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Közéleti lap

D. Nagy László

Dunaföldvár
(Akrosztichon)

Duna-parti kisváros az országunk közepén.
Utazó, ha netán egyszer utad arra visz,
Ne mulaszd el megnézni csodás értékeit!
A nemrég megújult „Beszédes“* Duna-híd büszkén
Fölötte ível az örökérvényû vén Dunának, mely
Öleli, csókolja csobbanó csónakokkal a részben
Löszhegyre épült szép város bájos lábait.
Dalolva vonul a szél a dombos látóhatár felett.
Vármúzeum nyújtózik a hegyen, hol szigorú múlt emlékezik,
Átadva keservét a várbörtön vérrel festett képein;
Régiségei, pedig hosszan mesélik tovább az  õsök életét.

*A hidat Beszédes József vízmérnökrõl nevezték el a 2002-
ben történt felújítást követõen.

Pécs, 2004. 03.30.

Fotó: Magyari Ákos

Fotó: ifj. Takács Zoltán
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Horváth Zsolt, hegybíró évértékelõ be-
számolójában kiemelte, hogy nehéz évet
hagyott maga mögött a hegyközség. Az
idõjárás nem volt igazán kegyes a
szõlõsgazdákhoz, a kora tavaszi fagyok,
majd az aszály jelentett veszélyt az ültetvé-
nyekre, de nagyon kellett ügyelni a perme-
tezésre is. Szélsõséges volt a nyár is. Esõs
ciklusok váltakoztak több hetes szárazság-
gal, emiatt koncentrálni kellett a permete-
zés idõpontjának kiválasztására. Az egész
év nagy figyelmet igényelt a termelõktõl,
de aki rendszeresen gondozta szõlõjét, szép
termést takaríthatott be. 

Az idei borok minõsége is jónak mondha-
tó, talán savtartalmuk kicsit elmarad a múlt
éviekhez képest, a mennyiség nem sokkal
kevesebb a tavalyinál. A földvári gazdák
döntõ többsége egész évben gondozta
szõlõjét, idõben szüretelt, s igényesen kezeli
és tárolja borát. Az utóbbi egy-két év tenden-
ciája, hogy ha lassan is, de nõ a cse-
megeszõlõ aránya, idén a borszõlõvel szem-
ben már 60% a mértéke. Többen felismerték,
hogy nõ az igény a minõségi szõlõ iránt, van
piaca is, nagyobb rajta a haszon. Ehhez vi-
szont a gazdaság struktúráját át kell rendez-

ni. Fõleg a szárazságot tûrõ és a nagyszemû,
esztétikus látványt keltõ fajták terjedtek el,
például a Pannónia kincse, az Erzsébet kirá-
lynõ, az Itália vagy az Árkádia, mely az év
sikerfajtája volt. Földváron hagyományai
vannak a csemegeszõlõ termesztésnek, ezt
érdemes lenne tovább folytatni.

A mûvelt területek aránya tovább csök-
kent, nem elsõsorban a kivágások miatt, ha-
nem évente nõ azoknak a száma, akik élet-
koruk miatt már nem tudnak nehéz fizikai
munkát végezni. Elöregedett egy generá-
ció, s a fiatalok közül kevesen folytatják
szüleik munkáját. Az utánpótlás pedig a
családban nõ ki, gyermekkortól kell ismer-

kedni ezzel a foglalkozással, de a hozzáér-
tés mellett fontos a lelki kötõdés is, s ez
elsõsorban a családi birtokhoz való ragasz-
kodást jelenti. 

Többféle pályázati lehetõség adódott az
év során a hegyközségi tagok számára,
ezek kihasználtsága hiányos, a gazdák nagy
része nem élt a lehetõséggel, mert a pályá-
zati feltételek nem voltak adottak. Lajkó
Ferenc a kivétel, aki évek óta sikerrel pá-
lyázik csemegeszõlõ programjához. Ked-
vezõ tendencia viszont, hogy városunkban
az utóbbi idõben felértékelõdött a bor kul-
túrája. A jól mûködõ borlovagrend, a sike-
res borklub, a igényes pincék, borversenyek
erre utalnak. Természeti, idegenforgalmi
adottságaink kedvezõek, mindezeket job-
ban ki lehetne használni és fejleszteni. A
hegybíró szerint ezt több termelõ felismer-
te, igyekszik gazdaságát fejleszteni, tapasz-
talatokat gyûjteni. 

A jövõre vonatkozó rossz hír, hogy 2008-
tól megszûnik a helyi hegyközség, a föld-
vári gazdák a paksi hegyközség tagjai lesz-
nek. A decemberben megszületett törvény
módosítás 300 illetve 500 hektár ültetvény
felett engedélyezi az önálló hegyközség
mûködését egy településen, ezek a feltéte-
lek városunkban nem adottak. A következõ
hetek feladata az lesz, hogy egy kihelyezett
ügyfélfogadó irodát hozzon létre a város, ne
kelljen kisebb ügyek intézéséért Paksra
utazni.

Szabados Sámuel

Megszûnik a hegyközség
Dunaföldváron
December 12-én tartotta évi közgyûlését a dunaföldvári hegyközség. A 124
tagot számláló szervezet tagjainak alig fele jelent meg a gyûlésen, ahol a
jövõre vonatkozóan sok fontos információ hangzott el. 

A korábbi hagyományokhoz híven több
gépjármûn feltûnt a nemzeti színû zászló
és néhány transzparens. A forgalmat a
szervezõk a polgárõrökkel és a
rendõrökkel együtt biztosították. Az akciót
a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsé-
ge hirdette meg országos szinten, Tolna
megyében öt helyen került sor tiltakozó
akcióra. A hideg idõ ellenére sokan érkez-
tek, volt, aki nem gépjármûvel, hanem
gyalog, vagy kerékpárral. Az idõpont nem
véletlenszerûen esett erre a napra, hiszen
ezen a napon szervezett sztrájkot a Liga
Szakszervezet, tiltakozva az egészségbiz-
tosítási rendszer átalakítása ellen.

Feil Ferenc, elnök szerint a gazdák sem
támogatják a biztosítási rendszer átalakítá-
sát, az idõpontválasztás tehát szolidaritás
volt a szakszervezetek mellett. A demonst-
ráció fõ tartalma viszont az agrártársadal-
mat sújtó újabb rendeletek bevezetése elle-
ni tiltakozás volt. A rendelkezés értelmé-
ben a jövõben az õstermelõknek adószá-
mot kell váltaniuk, s kötelezõ lesz az
APEH nyugta- és a számlatömb használa-
ta. Ez a rendszer bonyolulttá tenné a piaci
árusítást, adminisztrációval terhelné az
õstermelõket, a gyakorlati alkalmazása a
piacokon lelassítaná a vásárlást, az
ellenõrzése pedig sok energiát venne

igénybe - hangsúlyozta Feil Ferenc. A gaz-
dák remélik, hogy a tiltakozás hatására
módosul, egyszerûsödik a rendelet.
Amennyiben nem érik el céljukat, folytat-
ják a demonstrálást, esetleg más, hatéko-
nyabb eszközökkel. 

Feil Ferenc szerint tarthatatlan az az ál-
lapot, hogy a kormányzat a gazdák érdeke-
it, véleményét, esetleges javaslatait figyel-

Ismét demonstráltak a gazdák
December 17-én félpályás útlezárást szerveztek a Dunaföldvár és
környékének Gazdakörei. A 6-os út városból kivezetõ déli szakaszán 9 órától
16 óráig kb. tizenöt gépjármû állt az út egyik oldalán. A földváriak traktorokkal,
a távolabbi településrõl érkezõk személyautókkal vettek részt a tüntetésen. 

Horváth Zsolt

Feil Ferenc
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Az elnök beszédében kiemelte, hogy az
országos ügyek, események szükségsze-
rûen aktuális témák a települések szintjén
is. A párt felsõbb vezetése az év során
igyekezett megértetni a nagy horderejû
reformokat a tagsággal illetve a társada-
lom minél szélesebb rétegeivel. Ezek a
reformok elsõsorban az egészségügy és a
társadalombiztosítás átalakításában je-
lentkeztek az év során. A „Szemtõl-szem-
ben“ címû kiadvány a tagsághoz és az
érdeklõdõkhöz idõben eljutott, mely a re-
formok szükségességét és tartalmát értel-
mezi. Az „Egyenes beszéd“ címet viselõ
országos elõadássorozat alkalmával Va-
dai Ágnes államtitkár nyáron tartott nyil-
vános fórumot a mûvelõdési házban,
melyre szép számban érkeztek érdek-
lõdõk a szomszédos településekrõl is.
Célja nemcsak a tájékoztatás volt, hanem
a vélemény, az információgyûjtés a la-
kosság körében. 

Ez a kettõs feladat jellemezte a földvári
szervezet évi munkáját is: a reformok ér-
telmezése illetve a véleménynyilvánítás.
Mint ahogy országos szinten, itt is többfé-
le vélemény fogalmazódott meg, köztük a
hivatalos állásponttól eltérõek is. A de-
mokrácia szabályai ezt lehetõvé teszik, de
a többség álláspontját a kisebbségnek
tiszteletben kell tartania. A reformok több
eleme vitatott, s valószínû, hogy különö-
sen kezdetben nem lesz zökkenõmentes a
mindennapok gyakorlatában alkalmazni
õket, de a korrekció lehetõsége bármikor
adott. A reform szükségével mindenki
tisztában van, a kivitelezésben vannak vé-
leménykülönbségek. Ennek elfogadása
szintén a demokrácia eleme. 

A másik feladat a város közéletének fi-
gyelemmel kísérése, az abban való aktív
közremûködés és a véleménynyilvánítás,
akár a kritika szintjén is. Városunkban
részben az országban végbemenõ folyama-
tok helyi megvalósítása adta az év aktuali-
tását, például az orvosi ügyelet, a helyi
egészségügy átalakítása, az iskolák, az ok-
tatás jövõbeni átszervezése. Ezek a város-
ban is nézetkülönbségeket, néha indulato-
kat váltottak ki. 

A párt a várospolitikában a fejlesztések
kiemelt kezelését tekinti alapnak. Fontos,
hogy a városnak legyen népességmegtartó
ereje. Az itt élõk érezzék, hogy biztonság-
ban élnek, legyen munkahely, széles körû
szolgáltatási rendszer, esztétikus környe-
zet, közösségi szellem. Az idegen számára
pedig legyen vonzó, perspektívát adó
Dunaföldvár. A tagság ennek szellemében
vett részt a helyi közéletben. 

A szervezet az év során nem rendezett
látványos akciókat, a lakókkal együtt ün-
nepelt, emlékezett, munkálkodott. A jövõ
év sem lesz felhõtlen. Fõ tartalma a meg-
kezdett reformok melletti kiállás, a népsza-
vazás, az egyre táguló uniós lehetõségek
jobb kihasználása, a városi fejlesztések to-
vábbvitele, esetleges bõvítése. A taglét-
szám ugyan nem nagy, de a tenni akarás-
ban, és a jövõbe vetett hitben egység mu-
tatkozik, amely a további sikeres munka
alapját jelentheti. A helyi MSZP Horváth
Zsolt, elnök személyén keresztül jelen van
a városi képviselõ testületben és a megyei
közgyûlésben. A napi munkában ez elsõ-
sorban a gyors információáramlásban je-
lent segítséget. 

Szabados Sámuel 

„Mozgalmas évet zárt az MSZP
helyi szervezete“
Ezekkel a szavakkal jellemezte az elmúlt évet és a helyi pártszervezet mun-
káját Horváth Zsolt, elnök. A Vár Étteremben december 17-én tartott évad-
záró közgyûlésen az elmúlt esztendõ értékelésérõl és a jövõ várható fel-
adatairól volt szó. 

men kívül hagyva hoz ilyen jellegû dönté-
seket. A rendelet mintegy 600 ezer gazdál-
kodót érintene, a hazai agrártársadalom
nagy része nem ért vele egyet. Az uniós el-
várások teljesítése elég sok terhet ró a gaz-
dákra, ezért lenne fontos velük egyeztetni
és olyan megoldásokat találni, melyek
mindkét fél számára elfogadhatóak. 

A demonstráció a nap során békésen
lezajlott, a forgalom számára nem jelen-
tett különösebb akadályt. A gépjár-
mûvezetõk az utóbbi években hozzászok-
tak a félpályás útlezárásokhoz, többségük
fegyelmezetten tudomásul vette az egy-
két perces kényszervárakozást. Néha fel-
hangzott egy-egy szaggatott dudaszó,

vagy hosszan elnyúló kürtjel. A
szervezõk szerint ez a szimpátia jele, má-
sok szerint a sofõrök a türelmetlenségü-
ket fejezték ki. Fél négy körül a
résztvevõk lassan jármûveikbe szálltak, s
abban a reményben távoztak, hogy akci-
ójuknak lesz foganatja.

Szabados Sámuel

Adventi köszönet
A Tourinform iroda köszönetét fejezi

ki azoknak a helyi kereskedõknek, kéz-
mûveseknek, óvónõknek, akik a várud-
varon rendezett adventi vasárnapokon
részt vettek, termékeikkel hozzájárultak
a vásár sikeréhez. Név szerint: Lajkó
Andornénak, Szabó Editnek, Szabó Bet-
tinek, Györkõné Erikának, Linka Évá-
nak, Komiszárné Méhes Mártának, Tóth
Gyöngyinek, Bakos Andrásnak, Tamási
Lászlónénak, Jakab Tündének, Békefi
Lászlónénak, Tóth Gergõnek, Horváth-
né Támer Ilonának, Szabó Józsefnének,
Varró Katalinnak, Rexeiser Rudolfné-
nak, Fazekasné Baricza Máriának és
Bödéné Horváth Valériának.

Köszönjük a cserkészek hangulatos
betlehemi játékát és a Vár Étterem dol-
gozóinak segítségét.

Az iroda külön köszönetét fejezi ki
Ihász Kornéliának és csapatának, akik
mind a négy vasárnapon hozzáértéssel,
jókedvvel tették a dolgukat.

Mûvelõdési Ház
JANUÁRI PROGRAMOK

Január 7., 14., 21., 28. hétfõnként, 18 óra
Téli Esték elõadássorozat a Kertbarát
Klub szervezésében
Január 17., csütörtök, 14 óra
Filharmónia - Ifjúsági Bérletsorozat 2.
elõadás. Kodály Zoltán: Háry János
Január 19., szombat, 18 óra
Kertbarát évzáró
Január 22., kedd 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
17 óra - Szoboravatás (Csepeli István
alkotása) a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban
19 óra - Gálaest a Városi Mûvelõdési
Központban
- fiatal tehetségek koncertje
- Dunaföldvár Kultúrájáért díj átadása
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Dunaföldvár város képviselõ-
testülete december 28-án tartotta so-
ros ülését, melynek napirendjén 16
nyilvános és 2 zárt ülésen tárgyalan-
dó téma szerepelt.

A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné, polgármester ünnepélyesen kö-
szöntötte a város 5 legnagyobb adózóját: a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkeze-
tet, a Dunavet Zrt-t, a Földvár Gumiipari
Szövetkezetet, a Messer Hungarogáz Kft-t
és a Vegyépszer Zrt-t.

A napirendek tárgyalása során a

képviselõk elsõként jelentést fogadtak el a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról, majd módosították egyes helyi rendele-
teiket az intézményi étkezési térítési díjak-
ról, a helyi autóbusz-közlekedés díjairól, az
ivóvíz- és szennyvízdíjakról, a lakások és
helyiségek bérleti díjairól, a helyi adó
mértékérõl illetve a mezõõri szolgálattal
kapcsolatban.

Döntéseket hoztak az integrált kis- és
mikrotérségi oktatási hálózatok és közpon-
tok fejlesztése céljából beadott pályázat do-
kumentumainak összeállításához, majd
részben ugyanebbõl a célból módosították a
Beszédes József Általános Iskola és a Ma-
gyar László Gimnázium Alapító Okiratát és
Pedagógiai Programját. 

Döntöttek a 2008. évi önkormányzati pá-
lyázati lehetõségekrõl, amellyel kapcsolat-
ban fontossági sorrendet állapítottak meg.
A meghatározott pályázati célok egyelõre
csak elvi lehetõségek, hiszen a pályázati
önerõ mértékét erõsen korlátozzák az ön-
kormányzat költségvetési lehetõségei.

A testület szándéknyilatkozatot tett a
„Környezetvédelmi célú informatikai fej-
lesztések a közigazgatásban“ címû pályázat
benyújtásával kapcsolatban, döntött arról,
hogy nem csatlakozik a DC Dunakom Kft.
által bevezetésre tervezett Paks és környéke
szilárd hulladékgazdálkodási mini projekt-
hez, majd elfogadta a testület 2008. évi
munkatervét, illetve Dunaföldvár 2008. évi
rendezvénytervét. Döntöttek arról, hogy a
költségvetési források hiánya miatt
egyelõre nem alakítanak ki közmûvesített
telkeket és utat a Tavasz utca folytatásában,
végül a Rákóczi utcai lakók, illetve a Temp-
lom utca forgalomkorlátozási ügyét tárgyal-
ták. Mindkét esetben a jelen állapot fenntar-
tása mellett döntöttek.

A zárt ülésen a képviselõk a DDIF Zrt.
többségi tulajdonosának vételi ajánlatát vi-
tatták meg a tulajdonában álló részvények
eladási szándéka miatt, majd önkormányza-
ti kötvények kibocsátásának lehetõségeirõl
tárgyaltak.

Baksay Erika

ÜLÉSTERMI

TUDÓSÍTÁSOK 

Önkormányzati
rendeletek

Dunaföldvári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 24/2007.
(XII.31.) KT. sz. rendelete a helyi adók-
ról szóló rendelet módosításáról
1. §. kiegészítése
„50%-os adókedvezményben részesül a

kommunális adó vonatkozásában a 70 év
feletti adóalany 1 adótárgy után.“

Dunaföldvári Önkormányzat
Képviselõ-testületének  25/2007.
(XII.31.) sz. rendelete a luxusadóról
1. §. 
Forgalmi érték mértéke 2008. évben

(ezer Ft/m2-ben):
Egylakásos lakóépületben levõ lakás

esetében: 130 e Ft/m2
Lakás többlakásos épületben, egyéb

épületben: 125 e Ft/m2
Üdülõ: 115 e Ft/m2

Dunaföldvár Város Önkormányzatá-
nak 26/2007.(XII.31.) KT. sz. rendelete
a mezei õrszolgálatról szóló rendelet
módosításáról
3.§.(2) helyébe az alábbi rendelkezés

lép:
A mezõõri járulék fizetésének alanyisá-

gáról a földhasználó és a tulajdonos az ál-
talánostól eltérõen is megállapodhat. Az
írásos megállapodást a Polgármesteri Hi-
vatal Adóirodájában történõ bemutatását
követõ év január 1-jétõl lehet figyelembe
venni.

3.§.(5) helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

A megállapított mezõõri járulékot éven-
te két alkalommal, a tárgyév március 15-
éig, illetve szeptember 15-éig kell megfi-
zetnie az arra kötelezettnek a megállapítot-
tak szerint, az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára (átutalással, cso-
portos beszedési megbízással vagy a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetke-
zetnél történõ befizetéssel.) Postautalvá-
nyon csak a vidéki állandó lakhellyel ren-
delkezõ adózó részérõl történhet befizetés.

4.§.(2) helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

A naptári évre megállapított mezõõri já-
rulék éves összege fizetésre
kötelezettenként nem lehet kevesebb 1.000
Ft-nál.

4.§.(3) bekezdés az alábbiak szerint mó-
dosul:

A földhasználó használatában, a tulajdo-
nos tulajdonában álló valamennyi helyraj-
zi számon nyilvántartott, dunaföldvári
földterületek nagyságát mûvelési áganként
össze kell vonni, és ennek megfelelõen

kell a fizetendõ járulékot megállapítani
100 Ft-ra kerekítéssel (a kerekítés szabá-
lyai szerint).

4.§. az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
A mezõõri járulékot naptári évre kell

megállapítani. Amennyiben a fizetésre kö-
telezett személyében változás következik
be, a változás Adóirodához történõ beje-
lentését követõ év január 1-jétõl kerül mó-
dosításra. 

4.§. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
Osztatlan közös tulajdonlás esetén a tu-

lajdoni hányadnak megfelelõen kerül
elõírásra a fizetési kötelezettség.

6.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

A mezõõri szolgálat tevékenységét
évente értékelni kell, melynek során a gaz-
dálkodók véleményét ki kell kérni.

Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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A fiatalok kevésbé ismernek itt Föld-
váron, de az idõsebbek tudják rólad,
hogy városunk szülötte vagy, ifjú ko-
rodat itt töltötted. Jelenleg Szekszár-
don laksz, és Budapesten dolgozol.
Hogy kerültél kapcsolatba a Szent Fe-
renc otthonnal, és hogy sikerült be-
vonnod Dunaföldvárt a támogatási ak-
cióba?
Egy idõsebb hölgy a szomszédom, aki-

nek erdélyi kapcsolatai vannak, õ beszélt
nekem a gyermekotthonról, s általa sike-
rült kijutnom Dévára négy évvel ezelõtt.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen
nehéz körülmények közt élnek az otthon
lakói, akiknek nagy része magyar gyerek.
Ekkor ismertem meg Böjte atyát, aki a
szervezet vezetõje, õ beszélt arról, hogy
vannak magyarországi támogatói a gyer-
mekotthonnak, s minden segítséget szíve-
sen fogadnak. Elhatároztam, hogy én is
csatlakozom a támogatókhoz. Magánsze-

mélyként kezdtem az akciót. Cégeket,
vállalkozókat, családokat kerestem fel,
amikor elmondtam, mirõl van szó, szinte
mindenki nyújtott valamilyen segítséget.
A fõvárosból, Esztergomból, Szekszárd-
ról gyûltek az adományok, így került kép-
be Dunaföldvár, ahol sok ismerõsöm, ba-
rátom él, akikkel rendszeresen tartom a
kapcsolatot. Jákli Viktor barátom a helyi

szolgálat vezetõje rögtön jelezte, hogy
szívesen részt vesznek a támogatásban.
Három éve volt az elsõ közös utunk, mi-
kor decemberben földváriak is jöttek ve-
lem és hozták magukkal adományaikat. 

Az anyagi segítségen kívül milyen más
lehetõség adódik a támogatásra?
Két éve nyaralást szerveztünk a gyere-

keknek, éppen itt Földváron a Duna-parti
táborban töltött egy hetet húsz gyerek há-
rom kísérõvel együtt. Nagyon jól érezték
magukat, s örültem, hogy a város is sok
segítséget nyújtott a táboroztatáshoz. Ét-
keztetés, ingyen belépõk a strandra, ki-
rándulásszervezés, amikre most hirtelen
emlékszem. Szekszárdra is szerveztem
már többször utazást a gyerekeknek.
Most, hogy Románia is uniós tag lett, to-
vább bõvülhetnek ezek a lehetõségek.
Egyszerûbbé válik az utazás, lehetõség
nyílik sokoldalúbb kapcsolatépítésre. A
változás jelei már ott is mutatkoznak. A
kormányzat talán nagyobb figyelmet
szentel a szociálpolitikára, kis mértékben
ugyan, de nõtt az intézetek központi tá-
mogatása. Megjelentek a pályázati
lehetõségek. Mindezek kedvezõ jelek a
jövõre vonatkozóan.

December közepén is jártatok Erdély-
ben. Mi volt ennek az útnak a célja? 

Dévai kapcsolat
Már harmadik éve vesznek részt városunk lakói a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat közremûködésével az Erdélyben mûködõ Szent Ferenc Gyermek-
otthon hálózat támogatásában. A dévai központú szervezethez vezetõ utat
Jendrolovits Gábor egyengette, vele készült interjúnkban a kapcsolat kiala-
kulásáról és tartalmáról beszélgettünk.

Szolgáltatási díjak
2008
Dunaföldvár Városi Önkormányzat
23/2007.(XII.31.) rendelete egyes
helyi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról
1.§.

Szociális bérlakások esetén a lakbér:
Összkomfortos lakás esetén: 393 Ft/m2/hó
Komfortos lakás esetén: 265 Ft/m2/hó
Félkomfortos lakás esetén: 124 Ft/m2/hó
Komfort nélküli lakás esetén: 82 Ft/m2/hó

2.§.
Gyermekétkeztetési díjak:

A bölcsõdében: reggeli 68 Ft, ebéd+tízórai
158 Ft, uzsonna 68 Ft, egész napra: 294 Ft
Az óvodában: tízórai 68 Ft, ebéd 166 Ft,
uzsonna 68 Ft, egész napra: 302 Ft
Az általános iskolában: tízórai 79 Ft, ebéd
215 Ft, uzsonna 79 Ft, egész napra: 373 Ft

3. §.
Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés díjai:

A lakossági vízdíj: 183 Ft/m3+Áfa
A közületi vízdíj: 229 Ft/m3+Áfa
Alapdíj: 100 Ft/hó+Áfa 13-as mérõ esetén,
150 Ft/hó+Áfa 20-as mérõ esetén lakossá-
gi, 200 Ft/hó+Áfa 20-as mérõ esetén közü-
leti, 300 Ft/hó+Áfa 25-ös mérõ esetén la-
kossági-közületi, 400 Ft/hó+Áfa 40-es
mérõ esetén lakossági-közületi, 500
Ft/hó+Áfa 50-ös mérõ esetén lakossági-
közületi, 800 Ft/hó+Áfa 80-as mérõ esetén
lakossági-közületi, 1.000 Ft/hó+Áfa 100-
as mérõ esetén lakossági-közületi. 
A lakossági szennyvízelvezetés díja:

86 Ft/m3+Áfa
A közületi szennyvízelvezetés díja:

146 Ft/m3+Áfa
Alapdíj: 100 Ft/hó+Áfa
Önkormányzati forrás kiegészítés:

10 Ft/m3+Áfa
A szennyvízszállítás díja:

162 Ft/m3+Áfa
Összesen: 

lakossági csatornadíj:
248 Ft/m3+Áfa +alapdíj

közületi csatornadíj:
308 Ft/m3+Áfa +alapdíj

4. §.
A hulladékszállítás díjai:

„A“ változat: havi 4 ürítés 871 Ft/hó (120
l edény), a négy ürítést meghaladó ürítés
díja: 140 Ft/ürítés
„B“ változat: havi 2 ürítés 654 Ft/hó (120
l edény), a két ürítést meghaladó ürítés dí-
ja: 140 Ft/ürítés
„C“ változat: nem tartalmaz ürítést 387
Ft/hó, az ürítések díja 140 Ft/ürítés.
A „C“ változat kizárólag az alábbiakra
vonatkozhat:
- akik 70. életévüket a tárgyévet megelõzõ
év december 31-ig betöltötték,
- akik olyan utcában laknak, ahol a szemét-
szállítás úgy van megoldva, hogy az utca
elejére kell a kukát kivinni, illetve az utca
végén elhelyezett konténerben kell a sze-
metet elhelyezni,
- lakatlan ingatlanok.

5. §.
A helyi autóbusz közlekedés díjai:

Menetjegy: 130 Ft/db, kombinált bérlet
ára: 2.890 Ft/hó/db, tanuló és nyugdíjas
bérlet ára: 875 Ft/hó/db

Jendrolovits Gábor, Jákli Viktor
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Tervezés

Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,

ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés 

Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.

Ingatlanforgalmazás 

Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-

zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes

nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

A szokásos ünnepek elõtti ajándékokat
szállítottuk a gyermekotthonokba. Négy
napot töltöttünk kint, földváriak is voltak
velünk, akik fõleg édességet, élelmiszere-
ket, mosó-, tisztítószereket hoztak. Há-
rom mikrobuszból és három személyau-
tóból állt a konvojunk. 2400 kilométert
autóztunk, több helyen osztottunk csoma-
gokat, melyek összértéke kb. 1,5 millió

forint volt. Öröm volt számomra, hogy
több helyen ismerõsként fogadtak, a ne-
vemen szólítottak. Megható volt, ahogy a
gyerekek csillogó szemekkel bontogatták
a csomagokat. Valaki egyszer megkér-
dezte, hogy miért csinálom mindezt, hát
ezekért a csodálatos percekért, a mosoly-
gó, örömtõl sugárzó tekintetekért. 

Szabados Sámuel

F E L H Í V Á S

2008. március 15-én, a nemzeti ünnep,
valamint Dunaföldvár várossá avatásá-
nak évfordulójára rendezett ünnepség
és gálamûsor keretében kerül átadásra

a helyi rendelettel alapított

„DUNAFÖLDVÁR
DÍSZPOLGÁRA“

valamint a

„DUNAFÖLDVÁRÉRT“
EMLÉKÉREM

kitüntetés.

Kérem Dunaföldvár Város lakosságát,
gazdálkodó és társadalmi szervezeteit,

az egyéb tömegszervezeteket, hogy

2008. január 18-ig

tegyenek javaslatot a majdani díjazot-
takra.

A javaslatokat - részletes indoklással -
a Polgármesteri Hivatalba szíveskedje-

nek eljuttatni.
Javaslataikkal, véleményükkel segítsék
elõ a Képviselõ-testületnek azt a törek-

vését, hogy a közmegbecsülésnek
örvendõ személyeket vagy csoportokat

kitüntethesse, elismerésben
részesíthesse.

Nagy Gáborné
polgármester

Valamennyi
dunaföldvári civil
szervezet vezetõjének

A civil szervezetek támogatására elkülö-
nített költségvetési támogatás felosztásáról
februárban dönt a képviselõ-testület.

Az igénylés az elmúlt években kialakí-
tott gyakorlatnak megfelelõen történik. 

2008-ban önkormányzati költségvetési
támogatásban csak azok a civil szerveze-
tek részesülhetnek, melyek a polgármeste-
ri hivatalban összeállított egységes pályá-
zati adatlapon nyújtják be igényüket.

A pályázati adatlap a www.dunafold-
var.hu honlapról letölthetõ, vagy külön
igénylés esetén nyomtatott formában a
polgármesteri hivatalban ingyenesen
igényelhetõ. 

További feltétel azok számára akik a
2007. évben kaptak önkormányzati támo-
gatást, hogy újabb igénylést akkor nyújt-
hatnak be, ha a korábbi támogatás felhasz-
nálásáról legkésõbb 2007. december 31-ig
részletesen elszámoltak a hivatal felé. 

Az igényeket legkésõbb 2008. január
25-ig, (péntek) 12 óráig lehet benyújtani!

Nagy Gáborné, polgármester

A dunaföldvári Magyar László Gimná-
ziumban a 2008/ 2009. tanévben egy 6
éves, egy 5 éves és egy 4 éves képzési ide-
jû osztály indul. 

A Magyar László Gimnázium OM
azonosítója: 036380

A 6 osztályos gimnáziumba az általános
iskola 6. osztályába járó diákok jelentkez-
hetnek. 

6 osztályos képzés- tagozatkódja: 03
Az érdeklõdõ szülõk és tanulók szá-

mára 2008. január 15-én, kedden 17.30
órakor tájékoztatót tartunk a gimnázi-
umban.

Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba
a nyolcadikos tanulók jelentkezését vár-
juk. 

5 osztályos képzés tagozatkódja: 02
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az álta-

lános iskolában.
A felvételi eljárás keretében írásbeli fel-

vételi vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és
matematikából. 

A felvételi vizsga idõpontja: 2008. feb-
ruár 26. (kedd) 13 óra.

Pótfelvételi: 2008. február 28. (csütör-
tök) 16 óra.

A vizsga helye: Magyar László Gimná-
zium, Dunaföldvár, Templom u.5. 

A 4 éves képzési idejû osztályba a nyol-
cadikos tanulók jelentkezését várjuk.

4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az álta-

lános iskolában. 
A felvételi eljárás keretében írásbeli

vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és mate-
matikából. 

A felvételi vizsga idõpontja: 2008. feb-
ruár 19. (kedd) 13 óra. 

Pótfelvételi: 2008. február 21. (csütör-
tök) 16 óra.

A vizsga helye: Magyar László Gimná-
zium, Dunaföldvár, Templom u. 5. 

A nyolcadik osztályos diákok számára
2008. január 25-én 8 órától nyílt napot
tartunk a gimnáziumban!

További információk telefonon vagy
személyesen kérhetõk  a gimnáziumban. 

Telefonszám: 75/541-269 vagy 75/ 541-
270.

A Magyar László Gimnázium
felvételi tájékoztatója
a 2008/2009. tanévre
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Külkereskedelmi fõiskolás-
ként szakmai gyakorlatot kel-
lett választanom. Egyik cso-
porttársam édesanyja légiu-
taskísérõ volt, õ említette, hogy
a Malév éppen felvételt hirdet.
Több százan jelentkeztek az ál-
lásokra, köztük sok diplomás:
jogász, orvos, pszichológus.
Végül 90-et vettek fel, köztük
engem is. A válogatás sajátos
feladatokból állt, az egyéni be-
szélgetésen kívül probléma-
megoldás, stresszinterjú és asz-
szociációs kérdéssor is volt. A
felvételt egy 8 hetes tanfolyam
követte, ahol nagyon sajátos képzést kap-
tunk; egy hétig csak orvosi problémákkal
foglalkoztunk: elsõsegély-nyújtás, szülés,
sérülések, rendkívüli egészségügyi vész-
helyzetek kezelése, de még a halálesettel
kapcsolatos teendõk ellátása is szerepelt a
feladatok között. Megoldottunk szituációs
gyakorlatokat, ahol különbözõ vészhelyze-
teket szimuláltak: egy kiszuperált Tupol-
jev gépet alakítottak át erre a célra, azon
próbáltuk el, mi a teendõ vízre szállás, égõ
gép, és sok más lehetséges vészhelyzet
esetén. Volt csúszdán mentés, ajtók, abla-
kok nyitása, ami nem minden körülmé-
nyek között egyszerû feladat. Mindenféle
medencés túlélõ gyakorlatot végrehajtot-
tunk a tutaj kezelésétõl a mentõmellények
használatán keresztül a túlélés egyéb mód-
jaiig. Valamennyi ilyen esetre megvan a
protokoll, amit végre kell hajtani leveg-
õben és leszállás után egyaránt. Az összes
ilyen eljárásnak az automatizmus szintjén
kell mennie, ezért évente 8 napos trénin-
gen vesz részt minden légi alkalmazott.
Természetesen a megtanult eljárásokon kí-
vül a testi és lelki alkalmasság is alapvetõ
követelmény. Egyedül az utasok kiszolgá-
lása az, amit az a szerencsés utas - aki so-
ha nem találkozik vészhelyzettel - megta-
pasztal, nos ez a légiutaskísérõ munkájá-
nak csak elenyészõ része. 

Milyen eljáráson mentek keresztül, míg
a gépre értek?
Felszállás elõtt egy órával jelentkezünk

a járatra. Mindig megbeszéljük, van-e va-

lami specifikum - tolószékes utas, kíséret
nélküli gyerek, különleges személy, kísért
bûnözõ, kiutasított -, akire külön figyelmet
kell szentelni. Bármi elõfordulhat, még a
legképtelenebbnek tûnõ dolog is. Szállítot-
tunk már szerveket, de sugárzó anyagot is,
persze a megfelelõ biztonsági óvintézke-
désekkel. Mindenkinek megvan a maga úti
tartozéka: vészhelyzeti könyv, váltás ruha,
miegymás, ez veled repül. A megbeszélé-
sen - briefingen - kiosztjuk egymás között
a pozíciókat, majd mindenki szondát fúj az
orvosi rendelõben. Az elszínezõdés azon-
nali szerzõdésbontással jár. Ezután jelent-
kezünk a járat kapitányánál, és átvisznek
minket a 2-es terminálra. Pozícióinknak
megfelelõen mindenki ellenõrzi a saját ha-
táskörébe tartozó felszerelést, körülmé-
nyeket a gépen. Ezután jöhetnek csak az
utasok.

Hány fõs személyzet kell a járathoz?
A repülõgépeknek van egy biztonsági és

egy szolgáltatási minimumuk. A Malév
legnagyobb gépe 228 utast fogad be - eh-
hez 10 stuvi jár -, az általam repült legna-
gyobb gépen egy idõben akár 6-an is telje-
sítünk szolgálatot, ez 180 fõs gép. Ahogy
mondtam, minden stuvinak megvan a ma-
ga pozíciója, illetve, hogy mely dolgokért
felelõs. Poszttól függetlenül persze min-
denkinek tudnia kell, mit hol nyitunk, mi
hol van a gépen, pl. vészbalta, füstvédõ
csuklya, tûzoltó- oxigénpalack vagy az
elsõsegély és orvosi táskák. Ezek a dolgok
géptípusonként eltérõ helyen lehetnek, de

azt a stuvinak álmából keltve is tudnia kell,
hogy hol találja. 

Mennyit repülhet egy hónapban a
légiutaskísérõ?
A tiszta repülési idõ maximum 100 óra

lehet, de maga a szolgálati idõ - a várako-
zás, ki-be szállás, miegymás miatt - meg-
haladhatja a 168 órát. 

Ki dönti el, hogy hová repül a stuvi?
Minden hó 24-én a számítógép tervezi

meg a havi repülési tervet, a mûsort, amin
szigorú szabályok szerint csak ritkán lehet
változtatni. Természetesen az egyes utak
között kötelezõ pihenõ idõnek kell eltelnie,
de hogy ez milyen napszakra esik, teljesen
esetleges. Ettõl ez a munka egy kicsit za-
varos: elõfordulhat, hogy egy hétig távol
vagy, idegen helyen alszol, de számolni
kell az idõeltolódással is. 

Mekkora idõket repültök a Malév jára-
tokon?
A legrövidebb járat Temesvár, 18 perc-

nyire, és Krakkó 27 percre, a leghosszabb
megállás nélkül út Budapest-Okinawa, 14
és fél óra, Pukhet 18 óra, de a gép kétszer
leszáll tankolni. Magam a Malév szinte
minden járatán repültem már, a hosszú tá-
vú járatokat kivéve, mert abba a körbe ne-
héz bekerülni, igazi privilégium. A leg-
hosszabb rövid távon repült járatok Jekaty-
erinburg, Damaszkusz, Tripoli, Bejrút,
Reykjavik. Sajnos, 40 perces állásidõ után,
ami alatt a gépet kitakarítják, üzemanyag-
gal feltöltik, a gép visszafordul. 

A terrortámadások óta szigorodtak a
reptéri biztonsági intézkedések. Milyen
furcsaságokkal lehet a reptereken talál-
kozni?
Hús, alkohol régóta nem vihetõ a gépek-

re (bizonyos célállomásokra virág sem), a
veszélyes tárgyakat pedig röntgennel szû-
rik ki. Érdekes például, hogy a megenge-
dett 1 liternyi folyadékot a világ legtöbb
helyén csak 10-szer 100 ml-es kiszerelés-
ben lehet a repülõre vinni, pl. egy üvegcse
szemcsepp, egy orrcsepp, egy tubus fog-
krém, stb. Szingapúrba pl. tilos rágógumit
bevinni, sõt rágózni is. 

Az emberek néha õrült dolgokat akarnak
hozni-vinni az országokból: találtak már 2
literes kólás üvegbe tömködött kagylóhúst,
bõröndnyi fûszert, hasadó anyagokat,
lóspermát. Az egyes országok olykor ra-
vasz trükkökkel próbálják kiszúrni a gya-
nús személyeket. Tel-Avivban láthatatlan
festékkel festik meg a bõröndöket, és fi-
gyelik, hányszor jelenik meg a bõrönd az
országban.

Légi utakon
Hoffmann Máté ugyan még csak 25 éves, kis túlzással mégis bejárta már a
fél világot. Légiutaskísérõként munkáján keresztül, és a Malév nyújtotta ked-
vezményeket kihasználva utazgat a világban, amikor csak teheti. A repülés-
rõl, érdekességekrõl, a légügyi szakma rejtelmeirõl beszélgettünk vele.

Hoffmann Máté
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Gondolom, az utasok olykor furcsa dol-
gokat mûvelnek a repülõgépen. Mit kell
elviselnie a légiutaskísérõnek?
Mindig vannak renitensek, akik nem tart-

ják be a szabályokat. A gépen dohányoz-
nak, mobiloznak, isznak. Volt már a gépen
agresszió, atrocitás, de leginkább a külön-
leges kívánságokkal tudják macerálni a stu-
vit. Az ilyen utasok összetévesztik a
repülõt egy elegáns étteremmel. Gyakran
viszünk híres embereket, politikusokat,
akik teljesen változóan viselkednek, nem
szívesen beszélném ki õket. Egyébként
vannak kormányjáratok is, ha az utazás
más járatokon, járatokkal nem megoldható.

A sokféle náció a repülõgépeken olykor
sajátos helyzeteket teremt: muzulmánok
keresik Mekkát, hogy imádkozzanak, az
ortodox zsidók nem hajlandók nõ mellé ül-
ni, a görög, bolgár fordítva mutogat, az
olasz bulizik, a finn iszik, az angol a foci-
meccs eredménye után érdeklõdik, a ma-
gyar pedig kihasználja az összes ingyenes
szolgáltatást, és rengetegen, fõképp a bal-
káni országok állampolgárai nem beszél-

nek angolul, így ezekben a helyzetekben
mindig félreértés alakul ki. 

Ez mind csak munka, és nem utazás.
Milyen lehetõségeket biztosít a Malév a
dolgozói számára?
A légiutaskísérõ gyakran valóban csak ki-

száll, beszáll, átszáll, de van, amikor a
pihenõ idõben azért mód nyílik egy kis csa-
vargásra, városnézésre is. Emellett a cég
kedvezményes jegyeket biztosít saját- és
partnerjárataira, persze, csak a szabad he-
lyek függvényében, ami mindig itt, indulás-
kor derül ki. Ilyen módon jutottam el Euró-
pa majd minden országába, valamint Kíná-
ba, Japánba, Szingapúrba, Thaiföldre, Ku-
bába, Dominikára, Guadaloupéba (Karib
térség). Most készülök Szaúd-Arábiába, és
Izland is nagyon érdekel. Nem csak nekem,
a családomnak is jut a kedvezményekbõl,
õk is többször élnek a lehetõséggel és utaz-
nak a személyemen keresztül. 

Ezek a szakma elõnyei. Melyek a hátrá-
nyai?
Beszéltünk már a zavaros idõbeosztás-

ról, de az kibírható. Talán az a legnagyobb

baj, hogy -ha nem akarsz e mellett a mun-
ka mellett leragadni, az eredeti szakmád-
ban megrekedsz. A legtöbb stuvi friss dip-
lomásan kezd el repülni, vagyis az eredeti
szakmájában nem szerez gyakorlatot. Har-
minc-negyven évesen pedig már végképp
kiestél abból, amibe valójában bele sem
kerültél. Éppen ezért nemrég abbahagytam
a repülést, és értékesítési koordinátorként
dolgozom tovább a cégnél, a nyugati- és
hosszú távú értékesítésekkel foglalkozom. 

Nem fáj a szíved a repülés után?
A kedvezmények ezután is megilletnek,

repülhetek, amikor akarok. Az utazás jó
dolog, de ahhoz, hogy a céljaimat elérjem,
mozdulnom kellett. Elvégeztem az egyete-
met repülés mellett, most pedig a Közgáz
Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájá-
nak elsõéves hallgatója vagyok, itt fogok
doktorálni, ha minden igaz. A Malév jó
cég, sokat köszönhetek neki, de ami igazán
érdekel, az a gazdaságdiplomácia. Eltökélt
szándékom, hogy a jövõben ezzel foglal-
kozzak.

Baksay Erika

A dunaföldvári születésû orvos apja
Poór József, édesanyja Kaiszler Teréz
volt. A fiú a gimnázium elvégzése után,
1841-ben a kegyes tanító-rendbe lépett,
és 1843-ig Trencsénben volt szerzetes-
növendék, majd két évig tanítóskodott
és hitoktatói munkát végzett Tatán. Ezt
követõen bölcseletet tanult, illetve
Nyitrán folytatta teológiai tanulmánya-
it. Papnövendék korában különös
érdeklõdést tanúsított a botanika, az
ókori klasszikus irodalom és a költészet
iránt; P. Jenõ aláírással verseket is írt. 

Az 1848-49-es szabadságharcban a
134. sz. honvédzászlóalj katonájaként
több ütközetben is hõsiesen harcolt. A
szõregi csatában olyan súlyosan megse-
besült, hogy haza kellett térnie. A vilá-
gosi fegyverletétel után piarista papta-
nárként dolgozott, majd 1851-ben be-
iratkozott a pesti egyetem orvosi karára. 

Az egyetemi évek alatt Rottenbiller
Lipót házánál vállalt nevelõi munkát,
cserébe otthont s teljes ellátást kapott.

1855-ben orvosdoktorrá és szülészmes-
terré avatták. Orvosi pályája kezdetén a
Jászságban gyógyított, például az 1855-
ös kolerajárvány idején, majd a Rókus
Kórházban kapott alorvosi megbízatást. 

Tanulmányait azonban nem fejezte
be. Bécsbe és Párizsba utazott, ahol bel-
gyógyászatot és bõrgyógyászatot tanult.
1857-ben Sauer Ignác belklinikájára ke-
rült tanársegédként, 1859-ben pedig,
elsõként az országban, magántanári ké-
pesítést szerzett a bõr- és bujakórtan
tárgykörben. Ezzel egy idõben nyitottak
osztályt a bõr- és nemi betegségben
szenvedõk részére a Rókus Kórházban,
amelynek vezetésével Poórt bízták meg.
Itt 1861-ben kórházi fõorvosi címet
nyert el.

Poór bõrgyógyászati munkássága fon-
tos fejezet a hazai orvoslás történeté-
ben, hiszen õ volt az elsõ, hivatalosan
elismert, szakirányú képesítésû bõrgyó-
gyász. Nagyszámú közleményének
jelentõs hányada bõrgyógyászati témá-

jú. Egyetemi elõadóként is ismert volt,
1871-ben elnyerte a rendkívüli egyete-
mi tanári címet, s tudományos munkás-
sága elismeréseként 1864-tõl a Magyar
Tudományos Akadémia levelezõ tagja
lett.   

Ez idõ alatt alig létezett olyan tudo-
mányos társaság, érdekvédelmi egyesü-
let, szakmai vagy jótékonysági meg-
mozdulás Magyarországon, amelynek
ne lett volna résztvevõje Dr. Poór Imre.
A Budapesti Királyi Orvosegyesületnek
két évig a titkára, majd választmányi
tagja volt;  szakmai ügyekben gyakran
felszólalt az üléseken, betegbemutatá-
sokon. A Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók Vándorgyûlésein az
egyik legaktívabb támogatója volt a
közegészségügyi törvény megalkotásá-
nak. 

A Budapesti Orvosi Körnek szintén
Dr. Poór Imre volt az elsõ elnöke. A tár-
sulás legfõbb feladatául az orvosok ér-
dekvédelmét határozták meg. 1879-ben
megalakították az Orvosi Kör Segély-
egyletét is, amelynek sikerét
szervezõként és 1000 forint befizetésé-
vel is segíteni  igyekezett. 1876-ban az
Országos Közegészségügyi Tanács
rendkívüli tagja lett, és az ország köz-
igazgatási életébe is bekapcsolódott,

Dunaföldvár szülötte

Dr. Poór Imre
Dr. Poór Imre idén 185 éve, 1823. október 13-án Dunaföldváron született, s
111 éve, 1897. augusztus 20-án, hosszas betegeskedés után Budapesten
hunyt el.
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mivel a székesfõváros bizottságának és
közmunkatanácsának tagjaként sok
éven át volt a közegészségügy lelkes
szószólója a gyûlésekben. 1861-tõl ha-
láláig minden alkalommal beválasztot-
ták a székesfõváros törvényhatósági bi-
zottságába.

A szabadságharc leverése után hosszú

évekig nem volt magyar nyelvû orvosi
folyóirat, mígnem 1857-ben Marku-
sovszky Lajos fõszerkesztõ irányításá-
val útjára nem indult az Orvosi Hetilap.
1859-ig Poór társszerkesztõként vett
részt a lap kiadásában. A jó munkatársi
viszony azonban megromlott közöttük,
és szakításra került sor. Poór elhagyta

az Orvosi Hetilap szerkesztõségét, és
1861-ben megindította a Gyógyászat cí-
mû folyóiratot, amely szakmailag is a
magas színvonalú tájékoztatás fórumá-
nak számított, de emellett tudatosan
vállalta az orvosi közügyek és érdekvé-
delem képviseletét is. 

Balogh Emese

A borlovagrend tagjai közül többen szó-
vá tették, hogy vissza kellene térni a ko-
rábbi hagyományhoz, jó lenne jövõre a ká-
polnában megtartani a János-napi borszen-
telést önálló szertartásként, hiszen megvolt
a maga hangulata, varázsa karácsony után.
Az esemény nyitott volt, bárki elhozhatta
borát, a hely is elegendõnek bizonyult éve-
ken át, és a borszentelés visszanyerhetné
régi rangját, nem értékelõdne le mise utáni
pár perces epizóddá. 

A múlt év jeles állomásnak bizonyult a
földvári borászat történetében, az eszter-
gomi érsek is áldását adta a város boraira.
Történt ugyanis, hogy novemberben a
Szent Rókus Borlovagrend felvételt nyert
a rendek országos szövetségébe, ennek
köszönhetõen Dunaföldvár is csatlakozha-
tott a hazai borászat rangos eseményeihez.
A tagság meglepetésére december közepén
érkezett a lovagrend számára a meghívó,

amelyben a szövetség kérte, hogy vegye-
nek részt a december 27-én az országos
borszentelõn Esztergomban, ahol a bazili-
kában Erdõ Péter bíboros vezeti a szertar-
tást. Tóth István fõpohárnok és dr. Sûrû Já-
nos személyében kétfõs delegáció képvi-
selte a borrendet és városunkat ezen az ün-
nepi eseményen. A 44 magyar borlovag-
rend mintegy fele volt jelen, közrejátszott
ebben a kedvezõtlen idõjárás és a rossz
közlekedési viszonyok. Meglepõ, hogy a
résztvevõk nagy része így is távoli

területekrõl érkezett. Határainkon túliak is
képviseltették magukat például a Vajda-
ságból vagy Szlovéniából. Az alkalom to-
vábbi lehetõségeket adott a kapcsolatte-
remtésre, a tapasztalatszerzésre s termé-
szetesen városunk hírnevének öregbítésé-
re. Küldöttségünket dicsérõ szavakkal il-
lették a szövetség vezetõi, amelyben pél-
daértékûnek tekintették a szervezettséget
és az éves munkát. 

Szó esett a borok minõségérõl is. A
résztvevõk egyöntetûen jónak értékelték a
2007-es esztendõ bortermését, ugyanakkor
megjegyezték, hogy többet kellett törõdni
a szõlõvel az idõjárás szeszélyei miatt. A
téli hónapok a gazdák számára a pihenést
jelentik, a bort is pihentetni kell január,
februárban, legközelebb a tavasz során kell
vele foglalkozni. Közben a minõség rend-
szeres ellenõrzése végett nem maradhat el
kóstolgatás, amelynek legkedvezõbb al-
kalmai a téli mulatságok, például a közel-
gõ farsang.

A lovagrend tagjai nem pihenhetnek so-
kat, szövetségi tagságukból fakadóan
újabb rendezvényeken kell részt venniük.
Legközelebb január 19-én Pusztaszeren a
Vice vesszõvágás nevû szertartáson jelen-
nek meg.   

Szabados Sámuel

Az érsek is megáldotta a
földvári borokat
Decemberben, a korábbi évek szokásaitól eltérõen, nem a Szent Rókus ká-
polnában, hanem a templomban a karácsonyi mise után került sor a bor-
szentelésre. A résztvevõk száma csekély volt, nem sok gazda tette idei ter-
mését az oltár elé. 

A vállalkozás osztrák-magyar érdekeltsé-
gû - tájékoztatta a közönséget Szigeti Ani-
ta, a tulajdonos felesége. 1990-ben alakult a
Kft. Ausztriában, a burgenlandi Golsban.
Két testvér, Szigeti Norbert és Péter hozták
létre. A feladatot megosztva egyikük a
gyártással, másikuk az értékesítéssel foglal-

kozik. Ausztriában készülnek a kellemes
italok, de Gyõrben is van egy telephely,
ahonnan a magyarországi piacot látják el. 

A cég csak minõségi italok készítésével
foglalkozik, tankpezsgõt nem gyártanak,
csak palackban érlelt pezsgõt forgalmaz-
nak. Az alapanyagban Magyarországról vá-

sárolt szõlõ is szerepel Az egri borvidékrõl
szereznek be Egri leánykát, Gyöngyösi
muskotályt, Traminit. Sajátos technológiá-
val készülnek a nemes italok, a minõségnek
ez az egyik titka. A pezsgõk csak
vinotékákban, borszaküzletekben vásárol-
hatók meg, a megrendelõk közt neves szál-
lodák és budapesti éttermek szerepelnek.
Fontos a reklám is, de italjaik az igénye-
sebb fogyasztók körében eléggé ismertek. 

Az italkészlet széles skálát mutat, speci-
ális alkalmakra más-más pezsgõt ajánla-
nak. A pezsgõfogyasztás kultúrája Ma-
gyarországon még eléggé alacsony szintû,
szeretnének hozzájárulni a hiányosságok
pótlásához. Szívesen vállalnak bemutató-

Pezsgõket kóstoltak a
borklub vendégei
Az év utolsó programjaként az ünnepek közeledtével ezúttal pezsgõket
ízlelgettek a klub vendégei. Ez alkalomból a Szigeti Pezsgõ Pincészet Kft.
mutatkozott be Dunaföldváron. Az érdeklõdés nagy volt, telt ház várta az
osztrák vendégeket. 



2007. december 15-én kis ünnepség kere-
tei közt nyitották meg képzõmûvészeti galé-
riájukat a Templom utca 6. szám alatti épü-
letben. A megnyitó egyben az egyesület
színvallása is volt céljairól, terveirõl. Szabó
Szabolcs, elnök szavaival élve szuverén

egyéniségek alkotómûhelyét testesítik meg,
ahol nem elvárás a közös én-tudat. Ebbõl fa-
kadóan nem ragaszkodnak kötött évi prog-
ramhoz, az alkotásvágyból fakadó alkalom-
szerû megnyilvánulások jelentik majd a fõ
tartalmat. Remélik, hogy az ódon hangulatú
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kat, ahol a pezsgõzés etikai szokásairól és
hagyományairól is beszélnek. Távlati cé-
lok között szerepel egy pezsgõrend alapí-
tása, amelynek lennének magyarországi
szervezetei is. Kapcsolatban állnak más
pezsgõkészítõ pincészetekkel, úgy tûnik,
lenne érdeklõdés a lovagrend iránt mind-
két országban. 

A tájékoztató után kezdõdött a kóstolás,
amelynek volt egy érdekes és látványos
momentuma. A pince elõtt a szabadban
mutatták be, miként kell pezsgõsüveget
nyitni karddal. A mûveletnek van fortélya,
amelyet mindenki elsajátíthat, a vendégek
közül többen vállalkoztak a mutatványra,

általában sikerrel. A hiedelmekkel ellen-
tétben ez nem valamiféle virtuskodás, ha-

nem régen általánosságban használt nyitá-
si mód volt. Az elmúlt századokban még
nem terjedt el a dugó, ezért kukoricacsut-
kával zárták le az üveget, amelyet rongy-
gyal tekertek körül. Ezt nem lehetett ki-
húzni, csak egy hirtelen mozdulattal levág-
ni. Innen maradt meg a ma már valóban
virtuskodásnak számító, látványos „lefeje-
zés“ mozdulat.

Az ízletes vacsora után a vendégek most
már a gyakorlatban is megismerkedhettek
a kellemes nedûkkel, és értékes informáci-
ókkal távozhattak, amelyeket a közelgõ
ünnepek során nyilván hasznosítottak is.  

Szabados Sámuel

Elveszett
December elején elveszett Mikó
Éva néni barátságos, zsemleszí-
nû, ivartalanított nõstény kutyája.
Azóta keresi mindenütt. Nagyon
szeretné, ha a megtaláló vissza-
juttatná neki.

Tisztelt Dunaföldváriak!

Viki kiskutyám még nem jött vissza
hozzám, nagyon reménykedem, hogy
hazatalál.

Újra és újra végigjárom a sétáló útja-
inkat, szólítgatlak, de nem szaladsz ug-
rálgatva mellém. Minden kutyushoz
odaszaladtál egy kis játszásra, barátko-
zásra. Athos kutyus a mai napig várja,
hogy a kapujához szaladj, mennyire sze-
rettél vele fogócskázni a Templom dom-
bon.

Buksi gyakran bejön az udvarba, néz
rám, szinte várja, hogy hívjalak elõ.

Szép életet akarok neked biztosítani,
gondoskodni rólad, hogy jól érezd ma-
gad. Nyáron újra menni a Dunára, mert
úszni nagyon szeretsz.

Ilyen a Viki kutyám: rövid szõrû,
zsemleszínû, kissé lógó fülû, másfélszer
akkora, mint egy tacsi, nagyon barátsá-
gos.

Valaki, ha valahol ráismer, hozza ne-
kem vissza. Megkapja a megérdemelt
jutalmat. Bizakodva várakozom.

Mikó Istvánné, Éva néni
Templom utca 26.

A meccs avagy az
elsõ Csillagközi
Halászlé története

A fenti címmel jelent meg Jurik Ferenc
kisregénye december közepén. A magánki-
adásban megjelent kötet címe utal a tarta-
lomra, mégsem mondható, hogy egyértel-
mûen a fociról szól. A földvári nevekkel te-
letûzdelt, bõséges humorba ágyazott cse-
lekményt egy távoli galaxis (nõi) csapatá-
nak és a helyi Bónya S.C. egymásra találá-
sának és mérkõzéseinek története adja, ami
jó keretül szolgál a mondanivalónak. Nem
kell persze filozófiai mélységekre gondol-
ni, de „… Lajosék az elsõ öt perc után meg-
értették, miért mondta a seleni edzõ, hogy
részükrõl nincs szükség bíróra: a seleniek
nem ismerték a test-test elleni játék fogal-
mát! Nem volt becsúszás, lökés, viszont
olyan elképesztõ teherbírással játszottak,
hogy úgy tûnt, minden bónyai játékosra két

seleni jut… Együtt védekeztek és együtt tá-
madtak. Nem sok labdaérzékük volt, de
egyenesen, látványosan védekeztek… Az
is hamar feltûnt, hogy egyikük sem csele-
zett. Átvétel, passz, közte iszonyú mennyi-
ségû sprint. Nem voltak védõk vagy táma-
dók, még a kapus is mezõnyt játszott, ha
náluk volt a labda… Egyenesen bizarr volt.
És mindezt olyan higgadtan, erõfeszítés
nélkül tették, hogy a bónyai közönségnek
elállt a szava…“ 

A többit olvassák el!
Sziegl Erika

Egy éves az Eszkép Mûhely
2007 januárja óta létezik hivatalosan is az Eszkép Mûhely Kulturális Egye-
sület, városunk legifjabb szellemi mûhelye. A kezdetek korábbi eredetûek,
Szabó Szabolcs és társai már évekkel ezelõtt jelen voltak városunk és szû-
kebb környezetének kulturális életében. A Rác templomban, vagy Elõszál-
láson, Solton rendezett kiállítások, s a hozzájuk kötõdõ zenés, verselõ dél-
utánok jelentették a tartalmat. 

A „lefejezés“ mozdulata

Jurik Ferenc
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Három évvel ezelõtt Lukácsi Péter ver-
sei segítségével „100 öles mélység“-be
vezette az olvasót, 2007-ben megjelent
második kötete pedig a „Záródó ajtók“
mögé engedi bepillantani azt, aki a ver-
sek olvasásakor a szerzõvel tart. Ahogy
Lukácsi Péter írja: „Az igaz rejtélyeket
magunkban keressük, ne a papírlapra
fröcskölt tintában! Aki kitartóan kutat,
nemcsak saját ajtaját találja meg, de a
kulcsot is, mely a zárba illik.“ 

Ajtóink kinyitásához adhatnak inspirá-
ciót Lukácsi Péter legújabb költeményei,
melyek gyakran játszanak a szavakkal, a
formával és a tartalommal játékra kész-
tetve így a befogadót is. Ne várjon azon-
ban csupán könnyed szórakozást az, aki
végigolvassa a kötet verseit. A néhol szo-
katlanul rövid alkotások terjedelmüket
meghazudtoló mondanivalót hordoznak;
a létrõl, a kapcsolatokról, az individuum-
ról való gondolkodásra bíztatva az olva-
sót.  

Balogh Emese

Lukácsi Péter

Évhaikurászás*
Január karcol,
hósebeket éget rám.
Bár ismernélek.

Születni könnyû.
Most megtanulok élni.
Február fia.

Már tudom, miért
márciusban indulsz el
világot látni.

Április eggyel 
több okot ad mókára,
mint elõdei.

Május réme vár,
asztalodon friss kenyér.
Harapj májusra!

Sellõ leszel, lásd,
csak júniusban kellõ
napfény fürdessen.

Nyúlik a hõség,
mint rágógumi kékje
július egén.

Augusztus, bár
szerintem gusztus kell hozzá.
Naptejet iszom.

Korán kelünk, de
Bibliát is írhatnék,
hiszen szeptember.

Két ember magot
októberben a földbe
ásítással vet.

November, hetek
óta esik vérnyomás,
esõ, hó, levél.

Talajt fog, felnéz.
December tejfog nélkül 
mosolyog. Véged.

*haiku = japán versforma

Irodalmi Kávéház
Lukácsi Péter volt a Rátkay László Irodalmi Kávéház vendége 2007. decem-
ber 11-én. A dunaföldvári kötõdésû alkotónak 2007 nyarán Záródó ajtók
címmel jelent meg második verseskötete, melybõl az est során Götzinger
Laura tolmácsolásában hangzottak el alkotások.

Templom utcai galéria a térség szellemi
mûhelyévé válhat, amely szívesen látja
mindazokat, akik intellektuális élményre
vágynak, s teret ad azoknak, akiknek van
mondani-, kifejezni valójuk mások számára
a kultúra valamely eszközével. Elképzelése-
ik közt szerepel egy képzõmûvészeti szak-
körhöz hasonló közösség létrehozása fõleg
fiatal résztvevõkkel. A jövõképben egy
mozgó cirkusz is szerepel, amely nem elsõ-
sorban a szórakoztatásra, hanem az ér-
tékközvetítésre koncentrál, s egyben a mo-
bilitás, a helytõl független kinyilatkozás
lehetõségét adja. 

Az egyesületi elnök a város kulturális tra-
dícióit és természeti értékeit is olyan forrás-
nak tekinti, amelyekbõl meríteni lehet.
Elsõsorban a vár és a Duna-part jelentenek
páratlan adottságokat. A Szentendre hason-
lat már több alkalommal felmerült városunk
adottságait, szellemi teljesítményeit értel-
mezve. Az alkotó közösség ûrt szeretne be-
tölteni a város eddig is sokszínû szellemisé-
gében. Teret akar biztosítani az újszerû, a
hivatalos kultúrán kívüli kezdeményezések-
nek is, amelyek élnek, léteznek, csak kis bá-
torítás és megfelelõ fórum szükséges a meg-
jelenítésükhöz. 

A megnyitón résztevõ vendégek Nemes
Ferenc és Kovács Attila alkotásait, képeit
tekinthették meg. Kozák Csaba, mûvészeti
író rövid köszöntõjében méltatta az egyesü-
let létrejöttét és céljait. Szerinte nagyon
egyedi, s ritka alkalom, hogy napjaink Ma-
gyarországában ilyen célokat, törekvéseket
megvalósítani szándékozó kulturális önsz-
ervezõdés jöjjön létre. Ez a fajta mozgalom
a hatvanas évek Amerikájából indult ki, az
újszerûséget, az ellenkultúrát is felvállaló
szervezõdések formájában. A '80-'90-es
évek fordulóján hazánkban is megjelentek
csoportok ennek szellemében, majd a kez-
deti lendület alábbhagyott. Ezért jelent szín-
foltot az Eszkép Mûhely. Megalakulásának
körülményei és mûködése jelzi, hogy a vi-
dék szellemi tartalékai még jelentõsek. 

Szabados Sámuel

Szabó Szabolcs (középen)

Lukácsi Péter



Az Öregtemp-
lomban megtartott
karácsonyi hang-
versenyen - ahogy
azt az évek során a
dunaföldvár iak
már megszokhat-
ták-  a Gelencsér
Irén vezette Can-
temus Vegyeskar
mellett meghívott
fellépõk program-
jai színesítették az

adventi estet. Az idei hangversenyen fuvolán Lipták Ildikó, kür-
tön  Wladyczanski Mihály, orgonán pedig Dr. Bodolay György
szólaltatott meg egy-egy zenemûvet. Szólóénekkel bemutatkozott
Regényi Júlia, fellépett a zeneiskola hegedû kamaraegyüttese; az
est során a zenei kíséretet Perémi Erzsébet biztosította, a házigaz-
da szerepét pedig Simon István látta el. 

Mint azt Gelencsér Irén kórusvezetõ elmondta, 2007-ben sike-
res, gazdag évet zárt a Cantemus Vegyeskar. Eleget tettek a
dunaföldvári felkéréseknek: szerepeltek városi, illetve egyházi
rendezvényeken. Megmérettettek országos programokon is: fel-

léptek a budai várban a Bárdos Lajos emlékére rendezett fesztivál
nyitónapján, énekeltek Bátaszéken a Bárdos Fesztiválon, s szere-
peltek Szekszárdon országos kórustalálkozón. 

A 2007-es év talán legemlékezetesebb eseménye a kórustagok
számára az Erasmus Widman Kórus tagjaival való találkozás volt.
A weikersheimi és a dunaföldvári kórus testvérvárosi keretek kö-
zött tíz éve vette fel egymással a kapcsolatot, mely mára baráti vi-
szonnyá mélyült. 2007 szeptemberében ez elmúlt tíz esztendõrõl
a német testvérvárosban, Weikersheimben emlékeztek meg közö-
sen, s 2008-ban a kapcsolat folytatásaként a német kórus tagjait
látják majd vendégül Dunaföldváron  a Cantemus Vegyeskar tag-
jai.

Balogh Emese
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2008. január 10., 16 órakor és január 21., 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

22000088--bbaann  iiss
angol, német nyelvoktatás,

magyar nyelv- és irodalom korrepetálás.

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

Álláshirdetés
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tolna megye egyik legnagyobb takarékszövetke-
zete központjába (Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.)
számviteli munkatárs munkakörbe 1 fõ munkatársat keres. 

Elvárásaink:
- szakirányú felsõfokú végzettség
- pénzintézeti gyakorlat elõnyt jelent
- számítógépes ismeret
- jó kommunikációs képesség
- kiváló problémamegoldó és kezdeményezõ készség

Ajánlatunk:
- kihívást jelentõ feladatok
- folyamatos szakmai fejlõdési lehetõség
- színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
- jó csapat
- bérezés megegyezés szerint

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, pályázatát az alábbi címre kérjük eljuttatni
2008. január 20-ig:
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. Érdeklõdni a 75/541-564-es telefonszámon lehet.

Karácsonyi koncert
Közel két évtizedes hagyomány, hogy az adventi
idõszakban karácsonyi hangversenyre hívja a Cante-
mus Vegyeskar a dunaföldváriakat. 
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A kezdeményezõk az iskolaújság
szerkesztõi voltak, hozzájuk csatlakoztak
a színjátszókör tagjai és a stúdiósok.
Versrészletek, bölcsességek hangoztak el
a szeretetrõl, az ünnepekrõl, majd elõk-
erültek a hangszerek is. Gitár, fuvola kí-
sérte a szép dalokat, amelyek tartalmuk-

ban s hangulatukban szintén
az ünnepekhez kötõdtek. A
rohanó hétköznapok után
szinte megállni látszott az idõ
ezekben a percekben; a dal, a
zene töltötte be az ódon han-
gulatú ebédlõt. A szerény szá-
mú közönség átszellemülve
kapcsolta ki tudatából a köz-
napi dolgokat, problémákat;
látszott a tekinteteken, hogy
mindenki e percek örömét,
boldogságát éli át. A mûsor
összeállításában Lukácsi
Pálné tanárnõ segédkezett, aki

a színjátszókör patrónusa.
Ezt követõen szintén korábbi hagyo-

mányt elevenítettek fel a diákújság
szerkesztõi, nyilvános interjút készítettek
két meghívott vendéggel. A téma termé-
szetesen a karácsony volt, a riportalanya-
ikat emlékeikrõl, ünnepi szokásaikról

kérdezték. Deák Ilona, Ica néni a gimibü-
fé vezetõje az elõkészületekrõl beszélt,
de a hallgatóságot inkább az évtizedekkel
korábbi karácsonyokról szóló történetei
ragadták meg. Lajkó Anita tanárnõ - egy-
ben a gimnázium volt diákja - idén kez-
dett tanítani  Dunaföldváron. Személye
fõleg mint újdonság érdekelte a vendége-
ket. Fiatal lévén még nincsenek több év-
tizedes emlékei, de örömmel osztotta
meg velünk azokat az élményeket, ami-
kor ajándékcsomagot bontott, vagy test-
véreivel együtt várta a Jézuskát. Mindkét
vendég versrészlet felolvasásával lepte
meg a közönséget az interjú végén. 

A délután az ízlésesen terített asztal
mellett kötetlen beszélgetéssel zárult,
néhány „öreg“ diák is befutott, hírét hall-
va a rendezvénynek Gyulai István és Pere
Nikolett rövid koncerttel lepte meg a
teadélután vendégeit és szervezõit, majd
nosztalgiázva meséltek a régi gimis bu-
likról, karácsonyi mûsorokról. Jó volt ki-
csit megpihenni. Amikor az utolsó gyer-
tyát is elfújta az egyik asztalt takarító le-
ány, a kanóca még egy ideig halványan
világított a lassan sötétbe boruló terem-
ben. 

Szabados Sámuel 

Jó volt megpihenni
A téli szünet elõtti utolsó napon meghitt, hangulatos mûsorral búcsúztak a
Magyar László Gimnázium diákjai az elmúlt évtõl. Az ebédlõben rendezett
délután fõleg a karácsonyról szólt, ezzel korábbi hagyományt elevenítettek
fel a diákok. 
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Évet zárt a
kajak-kenu
szakosztály
December 9-én a Hídfõ Panzióban
tartotta évzáró értékekését Sziklenka
László, mesteredzõ.

A szakosztály tagjait és a hozzátartozókat
második alkalommal látta vendégül Albu
György, a panzió tulajdonosa. Gyurinak év-
tizedek óta szívügye a sportág, õ a jelenleg
mûködõ szakosztály egyik fõ támogatója is.
A rendezvényre elfogadta a meghívást a
megyei szövetség elnöke és Schmidt Gábor,
az Országos Kajak-kenu Szövetség fõtitkára
is. Kozmann György, többszörös Európa- és
világbajnok a gyerekek nagy örömére má-
sodszor vett részt az évzárón. Tapasztalatai-
ról, élményeirõl, a sokszor fárasztó edzés-
módszerekrõl beszélt a hallgatóságnak.
Schmidt Gábor kérdésünkre elmondta, hogy
az országos szövetség akkor tud segíteni, ha
a támogatás több lábon áll, vagyis az önkor-
mányzat és a helyi oktatási intézmények is
támogatják a szakosztály mûködését. 

Sziegl Erika

DSTE - 2007
A Dunaföldvári Sportot Támogatók
Egyesületének elnökét, Hoffmann Já-
nost arra kértük, összegezze a 2007.
év eseményeit.

„Egyesületünk több szakosztály gyûjtõ-
szervezete, amelyekbõl három, a focisták, a
kajak-kenusok és a twirlingesek verseny-
szerûen, a teniszesek tömegsport, a csónak
szakosztály pedig szabadidõ sport szinten
mûködik.

Focistáink tavasszal megye III-ból felju-
tottak a megye II-es bajnokságba, ahol a
középmezõnyben végeztek. Bár egy
mérkõzés elmaradt - amit tavasszal pótolnak

-, az eredményen ez lényegesen már nem
fog változtatni. 2007-ben sikerült egy kevés
pályázati pénzt is nyerni, ami hozzájárult
ahhoz, hogy az egyesület tovább tudjon mû-
ködni, mert az önkormányzati támogatás ezt
alig teszi lehetõvé. 

A kajak-kenu szakosztály második éve
mûködik Sziklenka László, mesteredzõ ve-
zetésével, aki rövid idõ alatt szép sikereket
ért el tanítványaival. A tavalyi szezonban
több országos versenyen és a diákolimpián
is elindultak. Utóbbi versenyen a szakma is
meglepõdött, hiszen az egy évre visszatek-
intõ, versenyzõi múlttal alig rendelkezõ
gyerekek minden számban az élmezõnyben
végeztek.

Tavaly ünnepelte 10 éves jubileumát a
LÖFAN Mazsorett Egyesület, amelynek
twirling szakosztálya a DSTE keretein belül
mûködik. A zágrábi nemzetközi viadalon
elért helyezéseik (a helyi lap folyamatosan
beszámolt az eredményekrõl) bizonyítják,
hogy érdemes a lányokra odafigyelnünk.

Tenisz szakosztályunkban mintegy 20-25
gyerek sajátítja el az alapokat Csoma Krisz-
tina, szakképzett edzõtõl. Bár nem verseny-
szerûen foglalkoznak a sportággal, fontos

megemlíteni, hogy a helyben szervezett há-
zi versenyek sikere megteremtheti a tovább-
lépés lehetõségét. Ez a szakosztály is ön-
fenntartó. A teniszpálya felújításához az ön-
kormányzat és a Zöld Part Bt. járult hozzá,
a háziversenyek díjait pedig Kertész Zoltán,
a Gumiipari Szövetkezet elnöke biztosította.
Problémát jelent, hogy a régi öltözõt és
mosdót a volt hajóállomás épületének felújí-
tása óta nem használhatják a szakosztály
tagjai és télen helyhiány miatt meg kell sza-
kítani az edzéseket.

A csónak szakosztály díjmentesen kapta
meg használatra a kikötõ épületét. Ennek fe-
jében a mintegy 20 fõnyi tagság folyamato-
san biztosítja az épület és a terület állagmeg-
óvását és 0-24 órás õrzését egész évben. A
szakosztály nyitott, minimális ellenszolgál-

tatás fejében szívesen ad helyet civil szerve-
zetek, magánszemélyek, gazdasági társasá-
gok rendezvényeinek.

Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak a támogatását, akik 2007-ben segí-
tették szakosztályaink mûködését.“

Hoffmann János beszámolójából kitûnik,
hogy a DSTE minimális önkormányzati tá-
mogatással, nagyrészt önfenntartóan
(szponzorok segítségével) mûködik. Ezért is
figyelemreméltó hogy a szûkös anyagiak és
a sokszor kezdetleges körülmények ellenére
szép sikereket érnek a szakosztályok.  

Sziegl Erika

Sikeres õszi sze-
zont zártak labda-
rúgó csapataink
A játékosok és a szurkolók is elége-
dettek lehetnek focistáink õszi telje-
sítményével, hiszen megyei elsõ osz-
tályú gárdánk a DFC másodikként
zárta az õszt. A másodosztályba idén
feljutó DSTE újoncként megkapasz-
kodott a középmezõnyben, a tizedik
helyen végzett.

DFC
Kétszeres bajnokunk a DFC az õszi sze-

zont megerõsödve kezdte, nyáron vissza-
tért a klubhoz két remek támadó Fröhlich
és Farsang. A rajt ennek ellenére kissé
döcögõsre sikerült. Döntetlen Bölcske és
Majos ellen, Gerjenben ugyan gyõztünk, de
idehaza Decstõl kikaptunk. Jobb kezdést
vártunk a csapattól. Az 5. fordulótól kezd-
ve viszont régen látott nagyszerû menete-
lésbe kezdtek a fiúk. A nyitány a Kakasd
elleni 4:0-ás gyõzelem volt. Sikerek soro-
zata következett, köztük nagyarányú
gyõzelmekkel  Dunaszentgyörgy - DFC
2:7, DFC - Tevel 7:3. Bátaszéken az 1:1-es
döntetlennek is örültünk, Legyõztük
Ozorát, Tolnát és otthonában 3:0-ra
Madocsát. 

Az õsz mérkõzése az Õcsény elleni hazai
meccs volt. Ellenfelünk listavezetõként,
veretlenül érkezett hozzánk, sõt a rangadón
még a vezetést is megszerezte. Ezután kö-
vetkezett a hazai csoda, a fiúk remek játé-
kot produkálva elõbb egyenlítettek, majd
rendkívüli izgalmak közepette az utolsó
percekben a gyõztes gólt is megszerezték.
Elõször kapott ki a bajnokjelölt. Vastaps
kísérte a levonuló hazai gárdát, melyet az

Schmidt Gábor

Hoffmann János
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eredmény és a mutatott játék alapján meg is
érdemeltek. Hat pontra közelítettük meg a
listavezetõt. Nyolc mérkõzésen át nem ka-
pott ki a DFC, ez idõ alatt 29 gólt rúgtunk,
és csak nyolcat kaptunk. Nagyszerû sorozat
volt. 

Valahol szükségszerû, hogy elfáradtak a
fiúk, fõleg az idegeket viselte meg a feszült
koncentrálás. Ennek az eredménye meg is
lett, Zombán vereséget szenvedtünk 3:1-re,
ami önmagában nem lenne meglepõ, de el-
lenfelünk a 13. a tabellán, így gyõzelme
mindenképpen a forduló meglepetése volt.
Ezen a találkozón valóban leengedett a gár-
da. 

Az utolsó két fordulóra viszont sikerült a
korábbi jó formát hozni. Kajdacsot gyõztük
le itthon nagy gólaránnyal, majd zárásként
Kömlõdön gyõztünk szoros meccsen 3:2-
re, közben a rossz idõ miatt egy fordulót
csúszott az õszi kiírás. Õcsény mögött a
második helyen zártunk 33 ponttal, 9 pont-
ra lemaradva tõlünk. Harmadik a Bölcske,
csak három ponttal mögöttünk. Izgalmas
lesz tehát a tavaszi folytatás, hiszem mate-
matikailag esélyesek vagyunk a bajnoki
címre, de magunk mögé tekintve nagy har-
cot kell folytatni az ezüst éremért is éppen
a nagy riválissal, Bölcskével. 

Kindl István, edzõ is sikeresnek ítélte az
õszi szezont. Kiemelte, hogy a sikerek
egyik feltétele a klubban uralkodó nyugodt
légkör. Stabil keret állt rendelkezésére. A
játékosok összeszokott gárdát alkotnak,
technikailag és fizikailag is jól felkészül-
tek. Pszichikailag is stabil az állomány, a
nagy fontosságú meccseken kellõképpen
tudtak koncentrálni, összpontosítani. A há-
zi gólkirály Lacza István lett 18 góllal. 

Örvendetes az ifisták õszi teljesítménye,
õk a tabella elsõ helyén végeztek Berényi
Péter irányításával. Egy pont az elõnyük,
tehát a bajnoki címért tavasszal keményen
meg kell küzdeniük. A legügyesebb fiata-

lok már a nagy csapattal edzenek, néhá-
nyan közülük rövid idõn belül a felnõtt csa-
patban is bemutatkozhatnak. 

A téli szünet után január közepén
kezdõdik a felkészülés. Alapozás, majd
elõkészületi meccsek sora vár a fiúkra a
március 9-i bajnoki nyitányig. Sajnos, az
edzõpálya még nem készült el, így minden
mérkõzést idegenben kell játszani. A part-
nerek közt szerepel Solt, Harta, Dunavecse,
Dunaújváros, Sárszentmiklós és a paksi
utánpótlás csapat. A keretben jelentõs válto-
zás nem várható, szó van arról, hogy a
Schultheisz testvérek visszatérnek a DFC-
hez. Reális elképzelés, hogy az egyesület
vezetése érmes helyezést vár a bajnokság
befejezésekor.

DSTE

A DSTE újoncként remekül mutatkozott
be a másodosztályban. A szezon végén a
középmezõnyben végzett. Nagyrészt isme-
retlen gárdák vártak újoncunkra. A bemutat-
kozás várakozáson felüli volt, Bátaapátit
otthonában gyõztük le 1:0-ra. A 9. forduló-
ig gyõzelmek és vereségek váltották egy-
mást. Legyõztük Nagymányokot, Bogyis-
zlót, Simontornyát (6:1), Mórágyot. A sike-
rek értékét növeli, hogy mindegyik gyõzel-
met vendégként értük el. Idehaza viszont
nem ment a gárdának. Vereség Mag-
yarkeszitõl, Németkértõl s döntetlen Szed-
ressel. Gyõzelmeinkkel még dobogó közeli
helyen is tanyáztunk. 

Közben edzõváltás történt a klubban. Ta-
kács Zoltánt a korábban már itt edzõsködõ
Varga Lajos váltotta a kispadon, mindez a
negyedik forduló után történt. Továbbra is
lendületesen játszott a csapat. A 9. fordulótól
jött a sokak számára érthetetlen megtorpa-
nás. Öt mérkõzés pontszerzés nélkül, ebbõl
három alkalommal kaptunk ki 1:0-ra:
Aparhant, Bonyhád- Börzsöny és a lis-
tavezetõ Kisdorog, egyszer 2:1-re Kétytõl.
Ezeken a találkozókon sem játszottunk alá-
rendelt szerepet, kis szerencsével pontokat
szerezhettünk volna, talán a szerencse is el-
pártolt tõlünk. Sajnos, Dunai Zsolt, a gólerõs
csatár sérülése miatt több meccset kihagyott,
játéka és góljai nagyon hiányoztak. A legsú-
lyosabb vereséget Cikón szenvedtük el (6:1).
Az elsõ gólt mi rúgtuk, de kapusunk Fekete
Csaba a meccs elején súlyos sérülést szenve-
dett, mezõnyjátékos állt helyette a kapuba. 

A rossz sorozat elkedvetlenítette a fiúkat,
talán jókor is jött a havazás miatti szünet.
Az utolsó fordulóban végre megszületett a
régen várt gyõzelem, Pincehelyei 1:0-ás si-

kerünknek önbizalom erõsítõ hatása is volt.
Bizonyítani õsszel már nem volt lehetõség,
mert az utolsó, Sióagárd elleni találkozót a
szövetség tavaszra tette át. 19 ponttal a tize-
dik helyen áll a DSTE, újoncként ez tisztes-
séges pozíció. A mezõny elég szoros, egy
gyõzelemmel akár két helyet is ugorhat
elõre gárdánk a tavasz során. 

Varga Lajos, edzõ nem teljesen elégedett,
szerinte nagyobb odafigyeléssel, fegyelme-
zettebb játékkal jobb helyen végezhettünk
volna. Mondanivalójának van alapja, õsz
során három játékos Princz, Boros,
Lindinger kiállítás miatt több mérkõzésre
szóló eltiltást kapott. Fegyelmezetlenségük-
kel csapatukat sújtották. Az edzõváltás új
taktikát, más jellegû edzésmunkát jelentett,
idõ kellett mindezek elsajátításához. A
mezõny eléggé kiegyensúlyozott, nincsenek
verhetetlen gárdák. Az elsõ helyezettõl szo-
ros meccsen csak 1:0-ra kaptunk ki, a nem-
rég még elsõ osztályú Simontornyát 6:1-re
gyõztük le. A tavaszi folytatásnak vannak
biztató jelei, elsõsorban az, hogy az állo-
mány valószínû egyben marad, távozni
egyelõre senki nem akar. Erõsítést jelenthet
Princz Zoltán érkezése, a volt DFC játékos
jelenleg Bölcskén focizik, de elképzelhetõ,
hogy tavasszal a DSTE-t erõsíti. A pihenõ
rövid lesz. Január elején kezdõdnek az erõn-
léti edzések, majd az elõkészületi meccsek a
szokásos partnerekkel. Az egylet célja, hogy
az elsõ évben stabil középcsapattá váljon.
Reális elképzelés ez az õszi teljesítmények
ismeretében. 

Az utánpótlás nagyon gyengén teljesített
az õsz során, sikerük egyetlen gyõzelem az
utolsó fordulóban. Remélhetõleg a téli szü-
net elegendõ idõ lesz ahhoz, hogy a fiatalok
háza táján változások következzenek be. Az
egyesület számára fontos az utánpótlás ne-
velés, és mindent megtesznek azért, hogy
akár személyi változások árán is, de jobban
szerepeljenek a fiatalok a tavaszi szezonban. 

Szabados Sámuel

Kindl István

Varga Lajos
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Az elõadások 19 órakor

kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.

Pénztárnyitás az elõadások

kezdete elõtt 1 órával! BÜFÉ.

január

A legolcsóbb eledelektõl a szuper prémium
minõségû tápokig, széles áru választékkal várjuk kedves régi és új vá-
sárlóinkat a 2008. évben is.

A törzsvásárlói kedvezményeket január-
február hónapokban ingyenesen meghosz-
szabbítjuk.

Karádi Ágnes   Karádi Péter

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.
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Garázdák
Az ünnepek alatt komoly bûneset: be-

törés, emberek javait érintõ bûncselek-
mény nem történt, viszont a rendõrség-
nek több esetben ki kellett vonulnia csa-
ládi veszekedésekhez, garázda jellegû
cselekmények miatt.

Falopás
A hideg idõ miatt megszaporodtak a

falopások. A rendõrség, a polgárõrség a
mezõõri szolgálat hatékony együttmû-
ködésének eredményeképpen több eset-
ben tetten érték a tolvajokat. Rendõri vé-
lemény: tapasztalataik alapján a frissen
felálló mezõõri szolgálat hatékonyan lát-
ja el feladatát, ezért kérik a lakosságot,
forduljanak bizalommal a szervezethez.
Panaszukkal, észrevételeikkel a
következõ telefonszámokon érik el a
mezõõröket:
Micskei János: 06 30 825-8657,
Leibinger József: 06/ 30 825-8660,
Vicsik József: 06/ 30 825-8664,  06/ 20
430-4894.

Tûzijáték
Az óév búcsúztatása szerencsére bal-

esetek nélkül zajlott városunkban. Az
emberek kulturáltan használták piro-
technikai eszközeiket.

Soros

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik jövedelemadójuk
1%-át egyesületünknek ajánlották fel. 
A befizetett 315.423 Ft-ot a halállomány
pótlására használtuk fel. 
Adószámunk: 19953717-1-17
Köszönettel: Dunaföldvári Sporthor-
gászok Egyesülete

*   *   *
Költözés miatt elajándékoznék két 3-4
hónapos német juhász kutyát,  (nem faj-
tatiszta) és egy 3 éves német juhászt.
Wallandt Tibor  06/ 20 421-9895 


