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Közéleti lap

Somogyi György

Húsvéti körmenet
Leszállt az este. Szél se rebben.
Fényesek fenn a csillagok.
Komor húsvéti körmenetben
A Kínok útján ballagok.
Mindenütt sötét gyászruhában
Békét áhító emberek.
Együtt járjuk a Kálváriát,
Szemükbe nézni nem merek.
Lassan elnyújtva száll az ének.
Bús dallamán a szív zokog.
Mire az úton végigérünk,
Égig érnek a mirtuszok.
Tompán dobban a sok fáradt láb.
Ima morajlik. S kegyelet
Kíséri imánk egyre tovább,
Amint halad a körmenet.

Országos Népszavazás

Felérünk. Fent a szent feszület
Vihartépetten néz le ránk.
Arcunkon bánat, gond, révület.
Imát mormol remegõ szánk.

2008. március 9. Dunaföldvári összesített eredmények
48,9%-os részvételi arány mellett

„Istennek népe! Örvendj! Vigadj!“
Hallatszik fenn a pap szava.
„Feltámadott a Jézus Krisztus,
Örök életünk záloga.“

1. kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a
jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?“

Körültekintek: minden arcon
Öröm-mosoly és áhítat.
Átjutván már a stációkon,
Elfeledték a kínokat.
„Hallelúja, az Ég Urának,
Aki érettünk sírba szállt,
Megváltást hozva a világnak,
Vállalva érte kín-halált!“
Csend van, csupán a gyertya serceg
Elõl a feszület alatt.
Kivárom az utolsó percet.
A gyertyákból csak csonk maradt.
1959 márciusában
(A szerzõ, Somogyi György, nyugalmazott
középiskolai tanár, pályáját Dunaföldváron
kezdte; az ötvenes évek végén és a hatvanas
évek elején Dunaföldváron tanított.)

IGEN szavazat: 3117 db
NEM szavazat: 437 db
ÉRVÉNYTELEN szavazat: 26 db
2. kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást
követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?“

IGEN szavazat: 3056 db
NEM szavazat: 501 db
ÉRVÉNYTELEN szavazat: 22 db
3. kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?“

IGEN szavazat: 3100 db
NEM szavazat: 455 db
ÉRVÉNYTELEN szavazat: 25 db

Ismét Széles Jánost választották megyei elnökké
Február 16-án a városháza nagytermében tartotta évnyitó közgyûlését a Tolna
Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége. A gyûlésen meghívott vendégként
képviseltették magukat az együttmûködõ szervezetek vezetõi. A 64 megyei
szervezet közül a döntõ többség részt tudott venni a rendezvényen.


SZABADOS SÁMUEL

A napirendi pontok közt szerepelt az ez
évi feladatok koordinálása, a költségvetésrõl szóló beszámoló, valamint a tisztújítás.
A négyévenkénti ciklus utolsó évében újra
kell választani az elnök személyét valamint a vezetõséget. A jelölõbizottság már
korábban megkezdte tevékenységét, a helyi szervezetekbõl 60 Széles Jánosra tett
javaslatot, egy szervezet jelölt más elnököt. A közgyûlés egy tartózkodás mellett
egyhangúlag a korábbi elnököt erõsítette
meg tisztében. A vezetõség sem változott,
a két alelnök, az ellenõrzõ bizottság elnöke, s az elnökségi tagok tisztében a korábbi személyek maradtak.
Széles János több ciklusban betöltötte
már tisztét. Vezetésével a megyei polgárõrség stabil, bõvülõ és hatékonyan
mûködõ civil szervezetté vált. Eredményeit, sikeres munkásságát az országos vezetés is elismeri. A bûnözési statisztikák tükrében a megye az országos átlag körül helyezkedik el. A technikai felszereltség az

anyagi lehetõségektõl függõen javult a megyében, majd mindegyik szervezetnek van
már saját gépkocsija. Több sikeres pályázat is hozzájárult a fejlõdéshez.
A régi-új elnök örömét fejezte ki, hogy a
vezetõség sem változott. Már korábban jelezte, hogy közvetlen munkatársaival meg
van elégedve, s újraválasztása esetén velük
szeretne dolgozni a továbbiakban is. Vezetési elveirõl nyilatkozva jelezte, hogy ez
gyökeresen a jövõben sem fog változni,
mivel ez a múltbéli sikerek egyik garanciája volt. Akik ismerik õt, tudják, hogy
idõnkénti szókimondásai, keményebb
hangnemû megfogalmazásai mögött építõ
szándék húzódik. A következetes munkavégzés és annak ellenõrzése, számonkérése továbbra is vezetési alapelvei közt szerepel. Nagy hangsúlyt fektet a társszerve-

Ülésezett az idegenforgalmi egyesület
Március 3-án tartotta éves közgyûlését
a Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület a városháza
tanácskozó termében.


SZIEGL ERIKA

Az egyesület novemberben alakult újjá
azzal a céllal, hogy a helyi szolgáltatók érdekeinek összefogása mellett természetvédelmi feladatokat is ellásson. A 2007-es év
beszámolója után az egyesület elnöke ismertette a gyér számban megjelent tagoknak a 2008. év terveit. Több társadalmi
munka akciót szervez a tagság. Április 5én a városi parkot, nyár elején a külvégi
Sárga Gödör területét teszik rendbe, összefogva a többi helyi civil szervezettel. Az

egyesület természetvédõ tagozata vállalta,
hogy figyelemmel kíséri az illegális szemétlerakó területeket, és ebben az évben is
szervez szemétgyûjtõ akciót a Takarítási
Világnapon.

2.

zetekkel való együttmûködésre.
Építeni fogja személyes kapcsolatait a polgármesterekkel, a
rendõrség, pénzügyõrség vezetõivel.
A gyûlésen részt vett Dr. Pálosi
Miklós, a Tolna Megyei Közgyûlés
alelnöke is. Jelezte, hogy a közgyûlés fontosnak tartja és figyelemmel
kíséri a polgárõrség tevékenységét.
Külön értékként emelte ki, hogy a
szervezetek a közbiztonsági feladatok mellett sok, más jellegû munkát
is végeznek a településeken, a környezet rendezéstõl akár a szociális jellegû
tevékenység felvállalásáig, amely nem
alapfeladatuk. Sokban tudják segíteni az
önkormányzatok munkáját. A megye
igyekszik lehetõségei szerint anyagilag is
támogatni a szövetséget, az idei évben ez
egymillió forintos összeget jelent. Ezen
túlmenõen az erkölcsi, szervezésbeli támogatással, sok területre kiterjedõ együttmûködéssel tudja a közgyûlés elõmozdítani a
munkát. Az uniós regionalizáció bizonyos
területeken módosítja majd a megyék szerepét, de az együttmûködésre és az anyagi
támogatásra továbbra is lehetõség lesz. Az
alelnök is gratulált Széles János újraválasztásához mint mondta, személyében
olyan elnök folytatja a munkát, aki garanciát jelent a jövõbeni jól végzett munkához. 

Dunaföldvár hosszú- és rövid távú turisztikai fejlesztéseirõl Zsátosné Vida
Ágnes, a Tourinform iroda marketing feladatairól Sziegl Erika, a pályázati
lehetõségekrõl Kiss Lajos Csaba tájékoztatta a tagságot. A hozzászólások keretében a jelenlévõ szállásadók tettek javaslatot az általuk befizetett helyi idegenforgalmi adó felhasználásáról. Ennek egy
részét szálláshelyeik szépítésére szeretnék fordítani. Az elnökség tervei között
szerepel egy pénzdíjas, helyi turisztikai
kitüntetés létrehozása, melyet minden évben „Az év dunaföldvári turisztikai szolgáltatója“ kapna meg.
Április 5-én, szombaton 9.00 órától várunk mindenkit, akik a Duna-part szépítésében segíteni szeretnének. 

Árvízkárok rendezése a Duna-parton

part menti útszakasz is felújításra szorult,
hiszen az árvíz következtében több helyen
besüllyedt, hordalék rakódott rá, az egymást követõ közmûépítési munkák egyenetlenné tették a felszínét. Az alap-helyreállítás, szegélyezés és burkolás után az úttest kissé megemelkedett, a környezetét is
fel kellett tölteni. A Templom utcáéhoz hasonló kõburkolat került az útra.
A Mély útnál végzõdõ úttorkolat vastag
betonágyat kapott, nagy víznél így kevésbé veszélyezteti az alámosás. Innen az au-

tók is zavartalanul lejuthatnak a vízig. A
szegélyek meggátolják a talaj és a lösz rámosását az útra, de a meredek falak miatt
ez nem mindenhol biztosított. Az építõk
nem egyszer tapasztalták, hogy néhány
pincegazda közvetlenül az út mellé rak le
törmeléket, kitermelt földet. Ha a halom a
szegély fölé emelkedik, a nagyobb esõzés
sajnos az útra fogja hordani az anyagot.
A szintemelés következménye lehet,
hogy a 2006-ossal azonos nagyságrendû
árvíz esetén az út még szárazon marad.
Szélessége biztosítja, hogy két személyautó elférjen egymás mellett. Nemsokára a
közvilágítás is kiépül, így sétány jelleget
kap a part ezen része is. A munkálatok április végére befejezõdnek, az idegenforgalmi szezon kezdetére átadták az utat, addig
az erre közlekedõk teljes útlezárásra is számíthatnak. A beruházás végösszege mintegy 26 millió forint lesz. A megszépült útszakasz és a megerõsített, megtisztított
kikötõgát elõzménye lehet annak a nagyszabású tervnek, melynek jövõbeli célja a
Duna-part jobb kihasználása, kiépítése. 

nak a munkálatai láthatók a Duna-parton
sétálva.
2007 jelentõs iparûzési adó növekedést
hozott Dunaföldvárnak, ebbõl azt a következtetést lehet levonni, hogy a gazdaságfejlesztés bevétel-növekedéssel is jár, és ez
nagyon fontos egy fejlõdni kívánó kisváros számára. A többletbevétel tette
lehetõvé, hogy az eredetileg 43 milliósra
tervezett hiányt nem hitelbõl kellett fedezni, és még arra is maradt forrás, hogy a vár
környéki utcák ivóvíz-hálózat cseréjének
22 milliós, az Orpheusz pályázatból már
nem fedezhetõ részét is ki tudta a város fizetni.
Új beruházások az elõzõ évekhez képest
kisebb számban indultak, de a következõ
évek pályázatainak elõkészítését az önkormányzat és a hivatal már megkezdte. Igazán nagy hangsúlyt az új, induló pályáza-

tokra kellett és kell még ebben az évben is
helyezni.
A 2008 év terveirõl:
A 2008. évi költségvetésben (melyet a
testület a közmeghallgatás utáni testületi
ülésen fogadott el) szerepelnek azok a fejlesztési elképzelések, amelyekre idén
Dunaföldvár pályázhat.
Ezek az alábbiak:
1. Integrált iskolafejlesztési pályázat.
2. Béke
tér
rehabilitációs
és
funkcióbõvítõ beruházása.
3. A Ságvári utca - Kereszt utca teljes
csapadékvíz-elvezetési problémájának
megoldása.
4. A Kereszt utca - 6-os út csomópont átépítése, közlekedési feltételeket javító pályázata.
5. Turizmusfejlesztési pályázat a vár területén és a vallási turisztikai helyeken.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve a városháza akadálymentesítésére is nyújtottak be pályázatot, a DIT Kht.
pedig megpróbálkozik egy ipari park fejlesztési pályázat benyújtásával.
2007-ben csökkenteni kellett intézményeink dolgozóinak létszámát, a létszámleépítés költségeinek egy részét állami támogatásból kaptuk meg. A bérköltségek
csökkenésének jótékony hatása az idei
költségvetésben már érvényesülni fog. Â

A Soltút Kft. kivitelezésében, az árvízkárok helyreállítására nyert önkormányzati pénzen január közepén út és
gátépítési munkálatok kezdõdtek a Duna-part kemping és Mély út közti szakaszán.


SZABADOS SÁMUEL

Bodács János, építésvezetõ szerint a
kedvezõ idõjárás miatt gyorsan haladtak a
munkálatok. A csónakkikötõ lábazatát a
2006-os árvíz megrongálta, nagy anyag
mennyiséget mosott ki belõle. Itt kõzetanyagot kellett cserélni, 500 tonna
kõzúzalék került beépítésre. A több mint
harminc éve épült gát alapos felújításra
szorult. A korábbi árvizek nagyban amortizálták az építményt, melynek megépülése óta ez volt a legjelentõsebb megerõsítési
munka. Az oldalát és felszínét megtisztították a bokroktól, fáktól.
A mintegy kétszáz méter hosszúságú

Közmeghallgatás
Dunaföldvár Város Önkormányzata
február 28-án tartotta a szokásos, éves
közmeghallgatást a mûvelõdési házban,
melyet a lakosok a Dunaföldvár TV-ben
felvételrõl láthattak.


BAKSAY ERIKA

A közmeghallgatás napirendje során a
megjelentek elõször egy rövidfilmet tekinthettek meg a 2007. év eseményeirõl,
az önkormányzat munkájáról, majd Nagy
Gáborné polgármester asszony fûzött a látottakhoz szóbeli kiegészítést, illetve ismertette a 2008. év költségvetési helyzetét,
terveit.
Ennek során elmondta, hogy a 2007. év
költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozottan alakult. Ennek legfõbb oka az volt,
hogy a közel 29 milliós hiánnyal zárt
2006-os év után 2007-ben több pályázattal
is elszámolt a város, így ezek a bevételek
2007-ben igazították helyre a költségvetést. A 2006-ban kifizetett mintegy 20 milliós árfolyamveszteséget az Önkormányzati Minisztérium megtérítette, illetve a
2006. évi árvízkárok helyreállítására 26
millió Ft-ot kapott a város az Európai Szolidaritási Alapból. Ennek a helyreállítás-

3.

Â Dunaföldvár költségvetésének fõ
számai az elsõ forduló után a
következõképpen alakulnak:
Bevételi fõösszeg: 1.505.548 ezer Ft, hiány: 75.502 ezer Ft, melybõl mûködési célú: 14.129 ezer Ft, fejlesztési célú: 61.373
ezer Ft.
A koncepció szerint a kiemelt dologi
elõirányzatokban változás, hogy ismét lesz
társadalmi munkakeret, amely lehetõvé teszi, hogy az aktív lakók városszépítõ akcióit a város támogasaa.
Civil szervezeteink a költségvetésbõl
12.980 ezer Ft támogatással és a
képviselõ-testület tagjai által tiszteletdíjukból 8.286.980 Ft felajánlott támogatással számolhatnak.
A pályázatok önerejének megteremtése
nehézséget fog jelenti, mert a képviselõtestület nem fogadta el egyik bank ajánlatát sem a kötvénykibocsátásra, így lehetséges, hogy a pályázatokhoz a városnak hitelt kell majd felvennie.
Jó hír viszont, hogy elkezdõdik idén az
autópálya-építés, ami remélhetõen az iparûzési adóbevételekre is jótékony hatással
lesz, hiszen milliárdokban mérhetõ beruházás valósul meg Dunaföldvár határában.
Dunaföldvár meglévõ hitelei, amelyeket
az útépítésekre és a vár körüli utcák korszerûsítésére vett fel a város, 2008-ban 37
millió Ft tõke és kamatfizetési terhet jelent, ami a késõbbi években lassan
csökkenõ mértékû lesz.
A pályázási lehetõségeknél továbbra is
maradt az a helyzet, hogy csak arra lehet
pályázni, amire kiírják a pályázatot, sõt
még inkább csökkennek a hazai források,
tehát csak az uniós pénzek maradnak
lehetõségként városunk fejlõdése számára.
A Béke tér pályázatának benyújtási feltétele, hogy elkészüljön egy Integrált Városfejlesztési Stratégia. Ennek megléte
nemcsak a pályázat szempontjából fontos,
hanem a fejlõdés irányainak meghatározása, Dunaföldvár jövõjének alakítása szempontjából is.
Dunaföldvár olyan beruházások elindítása elõtt áll, amelyekhez nélkülözhetetlen
egy hosszú távra irányt mutató stratégia.
Ennek egyik fontos eleme a turizmus, így
például a fürdõ problémája, amely igen nehéz döntési folyamatban, több hónapos
elõkészítõ munka után végre eldõlt. A többségi tulajdonos értékesíteni akarja tulajdonrészét és erre az elõszerzõdést már megkötötte. Mivel az Önkormányzat nem tudja a
vételárat megfizetni, úgy döntött, hogy érté-

kesíti a tulajdonrészét, addig, amíg erre
lehetõség van. Ha a többségi tulajdonos fejleszt - ami a város érdeke- a város nem tudja az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást biztosítani, tulajdonrésze 25% alá csökken, sõt mivel a tervezett beruházás milliárdos nagyságrendû, még jóval ez alá is mehet. Ebben az esetben az önkormányzatnak,
mint tulajdonostársnak már nincs beleszólása semmibe, illetve senki nem akarja megvenni a kisebbségi részvényeit. Ezért döntött
a képviselõ-testület arról, hogy 45 millió+Áfa (54 millió) forintért eladja a részvényeit,
és kér 800 m2-t a kemping területébõl útépítés céljából, hogy meg lehessen szüntetni a
Hõsök tere zsákutca jellegét.
A tulajdonos egy négycsillagos wellness
és gyógyszálló építését készíti elõ, és vállalta, hogy a helyieknek kedvezményt
nyújt a szolgáltatási árakból, illetve, hogy
a kemping helyén egy a mostanihoz hasonló, nyugdíjasok számára is elérhetõ fürdõt
alakít ki.
Ez a beruházás a régen várt turisztikai
fellendülést is meghozhatja, valamint 80
fõs munkalehetõséget teremt. Mûködése
során nemcsak az iparûzési adó, de az idegenforgalmi adóbevétel is nõni fog.
2007 õszén az önkormányzat megszervezte a mezõõrséget. A képviselõ-testület
még legutóbbi ülésén is módosított a rendeleten, hogy azt jobban az élethez tudja
igazítani.
Sok vállalkozót érint negatívan az a rendeletmódosítás, amelyet az Okmányirodának kell végrehajtania. A vállalkozói igazolványok cseréjének oka a szakmakódok
változása.
A város március 1-jén tartja a borversenyt, amelyen ismét kiválasztják a „Város
Borát“, melynek eredményhirdetését, a díjak átadását, a városi kitüntetések átadását
március 15-én tartják a várossá avatás évfordulóján.
A polgármester asszony beszámolója
után a képviselõ-testület válaszolt a megjelent érdeklõdõk észrevételeire, közérdekû
kérdéseire, problémáira, javaslataira.
Többek között szó esett a mezõõrség feladatairól, felelõsségérõl és hatásköreirõl.
Többen panaszkodtak a földutak és a külterületi utak állapotára, illetve a külterületi
utcák közmûellátottságának hiányosságaira. Útépítés, leszakadt pince, parkolási
helyzet mellett többen szóltak annak érdekében, hogy meglévõ értékeinket, javainkat hogyan lehetne megõrizni legalább a
közeljövõnek. 
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ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK



BAKSAY ERIKA

Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
február 19-én rendkívüli ülést tartott, melynek napirendjén szerepelt a döntéshozatal a
kötvénykibocsátással kapcsolatban, illetve a
DDIF Rt. önkormányzati részvénycsomagjának értékesítése. A kötvénykibocsátásra
ajánlatot tevõ bankok egyike sem kapta meg
a szükséges támogatást, így Dunaföldvár önkormányzata nem bocsát ki kötvényt.
Az önkormányzat döntött a DDIF Rt-ben
levõ részvénycsomagjának eladásáról. A
DDIF Rt. (a fürdõ) többségi tulajdonosa eladja saját üzletrészét, az új tulajdonos pedig
komoly fejlesztést akar megvalósítani a Duna-parton. Ezzel a kisebbségi tulajdonos - az
önkormányzat - tulajdonrésze tovább csökken, mivel nincs forrása tulajdonhányada
fenntartásához. Ha a tulajdonrész 25% alá
esik, a kisebbségi tulajdonosnak már nincs
beleszólása a döntésekbe, tulajdonrésze értéktelenebbé válik. Ezért a testület eldöntötte, hogy 45 millió Ft+Áfa (54 millió Ft) eladja tulajdonrészét.
A képviselõ-testület március 4-én tartotta
soros ülését, melynek napirendjén 11 nyilvános és 4 zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Keresztes Lajos és Széles János képviselõk nem voltak jelen.
Az elsõ napirendben a képviselõk módosították a 2007. évi költségvetési rendeletet. A
módosítás oka a 2007. év eseményeinek,
többletbevételeinek és kiadásainak bevezetése volt. Ennek tükrében a tavalyi évet a város hitelfelvétel nélkül zárta.
A második napirendben a testület elfogadta a 2008. évi költségvetést, melynek fõ számai a következõk: bevételi fõösszeg 1.505
millió Ft, kiadási fõösszeg 1.505 millió Ft,
hiány 75 millió Ft, melybõl 14 millió Ft mûködési, 61 millió Ft felhalmozási hiány.
A költségvetéssel együtt elfogadták a
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetését is.
Ezután a képviselõk módosították a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer Â

Â egyes szabályairól szóló rendeletet, illetve
a mezei õrszolgálatról szóló rendeletet. Ennek értelmében nem kell a mezõõri járulékot
fizetnie annak, aki a külterületen életvitelszerûen él, és ezért kommunális adót fizet.
Az 5. napirendben a testület pályázatot írt
ki a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
vezetõi beosztásának ellátására, majd a közköltségen történõ temetés végzésére kiírt pályázatot bírálta el.
Ezután a képviselõk pályázatok beadásáról döntöttek: illegális hulladéklerakók felszámolására, a közlekedés biztonságát ja-

vító fejlesztésre (a Kereszt utca 6-os fõút
csatlakozásának korszerûsítésére), a helyi
önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatására
illetve a könyvtár állománygyarapítási
összegének növelésére.
A 8. napirendben döntöttek tiszteletdíjaik
felajánlásáról, amellyel több, mint 8 millió
Ft-tal támogatnak különbözõ civil szervezeteket. Szó esett még a Vásártér forgalomkorlátozási ügyérõl, majd a képviselõk ingatlanvásárlási kérelmet bíráltak el, illetve közterület
értékesítésével kapcsolatban döntöttek.

Idén jelentõsen csökkent a
támogatottak száma
2006 óta mûködik városunkban a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat keretei
közt a Támogató Szolgálat. Feladatuk a
mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élõk
ellátása, segítése. Megalakulása óta
évente nõtt az ellátottak száma, az elsõ
évben 75, 2007-ben már 121 fõ részesült
általuk ellátásban. Idén feltûnõen nagy
arányban, 51 fõre zsugorodott a létszám. Ennek okairól beszélgettünk Lipták Tamás szolgálatvezetõvel.


SZABADOS SÁMUEL

A létszámcsökkenés oka egyértelmûen a
múlt évben elfogadott új szociális törvény,
amely idén januárban lépett életbe - mondja a szolgálatvezetõ. E szerint szigorodtak
azok a kritériumok, melyek alapján eldõl,

Lipták Tamás

hogy ki részesülhet támogatásban. A vaksági járadékkal rendelkezõknek, a fogyatéki támogatásban részesülõknek, a többszörös fogyatékkal élõknek az emelt összegû
családi pótlékról szakszerû igazolással kell
rendelkezniük. Amennyiben ez nincs meg,
nem jogosultak az ellátásra. Földváron ez

sokaknak nincs, ezért szûkült a lista. Az
érintettek természetesen igyekeznek ezeket a dokumentumokat beszerezni. A törvény nem tiltja, hogy a dokumentumokkal
nem rendelkezõk is ellátásban részesüljenek, de ez már szívességi alapon történik.
A szolgáltatás elnevezése is megváltozott,
ez évtõl Támogatói Szolgáltatás az új elnevezés.
Városunkban példaértékû a mozgáskorlátozottak szervezõdése. Szervezésben,
adminisztrációs tevékenységben, információ áramlásban Kudlik Vilmosék egyesülete sokat segít a szolgálatnak. A szolgálat
a máltai alapelvekbõl kiindulva kötelességének érzi, hogy továbbra is segítséget
nyújtson ezeknek az embereknek is.
A személyi és technikai feltételek biztosítottak a munka ellátásához. Kilenc személy szállítására alkalmas kis busz és négy
fõ (a szolgálatvezetõ, a sofõr és két munkatárs) végzi a napi teendõket. Jövõ évtõl
már pályázni kell a normatívákra, ezért a
szolgálatvezetõ és a sofõr szakmai továbbképzésben részesült.
A szolgálat tevékenysége több más területre kiterjed. A Magyar Máltai Szeretet
Szolgálattal együttmûködve szervezik az
egy és kétforintos gyûjtési akciót, a város
több pontján állítottak fel urnákat. Az
összegyûlt pénz természetesen jótékonysági célokat szolgál. Rendszeres az együttmûködés a nyugdíjas klubbal, az egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel. A
megváltozott körülmények ellenére továbbra is igyekeznek feladatukat ellátni, s
minden rászorultnak valamilyen módon
segítséget nyújtani. 
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Az egyebek között a testület hozzájárulást
adott a Hõsök terén történõ leendõ szállodaépítéshez, kiegészítette határozatát Dr. Major
Zoltán praxisátadásával kapcsolatban, kistérségi megállapodás felülvizsgálatáról döntött,
illetve módosítási tervezetet fogadott el
készülõ Településrendezési Tervén.
A zárt ülésen a képviselõk szociális ügyekben benyújtott fellebbezéseket bíráltak el,
ajánlatról tárgyaltak a Piac térrel kapcsolatban, a gimnázium matematika-oktatással
kapcsolatos ügyét, illetve magánszemély panaszát tárgyalták. 

Utazás 2008
„Határtalan vendégszeretet“ szlogennel rendezték meg február 28. és március 2. között a 31. Utazás Kiállítást és
társrendezvényeit a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Öt kontinens 50 országának 924 (!) kiállítója
mutatkozott be az idén. A külföldi és
belföldi úticélokat és a különbözõ
programokat mintegy 65 ezren tekintették meg.
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Az Utazás idei díszvendége a Butik
Országnak is nevezett (mindenbõl van
egy kicsi), jó földrajzi adottságokkal
rendelkezõ Szlovénia volt, ahol tavaly
már közel 48000 honfitársunk járt. Idén
elõször kapott kiemelt bemutatkozási
lehetõséget az ún. ígéretes desztináció
(úticél), melyet az egyre népszerûbb Vietnámnak ítéltek. Az egzotikus országok
kedvelõi körében a japán, tahiti, thaiföldi és a kubai standok voltak még népszerûek.
A belföldi kiállítók körében a Vizek
Éve kampány keretében Magyarország
gazdag vízi világa és az egyre népszerûbb és nívósabb fürdõhelyek kínálata
jelent meg nagy számban. A látogatók
már megszokhatták, hogy a „B“ és „D“
pavilonokban színes hazai programok,
számos attrakció fogadja a látogatókat.
Szinte nincsen olyan stand, ahol ne kínálnának valamit vagy ne elevenítenének fel valamilyen népszokást, hagyományt. A muzsika, a tánc, a finom falatok és italok a konkrét céllal érkezõket is
meg-megállásra késztetik.
Második alkalommal mutatkoztak be
Falu a városban címmel a hazai leader Â

Â közösségek. A háztáji termékek,
a vidéki életforma egyre népszerûbb a városlakók körében. Az idei
kínálat újdonsága az „e-vidék“
program volt. Olyan önkormányzati információs rendszereket mutattak be, melyek egyedülálló módon valósítják meg a vidék és a
kistérségek tájékoztatását.
Minden évben bemutatkozik a
vendéglátóipar is, hiszen utazás
nem képzelhetõ el gasztronómia
nélkül. Az idén Culinary Expo és
GasztroShow néven rangos nemzetközi bemutatókkal és gasztronómiai versenyekkel várták az
érdeklõdõket. Több kategóriában, mint
például felszolgálás, terítés, pék, mixer illetve sommelier bajnokságokon mutathatták be tudásukat a versenyzõk. A nyertesek a Magyar Bajnokságon indulhatnak a
hazai rangos díjakért.
Az „F“ pavilonban az Utazással egy
idõben mutatkozik be a Karát Kiállítás is,
amely hagyományosan arany- és ezüst
ékszereket mutat be. Az idei év újdonságai a nem nemesfémbõl készült bizsuk
voltak.

A szakmai programok keretében az Amerikai Nagykövetség tartott tájékoztatót a vízumkiadás új szabályairól. Egyre népszerûbb az online utazás, hiszen a világhálón
minden magára valamit is adó szolgáltató
szerepel. Ennek fejlõdésérõl, a legújabb
trendekrõl a C-Travel.hu és az Ongo.hu
internetes utazási fórumokon tájékozódhattak az érdeklõdõk. A MATUR az európai
kulturális körutakról, a Magyar Leader Szövetség pedig a fenntartható vidékfejlesztés
témakörökben tartott elõadásokat.

Dunaföldvári Géniusz Díjas
Az Apáczai Kiadó által alapított Apáczai Csere János Alapítvány a Géniusz
Apáczai Diploma Díjat 2003-ban hozta
létre, és azoknak a pedagógusoknak
adományozza, akik a tanítást, nevelést
élethivatásuknak
tekintik.
A
megtisztelõ díjat 2008-ban többek között egy dunaföldvári tanítónõ, Szigeti
Gyuláné, Julika is elnyerte. Az elismerésrõl Julikával lakásában beszélgettünk.


Szigeti Gyuláné, Julika
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Mi volt az Apáczai Kiadó célja ennek a
díjnak a megalapításával?
Magyarországon sokféle kitüntetés, díj
létezik, pedagógusoknak azonban csak
évente egy-két minisztériumi kitüntetés
jut. Az Apáczai Kiadó célja az volt, hogy a
pedagóguspálya presztízsének, a nevelõoktató munka értékének, a pedagógus személyiségének erkölcsi, anyagi megbecsülését kifejezze.
Milyen feltételeknek kell megfelelni egy
ilyen díj elnyeréséhez?

Elõször is a díj odaítéléséhez pályázni
kell, méghozzá nem a pedagógusnak, hanem az õt foglalkoztató iskolának. A pályázati kiírás 10 pontja tartalmazza azokat
a feltételeket, amelyeknek az ajánlott pedagógusnak meg kell felelnie. Az illetõ nevelési elvei, gyakorlata, tanítványaihoz, a
szülõkhöz, környezetéhez való viszonya
példás kell, hogy legyen. Életszemléletével, értékrendjével a tanulók, és áttételesen
hazánk javát kell szolgálnia. Minden eszközével törekednie kell az anyanyelv ápo-
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Minden évben meghirdetik a
standszépségversenyt is. A belföldi kiállítók közül Debrecen
Város ötletes, Ludas Matyi figurája méltán aratott sikert.
Dunaföldvár Tolna megye
standján mutatkozott be. Idén abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mellettünk a DunaSió Turisztikai Egyesület, velünk
szemben pedig a Dél-Dunántúli
Régió standja foglalt helyet, ahol
kiadványaink elhelyezése mellett
személyes információval tudtunk
szolgálni a városunk és térsége
iránt érdeklõdõknek. Csütörtökön, a szakmai napon számos idegenvezetõ és a sajtó munkatársai keresték
fel a standokat. A közönségnapokon
szép számmal fogytak a szálláskatalógusok és a rendezvény naptárak. Erre az
alkalomra a mûvelõdési ház elkészítette
felújított várudvarunk és a 2008-as földvári rendezvények információs anyagát,
melyeket a megújított imázs kiadványnyal együtt a Tourinform iroda több vidéki nagyváros utazás kiállításaira is eljuttat. 

lására, a tanulók nemzeti identitástudatának megõrzésére. A gyermekközpontúság,
a tanítási-nevelési módszerek változatos
alkalmazása, a szakmai kompetencia mellett tanítványai eredményes szereplése,
versenyeken való részvétele is feltétel.
Emellett feltétel legalább 20 éves tanítási
gyakorlat, illetve az, hogy a pedagógus
legalább 10 éve apáczais könyvekbõl tanítson, pályázatokat írjon, bemutató tanításokat vállaljon.
Mindezt a jelölõ iskolának kell mérlegelnie, és a pályázati anyagot elkészítenie,
ami nem kis munka, az enyémet Bognárné
Balogh Andreának köszönhetem. Andrea
ebben az anyagban több más mellett összegyûjtötte 30 éves pályám szakmai tevékenységeit, jellemzést adott a pályázati kiírás 10 pontjának megfelelõen, ajánlásokat
gyûjtött össze az igazgatótól, a tantestülettõl, szülõktõl és az Apáczai Kiadó szakreferensétõl, sõt a gyerekektõl is. A mellékletekben bemutatott tanulói okleveleket,
leveleket, publikációkat, egyéb pályázati
anyagokat. Úgy gondolom, hogy a díj elnyerésében komoly szerepe volt a
kitûnõen összeállított pályázati anyagnak
is.
Â

Â Hányan nyerhetik el a Géniusz Díjat
egy évben?
Az alapítvány minden évben 5 elsõ, 5 második és 5 harmadik díjat ad ki. Számomra
- és a Beszédes József Általános Iskola számára is - komoly elismerés, hogy kiemelt
elsõ díjat kaptam.
Hogyan történt maga az átadás?
A díjakat január 20-án adták Budapesten,
az Apáczai Kiadó székházában, egy színvonalas díjkiosztó ünnepségen, ahová Petrovics Józsefné igazgatónõ is elkísért. Erre az
alkalomra - a pályázat feltételeként - Vajai
István készített egy filmet, ami rövid ízelítõt
adott a pedagógiai tevékenységemrõl. (Természetesen minden kitüntetettrõl készült
hasonló film.)
A Géniusz Apáczai Diploma Díj nem
megvetendõ anyagi elismeréssel is jár.
Az 1. díj 500 ezer, a 2. díj 400 ezer, a 3.
díj 300 ezer Ft-tal jár, amely - úgy gondo-

lom -, egyrészt növeli a komolyságát, másrészt olyasfajta anyagi megbecsülésben részesíti a díjazottat, amelyben amúgy mezei
pedagógusként nem lehet része. Egyébként
az Apáczai Kiadó - bár tevékenységében
profitorientált szervezet - következetesen
küzd az oktatás színvonalának javításáért és
a pedagógusszakma megbecsülésének kivívásáért. Egyfelõl azzal, hogy jó tankönyveket ad ki, erre bizonyíték, hogy alsó tagozatos tankönyvcsaládja 2007-ben elnyerte a
Magyar Termék Nagydíj kitüntetõ címet.
Másfelõl azzal, hogy komoly energiákat és
nem kis pénzt fektet a pedagógusok elismerésére, nem csak a Géniusz Díjat, de más díjakat is alapított.
Elismerés, presztízs terén igen mostohán
áll ez a szféra. Egy ilyen díjon kívül milyen perspektívára számíthat ma egy pedagógus?
Teljesen biztos vagyok abban, hogy sok
nagyon jó pedagógus küzd az iskolákban
nap mint nap egy teljesen megváltozott társadalomban, annak minden problémájával
a nyakában. Ehhez képest jót, elismerést,

megbecsülést, tiszteletet nem igen kap. A
fizetés megalázóan alacsony, az elvárás
egyre nagyobb. Ebben a szakmában
elõrelépésre nem nagyon van lehetõség, a
szakmai sikert csak a mindennapos elõrehaladásban, vagyis a gyerekek fejlõdésében
találhatjuk meg. Öröm, ha sikeres a gyerek,
öröm, ha a szülõ a kisebbik testvért is hozzám íratja, öröm, ha jó a hírem.
A presztizsvesztés okát bizonyára belül is
keresni kell.
Amikor én voltam pályakezdõ, a legjobbak mentek el pedagógusnak. Az én régi
vágású nemzedékem még így-úgy megküzd
az új kihívásokkal, de az új nemzedék már
nem ilyen (tisztelet a kivételnek). Ma azok
jelentkeznek tanárnak, tanítónak, akiket
máshová nem vesznek fel, és a végzettek
közül a jobbak nagy ívben elkerülik a katedrát. A fõiskolákon a kvótarendszer miatt
bárkit szívesen látnak, csak fizessen. Sokaknak a pedagógia így csak kényszerpálya, de ez a probléma is társadalmi okokra
vezethetõ vissza.
Tudnád meleg szívvel ajánlani egy
érettségizõnek, hogy menjen tanárnak?
Sajnos nem, pedig a tanítás önmagában
nagyon szép, alkotó tevékenység. De ha
sem a szülõ, sem a gyerek, sem a társadalom nem becsüli meg, hogyan is tudnám. A
legidõsebb lányom került nemrég ilyen dilemmába: falusi iskolában tanított, aminek
a jövõje eleve kétséges. Kapott egy jó ajánlatot a versenyszférából, és a tanácsomat
kérte, mit tegyen. Sajnos nem kellett sokat
mérlegelni, és most egy sikeres cégnél keresi meg a közalkalmazotti fizetése többszörösét. Az is egy küzdelmes élet, csak ott
megvan a jó munka jutalma.
Elismerésre pedig mindenki vágyik, és az
évente kiosztott néhány állami vagy Apáczai díjból nem jut minden jó pedagógusnak. Ezért lenne jó, ha a települések maguk
gondolnának arra, hogy díjazzák a
kiemelkedõ pedagógusi munkát. Sok településen van ilyen díj, nálunk nincs.
Kicsit kesergésbe fulladtunk, holott az
alkalom, amiért most beszélgetünk, éppen az elismerés. Mit jelent számodra a
Géniusz Díj?
Ha a díj egy fillérrel nem járt volna, ha
csak azt mondták volna, hogy megérdemlem, ha csak megemlítik a nevemet, már
boldog lennék. Ezzel a díjjal elismerték a
munkámat, a sok erõfeszítésemet, azt, hogy
a gyerekeket hozzásegítettem ahhoz, hogy
az életben jobban boldoguljanak. Mit is
mondhatnék mást, büszke vagyok. 
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Lomtalanítás
DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


A Dunanett Kft. 2008. március 25-2627-én lomtalanítást végez a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edényben.
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.
Az elektronikai hulladék gyûjtése más
alkalommal történik, annak idõpontjáról
és módjáról további tájékoztatást adunk. 

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

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Ráthgéber Lászlóné

Stingli doktornõ
Lassan egy éve, hogy a doktornõ nyugállományba
vonult.
Munkájától,
betegeitõl nem szakadt el, napjai majdnem olyan zsúfoltak, tartalmasak, mint
aktív korában. Emlékeirõl beszélt.


KISS ÉVA

„Dunaföldváron a Sziget köz 2-ben születtem, én vagyok a családban az
elsõszülött, hat testvérem van. A szüleimrõl és testvéreimrõl csak nagyon jókat tudok mondani, és nagy szeretettel gondolok
rájuk. Az édesapám ácsmester volt, az
édesanyán háztartásbeli. A Bölcske utcába
Hilda óvónénihez jártam óvodába. A
Bölcske utcai iskolában kezdtem az alsó
tagozatot. A felsõ tagozatra a Kossuth Lajos utcai iskolába jártam, Ágoston Márta
néni volt az osztályfõnököm. Jó tanuló
voltam. Földváron jártam gimnáziumba
1953-tól 57-ig. Végig jó eredményeim voltak, kitûnõvel érettségiztem. Ekkor még
igazán nem döntöttem el, hogy orvos leszek. A kémiát nagyon szerettem, ezért
elsõ helyen a veszprémi egyetemet jelöltem meg, de oda nem vettek fel. A második helyen a szegedi orvosi egyetemet választottam, oda felvettek, és 1957-tõl
1963-ig hallgatója voltam. Végig kitûnõ
tanuló voltam, cumlaude-vel végeztem az
egyetemet.
Közben megismertem a volt férjemet,
aki Hajdú-Bihar megyei társadalmi ösztöndíjas volt. Diploma után a megyébe kellett mennie dolgozni, én is vele mentem. A
sötét és szegény Hajdú-Biharban szereztem gyakorlatot. Berettyóújfaluba kerültünk, ahol 1963-tól 68-ig dolgoztunk. Eb-

ben az idõben oda kellett
menni, ahol szükség volt
orvosra. Hiány volt röntgenorvosból, így a röntgenben kezdtem. Jól megtanultam röntgenezni, 13
hónapig ott dolgoztam.
Közben állandóan ügyelni
kellett a gyermekosztályon
és a fertõzõ osztályon. Akkor szerettem meg a gyermekgyógyászatot, ebbõl
szereztem meg a szakvizsgámat 1968-ban Szegeden.
Szakvizsga után, mivel lejárt a férjem ösztöndíja,
úgy döntöttünk, eljövünk a
Dunántúlra. Nem egyenesen Dunaföldvárra, hanem Dombóvárra, mert ott mindkettõnket tudták alkalmazni. Dombóváron,
mint körzeti gyermekorvos dolgoztam
nyolc évig. Ott is, mint késõbb Földváron,
a szegénynegyed volt a területem. Nagyon
sok gyerek volt, sokat dolgoztam. A tanyákon gyakran úgy kellett becserkészni a betegeket. Kijártunk lovaskocsival a telepekre, kivittük a védõnõvel a védõoltásokat.
1976-ban hívásra jöttem haza, mert akkor nem volt gyermekorvos Földváron,
május elsején kezdtem. Ami jó volt, hogy
Dombóváron is, itt is kaptunk szolgálati lakást. Könnyebbség volt, semmi nélkül
kezdtünk. Sok évig egyedül dolgoztam,
míg Jancsó doktornõ ide nem költözött
társnak. A város északi része volt az én
körzetem. Amíg egyedül voltam, nagyon
sok munkám volt: az 1975-76-os korosztály volt a legnépesebb. Gyakran naponta
80-100 beteg fordult meg nálam. Több
asszisztenssel dolgoztam, a védõnõk is sokat segítettek. Sok védõoltást adtunk, nem

voltak kombinált készítmények, még a D-vitamint
is injekció formájában adtuk. Számomra mindig a
beteg volt az elsõ, következett a család, az állatok, én
pedig az utolsó voltam.
Dunaföldváron 31 évet
dolgoztam, beteg nem voltam, csak a kötelezõ szabadságot vettem ki. Tavaly
nyugdíjba vonultam, de
nem tudtam abbahagyni a
munkát, engedélyt kaptam,
heti két napon magánrendelést tartok. Hívásra bármikor elmegyek a beteghez. Évekkel ezelõtt megkaptam az önkormányzattól a bölcsõde ellátását, így kapcsolatban vagyok a régi betegeimmel, meg
a kisgyerekekkel. Évek óta ellátom a környékbeli falvak a szaktanácsadását, járok
Elõszállásra, Daruszentmiklósra.
Kedvtelésem a kertem, a rózsáimat nagyon szeretem, rendezgetem, gondozom
az állataimat, mindamellett nagyon szeretek kézimunkázni, olvasni. Horgolni nagyon szépen tudok, de a TV-t nem igazán
szeretem, arra sajnálom az idõt. Azt hiszem, nem voltam türelmetlen senkihez,
nem tartok haragot, mindig meg tudtam
bocsátani. Életemnek egy öröme van, hogy
felneveltem egy olyan gyereket, aki sokat
segít nekem, és megajándékozott két szép
unokával. Hanyagságom, mulasztásom
miatt senkinek nem esett baja, ez jó érzéssel tölt el, nyugodt a lelkiismeretem. Megnyugtató, hogy helyemet egy jól képzett,
fiatal kolléganõmnek adom át, aki nálamnál többet tud, mert a frissen tanultakat
fogja alkalmazni a gyakorlatban. 

Sióagárdról érkezett a borklub februári vendége
Ismét nagy volt az érdeklõdés a borklub
február végi programja iránt. Ezúttal a
szekszárdi borvidékhez tartozó Duzsi Tamás pincészet mutatkozott be. Gódor Tamás borász a szõlészet történetérõl, profiljáról beszélt az érdeklõdõknek.


SZABADOS SÁMUEL

Az 1992-ben alakult magánvállalkozás a
Szekszárdtól pár kilométerre fekvõ Sióagárdon mûveli szõlõit a Leányvár nevû
dûlõben, ahol a mikroklimatikus viszonyok

és a talajadottságok kedvezõek. Évek munkája során fejlõdött ki a ma már külföldön is
ismert borászat. A múlt évben forgalmuk
meghaladta a 150 ezer palackot. Fõleg a
könnyû borokra specializálódnak. A rosé típusok mellett büszkék a magyar ezerfürtû
fajtából készített Fürtöskére, amely fehér
borként kuriózumnak számít Szekszárd környékén, hazánkban ritka italként tartják számon. Minõségét keresettsége igazolja.
A gazdaság fontosnak tartja, hogy a mediterrán fajták mellett a hazaiakkal is megje-
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lenjen a piacon. Különösen külföldi verseny
eredményeikre büszkék. Múlt évben illetve
korábban is a Cannes-ban rendezett rosé
fesztiválról arany és ezüstéremmel tértek haza, Párizsban pedig ezüstérmesek lettek. Sok
hazai versenyen minõsítette a zsûri kiválóra
termékeiket.
A vendégek az est során többféle bort kós-

tolhattak. A könnyû kategóriákat a Fürtöske,
a cabernet és a rosé képviselte. A Márton napon palackozott új bor, amely a Marci nevet
viselte, szintén az asztalra került. Ez is a cég
különlegességei közé tartozik, amelyet a borász könnyebb tésztaételekhez, zöldségekhez, halhoz ajánlott. A nehezebb vörös borokat a kadarka jelenítette meg, mint a szek-

szárdi vidék legjellemzõbb itala. A sort a
kékfrankos válogatás zárta, amelyet paprikás ételekhez, illetve vadhúshoz ajánlottak.
A szekszárdi borok az utóbbi másfél évtizedben jelentõs tekintélyt vívtak ki maguknak. A város környéki településeken is több
neves borászat jött létre. Ennek tipikus példája Duzsi Tamás vállalkozása. 

Az idei borversenynek határainkon túli résztvevõi is voltak.
Több mint harminc éves hagyományra
tekint vissza a városi borverseny, amelyet annak idején a kertbarátok kezdeményeztek. Négy esztendeje a Kertbarát
Klub a Szent Rókus Borlovagrenddel
együtt szervezi a versenyt, az idén a színhely március elsején a Vár Étterem volt.
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A nap során 120 nevezett bor került megmérettetésre, amelyek fele vörös, fele fehér
bor volt. A szervezõk a zsûrin kívül a
résztvevõ bortermelõket is bevonták az értékelésbe. Ez évben külföldrõl is érkeztek
borok
mégpedig
Szlovákiából,
a
Felvidékrõl és a szerbiai Bácskából. Örvendetes, hogy egyre több az új résztvevõ,
idén számuk 14 volt, nagyrészt a környezõ
településekrõl érkeztek. A többséget a
visszatérõ gazdák alkotják továbbra is.
A várakozással ellentétben a múlt évi borok nem lettek igazán jók - állítja a verseny
egyik szervezõje, Vorák József, a helyi
borrend nagymestere. A nagymester szerint
a gazdák kicsit megkéstek a szürettel. Különösen a fehér boroknál tapasztalható savasodás, színhiba, oxidáció. A vörös borok
kicsit jobbak, nagy részüknél megtörtént
már a savlebontás, de többnél még érzõdnek a savaromák. Szakszerû kezeléssel
ezeken a hibákon lehet javítani.
A minõsítés eredményei a nap végén váltak ismertté. Az ünnepélyes eredményhirdetésre, és a Dunaföldvár Bora elismerõ
cím átadására a március 15-ei városi ünnepségen kerül majd sor.
A rendezvény díszvendége volt a soltvadkerti Frittmann János, akit a szakma a
2007-es év borászának választott. Harmadszor vett részt már a földvári borversenyen,
korábban zsûrizett is, elfoglaltságai miatt
idén ezt a feladatot nem vállalta, de szívesen tett eleget itteni barátai kérésének, eljött a versenyre. Természetesen bort is kóstolt, véleményt is mondott a múlt évi ter-

Frittmann János

mésrõl, s örömmel állapította meg, hogy a
földvári borok évrõl évre jobbak, és e mögött szakmai hozzáértés áll. A borversenyek is a minõség javítására ösztönzik a
termelõket. Nemcsak Földváron, de országosan is érezhetõ a hazai borkultúra színvonalának fejlõdése. Sikereink nemzetközi
szinten is elismertek.
Az év borásza cím elnyerése Frittmann
János szerint új korszak kezdetét jelentheti
a hazai borászat történetében. Elõször kapott alföldi, kunsági termelõ ilyen rangos
címet. A '90-es évek borhamisítási botrányait a régió kiheverte, s bizonyította, hogy
homokon is lehet minõségi borokat termelni.
Tóth János a szomszédos Szerbiából érkezett, a Szabadkától nem messze fekvõ
Bácsfeketehegyrõl. Három éve alapították
meg a Bácskai Szent György Borrendet.
Múlt évben ismerkedtek meg a földvári
borlovagokkal, õsszel együtt vették fel õket
az országos szövetségben, azóta tart a kapcsolat. Társaival szívesen tett eleget a meghívásnak. Boraikkal érkeztek a versenyre,
amelyeket szeretnének megmérettetni.
Nem titkolt céljuk a tanulás és a tapasztalatszerzés is. Régóta ismert, hogy Bácskában is lehet jó borokat termelni. Rendjük
azért alakult, hogy ezt bizonyítsa. Fáradozásuk nem volt hiábavaló, ezt versenyeken
elért sikereik is jelzik.
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Erõs Gusztáv Szlovákiából jött, Marcelházáról. A Szent Imre Herceg Borlovagrend nagymestere. Vidékük zöldségtermesztésérõl híres, ennek a piaca mostanában szûkül, egyre többen térnek át szõlõtermesztésre, ezeket a gazdákat fogja össze a
rend. Õk is a szövetség gyûlésén ismerkedtek meg a földváriakkal.
Téglás András a keceli Virágdekor Szakképzõ Iskola igazgatója. Városuk a virágkiállításairól ismert. Újabban már bor szépségversenyt is szerveznek, ahol fõleg a küllemet, a palackozást, a cimkézést, a színt
minõsítik. Elmondta, hogy a Földváron
szerzett tapasztalatait szeretné fölhasználni
a tavaszi versenyen. 
A Makkabi Kiadó
gondozásában megjelent Weinréb Ignác
könyve az Amerikai
üzenetek. A szerzõ
megrendítõ, hiteles
visszaemlékezése ez a
vészkorszakról és a
háborút követõ idõszakról. Aki meg szeretné rendelni az emlékregényt, megteheti az interneten, vagy a Berze Nagy
Ilona könyvtárban.
Amit a szerzõrõl tudni kell: Pakson
alapított családot. Színdarabot írt, Timosa címû munkáját 400-szor adták elõ
Budapesten a harmincas években, és
közvetlenül a német megszállás elõtt
még játszották Kolozsvárott. Behívták
munkaszolgálatra fiával együtt. A háború után visszatért Paksra, majd a
dunaföldvári járás kulturális elõadójaként dolgozott. Abban az idõben
egyetlen közkönyvtár sem volt a járásban, az õ kezdeményezésére hoztak létre Földváron és a környezõ településeken könyvtárakat. Amerikában hunyt el
1955-ben. 

Takartos káposzta földváriasan
A március 2-i Fõtér címû mûsor sugárzása után sok telefon érkezett Gallai
Sándorhoz és a Tourinform irodába. A
kritikák és gratulációk mellett legtöbben a Takartos káposzta receptje iránt
érdeklõdtek, melyet ezúton is közzéteszünk. A recept a Kócsy-féle Nagyvendéglõbõl való, az 1850. évi disznótoros vacsora egyik fogása volt.
Hozzávalók:
8 szelet karaj, 60 dkg darált sertéshús,
füstölt kolbász, 1 kg szálas savanyú káposzta, 8 db. nagyobb savanyított káposztalevél, 10 dkg rizs, 2 egész tojás, 4 dl tejföl, 2 dl jó minõségû fehérbor.
Fûszerek: só, bors, majoránna, õrölt szerecsendió, õrölt piros paprika
Elkészítés:
A karajszeleteket nem túl vékonyra kiverjük, sózzuk, majd kevés zsiradékon kifehéredésig hirtelen kisütjük, ezután kivesszük. A pecsenyezsírban a darált húst

állandó keverés mellett átsütjük (sózni
nem kell), amikor megpirult, félretesszük.
A rizst húsleveskockával félpuhára fõzzük, ízlés szerint borsot, majoránnát teszünk hozzá, kézzel jól összedolgozzuk.
Egy közepes tepsit zsírral jól kikenünk,
beleterítjük a szálas káposztát.
A káposztalevelek vastag, torzsás részét
eltávolítjuk, majd minden levélre elhelyezünk egy-egy szelet húst, erre pedig a darált húsos töltelékbõl kanállal halmokat rakunk, a tetejére 1-2 karika füstölt kolbász
kerül.
A húsos tölteléket a levéllel jól betakarjuk, becsomagoljuk, a két végét benyomkodva batyut formálunk és a tepsiben szorosan egymás mellé helyezzük úgy, hogy a
batyu összezárt része kerüljön alulra. Aláöntjük a fehérbort, kevés vizet, a tepsit lefedjük és elõmelegített sütõben kb. másfél
óráig pároljuk. 3 dl tejfölt kevés vízzel
habverõvel folyékonyra keverünk, hozzáadunk két púpos evõkanál lisztet, simára

Képek, ereklyék, ízek Prágából
A cseh fõváros érdekes hangulatát idézi az a kiállítás, amely március elsején
nyílt meg a Templom utcai Eszkép Galériában. Az ötletet egy baráti társaság
prágai kirándulásai adták. Szigeti Sándor néhány barátjával többször megfordult a mesés városban. Ezen alkalmak során rendszeresen kattogtak a
fényképezõgépek, gyûltek a táskába az
akkor jelentéktelennek tûnõ apróságok, mint emlékek. Így született az ötlet, hogy mindezekbõl egy kiállítás valamilyen formában Földvárra varázsolná Prága hangulatát.
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Több mint 15.000 képbõl kellett kiválogatni azt a huszonötöt, mely hûen tükrözi
a méreteiben nem nagy, de mégis értékei
és ismeretsége által világvárosnak
tekinthetõ település hangulatát. Az igazi
kuriózum a városban Szigeti Sándor szerint a hétköznapok hangulata. A képeket
is úgy igyekeztek összeállítani, hogy ez
tükrözõdjön belõlük. A fotók készítésénél
nem a mûvészi igényesség dominált, hiszen amatõrök készítették azokat. Mégis

van bennük valami megkapó, figyelemfelkeltõ, kellemes érzést keltõ. Az utcai
zenész átéléstõl eltorzult arca, a középkori kopott kõfal elõtt elhaladó alak és árnyéka, a modern üvegépület naptól
tükrözõdõ ablakai kis mozaikokként villantják fel a város mindennapi életét. A
múlt és a jelen harmonikus együttélése
életszerûen jön át a képekbõl.
A terem egyik sarkában egy kopott
utazóbõröndben találhatók azok a relikviák, melyek a köznapok apró kellékei. Söralátétek, villamosjegy, kiskocsmai számlák, belépõjegyek közt böngészhet az
érdeklõdõ, amelyek használóik számára
megannyi apró emléket jelentenek. Asztalon nyitott könyvek. Hasek, Kundera
mûvei, ha a látogató beleolvas pár sorba,
melyre a kiállítók is biztatják, rájön, hogy
nem véletlenül azon az oldalon nyílt meg
az írás. A sorok ódon sörözõk vidám társaságáról, a szûk utcák öreg házai elõtt
ácsorgó öreg emberek egyszerû, de mégis
érdekes életérõl szólnak.
És Svejk mindenhol. A képeslapokon,
söröskorsón, házfalak domborzatán. A
derék katona minden gondon, problémán

10.

keverjük, szerecsendióval ízesítjük, majd a
tepsiben a batyukra öntjük és fedés nélkül
sütjük tovább, amíg a tetején a tejföl megpirul. A sütõbõl kivéve a batyukat megszórjuk ízlés szerint petrezselyemmel vagy
kaporral, lehet metélõhagyma is.
Tálalás: A maradék 1 dl tejfölt kevés
szerecsendióval simára keverjük. A tányér
egyik felébe 1 vagy 2 batyut teszünk, tejföllel meglocsoljuk, piros paprikával megszórjuk, mellé szála káposztát halmozunk.
A tányér szélére is csurgatunk tejfölt megszórva petrezselyem zölddel. A tányér másik felére uborka, paradicsom lila hagyma
kerülhet salátalevélen.
Jó étvágyat!
A Tourinform iroda az alábbi személyeknek mond köszönetet a mûsor elkészítéséhez nyújtott segítségükért: Jákli Máriának, Bognár Zoltánnak, Szabados Sámuelnek, Révész Dénesnek, Nagy Lászlónak,
Németh Józsefnének, Kiss Évának, Kövics
Sándornak, Szabó Józsefnek, Oszoli Piroskának, a Vár Étterem dolgozóinak és a sok
jó ötletért Gallai Sándornak. 

felülemelkedõ életszemlélete és figurája
szimbólummá vált. A városlakók mentalitásának megtestesítõje õ.
A megnyitó résztvevõit az a kellemes
meglepetés fogadta, hogy a szervezõk jóvoltából eredeti cseh söröket kóstolhattak, s megismerkedhettek egy ételkülönlegességgel. A cseh nyelven „utopenác“nak nevezett helyi specialitás, mely ecetes- hagymás krinolin szelet barna kenyér
darabkára tûzve. A sörözõkben az ital
mellé szolgálják fel. A megnyitó vendégei érdekes történeteket hallhattak a városról s lakóiról, akik kissé nehezen nyílnak meg az idegen elõtt, de a tisztességes
szándékú, érdeklõdõ vendéget szeretettel
fogadják. „Tisztább, mint Budapest“mondták a fiúk. „Nincs annyi bóvli árus.“
A magyarokkal beszélgetve Puskás mellett már Talmácsi nevét is emlegetik, nem
véletlenül, hiszen nagy ellenfele épp egy
cseh motorversenyzõ, akit sikerült
legyõznie.
Emlékezetes megnyitó volt. Akik
késõbb tekintik meg, lemaradtak a sörrõl,
a sztorikról és az utopenácról. A kiállítás
mindezek nélkül is élvezetes. Érdemes
megnézni. Hétvégeken, március végéig
van nyitva. 

Mezõgazdasági termelõk, gazdálkodók figyelem!
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a 2008. évi
területalapú támogatások elõfinanszírozását.
Éljen a lehetõséggel, s a termelés költségeit fedezze a területalapú támogatás elõfinanszírozásából.

A hitel kamata: változó, a
mindenkori jegybanki
alapkamat +2-5%.
Kamatfizetés: negyedévente.
A hitel törlesztése: a 2008. évi
területalapú támogatásból.
A hitel lejárta: 2009. június 30.
A hitel minimumösszege: 300.000 Ft
Bõvebb felvilágosításért forduljon a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
kirendeltségeihez.
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Irodalmi Kávéház
Berecz András, Magyarország legismertebb mesemondója, néprajzkutató, népdalénekes volt a vendége 2008. február
26-án a Marcipán cukrászdában megtartott Rátkay László Irodalmi Kávéház
összejövetelének.


BALOGH EMESE

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, az Alternatív Kossuth- díj és a Príma- díj tulajdonosa az elsõ dalokat, meséket kunhegyesi születésû édesanyjától tanulta; történeteit, dalait - így a kávéházban
elõadottakat is - az elmúlt 25 év során Er-

délyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, a Nagykunságban és a Nyírségben gyûjtötte össze.
A kávéházi est elsõ pillanatától úgy
éreztem, Berecz András nem szerepet játszik. Amit elmesélt és elénekelt, az természetes szépségével maga volt az õsi ének; s
ahogy mesélt és énekelt, az egyszerûségével maga volt az autentikusság. Mintha
egy középkori énekmondó csöppent volna
a cukrászdába, aki lényébõl fakadó természetességével, hiteles mimikájával, hanghordozásával néhány szó után elvarázsolta
hallgatóságát. Az egyszemélyes elõadás
során a Mesemondó tájnyelvi sokszínûséggel megszólaltatott magyarsága segítségével a cukrászdában életre keltek a történe-

tek szereplõi, megelevenedtek a népi humor tiszta logikájú, nyelvi és tartalmi leleménnyel teli történetei.
Az est résztvevõjeként a felnõtteknek
szóló meséken és az önfeledt pillanatokon
túl két ritka ajándékot kaptam: a hiteles
tolmácsolásnak köszönhetõen ismét megízlelhettem hangzó anyanyelvem gyönyörûségét, és meggyõzõdhettem arról, hogy
ebben az igénytelenül szürke nyelvhasználatú XXI. században még léteznek színek,
árnyalatok. Csak meg kell keresnünk, s
meg kell õriznünk õket - anyanyelvünkben.
A kávéház legközelebbi összejövetelét
2008. március 18-án tartja, ekkor a 100
éves Nyugat lesz a találkozó témája. 

Arany minõsítést kapott a Löfan mazsorett csoport
Fennállása óta talán a legjelentõsebb
szakmai minõsítésen esett át február 16án városunk mazsorett csoportja. Szombat délután szinte zsúfolásig megtelt a
városi sportcsarnok meghívott vendégekkel, hozzátartozókkal. A közönség
sejtette, hogy nem mindennapi látványban lesz része. A lányok hetek óta készültek az úgynevezett nagy minõsítésre,
ahol a szakma legjobb hazai hozzáértõi
alkottak hivatalos véleményt produkciójukról. A zsûri tagjai a Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség vezetõi közül kerültek ki, elnöki tisztet maga a
szövetségi alelnök töltötte be.
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A megmérettetés feltétele volt az élõ zene. A Ceglédi Fúvós Zenekar már régóta
partnere a csapatnak, fellépésük még inkább emelte a rendezvény színvonalát és
látványát. Kiszliné Kristofics Szilvia csoportvezetõ irányításával készült a koreográfia, amely több kötelezõ elemet tartalmazott. Meghatározott mennyiségben kellett
beépíteni a produkcióba botcserét, átadást,
forgást, illetve magas dobást. Mindezt
négy koreográfiába kellett belefoglalni.
Külön figyelmet igényelt a zenekarral való
együttmûködés.
A zsûri végül a legrangosabb
minõsítéseket osztotta ki. A felnõtt korosztály Kiemelt Aranyminõsítést kapott, a
középsõ korcsoport pedig Aranyminõsítésben részesült. A versenyzõk és a közönség
kitörõ örömmel fogadta az értékelést, illet-

ve a végeredményt. Hónapok kemény
munkája érett be február közepére. A csoportvezetõ is örült a zsûri ítéletét. A
jövõben ez a cím önbizalmat ad majd a lányoknak, tudatosul bennük, hogy van értelme a sok munkának, ösztönzést adhat
majd a további feladatokhoz. A csoport
megítélése is más egy ilyen rangos cím elnyerése után a hazai és a nemzetközi
mezõnyben egyaránt. A jeles versenyek,
fesztiválok szervezõi is felfigyelnek erre a
sikerre, a következmény pedig a meghívások, fellépések számának növekedése lesz.
Nem sok idõ maradt pihenésre, ünneplésre. Néhány nap múlva új kihívás következett.
Február végén egy nyár óta élõ meghívásnak
kellett eleget tenni Franciaországban. Ismert
közvetítõ cég szervezte a fellépést, amely a
múlt évben figyelt fel a csoportra. A bemutatón nagy sikert arattak a fiatalok. Ilyen alkalmak az ország és a város reklámhordozói is,
hiszen a lányok Dunaföldvár feliratozású
tábla alatt, nemzeti színekkel ékesítve vonultak el a közönség elõtt.
Az idei év újdonsága a látványos és esztétikus pulóver szerû felsõruha, melyet
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egyenruhaként viselnek a lányok, rajta a
feliratozás a város nevét és a nemzeti trikolor színeit is tartalmazza. Az egyik dunaújvárosi szponzor tervezte a felöltõt, a
tagok maguk vásárolták meg. Az ötlet a lányoktól származott. Napjainkban már elterjedt szokás, hogy versenyeken, bemutatókon egyenruhát viselnek a résztvevõk a
fellépéseken kívül is.
Áprilisban a legifjabb korosztály vesz
részt Egerben a kis minõsítõn. A megmérettetésre már javában készülnek. A szakmai vezetés nem titkoltan arany minõsítést
remél tõlük is. Májusban a szolnoki kétnapos nagy fesztiválon kell helytállni. A nyár
is sok programot ígér, amelyek közül a
balatonkereszttúri Nemzetek Fesztiválja a
legrangosabb. Itt a Löfan már visszatérõ
vendégnek számít. Természetesen közben
a hazai közönség is láthatja a lányokat,
például a majálison. 

Orvosi ügyelet


POLGÁRMESTERI HIVATAL,

DUNAFÖLDVÁR
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét
arra, hogy Dunaföldváron az Egészségházban mûködõ hétvégi központi orvosi
ügyelet rendelési ideje 2008. március 1jétõl az alábbiak szerint változik:
Szombat: 8-12 óráig
Vasárnap: 8-12 óráig.

Dunaföldvári

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

Földtulajdonosok figyelmébe!

KRESZ tanfolyam indul:

2008. március 20., 17 órakor és április 3., 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

A Földvári Gabona Kft. bérleti szerzõdés
keretében bérbe vesz Dunaföldvár külterületén
szántó mûvelési ágú földterületeket 2009.
január 1-jétõl öt éves idõtartamra. A bérleti díj
minõségtõl, a terület nagyságától függõen hektáronként 25.000-48.000 Ft/ha, melyet
készpénzben, átutalással, adómentesen, adóigazolással minden év november 30-ig fizetünk ki.

2008-ban is

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
www.hambalkoautosiskola.hu

Multinacionális pénzintézet keres 2 fõ
érettségivel rendelkezõ munkatársat!
Átlag feletti kiemelt jövedelem!
Középkorúak jelentkezését várom!

Elérhetõségünk, tájékoztatás:
Földvári Gabona Kft.
7020 Dunaföldvár, Gábor P. u. 1.
Tel.: 75/ 541-183
Fax: 75/ 541-185
E-mail: gabonakft@freemail.hu
Személyesen: Ferenczi János 06-20/ 942-85-91

Tel.:Volánszki László, üzleti igazgató
(06-30) 937-43-40
munkanapokon 15-17 óra között.

Húsvéti hitel a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezettõl az ünnepi asztalra!
Vörösbor a poharadba,
Sonka, torma a hasadba,
Hímes tojás kosaradba,
Locsolópénz hitelbõl a markodba!
A hitel igényelhetõ
2008. március 1-jétõl április 30-ig.

50.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig 1 éves futamidõre
akár 9,5%-os kamatra!
Már havi 4.390 Ft törlesztõ részlettõl!
THM: 12,19%-18,92%
Bõvebb tájékoztatással
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
kirendeltségei, fiókjai állnak rendelkezésre!
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Hazánk érdemes
bírója
A Magyar Ökölvívó Szövetség három
éve alapította ezt a rangos díjat, amelyet
azok a bírók kaphatnak, akik hazai és
nemzetközi viszonylatban is kimagaslóan teljesítették játékvezetõi feladatukat
az évek hosszú során. Hozzájárultak az
ökölvívó
sport
tisztaságának
megõrzéséhez, szakmai tapasztalataikkal elõsegítették a sportág fejlõdését,
magatartásukkal példát mutattak kollegáiknak és a sportolóknak egyaránt. Ezt
a kitüntetést vehette át Budapesten február 16-án az évente megrendezett
boksz bálon a Vajdahunyad vár nagytermében mintegy nyolcszáz fõs közönség elõtt Sumicz Árpád - a Magyar
Ökölvívõ Szövetség Bíróbizottságának
titkára, a Tolna Megyei Ökölvívó Szövetség fõtitkára - Dr. Csötönyi Lajostól,
az országos szövetség elnökétõl.
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Majd negyvenévnyi bírói munka elismerését jelenti a trófea. Sumicz Árpád többször részesült már elismerésben az ökölvívó sport területén végzett tevékenységéért.
2000-ben a Magyar Ökölvívásért díj kitüntetettje lett, nem sokkal késõbb kapta meg
a szövetség fennállásának 75. év fordulójára alapított Magyar Ökölvívásért Érdemrendet, amelyhez aranygyûrû is párosult.
Ezek a kitüntetések a hosszú, sikeres életpálya elõtti fõhajtást jelentik.
Árpád a hatvanas években kezdett bokszolni Földváron, de egészségügyi problémái miatt az aktív sportolást 1969-ben abba kellett hagynia. Õ maga már elbúcsúzott volna a sportágtól, de a megyei
vezetõk biztatására elvégezte a bírói tanfolyamot, s korengedménnyel 18 évesen az
ország egyik legfiatalabb bírójaként kezdett meccseket vezetni. Rövid idõ múlva
edzõi képesítést is szerzett. Trénerként sikeresen tevékenykedett Pakson, Szekszárdon, Dunaújvárosban. Fõleg az utánpótlás
neveléssel foglalkozott. Tanítványai közül
többen értek el korosztályos bajnoki címeket. A két tevékenység sok idõt lekötött.
1988-tól abbahagyta az edzõsködést, csak
a bírói munkára koncentrált. Mérkõzések
sorozatát vezette azóta idehaza és külföldön. A diákolimpiától a világbajnokságig
bíráskodott. Országos bajnokságok, ku-

ruár 7-én Palánkon léptek pályára a kézilabdások az amatõr
kategóriában, a lányok négyes
mezõnyben küzdöttek a továbbjutást jelentõ elsõ két helyért.
Három szekszárdi iskolával kerültek egy csoportba a földvári
lányok, a Csapó Dániel Szakközépiskola és a Szent László
Gimnázium ellen magabiztos
játékot produkált a gárda. Végig sikerült a kezünkben tartani
az irányítást. Mind a két mecsSumicz Árpád (jobbról)
csen nagyobb gólaránnyal
pák, nemzetközi versenyek sorozatán vett gyõztünk. Az I. Béla Gimnázium már nerészt bíróként, zsûritagként. Fõbírója volt a hezebb ellenfélnek bizonyult. A mérkõzés
Magyarország- Németország, a Magyar- elején még vezetéshez is jutottak. Erõnország-USA válogatott meccseknek, vala- létünknek köszönhetõen sikerült fordítani,
mint az elsõ nõi hazai bajnokságnak. Évti- gyõzelmünk a csoportelsõséget és a tozedes tapasztalatait a Szorítóból címû írá- vábbjutást jelentette.
sában foglalta össze a 80-as évek közepén,
A fiúk mezõnyét három iskola alkotta.
amelyben fõleg az utánpótlás nevelés szá- Az MLG-n kívül a Paksi Balogh Antal Kamára dolgozott ki edzésterveket. A sokak tolikus és a Szekszárdi I.Béla Gimnázium
számára hasznos tanácsokkal szolgáló mû fiai léptek pályára. Itt is az I. Béla jelentetmég publikálásra vár. Romló
egészségi állapota miatt tíz éve
abbahagyta a bíráskodást, azóta
szervezõként, zsûritagként mûködik közre sportrendezvényeken.
Neve nemzetközi szinten ismert a szakmában, hazai tekintélye vitathatatlan. Bokszolók,
edzõk, vezetõk százaival tart
fenn kapcsolatot. Számukra
életútjának eredményei, humanitása, a sport iránti alázata példaértéket jelent. Jövõre készül
megünnepelni játékvezetõi pályafutásának negyvenedik évfordulóját. te a nagyobb akadályt, keményen meg kelMunkájának újabb elismeréséhez gratulá- lett küzdeni ellenük a gyõzelemért.
lunk, s jó egészséget kívánunk. 
Rostási Nándor, testnevelõ tanár szerint
a fegyelmezett játék volt a jó eredmény
egyik háttere. A taktikai utasításokat sikerült betartani, érezhetõ az összeszokottság,
amely a rendszeres edzésmunka gyümölcse. Néhány hét múlva a megyei döntõben
kell bizonyítani Szekszárdon, ahol már
erõsebb ellenfelek várnak ránk. Az országos döntõbe jutás sem reménytelen, múlt
évben a lányoknak ez sikerült. A nagy feladatra kemény edzésmunkával készül
mindkét gárda.
Március 3-án városunk gimnáziuma
 SZABADOS SÁMUEL
adott otthont a fiú amatõr röplabda selejJól szerepeltek a diákolimpia selejtezõin tezõnek, ahol a házigazdáknak a Paksi Baa Magyar László Gimnázium fiú és lány logh Antal Katolikus Gimnázium és a Tolkézilabdásai és a fiú röplabda csapat. Feb- nai Sztárai Mihály Gimnázium diákjai vol-

Megyei döntõben
a gimnázium
kézi és röplabda
csapatai
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tak az ellenfelek. Évekkel ezelõtt többszörös megyebajnoki címmel büszkélkedhetett gimnáziumunk, kíváncsian vártuk, maradt e még valami a régi dicsõségbõl? Szerencsére maradt. A fiúk szoros meccsen,
rájátszásban gyõzték le a tolnaiakat, akik
jó játékerõt képviseltek. A paksi csapat
könnyebb akadályt jelentet, két játszmában nagy pontarányú sikert arattunk. Farkas Balázs játéktudása emelkedett ki a
mezõnybõl. Látványos leütéseit a nézõk
tapsa kísérte. Ehhez természetesen kellett a
csapattársak munkája is, akik nagyszerû
feladásokkal szolgálták ki õt. Berényi Péter tanítványai is kivívták a döntõbe jutást.
Az edzõ a fiúk akaraterejét méltatta. Szintén kemény munka, edzéssorozat vár a keretre, melynek magját a 12. évfolyam adja.
Nekik ez az utolsó bizonyítási lehetõségük
a diákolimpián. A lányok március 5-én
Szekszárdon vettek részt a selejtezõn, és
csoport másodikként szintén a megyei
döntõbe jutottak. 

Itt a foci tavasz!
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Idén korábban, március másodikán
elkezdõdött a megyei labdarúgó bajnokság
tavaszi fordulója. E napon még csak a másodosztály lépett pályára, a novemberi
egyik fordulót kellett pótolni még az õszi
szezonból, mely a havas pályák állapota
miatt maradt el. Sajnos a DSTE számára ez
a korai kezdés nem hozott szerencsét.
Sióagárdot fogadtuk idehaza, akik az ötödik helyen állnak, mi a tizedik helyrõl vártuk a folytatást. A mérkõzés egészére a
szezon eleji forma volt jellemzõ. Egyhangú mezõnyjáték zajlott fõképp a középpályán. Egyik félre sem volt jellemzõ az aktív támadó játék, talán a mi térfelünkön kicsit többet pattogott a labda. Vendégeink
egy szép akcióból a 32. percben vezetéshez jutottak. A kapott gól nem rázta fel a
földvári fiúkat, továbbra is meddõ játékunkon bosszankodtak a szurkolók. A 37.
percben súlyosat hibáztak védõink, a kapu
elõtti adogatásra csapott le az ellenfél csatára, újabb gólt kaptunk. Ez maradt a
félidõ állása.
A szünetben nyilván alapos fejmosást
kaptak a játékosok Varga Lajos, edzõtõl. A
félidõ után pár percre felpörgött játékunk,
de a lendület nem tartott sokáig, szerencsére ellenfelünk ezt nemigen használta ki.

Egyhangú játék folyt a zöld gyepen. Ennek
a levét ismét mi ittuk meg. A 72. percben
egy ártatlannak tûnõ kapura lövés során
védõnkrõl szerencsétlenül pattant a labda
egy sióagárdi játékos elé, õ 18 méterrõl
nem hibázva talált hálónkba. Ezután már
csak a becsületgólért küzdöttünk. Néhány
támadásunk reményt adott ennek megszerzésére, de a kapu elõtt csatáraink ezen a
napon tehetetlenek voltak. 3:0-ás vereségünk némileg meglepõ. Noha ellenfelünk
helyzetkihasználásai alapján megérdemelte a gyõzelmet, a gólarány kissé túlzó. Pályára léptek a télen igazoltak is, de a
Princz, Pasker, Szauer trió nem tudott új
színt hozni a játékba. Úgy tûnik, idõ kell,
míg meglelik helyüket a csapatban.
A vasárnap délután vigasza volt az
ifisták 3:2-es sikere. Az õsszel gyengén
teljesítõ fiatalok szép gyõzelemmel mutatkoztak be. Homoki Attila edzõnek sikerült
csapatát felrázni, legalábbis erre a
mérkõzésre. Reméljük, a lendületbõl a
folytatásra is futja.
* * *
Az elsõ osztály csak március kilencedikén kezdi a tavaszt. A DFC legénysége a
nagy rivális szomszédvár, Bölcske ellen
idegenben lép pályára elõször. A csapat
edzõmérkõzések sorát játszotta februárban. Dunavecse, Harta, Solt, Sárszentmiklós, a Paksi SE tartalék, Budaõrsi Union, a
paksi U 19 elleni meccseken Kindl István,
edzõnek volt alkalma kidolgozni a tavaszi
taktikát. Helyzete nem volt nehéz, hiszen
senki sem távozott, az õsszel második helyen záró keret tehát együttmaradt.
Schultheisz Attila visszatérésérõl szó volt,
de a bölcskei vezetõk végül nem engedélyezték távozását.
Az edzõpartnereket úgy válogatta össze
a szakvezetés, hogy több magasabb osztályú gárdával is találkozzunk, ez a taktika
már évek óta sikeres volt a felkészülés során. Reméljük, idén is eredményes lesz, s
megvalósul a kitûzött cél, a dobogós helyek egyikének elérése.
A fociért rajongó ember viszont mindig
maximalista, néha a realitásokat is figyelmen kívül hagyva. Nemcsak a drukkerek,
de a játékosok közül is többen úgy vélik,
az aranyérem sem elérhetetlen, matematikai esély van rá, tehát nem irreális álom. A
ponthátrány jelentõs, de nem behozhatatlan. Nem is baj, ha ezzel az egészséges optimizmussal várja a tavaszt a játékosok és
a szurkolók egy része. 

15.

Mûvelõdési
Ház
MÁRCIUSI PROGRAMOK
Március 14., péntek, 15 óra
Várostörténeti vetélkedõ
Március 14., péntek, 17 óra
Kiállításmegnyitó

-

dunaföldvári

képzõmûvészek alkotásai
Március 15., szombat
18 óra
Koszorúzás a Városházánál
19 óra
Gálamûsor a Mûvelõdési Központban
Március 19., szerda, 11 óra
Tündér Lala
Zenés mesejáték a Nevesincs Színház
elõadásásban
Jegyár: 800 Ft
Március 20., csütörtök, 10 óra
Mosó Masa mososdája
Zenés bábjáték a Bóbita Bábszínház
elõadásában
Jegyár: 600 Ft
Március 21., péntek, 10 óra
Húsvéti játszóház
Jegyár: 300 Ft
Március 27., csütörtök
Véradás
Március 29. szombat, 9 óra
Közös varrás - a Foltmûvek foltvarró
klubbal
Március 29., szombat 17 óra
Néptánc Gála az Ördögszekér Néptánc
Együttessel

Az utóbbi években országszerte gondot
okoznak az erdõtulajdonosoknak a fatolvajok. Egyre többet foglalkozik a témával
több országos média is. Örvendetes, hogy
Dunaföldváron a mezõõrök, polgárõrök és
a rendõrség összefogásának köszönhetõen a
tolvajlások száma csökken, több elkövetõt
elfogtak, ellenük a bûntetõ eljárások már
befejezõdtek. Viszont nem csökkent a
szemetelõk száma, továbbra is szaporodnak
a külterületeken illegálisan elhelyezett szeméthalmok. Kérjük a gazdákat, jelezzék,
forduljanak a mezõõrökhöz, ha szeméttel
megrakott gépkocsikkal találkoznak a határban.
A közlekedési morálunk rossz. Kérjük a
gépkocsival közlekedõket, de a gyalogosokat is, legyenek jogkövetõk, tartsák be a
KRESZ szabályait! A legforgalmasabb
napszakokban a rendõrség gyalogos járõrei
segítik a biztonságos közlekedést. A quadosok, motorosok ne a belterületen, vagy a
határban, a szántásban motorozzanak, van
kijelölt biztonságos terület, ahol sportolhatnak. A szabálytalankodókkal szemben a
rendõrség el fog járni.
Évrõl-évre, hónapról-hónapra beszámolunk idõsek kárára elkövetett bûncselekményekrõl, a csalók mégis sikerrel járnak.
Valamilyen ürüggyel bejutnak az idõs emberek házába, lakásába, ahol elterelik a figyelmét, és meglopják a hiszékeny embereket. Ismeretleneket ne engedjenek be lakásukba, értesítsék rokonaikat, vagy szomszédaikat! Próbálják megjegyezni a látogatók
gépkocsijának rendszámát, esetleg típusát.
Közelednek az ünnepek. Kérjük, aki alkoholt fogyasztott ne vezessen! A szülõk
hívják fel gyermekeik figyelmét, az alkoholfogyasztás veszélyeire!

Meghalt Fekete Ferenc rendõr törzszászlós, aki a helyi körzeti megbízotti
csoport vezetõje volt tizenöt éven keresztül. Harminc évig állt a rendõrség
kötelékében, ebbõl Dunaföldváron teljesített szolgálatot 1964-tõl 1990-ig,
nyugállományba vonulásáig. 2008.
március 5-én helyezték örök nyugalomra a Fehérvári úti temetõben.
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Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Telefon: (75) 341–176,
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szerkeszti Kuti Péter
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7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.,
Telefon: (74) 529–950.
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március

14. péntek
Hideg nyomon
15. szomat
A vetítés elmarad!
21. péntek
Kasszandra álma
22. szombat
Charlie Wilson háborúja
28. péntek
Kalifornia királya
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 400 Ft. Pénztárnyitás az
elõadások kezdete elõtt 1 órával!
BÜFÉ.

Soros hirdetések
Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

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

(20) 362–58–17

Pénzügyi területre min. érettségivel
rendelkezõ munkatársat keresek. Jelentkezés SMS-ben: 30/ 9374-340
* * *

Étterembe szakképzett felszolgálót
keresünk.
Érdeklõdni: 30/37-77-957.

Tekintse meg kibõvült
árukészletünket!

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!
Karádi Ágnes

Karádi Péter

