteni a Madocsáról érkezõ Hargitai Gergely. Dunaújvárosból ismét féléves kölcsönbe visszatér Bakos Bence, õ már bizonyította tehetségét a DFC-ben. A keret lét-

Sport
száma tehát nõtt, valószínû a játékerõ is
erõsödni fog. A vezetõség és a játékosok
dobogó közeli helyezésben reménykednek
a bajnokság végén.
Harmadosztályú csapatunk a DSTE kedvezõbb helyzetben van. Az élrõl várja a tavaszi kezdést, egy pont az elõnye. Az állomány két játékossal bõvült, Sulák Bölcskérõl igazolt vissza, Tóth a DFC-bõl került
át, csak Pasker távozott. Tartós sérült nincs
a keretben, Takács edzõ reményekkel tervezhet a tavaszra, cél a bajnokság megnyerése, amire adottak a lehetõségek. Edzõmeccseken Sárbogárdtól vereség, Elõszállás és Dunaegyháza ellen gyõzelem volt a
mérleg.
Szabados Sámuel

Puskás Ferenc
emlékei nyomában
Dunaföldváron
A nemrég elhunyt világhírû labdarúgót Puskás Öcsit szoros szálak kötötték városunkhoz. Házassága révén rokonlátogatóban sokszor megfordult
Földváron,
barátokra
ismerõsökre tett szert az 1950-es,
majd a 80-as években. Ezek a barátságok természetesen a sport, a foci
körül kötõdtek. Sorozatunkban a világsztár földvári emlékei után kutatunk, azok szólalnak meg, akik személyesen ismerték õt.
Idõs Szászvári Lajos az elsõk között
ismerte meg Puskás Ferencet, mégpedig nem is Dunaföldváron.
"Budapesten dolgoztam az ötvenes
évek elején, persze, hogy hallottam Puskásról. Azt is tudtam, hogy felesége révén
földvári rokonai vannak. 1950-tõl többször járt itt rokonlátogatóba. 1953-ban a
Népstadion avatón a Honvéd a Moszkvai
Dinamóval játszott, a meccs után bankett
volt a stadionban, én, mint fiatal építész,
részt vettem a stadion építésben, s meghívóm volt a bankettre. Elhatároztam, hogy
beszélek vele, megpróbáltam közel kerülni hozzá. Izgultam is, hogy egyáltalán
szóba áll-e velem, hiszen az egész fogadás központi alakja volt. Végül bemutatkoztam, említettem, hogy földvári vagyok. Szépen elbeszélgettünk, kedves és
barátságos volt. Ez volt az elsõ találkozásunk. Ezután itthon rendszeresen talál-

koztunk. Volt egy szûkebb baráti köre,
akik idõsebbek voltak, inkább az akkori
sportvezetõk, focisták. Onódi Zoli bácsi,
Galambos Lajos bácsi, a Szigetiek, Hegyi
Miska bácsi. Sokszor kijárt a focisták
edzéseire, meccsekre, be is állt közéjük.
Trükköket mutatott be, tanácsokat adott
nekik. Mindenkivel közvetlen, kedves
volt. Sok embert megismert itt, szívesen
eljött a meccsek utáni esti vacsorákra, sörözgetésekre, melyek a Duna-parti Horváth kertben zajlottak, amit akkor Onódi
Zoli bácsi bérelt. Itt késõ estig beszélgettünk, mesélte élményeit. Jól érezte magát
itt Földváron, látszott a hangulatán, viselkedésén. Kicsit szûkebb körben zajlottak
a pincei vacsorák, borozgatások, nem
gyõzött eleget tenni a meghívásoknak.
Nagy élmény volt a Honvéd földvári
szereplése, melyet õ szervezett. Igazi világnagyságok léptek fel a Duna-parti pályán. Ennyi nézõ még nem volt focimecscsen itt városunkban, körülbelül a város
akkori lakosságának megfelelõ létszám.
Rengetegen jöttek a szomszédos településekrõl, belépõt nem is lehetett szedni.
Ez sporttörténelmi eseménynek számít
mind a mai napig. A bankett ezután sem
maradt el, Puskás szinte házigazdaként
viselkedett.
1956 után nem sokat hallottunk róla.
Nem illett utána érdeklõdni, fekete báránynak számított. A családtagok azért
kaptak hírt róla levélben, telefonon, ezek
a hírek hozzánk is eljutottak. Egymás
közt azért sokat emlegettük. A 80-as évek
elején, mikor hazajött, többször járt Földváron. Én akkor a helyi sportkör elnöke
voltam. Megismerte a régi barátokat,
örült nekünk. Meghívtuk egy bajnoki
meccsre, szívesen kijött. A mérkõzés elõtt
mondtam a játékvezetõknek, hogy Puskás
Ferenc szeretne kezet fogni a játékosokkal a kezdés elõtt. A bírók elõször nem
akarták elhinni, végül meglepõdtek, amikor Öcsi bejött a pályára. A földvári fiúkat úgy feldobta ez a kézfogás, hogy megtáltosodtak és 12:1-re gyõztek.
Egy alkalommal Kertész István egy hatalmas pontyot fogott a Kis-Dunán. Elhatároztuk, hogy halászlét fõzünk belõle,
meghívjuk Puskást is, de úgy, hogy még
egybe lássa az óriási halat. Nagyon tetszett neki, többször le is fényképezkedett
mellette. Ekkor is megõrizte egyszerûségét, közvetlenségét. Ha vacsorára hívtuk,
gyakran mondta, hogy jó lesz neki a paprikás krumpli is.
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Más alkalommal a Torony sörözõ teraszán üldögéltünk. Egy idegen férfi, valószínû felismerte, odajött és megszólította:
„Ön a Puskás úr?“ Öcsi felállt és kezet
nyújtva azt mondta: „Nem, én a Puskás
Öcsi vagyok, szervusz“ - és kedvesen elbeszélgettek. Ilyen ember volt, ilyennek
ismertük itt Földváron.
Betegségérõl hallottunk, érdeklõdtünk
is utána, de a sors már nem engedte meg,
hogy eljöjjön közénk. Több tárgyi emlék
is õrzi emlékét. A legértékesebb ereklyék
Farkas István tulajdonában vannak, az õ
családja közeli rokonságban állt velük.
Dedikált fényképek, egy osztrák-magyar
válogatott meccs zászlaja, melyet Puskás
csapatkapitányként kapott, egy Londonban készült kis réztányér, melyet az 53-as
angol magyar meccs emlékére adtak ki.
Ezeket Öcsi a Farkas családnak adományozta.
Folytatjuk!
Szabados Sámuel

Készülnek a
szezonra
Február 26-án tartotta évzáró közgyûlését a DSTE keretein belül megalakult
vízi szakosztály. A beszámolót Horváth
János, az egyesület titkára ismertette.
A június elsején megalakult egyesület
tevékenységét a kikötõ épületének és környékének rendbetételével kezdte. A csónakházat kettéválasztották, hogy a kajakkenu szakosztálynak tárolóhelyiséget tudjanak biztosítani. Fel kellett újítani az elöregedett pontonokat és kitisztítani a csónakház mögötti területet. Elkészült egy
fedhetõ vázszerkezet, amely a terasz szúnyogmentes használatát biztosítja a nyári
idõszakban. A pénzügyi beszámoló elfogadása után az idei feladatokat, terveket
egyeztette a tagság. A tavalyi tartósan
alacsony vízállás tapasztalata alapján a
tagok egyetértettek abban, hogy a pontont
a híd irányába meg kell hosszabbítani.
Az egyesület tagdíjakból és adományokból mûködik, amibõl a terület egész
éves õrzését is megoldották.
Sziegl Erika

Felhívás!
Vigyázat, csalók!
Pakson és térségében ismét idõs embereket szemeltek ki áldozatuknak a csalók. A külföldi, román bádogos-csatornázó munkások igen kedvezõ árat ajánlanak fel munkájukért az idõs embereknek,
akik spórolás reményében ráállnak az üzletre. A meglepetés a munka befejezésekor éri õket, amikor kiderül, hogy a fizetendõ összeg akár a többszöröse is lehet
annak, amiben a munka kezdetekor szóban megállapodtak. Ne dõljenek be a hívatlan bádogosoknak! Szakemberek csak
megrendelésre mennek ki Önökhöz! Ha
mégis házuknál keresik fel Önöket ajánlatukkal, legyenek óvatosak, elõfordulhat, hogy csalókkal van dolguk!
2007. február 27-én a délelõtti órákban
ismeretlenek jelentek meg egy dunaföldvári családi háznál. Felajánlották, csatornacserét végeznek. A munka befejeztével a házigazda figyelmét elterelték, lakásából 170.000 forintot elloptak.
A rendõrség kérése: ha találkoznak
hasonló esettel, azonnal jelentsék be a
rendõrõrsön a 107, 112 segélyhívó számokon, vagy a 75/541-104 telefonszámon, illetve hívják a járõr kocsit a 0630/278-9770 számon.

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,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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március

16. péntek

Apokalypto
amerikai, történelmi film

17. szombat Átok 2.
amerikai horror

23. péntek

Híd Terabithia
földjére
szinkr., amerikai fantasy

24. szombat Lora
magyar film

30. péntek

Bûnös
viszonyok
amerikai film

31. szombat Megetetett

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!
Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17

társadalom
amerikai film

Az

elõadások

19

órakor

kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások
kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

Olcsó kutyatáp 1390 Ft/zsák
Mirelit áru 95 Ft/kg-tól
Eukanuba és Novafoods tápok tenyésztõi áron kaphatók
Márciusi akcióinkból:
Kitekat macskatáp: 380 Ft/kg
Dolli kutyatáp:
1890 Ft/zsák (15 kg)
Dolli tartós szalámi: 235 Ft/kg
Üzletünkben állatokkal kapcsolatban ingyen
hirdethet!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Karádi Ágnes és
Karádi Péter

