XIII. évfolyam 1. szám, 2009. január

KÖZÉLETI
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Horváth Zsolt a körzet MSZP-s egyéni jelöltje a
2010-es országgyûlési választásokon
December közepén tisztújítással egybekötött évzáró gyûlést tartott az MSZP
dunaföldvári szervezete. Horváth Zsolt,
elnök az évi munkáról beszámolva kiemelte a párt helyi közéletben vállalt aktív szerepét.


SZABADOS SÁMUEL

Mint azt Horváth Zsolt elmondta, a tagság által képviselve van a szervezet a városvezetésben, a civil szervezetekben, a
munkahelyeken. A közélet területének jelentõs hányadára nyílik ezáltal rálátás. A
városi rendezvényeken való aktív közremûködés, a település életét befolyásoló
döntésekben való részvétel, a véleményalkotás, a fejlõdés irányába tett lépések támogatása jelentette az évi munkát. Emellett figyelemmel kísérte a párt az országos
politika tendenciáit. Tekintettel a kibontakozó gazdasági válságra program készül a
gondok helyi kezelésére pl. munkahelyek
védelme, továbbiak teremtése.
Az elnök szerint a jelenlegi év is sok feladatot tartogat. Márciusban kerül sor az országos kongresszusra, elõtte még februárban a megyei tisztújításra. Tavasszal az
EU parlamenti választásokra, s õsztõl már
a 2010-es országgyûlési választásokra kez-

Horváth Zsolt

dõdik a felkészülés. Mindez feladatokat jelent helyi szinten is.
Ezután került sor a tisztújításra, ahol a
tagság elfogadta a jelöléseket, s egyhangúlag megerõsítette elnöki tisztében Horváth
Zsoltot, illetve az eddigi vezetõséget. Az
elnök a maga és a vezetõség nevében megköszönte a bizalmat, és a tagság támogatását kérte további munkájukhoz.
A következõ napirendi pontban Faller
Dezsõ, a választókerületi társulás elnöke
értékelte a földvári csoport munkáját, majd
a kerületi illetve a megyei aktualitásokról
beszélt. Mint mondta, Horváth Zsolt által a
párt képviselteti magát a város vezetésben
és a megyei közgyûlésben is, munkájának
elismerése az újraválasztása is. Faller De-

Lezajlott a 2008-as év utolsó véradása
Decemberben harmadszor szervezte
meg a véradást a helyi Vöröskereszt a
2008-as év folyamán. Ahogy azt Kuti
Valéria, a szervezet helyi vezetõje elmondta, ezúttal elégedettek voltak az
eredményekkel.


gyobb számban jelentkezzenek a véradó
mozgalomba, hiszen – bár az ország jelenleg elegendõ vérmennyiséggel rendelkezik
– a tartalékok nem elegendõek.
A rendszeres véradást Dunaföldváron
számos helyi vállalkozás támogatja, emel-

zsõ ez alkalommal jelentette be, hogy a választókerület a 2010-es választásokon Horváth Zsoltot indítja a párt jelöltjeként. A
megye is támogatja ezt a jelölést, hiszen
Horváth Zsolt munkájával, aktivitásával
jelezte alkalmasságát a megmérettetésre.
A jelölés egyben a helyi szervezet tevékenységének elismerését is jelenti.
A továbbiakban Faller Dezsõ a kerület jövõjét illetõ lehetõségekrõl beszélt, kiemelve
azokat a beruházásokat, melyek gazdasági
fellendülést, munkahelyteremtést biztosíthatnak. Rövidtávon az M6-os autópálya
elõnyei jelentkezhetnek, vállalkozások,
üzemek települhetnek a térségbe. Az elkövetkezendõ évtizedben valószínûleg megkezdõdik a paksi atomerõmû bõvítése. Az
építkezés és az üzemeltetés újabb munkahelyeket biztosíthat hosszabb távon. A paksi
szállodaépítések a környék idegenforgalmára lesznek pozitív hatással, távlatokban
tehát a körzet kilátásai kedvezõek.
Az MSZP országos jelentõségû eseménye lesz a márciusi kongresszus, ahol a
párt ideológiájának új elemei is széles
nyilvánosság elé kerülnek. Kialakul a lista
az idei európai uniós parlamenti választásokra, illetve megkezdõdik a készülés a jövõ évi hazai parlamenti választásokra. 

lett a Vöröskereszt helyi szervezete minden februárban megrendezi a véradóbált,
amivel a megjelent vendégek és szponzorok jótékony célokat, így a helyi véradás
megszervezését is segítik. 

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

BAKSAY ERIKA

120 fõ jelent meg a mûvelõdési házban,
a vizsgálatok után végül 102-en adhattak
vért, köztük 18 gimnazista, akik Fehérné
Keserû Katalin tanárnõ ösztönzésére próbálkoztak meg a véradással. Sokéves tapasztalat, hogy lassan elöregszik a véradók
köre, csak kis számban képviselteti magát
a középkorosztály, viszont a megjelent fiatal, új véradók fele a legközelebbi alkalommal is visszatér.
Nagy szükség lenne arra, hogy minél na-

Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
2.

Bõvül a polgárõrség jogköre
Az év során életbe lép a polgárõrség mûködését szabályzó új törvény, amely
több területen módosítja a szervezet tevékenységét, jogkörét, feladatait. Ennek
szellemében indít továbbképzést, felkészítést az állomány számára a megyei
szövetség.


SZABADOS SÁMUEL

December közepén a Dunaföldváron a
városháza nagytermében a helyi, madocsai és bölcskei szervezetek tagjai jelentek
meg, mintegy hetven fõ. Ez a teljes létszám kb. 90 %-át jelentette, tehát nagy
volt az érdeklõdés. Dr. Kuti Ágnes, rendõr alezredes elõadásában fõleg jogi és etikai útmutatók hangzottak el a polgárõrség
köznapi munkájából merített példákkal.
Széles János, a megyei szövetség elnöke
nagy jelentõséget tulajdonít az elõadássorozatnak, mint elmondta, fontos, hogy a
polgárõr tisztában legyen azokkal a jogi
eszközökkel, amelyeket tevékenysége során alkalmazhat. Ugyanakkor fontos az alkalmazás módja is, amely már inkább etikai problémákat vet fel. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövõben a kommunikációs készség fejlesztésére; a fellépés, az intézkedés hangneme nemigen szabályozható törvényekkel. Ezek olyan készségek,
melyek szituációnként változnak, ezért
fontos, hogy a polgárõr rendelkezzen
megfelelõ jártassággal, rutinnal ezen eszközök kiválasztásában. Például a fizikai
erõ alkalmazása az önvédelem során prob-

Pályázatok


POLGÁRMESTERI HIVATAL,

DUNAFÖLDVÁR

Üzlethelyiség bérbevételére
A Dunaföldvári Önkormányzat licitálás
útján történõ bérbevételre meghirdeti az
alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti
42 m2 alapterületû ingatlan (volt biztosító)
Kikiáltási ár: 13.400 Ft/m2/év + Áfa
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal mûszaki irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. tel.: 75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2009. január

lémákat vethet fel. A törvényeket könyvbõl meg lehet tanulni, de a napi gyakorlat
legfurcsább eseteire nemigen lehet útmutatókat írni. Ilyenkor a polgárõr tapasztalata, rutinja, intelligenciája lehet az
irányadó. Ezeket a
készségeket viszont
az ilyen jellegû felkészítések során el
lehet sajátítani.
Az új törvény lehetõvé tenné speciálisan kiképzett tagok számára a gumibot és a bilincs
használatát is. Széles János szerint nagyon megoszlanak a
vélemények e kérdésben. Az eszközök használata a fizikai erõ alkalmazásának nagyobb lehetõségeit tartalmazná, sok
jogi probléma adódna ebbõl. Véleménye
szerint ez a feladat inkább maradjon a
rendõrség hatáskörében, a polgárõrség feladata pedig a megelõzés, elrettentés, felderítés maradjon. Az állomány jelenleg
erre van felkészítve.
Az elõadássorozat januárban folytatódik. A szervezetek vezetõi részére külön
indul felkészítés, ahol a szervezési, adminisztrációs munka újdonságairól lesz szó.
Remélhetõen a programnak köszönhetõen
a megyei polgárõrség munkája hatéko08. – február 09. között vásárolható meg
11.000 Ft-ért a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénztárában (hétfõ-csütörtök
9-12 óráig)
Az árverés idõpontja: 2009. február 10.
(Kedd) 15 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Nagyterem, Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2.

Eladó önkormányzati ingatlan
A Dunaföldvári Önkormányzat pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
191/2008. (XI.11.) KT. számú határozata
alapján az alábbi ingatlan licitálás útján
történõ értékesítésére:
1. Dunaföldvár, Vörösmarty u. 37/B
szám alatt található 1589/1 hrsz-ú 1196
m2 területû lakóház, udvar.
3.

nyabbá, színvonalasabbá válik, ami pedig
a közbiztonság javulását eredményezheti.
A földvári polgárõrség az ünnepek alatt
speciális szolgálatot teljesített, 2-5 fõs járõrök egész nap szolgálatban voltak. Fõleg
a belvárost, a vásárlóhelyek környékét ellenõrizték. Az átutazó bûnözõket igyekez-

tek kiszûrni, vagy távol tartani a vásárlóktól. A külterületen fõleg a fenyvesek környékén cirkáltak, tekintettel a karácsony
közeledtére. Munkájuknak is köszönhetõ,
hogy városunkban nyugodt légkörben teltek az ünnepek.
A téli hónapok továbbra is tartalmaznak
sajátos feladatokat. A tûzifa lopások
megakadályozására a külterületi járõrözés
lesz a gyakoribb, a disznóvágások idõszakában pedig a füstölõben, kamrákban felhalmozott ételek csábítják a betörõket,
ami szintén sûrûbb járõrözést követel
majd. 
Induló licit ára: 13.000.000 Ft.
A részletes pályázati anyag 2009. január 08-tól (csütörtök) 2009. február 09-ig
(hétfõ) vásárolható meg 11.000 Ft/db áron
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
pénztárában. (hétfõ-csütörtök 09-12 óráig)
A pályázaton az vehet részt, aki kiváltja
a pályázati anyagot és a letéti díjat 20098.
február 10. 12 óráig átutalja Dunaföldvár
Város Önkormányzatának megadott
számlájára.
Az árverés idõpontja: 2009. február 10.
(kedd) 14 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. (Nagyterem)

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
december 20-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 16 nyilvános és három zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Jákli János és Weiszgáber
János képviselõk nem voltak jelen.


BAKSAY ERIKA

A napirendek tárgyalása elõtt az általános
iskola zeneiskolás diákjai mûsorral köszöntötték a képviselõ-testületet és az élõ közvetítés nézõit, majd Nagy Gáborné, polgármester emléklapot adott át Dunaföldvár 5
legnagyobb helyi adó fizetõjének. 2008-ban
203 millió Ft helyi adóbevétel gazdagította a
város költségvetését, melynek 31%-át fizette be az 5 legnagyobb adózó, akik abc rendben: Agrograin Zrt., Dunavet Zrt., Földvár
Rubber Gumiipari Kft., Lukoil Kft., Vegyépszer Zrt.
Az elsõ napirendben a képviselõk döntöttek a saját hatáskörébe tartozó díjemelésekrõl. A helyi adókat és bérleti díjakat 2009ben a testület nem emelte, a többi díjtétel a
következõképpen változott:
Lakossági vízdíj: 200 Ft/m3+ÁFA
Közületi vízdíj: 250 Ft/m3+ÁFA
Alapdíj: 150 Ft/hó+ÁFA 13-as mérõ esetén lakossági-közületi,
200 Ft/hó+ÁFA 20-as mérõ esetén lakossági,
250 Ft/hó+ÁFA 20-as mérõ estén közületi,
300 Ft/hó+ÁFA 25-ös,
400 Ft/hó+ÁFA 40-es,
500 Ft/hó+ÁFA 50-es,
800 Ft/hó+ÁFA 80-as,
1000 Ft/hó+ÁFA 100-as mérõ
esetén lakossági-közületi,
A lakossági szennyvízelvezetés díja:
110 Ft/m3+ÁFA
Közületi szennyvízelvezetés díja:
170 Ft/m3+ÁFA
Alapdíj: 150 Ft/hó+ÁFA
Szennyvíztisztítás-szállítás díja:
162 Ft/m3+ÁFA
Összesen: lakossági csatornadíj:
272 Ft/m3+ÁFA+alapdíj

Közületi csatornadíj:
332 Ft/m3+ÁFA+alapdíj.
A helyi autóbusz-közlekedés díjai:
Menetjegy: 140 Ft/db.
Összvonalas bérlet ára: 3.040 Ft/hó/db.
Tanuló, nyugdíjas bérlet ára:
920 Ft/hó/db.
A lakossági szemétszállítás díjai:
Havi 4 ürítés esetén: 1175 Ft/hó
Havi 2 ürítés esetén: 892 Ft/hó
Ürítés nélkül: 522 Ft/hó (70. évüket betöltött személyek, lakatlan ingatlanok esetén,
ill. olyan utcák esetén, ahol a kukát az utca
elejére kell kivinni, vagy konténerben lehet
a szemetet elhelyezni).
A harmadik napirendben a testület szociális rendeletét vizsgálta felül. A felülvizsgálat
oka a Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevétele a testület június 30-dikai rendeletmódosításával kapcsolatban. A Monok
mintájára meghozott helyi szociális rendeletet a Közigazgatási Hivatal törvénysértõnek
találta, így új helyi rendeletet kellett készíteni, amit azonban a képviselõk nem fogadtak
el.
A negyedik napirendben a testület elfogadta az útépítési és közmûépítési hozzájárulásról szóló rendeletet, melynek értelmében a hozzájárulások a következõképpen
alakulnak:
Kiszolgáló út: 70.000 Ft,
Társasházi vagy egyéb önálló ingatlanok
esetén: 25.000 Ft
Ivóvíz gerinchálózat: 90.000 Ft
Szennyvízcsatorna gerinchálózat: 130.000
Ft
Zárt csapadékcsatorna: 90.000 Ft
Társasházi vagy egyéb önálló ingatlanok
esetén: 30.000 Ft/önálló rendeltetési egység.
A következõkben a képviselõk változatlanul hagyták a temetõkben alkalmazandó díjakat, illetve döntöttek a Külvégi temetõ harangjának villamosításáról. Intézkedési tervet fogadtak el a DASZK mûködésével kapcsolatban, elfogadták a képviselõ-testület
2009. évi Munkatervét, illetve Dunaföldvár
város 2009. évi Rendezvénytervét.
A mûvelõdési központ által benyújtott pályázatokról döntöttek, illetve engedélyezték
a mûvelõdési központ számára eszközök beszerzését. Hozzájárultak az 1 éven aluli
gyermekek agyhártyagyulladás elleni védõoltásának, illetve a 4 év alatti gyerekek bárányhimlõ elleni védõoltásának támogatásáról.
Meghallgatták a polgármester beszámolóját a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett munkáiról,
4.

majd a lövészklub lõfegyvereinek elhelyezésérõl döntöttek. Lakossági kérelmet, illetve a Dunaföldvári Polgárõrség mûködési támogatás kérelmét bírálták el.

Zárt ülés
A zárt ülés elsõ napirendjében a képviselõk a Dunavíz Kft. telephelyének elhelyezésérõl döntöttek. Mint ismeretes, az iskolaépítési projekt a Dunavíz Kft. telephelyét is érintette, így a cégnek új telephelyre
van szüksége. Varga Lajos ügyvezetõ korábban több variációt is elõterjesztett, a
testület azonban pályázatot írt ki, amelyre
6 pályázat érkezett. Ezek közül hármat kizárt a testület, majd a zárt ülésen az Unikorn Épker Kft. ajánlatát fogadta el. Ennek
értelmében a Dunavíz Kft. telephelye az
Ipari Park területén lesz, a cégnek a 27
millió Ft-os vételárat 5 év alatt, kamatmentes részletekben kell kifizetnie, melyet saját, vállalkozásaiból szerzett többletbevételeibõl fog kigazdálkodni.
A zárt ülés 2. napirendi pontjában a testület a volt Kendergyár környékének területértékesítéséhez szükséges döntéseket hozott,
majd a mezõõri álláshelyekre beérkezett pályázatokat véleményezte. 

Felhívás
NAGY GÁBORNÉ, POLGÁRMESTER
2009. márciusában, a Dunaföldvár
várossá avatásának 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
2009. január 16-ig tegyenek javaslatot a
majdani díjazottakra.
A javaslatokat - részletes indoklással a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek eljuttatni.
Javaslataikkal, véleményükkel segítsék elõ a képviselõ-testületnek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülésnek
örvendõ személyeket vagy csoportokat
kitüntethesse, elismerésben részesíthesse. 

Tulajdonvesztés vagy tulajdongyarapodás?


ANDRÁS FERENC – BAKSAY ERIKA

A képviselõ-testület decemberi ülésén a
képviselõk döntöttek a Dunavíz Kft. új telephelyérõl. Az iskolaépítési projekt révén
érintett Dunavíz Kft-nek ugyanis az építkezés miatt új telephelyet kellett keresnie.
A Varga Lajos ügyvezetõ által benyújtott
elképzelések között szerepelt többek között a cég Duna-parti területén építendõ új
telephely, az Ipari Park területén ingatlan
vásárlása illetve bérlése is. A testület nem
támogatta a bérleti megoldást, és pályázatot írt ki, amelyben dunaföldvári ingatlantulajdonosok ajánlatait várta. A beérkezett
6 pályázatból a képviselõk hármat kizártak, és végül – figyelembe véve az árat, a
kedvezõ fizetési feltételeket, illetve, hogy
a késõbbi ingatlan mennyire felel meg a
hatósági engedélyezés feltételeinek valamint magának a mûködésnek – az Unikorn
Épker Kft. ajánlatát fogadták el, amelyben
tulajdonosként érdekelt Varga Lajos, a
Dunavíz Kft. ügyvezetõje.
Korábban az Ipari Parkot fenntartó, önkormányzati tulajdonú DIT Kht. pályázatot nyújtott be az Ipari Park infrastruktúrafejlesztésére, melyben a pályázati célok
között ingatlan-felújítás, útépítés, csapadékvíz-elvezetés, az ivóvíz-hálózat korszerûsítése, szennyvíz-átemelõ építése illetve új kút kialakítása szerepel. A pályázat beadása során az Unikorn Épker Kft. –
ingatlanának felújítása érdekében csatlakozva a pályázathoz – a pályázatban 5 millió Ft-os önerõt vállalt azon épület vonatkozásában, amelyet most a Dunavíz Kft.
megvásárol. Takács Zoltán önkormányzati
képviselõ mindezt úgy értelmezte, hogy az
önerõ mértékéig az ingatlan adásvétele
után az Unikorn valamilyen formában
részt szerezhet az önkormányzati tulajdonú Dunavíz Kft-bõl.
A képviselõ felvetésére Nagy Gáborné
polgármester és Varga Lajos is reagált. Elmondták, hogy a telephely megvásárlása
egyszerû adásvétel, melynek során egy ingatlan az önkormányzat, pontosabban a
100%-ban önkormányzati tulajdonú
Dunavíz Kft tulajdonába kerül. Azzal,
hogy a telephely a Dunavíz Kft-é lesz, a
cégre száll át a beadott pályázattal kapcsolatos minden kötelezettség, tehát a pályázati önerõ vállalása is, amennyiben persze
a pályázat nyerni fog. Így az Unikornnak

Varga Lajos

Nagy Gáborné

tõl származik, mivel õ, az Unikorn Épker
Kft. tulajdonosaként, a Hunyadi parki ingatlanát eredendõen nem eladásra, hanem
bérletre kínálta, méghozzá 10 évig bérleti
díj nélküli, azaz ingyenes használatra a
költözni kényszerülõ Dunavíz Kft. számára. Csak amikor az ingyenes bérleti ajánlatot a képviselõ-testület elutasította és ezt
követõen kifejezte vásárlási szándékát, akkor tette meg eladási ajánlatát. Ekkor
azonban, számítva az etikai összeférhetetlenség problémájára, elõször is különösen
ügyelt arra, hogy az ingatlan adásvétel
kapcsán a döntést ne õ, mint Dunavíz Kft.
ügyvezetõje hozza meg, hanem döntsön a
tulajdonos önkormányzat képviselõ-testülete. Kiemelte, hogy az új telephely kiválasztása elõtt nyilvános ajánlattételi felhívás történt, majd a beérkezõ ajánlatokat az
önkormányzat megversenyeztette. Az
Unikorn Kft. ajánlata egyszerûen azért lehetett a gyõztes – szögezte le egybehangzóan Nagy Gáborné és Varga Lajos – mert
az ingatlan a legkedvezõbb és legmegfelelõbb anyagi feltételek mellett kerülhet az
önkormányzat, pontosabban a 100%-ban
önkormányzati tulajdonú Dunavíz Kft. birtokába. 

Felhívás
Takács Zoltán

az adásvétel után már semmi köze nem
lesz sem az ingatlanhoz, sem az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségekhez, és különösen nem az új tulajdonos vagyonához,
szolgáltatásának árképzéséhez. A Dunavíz
Kft. a vásárlással tulajdont szerez, és mind
Nagy Gáborné, mind Varga Lajos értetlenségének adott hangot, hogy hogyan lehet
egy ingatlanvásárlást, egy vagyongyarapodást tulajdonvesztésként értelmezni.
Habár törvényességi értelemben nincs
összeférhetetlenség a tekintetben, hogy
egy önkormányzati cég olyan külsõ cégtõl
vásároljon ingatlant, amelyben tulajdonosként érdekelt az önkormányzati cég ügyvezetõje, etikai dilemmák felmerülhetnek.
Az etikai összeférhetetlenség felvetésére
Varga Lajos válaszként kifejtette, hogy
magának az ingatlanvásárlásnak a gondolata nem tõle, hanem a képviselõ-testület5.

A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége felhívja tisztelt ügyfelei figyelmét, hogy a
2008. évben váltott Alkalmi Munkavállalói Könyvek bemutatásának határideje
2009. január 15-én lejár. Kérjük, a feldolgozás elõsegítése érdekében személyesen/ismerõsön keresztül/postai úton
mihamarabb juttassák azt vissza a következõ címre: 7030 Paks, Dózsa György u.
62.

Tájékoztató
A DUNANETT Kft. ügyfélszolgálata
a dunaföldvári Piac térrõl elköltözött a
Jobbágyõsök útja 1. szám alá. A szállítóedények és a vonalkódok cseréje is itt
történik. Elérhetõség:Horváth Gábor 0670/7085-047, 06-70/7085-602

Idén is sikeres volt a Máltai Szeretetszolgálat évzáró bálja
Jó hangulat, nagy részvételi arány jellemezte az idei, immár tizedik alkalommal megrendezett máltai bált, ahol ismét jelentõs összeg gyûlt össze az év végi adományozás céljaira. A városi sportcsarnok megtelt a rangos eseményre, a
szervezõk színes programmal kedveskedtek a vendégeknek.


SZABADOS SÁMUEL

Jákli Viktor, elnök köszöntõje nyitotta
meg az estet, majd Szentgyörgyvári Károly,
régióvezetõ méltatta a helyi szervezet munkáját és az alkalom jelentõségét. B. Menyhelyi Mária szavalata után Simon István, református lelkész elevenített fel gondolatokat a szeretetrõl és az emberbaráti segítségrõl. Papp Marcella dalait követõen az Ördögszekér néptánccsoport és a mazsorettes
lányok szórakoztatták a közönséget. Az est
meglepetése az új zenekar volt, mely elõször lépett fel Dunaföldváron.
Az estre számos meghívott vendég érkezett, többek közt Tóth Ferenc, országgyûlési
képviselõ, de jöttek vendégek Györkönybõl
és Nagykálóról is. Nagy érdeklõdés kísérte a

felajánlott mûalkotások árverését. A legnagyobb licit egy festményhez kötõdött, 55
ezer forintért kelt el, de a kisebb értékek is
10 ezer forint fölöttiek voltak. 350 ezer forint gyûlt össze csak az árverésbõl, az est teljes bevétele kb. 550 ezer forint volt.
Jákli Viktor lapunknak elmondta, hogy a
bált követõ napon indult útjára Erdélybe az
az autókaraván, mely a korábbi évek hagyományaihoz híven ajándékokat vitt a Dévai
Gyermekotthon Hálózat számára. Hét személyautó és egy kamion indult útnak 15 tonna adománnyal, köztük a földvári szervezet
felajánlásaival. 16 intézményt látogattak
meg, szinte egész Erdélyt bejárták. Városunkat Jákli Viktor, Simon István és Rivnyák
Sándor képviselte. Az akció fõszervezõje ismét Jendrolovics Gábor volt.
Dunaföldvárt régi kapcsolat fûzi a dévai
gyermekotthonhoz, néhány éve tizenöt erdélyi gyermek nyaralt városunkban a helyi civilszervezetek és az önkormányzat támogatásával. A nyaraltatás lehetõsége a jövõben
is fennáll, de szerencsére sok a meghívás, s
a gyerekek válogathatnak az üdülési ajánlatok között.

A szolgálat legjelentõsebb évi akciója a
karácsonyi csomagosztás volt. A gyûjtés
egész évben folyt, de az aktivisták az ünnepek elõtti napokban az egyik nagy élelmiszerboltban is várták a felajánlásokat. A
bál bevételébõl is vásároltak élelmiszereket. Adott ajándék lisztet a malom és bébiételeket az egészségház. Mintegy 250
családnak jutott csomag, az adományozottak listáját az egyházak, az iskolák, egészségügyi intézmények, a civil szervezetek
ajánlása alapján állította össze a szolgálat.
Sajnos, az egyre nehezedõ megélhetési viszonyok miatt évrõl évre bõvül a nehéz
helyzetûek száma, de így is a rászorultak
döntõ többségének jutott adomány.
Az ünnepek idején a szolgálat tagjai fokozott figyelemmel kísérték a beteg, magányos, vagy idõs emberek napi életét, s a
lehetõségekhez mérten igyekeztek segítséget nyújtani, nemcsak anyagi téren, hanem odafigyeléssel, néhány perces meghitt beszélgetéssel, kedves szavakkal, melyek ilyen alkalomkor gyógyírt jelenthetnek a magányra, betegségre, lelki problémákra. 

A gyógyszerész, Sanyi bácsi


KISS ÁRPÁD

Az elsõ emlékek, gyermekkorból, mikor
a régi, híd felõli ajtón lépcsõztem fel a
jószagú és rejtelmekkel teli termecskébe.
Akkor még több szép betûs, hatóanyaggal
teli üveg és porcelánedény sorakozott, sõt
volt tengelyen forgó polc is, melyen a leggyakrabban használt gyógyszerek tülekedtek. Mellette az izgalmas kismérleg, kézimérleg, amit csak trükkösen lehet tartani,
és a kétvégû kanál! Azután ötödévesen
gyakorlatra kerültem ugyanabba a terembe, az officinába, ahol a gyógyszerész kiadja, expediálja a gyógyszert a betegnek,
miután értékelte, megtaksálta a receptet,
melyet a laboratóriumban állítottunk öszsze, pl. mozsárban, pisztillussal, patendulával. Néha percekig kutattam, melyik
rendszer szerinti abc-ben bújik elõlem. Ez
a mélyvíz. Megõrizni a beteg bizalmát, a
fehér köpeny tiszteletét, közben fogalmam
sincs, hol a gyógyszer, amit keresek, csak
a képletét tudom az egyetemrõl.

Ha nem ment, kaptam egy
tippet Sanyi bácsitól, egy-egy percet megbeszélni, miért, hogyan adjuk ki a gyógyszert. De hosszú pórázon hagyott, csak akkor szólt, ha lebitangoltam a szakma ösvényérõl. No meg, ha nagyon
kellett: "Várj,
beteget nem
engedünk el.
Azért jött, mert
baja van, és segítséget kér!"
Ez a patikus
jelszava lehet,
mint a másik,
"nil nocere – ne
árts".
Sanyi bácsi,
mikor megjöttem Kenyából,
kikérdezte, miket tudok és
6.

Nagy Sándor

szuahéli nyelven többet tudott a vadászatról, mint én. (Lásd Széchenyi, Kittenberger.) Mindenre emlékezett! A félév a patikában a tanulmányom leghasznosabb szakasza
volt. Értelmet kapott, miért kellett
megtanulni a képleteket, a pH-t, az
incompatibilitást. Nekem Sanyi bácsi volt a jó Mesterem.
A hosszú lét is rövid, ha kérlelhetetlenül vége szakad, Sanyi bácsi
szép kort élt, ugye cseréltek volna
vele sokan, de egészségesen is élt!
A természet nagy barátja volt, a természetben szárazon és vízen is
ment annyit, mint a patikában. A
patikusnak is kell a magány, ahol a
beteg és az õ titkaival magában marad.
Õsszel még közös olvasmányaink
voltak, bár megbeszélni már nem
tudtuk itt.
A kollégákkal együtt váratlanul ért
a hír, mert Sanyi bácsi van, nem volt.
Most a kollégák és a sok-sok beteg együtt emlékszik a patikusra.
Kwaheri Sanyi bácsi! Jó utat! 

Rohan az
idõ!!??


SIMON ISTVÁN,

REFORMÁTUS LELKÉSZ

„Rohan az idõ” énekelte annak idején
Koncz Zsuzsa. Ha a ’60-as években igaz
volt, hogy ilyen „izgága idõket” élünk, akkor most még inkább az. Manapság ugyanis jobban rohan az idõ, mint valaha, mi pedig együtt rohanunk vele. Ma is igaza van
Villonnak, amikor így fohászkodik: „az
évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmazz nekünk Jézus
herceg.”
Kérdés persze, hogy az idõ szárnyal, rohan-e, vagy mi magunk, akik érezzük,
hogy az idõ foglyai vagyunk? Ha meggondoljuk, hogy négymilliárd éve kezdõdött el
a földi élet, akkor nem mondhatjuk, hogy
olyan sietõs lenne az idõnek. Sõt, inkább
olykor megállt az idõ, vagy mint ama
„négy ökör, az országúton végig a szekérrel, lassacskán ballagott”.
Bizton állíthatjuk tehát, hogy mi rohanunk és nem az idõ. Szeretnénk egyszerre
mindenütt jelen lenni és minden tõlünk telhetõt megtenni, sikeres lenni. Ezzel csak
az a baj, hogy közben átrohanunk az életen, és igazán sehol sem vagyunk jelen, vagyis a „Hosszútávfutó magányosságát” éljük át.
Mindig is tudtuk, hogy e Földön vándorok, zarándokok vagyunk, de attól nem leszünk elõbbre, ha folyton rohanunk. Egyre
szûkösebben élünk, egyre szegényebbek
vagyunk, de az idõnkkel még mindig mi
gazdálkodunk. Aki sokat markol, keveset
fog – mondták a régiek. Mintha elõre látták volna a jövõt, hogy, aki túl sokat markolja a mobil- illetve maroktelefonját, az

Felhívás
Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke elismerve
a civil szféra megyénk közéletében betöltött szerepét ismét pályázatot hirdet „Az Év
Tolna Megyei Civil Szervezete és a
Bazsonyi Arany Mecénás díj” elnyerésére.
Pályázhatnak azok a Tolna megyei társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett. Nem
nyújthatnak be pályázatot: közhasznú társaságok és közalapítványok.

szeretlek és megértelek. Veled vagyok, és veled maradok mindig,
bármi történjék is ezután.”
Így lehetne valahogy egymást
megszelídíteni, vagyis köteléket
teremteni, ahogy a róka mondja a
kis hercegnek. Jézus szerint: „Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a
Földet.”
Mi a boldogság?
Az, hogy jól érezzük magunkat,
otthon érezzük magunkat a bõrünkben, és eközben mások sem
Simon István
érzik rosszul magukat a körünkkevés igazi kapcsolatot, „köteléket fog te- ben. Kell ennél több?
remteni”.
Rohan az idõ? Lehetséges, de félõ, hogy
Szegényen is gazdagok vagyunk, mert mi az idõnél is jobban rohanunk. Jó lenne,
mindenre van idõnk, amire csak szakítunk. ha 2009-ben nem rohannánk, csak együtt
Ily módon van, illetve lehet idõnk önma- vándorolnánk a közös úton, hiszen Te meg
gunkra, egymásra és a közös vándorlásra, én útitársak vagyunk.
hiszen útitársak vagyunk. Elõször megpróÁldásokban gazdag újesztendõt kívánok:
bálhatunk csak „úgy lenni”, s aztán vala„Áldjon meg utadon az Úr,
mit tenni, netán olykor csendben lenni, s
Szegõdjön melléd társadul,
kizárni azt a bábeli hangzavart az életünkMinden lépéshez adj erõt
bõl és a lelkünkbõl, amely nem csak a füNehogy megállj a cél elõtt.” 
lünket hasogatja. Egy idõ után tapasztaljuk
majd, hogy megcsendül bennünk a Csend,
s meghalljuk azokat a rég elfelejtett szavakat, amelyek egyszer csak a lelkünkben
fölhangzanak: „Jó, hogy élsz, fontos vagy
nekem. Tudom, hogy nem könnyû neked.
Ne félj, mert én szeretlek és megértelek.
85 éves korában elhunyt László
Veled vagyok, és veled maradok mindig,
Gyuláné, Vörös Rózsa. Rózsika néni
bármi történjék is ezután.” Ha a Csend
életének fontos eseményeit megosztotilyen, vagy ehhez hasonló szavakat muzsita velünk, visszaemlékezéseivel, régi
kál nekünk, akkor többé nem rohanunk és
fotók közreadásával segítette munkánmenekülünk, sem önmagunk, sem mások
kat. Hozzájárult ahhoz, hogy a város
elõl. Sõt, olykor megállunk, megérintjük
történelmének eseményeit az õ szemén
egymást, azokat, akik közel vannak hozkeresztül is megismerhessék újságunk
zánk és a szívünkhöz, s elismételjük nekik
olvasói. Búcsúzunk Tõle. Temetése
ezeket az ajándékba kapott szavakat: „Jó,
2009. január 16-án 14 órakor lesz a Fehogy élsz, fontos vagy nekem. Tudom,
hérvári utcai temetõben. 
hogy nem könnyû neked. Ne félj, mert én
A pályázat célja: Annak részletes megismerése, hogy a civil szervezetek milyen – a
településen lakók érdekeit szolgáló – tevékenységet végeztek 2008-ban, illetve mûködésükkel hogyan gazdagították Tolna
megye értékeit.
A pályázatot pályázati adatlapon, a
szükséges mellékletek csatolásával, zárt
borítékban, postán vagy személyesen lehet benyújtani a következõ címre: Tolna
Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
A pályázat benyújtásának határideje:
7.

2009. január 23.
A pályázaton elnyerhetõ: „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” cím és
100.000 Ft összegû támogatás, valamint a
civil szervezetek pályázatban megjelölt
javaslata alapján a „ Bazsonyi Arany Mecénás” cím.
A részletes pályázati felhívás és adatlap
letölthetõ: www.tolnamegye.hu A pályázatról bõvebb információ kérhetõ: Tolna
Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet.
Tel.: 74/505-698. 

Újságírók Fejér megyébõl
December közepén a Pannon Lapok
Társaságának tulajdonában lévõ Fejér
Megyei- és Dunaújvárosi Hírlap szerkesztõi, újságírói keresték fel városunkat. A népes (ötven fõs) társaság közös
évzáró és nyugdíjas búcsúztató rendezvényét tartotta Dunaföldváron.


SZIEGL ERIKA

Elekes András, a Fejér Megyei Hírlap
fõszerkesztõje és az esemény szervezõje
elmondta, hogy évek óta hagyomány az
utazás, hiszen a legjobb írások sokszor
személyes élménybõl fakadnak, és persze
a kollegák alkalmi együttléte is fontos. Az
ötlet Gallai Pétertõl érkezett, aki ifj. Szigeti Sándorral és Kovács Anitával a földváriak csapatát erõsíti a Dunaújvárosi Hírlapnál.
A program a várudvaron kezdõdött. A
torony és kilátó megtekintése után Gallai
Sándor, az esemény helyi szervezõje szakszerû borbemutatót és -kóstolót tartott saját, legjobb évjáratú, díjnyertes boraiból.
Sanyi bácsi, mint lelkes helytörténész a

borok bemutatását a hozzájuk kapcsolódó, autentikus
helyi történetekkel színesítette, így egy-két órára igazi „kisakadémia” színhelyévé vált az ispánház. A jó
hangulat
megalapozása
után a Ladi Pince Borozóba
vonult a társaság, ahol Jankó Árpád klarinétos zenekarával igazi meglepetés bulival várta kollégáit.
„Sok kollegám utazott át rendszeresen
Dunaföldváron, de nem gondolták, hogy
ilyen kincsek léteznek a településen, mint
a várudvar, a gyönyörû fekvésû Duna-part,
a löszbevájt pincék és a finom helyi borok.
A borkóstolót külön is köszönjük Gallai
Sándornak, aki igazán emlékezetessé tette
földvári kirándulásunkat. Sok munkatársam fogalmazta meg, hogy a tavalyi
rácalmási évzárónál a földvári buli sokkal
emlékezetesebb marad” – mondta el lapunknak Elekes András.
Dunaföldvár nem tartozik a Dunaújváro-

si Hírlap terjesztési területéhez, ennek ellenére sok helyi vonatkozású hír jelenik meg
rólunk. A sikeres évzáró után reméljük, ez
nem csak a földvári kollégáknak lesz köszönhetõ. 

Kulturális hírek röviden


BAKSAY ERIKA

A szép beszédért
Az általános iskola magyar munkaközössége decemberben bonyolította le a Kazinczy Szépkiejtési Verseny házi fordulóját a dunaföldvári felsõ tagozatosok számára. Az 5-6. osztályosok közül 24, a 7-8.
osztályosok közül 9 diák nevezett be a versenyre, ahol mindenki egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveget olvasott
fel. Lévén, hogy a Kazinczy neve által
fémjelzett verseny célja a szép magyar be-

Farkas Beáta

Balogh Áron, Furják Gergely

széd ápolása, az értékelés fõ szempontjai a
megfelelõ hanglejtés, hangsúly, a szöveg
helyes értelmezése és a szép kiejtés voltak.
Az 5-6. évfolyamon Farkas Beáta, a 7-8.
évfolyamon Doszpod Dalma ért el elsõ helyezést. Õk képviselik majd Dunaföldvárt
a paksi területi fordulón, amelyet februárban az országos döntõ követ.

lás, Furják Gergely és Balogh Áron verseit illetve fotóit mutatja be. Bár a fotók és
versek önmagukban is élvezhetõk, a sajátos összmûvészeti próbálkozásban vers és
kép szoros tematikus, hangulati egységet
képez. A két diák külön-külön már próbálkozott a fotózással illetve a versírással,
együtt, ebben a formában elsõ alkalommal
mutatkoztak be. Terveik szerint folytatják
a közös munkát, illetve szívesen kiadnák
elkészült munkáikat egy albumban.

„Árnyék nélkül”

Kilenced

címmel január közepéig látható az a kiállítás a mûvelõdési központ Folyosógalériáján, amely két dunaújvárosi középisko-

Régi magyar hagyomány a vallásos emberek körében a kilenced, amit a helyi katolikusok körében évrõl-évre megünnepelnek.

Doszpod Dalma
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A kilenced az adventi ünnepkör jegyében telik, közös várakozás Jézus születésnapjára.
Kilenc családnál fogadják együtt a szent
családot, Jézust, Máriát és Józsefet, kilenc
napon át, kilenc helyen, december 15-tõl 23dikáig. Az összejövetelen a résztvevõk rózsafûzért imádkoznak, imádságos énekeket
énekelnek, várják a karácsonyt, Jézus eljövetelét. Az imádkozást, éneklést lakoma követi, a házigazda süteménnyel, itallal kínálja
a vendégeket. A dunaföldvári katolikusok
közösségének kilenc tagja ezen az adventen
is megtartotta a régi hagyományt, és várta
együtt a keresztény világ legnagyobb ünnepét.

Gimnáziumi csoportok karácsonyi
mûsora
December 20-án a mûvelõdési házban
mutatkozott be a Magyar László Gimná-

Dunaföldvár hírességei

Rökk testvérek
A Rökk fivérek idõsebbje, Szilárd 210
éve született, öccse, Rökk Pál pedig 200
éve látta meg a napvilágot. A dunaföldvári kötõdésû testvérpár többek között
karitatív adományai révén lett halhatatlanná.


BALOGH EMESE

Rökk Szilárd Elõszállás pusztán született 1799. augusztus 21-én, Rökk Pál és
Szabady Terézia házasságából. A házaspár tizenkét gyermeke közül négy élte
meg a felnõttkort; a legidõsebb Rökk Szilárd volt. A szülõk gondos nevelésben részesítették gyermekeiket, Rökk Szilárd az
elemi iskoláit Dunaföldváron végezte,
ahova 1802-ben költözött a család. A gimnáziumi és egyetemi éveit Pesten töltötte,
ahol az ügyvédi szigorlat letétele után irodát is nyitott; többek között a Beniczky,
Majthényi és Szeleszky család jogtanácsosa lett.
Annak ellenére, hogy rendkívül takarékos életet élt, többször járt külföldön; fõleg Olaszországot és Svájcot kedvelte.
Beosztó életmódjának köszönhetõen
nagy vagyont gyûjtött össze, melyrõl
környezete is csak az 1888. szeptember
25-én bekövetkezett halála után értesült.
Végrendeletével 750 000 forint összegû
hatalmas vagyonát a tudományok és mûvészetek elõmozdítására, szociális gyá-

zium musical és színjátszó csoportja. A mûsor elsõ felében ismert
dallamokat követõen
Lukácsi Pálné színjátszói mutatták be irodalmi
mûsorukat.
Elõbb Karinthy Frigyes
Elõszó címû versét
mondták el sajátos felfogásban, majd egy hagyományos összeállítást adtak elõ versrészletekkel, idézetekkel,
szép gondolatokkal az ünnep, szeretet,
szerelem, élet, elmúlás, karácsony gondolatkörben.
A Teleki Károly és Telekiné Rábai Melinda által vezetett musical csoport a Valahol Európában és a Dzsungel könyve címû

musicalekbõl mutatott be részleteket. A javarészt gimnazistákból álló társulat a Teleki házaspár által szervezett két tábor után
alakult, mûködésének kezdetén második
lett Pakson, a Megyei Úttörõszövetség által szervezett „Ki mit tud?”-on. 

molításra és kisebb részben egyházakra
hagyta. 100.000 Ft-ot hagyományozott a
katolikus és protestáns egyházak és iskolák, tanítóképzõk, nevelõintézetek, iparegyesületek, gyermekkertek, zenedék,
múzeumok részére, valamint a csángók
letelepítésére. Az árvák és szenvedõk, a
rabok és lábadozók, az elmebajosok, testi fogyatékosok, a cselédek, a bölcsõdék
és menedékházak, a kórházak és segélyzõ egyesületek, az elaggott özvegyek és
sínylõdõk számára 200.000 Ft-ot hagyott. A Magyar Tudományos Akadémia
részére 10.000 Ft-ot, a tudományegyetem
számára 30.000 Ft-ot, a tudományok és
mûvészeti célok fejlesztésére a 200.000
Ft-ot, az igazságügyminiszter hatáskörébe pedig 65.000 Ft-ot örökített. Ezeken
kívül az állatkínzás meggátolására az állatvédõ egyesület céljaira 50.000 Ft-ot
hagyott.
A bõkezû jogász emlékét ma Budapesten utca õrzi.
Rökk Pál, a család legfiatalabb gyermeke, 1809. február 13-án született
Dunaföldváron. Elemi iskoláit is itt végezte, míg a középiskolát és a jogi egyetemet
bátyjához hasonlóan Pesten. 1827-tõl,
édesapja halálának évétõl hétvégén a családi gazdaság vezetõje, hét közben a pesti
társasági élet kedvelt figurája.
Az 1832. esztendõt Pozsonyban töltötte,
ahol rendszeresen látogatta az országgyûlést. Egy évvel késõbb írnoki állást kapott
a Pest-Nagyvárad kerületi fõtisztségnél,
majd öt év múlva a helytartótanács tollvi-

võvé és a pesti alapítványi épületek felügyelõjévé nevezte ki, 1842-ben pedig a
Taksonyi-uradalom kezelésével bízták
meg.
A forradalom és szabadságharc idején
Kossuth feltétlen híve, fegyveres nemzetõr. A taksonyi század kapitányaként a Dunán átkelõ ellenséges csapatok átkelését
akadályozta, Aulich Lajos hadtestének
mozgását segítette. A világosi fegyverletételt követõen Pesten, az Újépületben tartották fogságban csakúgy, mint Batthyány
Lajos grófot, Károlyi István grófot, illetve
Perényi Ferencet, az országgyûlés elnökét.
Féléves fogva tartását követõen gróf
Almássy Mór közbenjárására engedték
szabadon. Taksonyba költözött édesanyjával; itt bérelt birtokot, de hamarosan ismét
az alapítványi uradalmi birtokok felügyeletével bízták meg. 1860-ig látta el ezt a
tevékenységet, ekkor Sajóládra költözött.
Idõközben 1857-ben házasságot kötött
Scherer Klementinával, egyetlen fiuk
1860-ban halt meg.
Rökk Pál Sajóládon is aktív közéletet
élt: közmûvelõdési, gazdasági egyesületek, a vármegye közigazgatási bizottságának tagjaként, sokat tett Borsod vármegyéért. A Borsod megyei Hitelszövetkezet
elnökeként saját vagyonából nyújtott hitelt a kisgazdáknak, és bátyjához hasonlóan õ is nagy összegekkel gyarapította a jótékony intézeteket.
A Rökk-család utolsó sarja 1896. szeptember 8-án halt meg.
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Adventi
vásársorozat a
várudvaron
Idén második alkalommal rendezte
meg a mûvelõdési ház és a
Tourinform Iroda az Adventi Vasárnapokat a várudvaron. A négy vasárnapon árusokkal, gyermekprogramokkal, játszóházzal, kulturális programokkal várták a látogatókat.


BAKSAY ERIKA

A rendezvény alapgondolata szerint
nem is annyira az ajándékvásárlást célozta meg, sokkal inkább a találkozást,
együtt ünneplést, beszélgetést forralt
bor, lángos mellett, az ünnepi várakozás
hangulatában. Ahogy azt Szer Noémi és
Sziegl Erika, szervezõk elmondták, a
négy vasárnap sikere nem volt egyenletes. Az elsõ két alkalom után az árusok
egy része már nem tért vissza, holott az
apró ajándékok, karácsonyi díszek, kézmûves tárgyak vásárlása az ünnepi hangulat szerves része. Mint mondták, jó
lenne, ha a jövõben több árus, kereskedõ, kézmûves sõt civil szervezet jelenne
meg a rendezvényen, árulná készítményeit, mutatná be munkáit.
Felvetõdött a gondolat, hogy jövõre
nem a Béke téri szökõkúton helyeznék
el a város adventi koszorúját, hanem a
várban, hogy a rendezvény minden része egy helyen legyen látogatható. A
rendezõk – terveik szerint – fejleszteni
szeretnék az Adventi Vasárnapokat,
hogy minél több földvári és környékbeli
érdeklõdõ ünnepelje együtt a karácsonyt. 

Ötéves az
Ördögszekér
Decemberben megalakulásának ötödik
évfordulóját ünnepelte az Ördögszekér
tánccsoport. A dunaföldváriak 2003ban a szüreti rendezvényeken láthatták
elõször színpadon az alakuló néptánc
együttest.


BALOGH EMESE

Az induláskor még négy párral fellépõ
csoport Rabóczki Anikó, Appelshoffer János és Kovács Zoltánné irányításával
késõbb egyesületté alakult. Az Ördögszekér Táncegyesület napjainkban három kor-

osztály számára is biztosítja a néptánc közösségi élményét; a néptáncot szeretõ földváriak kezdeményezésére a gyermekcsoport mellett megalakult az ifjúsági- és felnõtt csoport is. Az egyesület mûvészeti
munkájának irányítását Rabóczki Anikó és
Appelshoffer János végzi; az egyesület elnöke, az adminisztrációs, szervezési feladatok összefogója Fafkáné Simon Ildikó,
a pályázatok elkészítésében hathatós segítséget nyújt Varga Ákos és Appelshoffer
Regina.
Az Ördögszekér Táncegyesületet a tagok és a szülõk mellett sokan támogatják.
A vezetõk mérföldkõként emlékeznek a
Tamási Józsefné nyújtotta támogatásra,
melybõl a felnõttek elsõ fellépéséhez szükséges jelmezeket, az eredeti moldvai ruhadarabokat meg tudták vásárolni. Köszönik
Jákli Viktor anyagi és természetbeni segítségét, az önkormányzattól, a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezettõl, a Lubik
10.

Könyvelõirodától, a Kertbarát Klubtól, a
képviselõ-testület tagjaitól érkezõ támogatásokat valamint a mûvelõdési központ
biztosította lehetõségeket.
Mint azt Rabóczki Anikó elmondta, a repertoár összeállításakor a legfõbb szempont a korosztály, az alkalom és a meglévõ
jelmezek. A magyarországi tájegységek
táncai mellett fontosnak tartják, hogy színpadra vigyék a határon túli magyarság
néptánchagyományait is.
Fafkáné Simon Ildikó hangsúlyozta,
hogy az egyesület életében meghatározó
élmények a hazai fellépések mellett a külföldi szereplések is. Az ördögszekeresek
jártak már német testvérvárosunkban,
Weikersheimben, táncoltak Szicíliában,
majd otthonukban is fogadták szicíliai
vendéglátóikat. A legnagyobb
élményt
azonban az erdélyi
utak jelentették, melyek autentikus közlõk vezetésével tánctanulással fonódtak
össze.
Mint azt a táncegyesület mûvészeti vezetõje elmondta, idén az
erdélyi táncok színpadra vitele mellett a
baracsi néptáncosok
bevonásával egy nagyobb szabású mûsorra készülnek. Ugyanakkor a hagyományos
dunaföldvári programokat is megszervezik: február 7-én farsangi táncházat tartanak a mûvelõdési házban, elõtte két héttel
a tornacsarnokban nagyszéki táncokat tanítanak az érdeklõdõknek, február közepén pedig továbbképzést szerveznek a
gyerekeknek, hogy a szólóversenyen indulók tökéletesíthessék tudásukat. 

A Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesület 2008. évi
közgyûlésének határozatai
1/2008. sz. közgyûlési határozat
a 2007. évi közhasznúsági jelentés
elfogadása.
2/2008. sz. közgyûlési határozat
2008. évi költségvetési tervezet elfogadása. 

Mûvelõdési ház
Januári programok
FOLYOSÓ GALÉRIA JANUÁR 16-IG
Árnyék nélkül
Furják Gergely és Balogh Áron alkotásai.
JANUÁR 15. CSÜTÖRTÖK, 11 ÉS 14 ÓRA
Lúdas Matyi
Mesemusical a Honvéd Táncszínház
elõadásában. Jegyár: 1.000 Ft
JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA
„Népszerû Tudomány“ Elõadássorozat
a Mûvelõdési Központ és a Magyar
László Gimnázium közös szervezésében
Civil kurázsi-emberi magatartáskultúra.
Levente Péter elõadása. Helyszín: a
gimnázium aulája. Jegyár: 500 Ft.
JANUÁR 19., HÉTFÕ 18 ÓRA
„Téli Esték” elõadássorozat a Kertbarát Klub szervezésében
Szív és érrendszeri betegségek
Elõadó: Dr. Simon Julianna, kardiológus fõorvos
JANUÁR 21., SZERDA, 14 ÓRA
Filharmónia – Ifjúsági Bérletsorozat
Szamosi Szabolcs (orgona) és Solymosi
Péter (trombita)
JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK
Magyar Kultúra Napja
18 ÓRA
„Dunaföldvár Kultúrájáért” díj átadása
18,30 ÓRA
„Az igazat mondd, ne csak a valódit”
Zenés rendhagyó irodalmi est Eperjes
Károly tolmácsolásában
Gordonkán: Négyessy Katalin
JANUÁR 26., HÉTFÕ 18 ÓRA
„Téli Esték” elõadássorozat a Kertbarát Klub szervezésében
Új gyümölcsfajták termesztése, almakóstoló. Elõadó: Rivnyák Sándor, gyümölcstermelõ.
JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA
„Népszerû Tudomány“ Elõadássorozat
a Mûvelõdési Központ és a Magyar
László Gimnázium közös szervezésében
Gazdálkodj okosan!
Simonné Gurics Annamária elõadása.
Helyszín: a gimnázium aulája. A belépés díjtalan.

Kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás 2009-ben
A kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást Dunaföldváron az alábbi ütemterv szerint
végezzük:
Január:
Irinyi, Völgy, Magyar, Kossuth, Kodály, Pipacs, Dankó, Hámán, Sallai, Móra, Erkel utca,
József-hegy, Liszt, Váczi, Ságvári, Táncsics
utca, Barota puszta, Elõszállási utca.
Február:
Attila, Elõszállási utca, Barota köz, FelsõHomokerdõ, Temetõ sor, Csaba sor, Korvin,
Virág, Csaba, Puskás, Tó, Móricz, Május 1.
utca, Malom köz, Fehérvári, Derecskei, Kinizsi utca, József kertsor, Fûzfa sor, Vörösmarty
u., Toldi tér, Tavasz, Kossuth utca, József tér.
Március:
Kadarka utca, Felsõ-Öreghegy, Mazsola,
Felsõfok, Felsõ-Homokerdõ, Szõlõskertek,
Kadarka utca, Kossuth tér, Kossuth, Vak
Bottyán, Belsõ-Bölcskei, Alsó-Bölcskei utca,
Tabán, Kálvária, Duna, Jókai, Ilona, Petõfi,
Flórián, Templom, Kossuth utca, Béke tér, Ifjúság tér, Gábor P., utca, Reiter köz, BelsõKertek köze, Deák utca, Külsõ-Kertek köze,
Dézsma sor, Vágóhíd, Vadász, utca, Magyar
köz, Magdolna, Arany J., Paksi utca, Major
köz, Béri B. Á. Utca, Aradi köz, Völgy , Bethlen, Rózsa, Dózsa utca.
Április:
Mély út, Templom-hegy, Várdomb, Váralja,
Rákóczi, Magyar, Irinyi, Ady, Sóház, Duna
utca, Beszédes sor, Mészáros, Paksi, Kéri,
Völgy, Kereszt utca, Vermek sora, Újvermek
sora, Katona, Radnóti, Kölcsey, Kereszt,
Damjanich, Szondi utca, Homokerdõ, Baross
utca, Batthyány sor, Vasútállomás.
Május:
Erzsébet, Vasút, Szent László, Szent István,
Kereszt, Jobbágyõsök, Iskola, Paksi, Árpád,
Baross, Püspök, Kereszt, Mednyánszky, Paksi, Kéri utca, Csáki köz, Pince köz, Dobó, Iskola utca, Mezei köz, Pentelei utca.
Június:
Fehérvári, Alsó-Bölcskei utca, Tójárás, Hunyadi, Széchenyi utca, Györki sor, FelsõBölcskei utca, Sziget köz, Zrínyi utca, Homoki köz, Bezerédj, Bercsényi, Solti utca, Alsórév, Tóth-völgy, Alsó-Burgundia, Felsõ-Burgundia, Bánom köz, Baross dülõ, KülsõTéglaház, Külsõ-Paksi utca, Bakaszállás,
Munkácsy, Külsõ-Kéri utca, KözépHomokerdõ, Diós, Somos-hegy, Anna-hegy,
Paksi utca, Alsó-tó, Külsõ-Bölcskei utca,
Gyula-hegy, Matild puszta, Pentelei utca.
Július:
Irinyi, Völgy, Magyar, Kossuth, Kodály, Pipacs, Dankó, Hámán, Sallai, Móra, Erkel utca,
József-hegy, Liszt, Váczi, Ságvári, Táncsics
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utca, Barota puszta, Elõszállási utca, József
tér, Attila utca.
Augusztus:
Puskás, Tó, Móricz, Május 1. utca, Malom
köz, Fehérvári, Derecskei, Kinizsi utca, József
kertsor, Fûzfa sor, Vörösmarty utca, Toldi tér,
Tavasz, Kossuth utca, Kossuth tér, Templom,
Kadarka utca, Felsõ-Öreghegy, Mazsola, Felsõfok, Felsõ-Homokerdõ, Barota köz, Temetõ
sor, Csaba sor, Korvin, Virág, Csaba utca.
Szeptember:
Béke tér, Ifjúság tér, Gábor P. utca, Reiter
köz, Külsõ-Kertek köze, Belsõ-Kertek köze,
Deák tér, Dézsma sor, Vágóhíd utca, Templom-hegy, Várdomb, Váralja, Rákóczi, Sóház,
Templom, Ady, Duna, utca, Beszédes sor,
Mészáros, Paksi, Kéri, Völgy, Kereszt utca,
Vermek sora, Újvermek sora, Katona, Magdolna, Arany J., Paksi utca, Major köz, Béri
B.Á., utca, Aradi köz, Völgy, Bethlen, Dózsa,
Irinyi, Magyar, Rózsa, Vadász utca, Magyar
köz, Felsõ-Homokerdõ, Szõlõskertek, kadarka, Vak Bottyán, Belsõ-Bölcskei, AlsóBölcskei utca, Tabán, Kálvária, Duna, Jókai,
Ilona, Petõfi, Flórián utca, Mély út.
Október:
Radnóti, Kölcsey, Damjanich, Szondi, Kéri
utca, Homokerdõ, Baross utca, Batthyány sor,
Vasútállomás, Erzsébet, Vasút, Szent László,
Szent István, Jobbágyõsök, Árpád, Püspök,
Mednyánszky, Paksi utca, Csáki köz, Pince
köz, Dobó, Iskola utca, Mezei köz, Pentelei
utca.
November:
Pentelei, Fehérvári, Alsó-Bölcskei, Tójárás,
Hunyadi, Széchenyi utca, Györki sor, FelsõBölcskei utca, Sziget köz, Zrínyi, utca, Homoki köz, Bezerédj, Bercsényi, Solti utca, Alsórév, Tóth völgy, Alsó-Burgundia, Felsõ-Burgundia, Bánom köz, Baross dülõ, KülsõTéglaház, Külsõ-Paksi utca, Bakaszállás,
Munkácsy, Külsõ-Kéri utca, KözépHomokerdõ, Diós, Somos-hegy, Anna-hegy,
Paksi utca, Alsó-tó, Külsõ-Bölcskei utca,
Gyula-hegy, Matild puszta.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden nyilvántartott ingatlan, lakás tulajdonosával, használójával külön értesítés helyett személyesen
vesszük fel a kapcsolatot.
A szolgáltatás jellegébõl adódóan a jelzett
idõponttól függetlenül mindig a lakosság rendelkezésére állunk.
Caminus Tüzeléstechnikai Kft.
7030 Paks, Kishegyi u. 10/a
Tel., fax: 75/ 310-845

Szezonzáró vadászat
vendégekkel
Szokásaihoz híven december közepén
tartotta
évzáró
vadászatát
a
Dunaföldvári Vadásztársaság. Ez alkalomból sok vendégvadászt hívtak meg
fõleg a szomszédos településekrõl, de az
ország távoli városaiból, sõt Szlovákiából is érkeztek résztvevõk.


SZABADOS SÁMUEL

Az idõjárás nem volt igazán kedvezõ,
egész délelõtt szemerkélt az esõ, emiatt sáros, csúszós volt a talaj, lassította a terepen
való mozgást. Az enyhe idõ viszont kellemessé tette a szabadban tartózkodást. Süveges József, a társaság elnöke eredményesnek nevezte a délelõttöt a résztvevõk
számát és a kilõtt vad mennyiséget tekintve is.
A társaság tagjai nagy számban jelentek
meg a reggeli induláskor, 56 fõ vágott neki a terepnek. A Burgundiától dél felé haladva mintegy 12 kilométeres távot jártak
be a vadászok a hatos útig. Tizenkét hajtó
is közremûködött az eredményesség érdekében. Sok volt a fiatal, akik nagy izgalommal lesték a vadak felbukkanását. Néhányan közülük életük elsõ vadászatán
vettek részt. Ezúttal apróvad, nyúl és fácán
került kilövésre, összesen 22 illetve 14 darab. Az utóbbi évek átlagát tekintve ez jó
eredménynek mondható. A biztonsági
rendszabályok szigorú betartásának eredményeként rendellenesség, vagy baleset
nem történt.
Délután kettõ óra körül érkezett meg a
társaság a vadászházba, ahol finom disznótoros várta õket. A menü orjaleves, töltött
káposzta illetve sült kolbász és hurka volt,
majd desszertként sütemények. Az ízlésesen tálalt ételek gyorsan fogytak az asztalról, a hangulatot vidám zeneszó is fokozta.
Az esti órákig tartó kötetlen beszélgetésen
a délelõtt illetve az év eseményeit értékelték a vadászok.
Kovács György Nagydorogról érkezett.
Évek óta van kapcsolata a földvári társasággal, többször megfordult itt vadászatokon is. Dicsérte a jó hangulatot, mely általában a földvári programokat kíséri, meg
volt elégedve a szervezéssel és természetesen az ebéddel, mint mondta tapasztalatszerzésnek is jók az ilyen alkalmak, más a
környezet, kicsit eltérõ a vadállomány öszszetétele. Nagydorog környéke jobban er-

dõsült, több a nagyvad, Földvár viszont
apróvadban gazdagabb. Reményét fejezte
ki, hogy a következõ évben is meghívják
földvári barátai egy-két vadászatra.
Osztrozsánszky Károly a Felvidékrõl,
Szlovákiából érkezett erre az alkalomra.
Személyes kapcsolatai révén elõször vett
részt földvári vadászaton. Tetszett neki az
egész napi program. Náluk is hasonló módon zajlanak a vadászatok, gyakori a vendéghívás is, a közös vacsora ott is elmaradhatatlan. A magyar határhoz közeli Diószegen él, nem messze a Dunától. A természeti környezet az ittenihez hasonló, területük nagy része szántó, viszonylag kevés
az erdõ, akárcsak Földváron. Apróvadban
talán gazdagabb az õ vidékük. A közelség
miatt gyakran megfordulnak náluk Magyarországról érkezõ vadászok is. Kedvezõ tapasztalatai alapján a mielõbbi visszatérést tervezi.
Süveges József, elnök beszélt a jövõ feladatairól is. Rövidesen terveznek egy vaddisznóhajtást, a vadkárok megelõzése végett. Télen a vadak etetése, itatása az aktuális teendõ az állomány védelme érdekében.
Az M6-os út építése sajnos hátrányosan
érinti a társaságot, csökken a területe. A
vadak mozgásán már így is érzõdik az
építkezés hatása. A jövõben a zajártalom
és az út által kettészakított terület közti átjárás jelenthet majd problémát. 

Varró Máté arany éremmel zárta a múlt
évi versenyszezont
Tovább folytatja múlt évben kezdõdött
sikersorozatát Varró Máté. A Beszédes
József Általános Iskola nyolcéves tanulója két éve a Dunaferr SE színeiben
kezdett sportolni. A hazánkban még kevésbé elterjedt gumiasztal sportágban a
2008-as év hozta meg számára a sikert
és az ismertséget.
SZABADOS SÁMUEL
Nyáron a diákolimpián szerzett aranyérmet, majd októberben korosztályában
nyert bajnoki címet. Novemberben újabb
rangos versenyen szerepelt eredményesen
Máté. Veszprémben rendezték a III. Pannon Kupa Gumiasztal versenyt, ahova idén
elõször külföldrõl is hívtak résztvevõket,
így a színvonal is nemzetközi szintûvé
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vált. A kupa célja egyrészt a sportág népszerûsítése, másrészt a hazai versenyzõk
megmérettetése volt az európai élmezõny
tagjaival a nemzetközi porondon.
A 8-10 éves korosztályban állt rajthoz
a földvári fiú a 15 fõs mezõnyben. Az elsõ nap már eredményes volt számára, negyedikként jutott a döntõbe. Másnap még
egy helyet sikerült elõre lépnie, s a nyolc
résztvevõ közül harmadikként állhatott
fel a dobogóra. Személyében az egyik
legfiatalabb érmes versenyzõt ünnepelhették. Eredményei alapján Máté meghívást kapott a december 7-i Budapest-vidék utánpótlás bajnokság keretein belül
megrendezett évadzáró gumiasztal versenyre. Az év során elért teljesítmények
alapján a legjobb nyolc versenyzõ vett
részt az évadzárón. A bírák egy bemutatott gyakorlat alapján pontoztak, tehát
nagy volt a tét. Máté nagyszerû teljesítményt nyújtott, így õt illette meg az elsõ
helyért járó aranyérem.
A remek eredmények után a fiatal sportoló elõtt nagy feladatok állnak az idei évben, több versenyen címvédõként indul.
Rövid téli pihenõ után januártól keményen
készül a tavaszi folytatásra. 

Szlobodnyik Zsolt
vezeti az országos
ranglistát
Szlobodnyik Zsolt terepkerékpáros sikereirõl rendszeresen beszámolunk lapunkban. A múlt év sok sikert hozott a
számára, pontjai alapján a hazai ranglistán az U 23-as kategóriában az elsõ
helyen áll, de a felnõttek versenyében is
az elõkelõ negyedik hellyel büszkélkedhet. A világranglista 249. helyezettje, a
felnõtt és korosztályos eredményei alapján már fiatalon sikerült felkerülnie a
rangot jelentõ lajstromra.
SZABADOS SÁMUEL
A múlt évi versenyszezon januárban
kezdõdött. A balassagyarmati fordulón a
második helyet szerezte meg, ezzel kissé
elégedetlen volt, nem alaptalanul, mert a
következõ versenyeken végig az elsõ helyen végzett. Persze ezekért a sikerekért
keményen meg kellett küzdeni. Balasagyarmatra kissé felkészületlenül ment el,
de késõbbiek során fõleg fizikailag sikerült
pótolnia a hiányosságokat.


Az utánpótlás versenyekkel párhuzamosan a felnõttek viadalain is indult, ahol érmes és érem közeli helyezéseket ért el. Az
év legrangosabb eseménye a nyári országos bajnokság volt. Zsolt közben a Dunamaraton versenyen megsérült. Az egyik
résztvevõ borult kerékpárjával, s fellökte
õt is. A bajt fokozta, hogy egy motoros is
ráesett, aki a futamot kamerázta. A könynyebb sérülések ellenére az OB-n is szépen teljesített, második lett. Ha nincs a korábbi bukása, akár bajnok is lehetett volna.
Ezután pontgyûjtõ versenyek következtek itthon és külföldön. Zsolt fontosnak tartja a nemzetközi megmérettetéseket, tudja, hogy több ország eredményességet tekintve megelõz bennünket, az
igazi megmérettetés a nemzetközi mezõny és az itt elért helyezés. A szlovéniai világkupán utánpótlás válogatottként

seny és edzéstechnikán. Ebben természetesen segítséget kap klubjától és a szakemberektõl. Számításai szerint a versenyeken
dobogó közeli eredményeket vár önmagától. Ez még az ismerkedés éve lesz. Egy év
végi harmadik helyezés már nagy siker
lenne számára. A januári napok realitása
még a napi 40- 50 kilométeres tekerés mínuszos hidegben. Közben persze lehet álmodozni a bronzéremrõl. 

Megyei játékvezetõk
Ráthgéber László három éve tölti be a
megyei labdarúgó szövetség játékvezetõi
bizottságának elnöki tisztét. Meglátása
szerint a korábbi évek gondjai jelen voltak a 2008-as esztendõben is, de szerencsére nem fokozódtak. A testület számára továbbra is probléma a létszámhiány.
Legalább 130 fõs állományra lenne szükség, hogy minden mérkõzésre megfelelõ
létszámban jelenjenek meg a bírók, ezt
az igény most nem lehetett kielégíteni.
Legalább 20 fõre lenne még szükség.


Szlobodnyik Zsolt

indult, s a népes mezõnyben a 83. helyen
végzett. Ez a teljesítmény világszinten a
középmezõnyt jelenti, ami önmagában
szép eredmény, de jelzi, hogy van még
hova felzárkózni.
A téli hónapok sem jelentenek pihenõt.
Versenyek ugyan nincsenek, de rendszeres
edzésekkel kell tartani az erõnléti állapotot. Az évi versenynaptár most áll össze.
Az idei év fordulópont lesz Zsolt sport pályafutásában. Eredményei és életkora révén ez évtõl már a felnõtt elit kategóriában
fog versenyezni, mely új kihívásokat jelent. Olyan riválisai lesznek, mint a nemzetközileg is jegyzett Blazsó Márton, vagy
Parti András, aki idén egy külföldi klubhoz
igazolt. Zsolt továbbra is a budapesti
Merida Maraton Team színeiben szerepel,
klubjával meg van elégedve, és egyesülete
is értékeli teljesítményeit.
Az elit liga nem ismeretlen Zsolt számára, de most már itt kell bizonyítania, erre a
mezõnyre kell koncentrálnia. Növelnie
kell az edzésidõt, változtatni, kell a ver-

SZABADOS SÁMUEL

Gondot jelentett a Paks elsõ osztályba
való feljutása, legalábbis olyan értelemben, hogy öt utánpótlás csapata a megyében szerepel, ahova a megyébõl kell biztosítani játékvezetõket.
Az életkor komolyan meghatározza a bírók pályafutását. Harmadosztályban hatvan év felett már nem lehet mérkõzéseket
vezetni, ez bizonyos generációs rotációt
igényel. Játékvezetõi tanfolyamok indulnak évente, múlt évben 23-an tettek vizsgát, idén is indul képzés, jelentkezni lehet
még a megyei szövetségnél. Az öt játékvezetõs tevékenység egyelõre a FIFA kísérlete, de költségessége miatt a nemzeti bajnokságok alacsonyabb osztályaiban nem
lesz alkalmazható.

Ráthgéber László

13.

Az utóbbi években sajnos egyre inkább eldurvulnak a mérkõzések. A játékosok és a
közönség körében is terjed az erõszak és az
arrogancia. Már az ifjúsági meccseken is elõfordulnak súlyos szabálytalanságok, sõt tettlegesség is. Ráthgéber László a fegyelmi tárgyalásokon lepõdik meg azon a jelenségen,
hogy normális mentalitású, kiegyensúlyozott
hátterû fiatalok is milyen agresszíven tudnak
viselkedni a játék hevében. Véleménye szerint ez a viselkedésmód a felnõtt társadalomról terjedt át a gyerekekre.
Ráthgéber László dunaföldvári klubok
szereplését figyelemmel kíséri, s a játékvezetõk véleményét kikéri meccseikrõl. A
vélemények pozitívak voltak a kollégák
részérõl. Mindkét csapatunk sportszerûen
focizta végig az évet. Ugyanez vonatkozik
Tolna megyére is az országos átlaghoz viszonyítva, kevesebb piros és sárga lap került kiosztásra, mint a többi megyében.
A technikai segédeszközök elterjedése a
magasabb osztályokban már általánossá
vált. Idén a megyei elsõ osztályban is használt néhány játékvezetõ jelt adó zászlót, illetve fejhallgatót. Használatuk az idei évben valószínû szélesedni fog.
A játékvezetõk számára nem volt hosszú
a téli szünet. Többen közülük teremfoci
tornákat vezettek, január 10-étõl pedig
megkezdõdik a tavaszi szezonra való felkészülés.
Ráthgéber László nemrégen értékes serleget vehetett át a megyei szövetségtõl 15
éves munkájának elismeréseként. 

Vízi sportkör évzáró
December 5-én tartotta évadzáró összejövetelét a Dunaföldvári Vízi Sportkör.
Az elnökség kötetlen beszélgetésre és vacsorára hívta a tagságot a Ladi Pince Borozóba.


SZIEGL ERIKA

Ezúttal elmaradt a közgyûlések protokollja, de a beszélgetések tartalma óhatatlanul
az egyesület életérõl, tevékenységérõl is
szólt. A 2007-ben tervezett hat méteres
ponton-bõvítés októberben megvalósult,
melynek célja a jet-skyt használók kikötési
lehetõsége volt. A pontont tovább a hatósági szabályok miatt sajnos nem lehet bõvíteni.
Továbbra is téma, és a Botel Admirál állóhajó szempontjából lényeges kérdés,
hogy a kikötõhidat még legalább öt méter-

rel meg kellene hosszabbítani. Az egyesület
néhány évvel ezelõtt három méterrel megtoldotta a bejárót, de ez az utóbbi évek alacsony vízállása miatt kevésnek bizonyult.
A hajó állagának és funkciójának sem tesz
jót, ha a vízi szezon egy részében szárazon
áll, de a kikötõhíd meghosszabbítása nagyon költséges mûvelet. A vízi sportkör
várja mindazok segítségét, akik munkájukkal, anyagiakkal támogatni tudják céljuk
megvalósítását. 

Jobb tavaszi szezonban bízik a DSTE
A 14. helyen zárta az õszi fordulót megyei másodosztályú gárdánk. A 17 csapatos mezõnyben ez a pozíció az alsó táblabéli helyezést jelenti, de nem a kiesõ helyet.
SZABADOS SÁMUEL
Nyár óta Kovalovszky Zoltán személyében új edzõ irányítja a szakmai munkát, akinek fõleg játékosként vannak tapasztalatai a
labdarúgásról, edzõként a DSTE-nél debütál. Új játékosok is érkeztek a kerethez, fõleg fiatalok, akiknek tapasztalata, rutinja
még kevés.
A nyári felkészülés fõleg kondicionáló
jellegû volt, az erõnlét javítására helyezõdött a hangsúly. Taktikai téren a bajnokság
kezdetére még nem igazán állt össze a csapat. A rajt sem sikerült jól, az elsõ három
mérkõzésen szoros eredménnyel ugyan, de
vereséget szenvedtünk. A negyedik forduló
hozta az elsõ gyõzelmet Magyarkeszi ellen.
Sikerünknek nem sokáig örülhettünk, mert
két újabb vereséggel folytattuk szereplésünket. A 7. fordulóban a legjobbkor jött a
Kajdacs elleni idegenbéli gyõzelem.
A játékunkban mutatkoztak biztató jelek,
a gárda taktikusan, fegyelmezetten futballozott. A folytatás ezúttal sem sikerült, két
egymás utáni 2:1-es vereség jelezte, hogy a
végjátékban még javulni kell. Nagyobb
odafigyeléssel pontokat szerezhettünk volna ezeken a meccseken. Október végétõl sikerült egy jó sorozatot produkálni. Két idegenbéli döntetlen és egy hazai gyõzelem
Madocsa ellen. Három mérkõzésen veretlenek maradtunk. Ezeken a találkozókon valóban jó teljesítményt nyújtottak a fiúk. Sajnos, sérülések is elõfordultak. Az utolsó két
fordulóra nem tudtunk a legjobb felállásban
kiállni, vereségekkel zárult az õsz.
Érdekes tanulságokkal szolgált szezonbé

li szereplésünk. Második évben szerepelünk
a másodosztályban, ellenfeleink stílusát, játéktudását nagyrészt ismerjük. Hat alkalommal szenvedtünk 2:1-es vereséget. Ezeken a
találkozókon nagyon közel álltunk a döntetlenhez, néhol a gyõzelemhez is. Pszichikai
téren kellene erõsíteni, magabiztosabb játékkal kellene az eredményt tartani, vagy a
gyõztes gólra törekedni.
Erõnléti problémák nemigen voltak az
õsz során. A kilencvenegynéhány percig
tartó összpontosítással azonban még baj
van. Ez részben rutinhiányból is fakad fõleg
a fiatalabbaknál. Még mindig gyakoriak a
fegyelmezetlenségek, melyek piros, vagy
sárga lapos büntetést és eltiltást vonnak maguk után. Sokat foglalkoznak a fiúk a játékvezetõi döntések kritikájával, ez idõt, figyelmet von el a játéktól. Volt mérkõzés,
hol emiatt vesztettünk. Bár kétségtelen,
hogy elõfordultak bírói tévedések, amelyek
a végeredményt is befolyásolták.
4 gyõzelem, 2 döntetlen és 10 vereség a
statisztikai mérleg. Ami szembetûnõ, hogy
nem sok gólt kaptunk, elkerültük a súlyos
vereségeket. A legtöbb gólt Kétyen kaptuk,
összesen négyet, de itt szereztünk is kettõt.
Az összecsapásokon nem játszottunk alárendelt szerepet. A meccsek 80%-án az
utolsó percig esélyünk volt a végeredmény
módosítására, ezzel viszont nemigen tudtunk élni. Továbbra is hiányzik egy-két
akciót befejezõ csatár. A legeredményesebb
támadó Búza volt, aki a házi gólkirály.
Bizakodásra ad okot az ificsapat jó teljesítménye. Maronyai Gábor vette át irányításukat nyáron, és az 5. helyen végeztek. 11
gyõzelmet arattak 1 döntetlen és 4 vereség a
teljesítményük. Náluk a fegyelmen, a sportszerû hozzáálláson kell még javítani. Elõfordult, hogy csak tíz emberrel állt ki a gárda, különbözõ elfoglaltságokra hivatkozva
néhányan nem jelennek meg a bajnoki találkozókon.
Január közepétõl kezdõdik a felkészülés,
szokásos módon elõbb az alapozás nehéz
napjain kell túlesni a csarnokban illetve a
szabadban. Februárban elõkészületi mecscsek következnek, a szokásos partnerek jöhetnek számításba például Kisapostag,
Dunaegyháza. Erõsítésen is gondolkodik a
vezetés. Legalább két csatárt szeretnének
igazolni. A tehetséges fiatalok közül egy
védõt és egy középpályást hoz fel az edzõ a
felnõtt keretbe Ferenczi Zoltán és Berki István személyében. A közeg nem lesz számukra ismeretlen, hiszen többször edzettek
már a felnõttekkel. A tavaszi sorozat márci14.

us közepén kezdõdik, természetesen az idõjárási viszonyok függvényében. A feltételek
adottak a jobb folytatáshoz, a többi majd a
pályán dõl el. 

Évet zárt a
kajak-kenu szakosztály
December 7-én harmadik alkalommal
tartotta évértékelõjét Sziklenka László
mesteredzõ a Hídfõ Panzióban. Laci bácsi kis jubileumnak nevezte az eltelt három évet, hiszen komoly eredménnyel a
hátuk mögött vághatnak neki a negyedik
évadnak.
SZIEGL ERIKA
Mint tapasztalt és az ország egyik legeredményesebb szakembere, az elsõ évben
a csapatépítést, a sportág, a víz megszerettetését tartotta a legfontosabbnak. Már ekkor
is jöttek kisebb sikerek, melyek biztatóak
voltak, reményt adtak a folytatásnak. A második évben aztán a fizikai állóképesség és
a technikai képességek fejlesztése volt a cél
– és jöttek is az eredmények. Diákolimpiák,
országos versenyek élvonalában végeztek a
földvári gyerekek. A kérdés az volt, a szülõk és szponzorok pénze elég lesz-e a folytatáshoz.
A telephelyet is kinõtték, hiszen a felkészüléshez konditerem és több hajó tárolására alkalmas hely lenne szükséges. Aztán a
harmadik év bizonyította, hogy a szakosztályra érdemes odafigyelni. Gyarmati Sándor és Szabó Lóránt már nemzetközi versenyen, a szegedi VB-válogató serdülõ korosztályában mérethette meg magát, és a területi és országos versenyeken egyre több jó
helyezés született. Az évzárón a szakosztály
kisfilmjét megtekintve Nagy Gáborné, polgármester ígéretet tett arra, hogy a szakosztály mûködését a városvezetés is segíteni
fogja.
A gyerekek örömére harmadszor vett
részt évzárójukon Kozmann György, kenuvilágbajnok, olimpiai bronzérmes sportolónk. Jelenléte azért is értékelendõ, mert társa, Kolonics György tragikus halála és az
azt követõ olimpiai felkészülés szinte emberfeletti erõt követelt tõle. (Az utána következõ folyamatos „média-üldözésrõl”
nem is beszélve.) Ahogy egy egész ország
fogalmazta meg, bronzérme szebben csillog
az aranyokénál. Most kicsit visszafogottabb
volt, fáradtnak és kissé kiábrándultnak tûnt,
de nagyszerûségét bizonyítja, hogy pihenés


helyett, szabadidejében a kicsi földvári
szakosztályt látogatta meg. Nemrégiben
megjelent könyvének címe „Kolo árnyékában” túlzott szerénységre vall. 

Kozmann György

Mûvelõdési ház
Februári elõzetes
FEBRUÁR 2., HÉTFÕ 18 ÓRA
„Téli Esték” elõadássorozat a
Kertbarát Klub szervezésében
Vallás, hit a lélek tükre. Elõadó: Simon
István, református lelkész
FEBRUÁR 4., SZERDA, 18 ÓRA
Válságkezelés a magyar mezõgazdaságban
Elõadó: Dr. Ángyán József, a gödöllõi
egyetem professzora, országgyûlési
képviselõ. A belépés díjtalan
FEBRUÁR 6., PÉNTEK, 16 ÓRA
Téli Esték & Evangélikus Esték
Az egészség fenntartásának lehetõségei
idõskorban. Elõadó: Professzor Dr. Iván
László, gerontológus. A belépés díjtalan.

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!
KRESZ tanfolyam indul:

2009. január 20., 2009. február 5., 16 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

Lepje meg családtagját hasznos ajándékkal!
A 2009-ben induló tanfolyamokra ajándékutalvány vásárolható autósiskolánkban!
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

FEBRUÁR 7., SZOMBAT 18 ÓRA
Farsangi Táncház az Ördögszekér
Néptáncegyesülettel
Közremûködik: Gombai Tamás és
Bandája. Jegyár: 500 Ft.

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

A tájékoztatás nem teljes, és nem minõsül ajánlattételnek. Részletek megtalálhatóak ügyfélszolgálatainkon. Az akció
visszavonásig érvényes. Internet esetén a legkisebb garantált sávszélesség 128/64 kb/sec ill. 384/64 kb/sec.* Amenynyiben a szolgáltató által megadott idõpont elfogadható, vagy ügyféllel egyeztett idõpontban.

15.

Garázdaság
Az ünnepek alatt a rendõrségnek több alkalommal intézkednie kellett garázda jellegû,
családon belüli erõszakos cselekmények, veszekedések miatt. Vendéglátóhelyen is szükség volt intézkedésre hasonló jellegû események miatt. A rendõrség felhívja a vendéglátóhelyek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy:
1. tartsák be a nyitvatartási idõt, 2. ittas személyt ne szolgáljanak ki.
Újév
Ködös hideg idõvel köszöntött be az újév,
szaporodnak a falopások. A rendõrség munkája több esetben eredményes volt, elfogták a
tolvajokat, akik ellen nagy értékre elkövetett
bûntett, illetve szabálysértési eljárás kezdõdött. A polgárõrség, a mezõõri szolgálat a
rendõrséggel összefogva igyekszik megakadályozni a falopásokat, leleplezni az elkövetõket.
Kérjük, aki lopás tanúja, vagy bármilyen hasznos információval rendelkezik, hívja az ismert
telefonszámokon a polgárõröket, mezõõröket,
vagy a rendõrjárõrt. Összefogással elõsegíthetik eredményes munkájukat. Figyeljenek egymásra, és egymás értékeire.
Közlekedés
A megváltozott idõjárás miatt a gépkocsival
közlekedõk figyelmét felhívjuk arra, hogy az
útviszonyoknak megfelelõen vezessenek, válasszák meg jármûvük sebességét. Legyenek
jogkövetõk, tartsák be a közlekedési szabályokat, különös tekintettel ügyeljenek a biztonsági öv, ha szükséges a gyermekülés használatára, ne vezessenek ittasan. Megkezdõdött a tanítás, fokozottan ügyeljenek az iskolába és onnan hazafelé tartó gyerekekre. Korán sötétedik, a kerékpárosok használják lámpáikat, és
aki külterületen kerékpározik, saját érdekében
hordjon fényvisszaverõ csíkokkal ellátott mellényt. A rendõrség fokozottan ellenõrzi a közlekedõket. A szabályok megszegõivel szemben konzekvensen eljár.
Rendezvények
Közeleg a báli szezon, akik elhagyják otthonukat, figyeljenek rá, zárják be lakásuk, házuk
ajtaját, parkoló autóban értéket ne hagyjanak!
Korcsolyázás
Felhívjuk, elsõsorban a szülõk figyelmét arra csak akkor engedjék el korcsolyázni gyermekeiket, ha meggyõzõdtek arról, megfelelõ
vastagságú a jég, és tudjanak arról hol korcsolyáznak gyermekeik. Élõ vízre, például a nagy
Dunára semmi esetre se engedjék õket.

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC,
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PARTOLDALAK.ATW.HU,
SZERKESZTI KUTI PÉTER
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

JANUÁR

16. péntek

Hazugságok hálója
17. szombat

Amikor megállt a Föld
23. péntek

Kaméleon
24. szombat

Rendezvény miatt a vetítés
elmarad
30. péntek

Halálos közellenség
Csiri Pál
Hosszú, súlyos betegség után 56 éves
korában elhunyt Csiri Pál. Temetése
2009. január 13-án 15 órakor volt a Fölvégi temetõben.
Tudtuk, hogy súlyos beteg, de megdöbbentünk, amikor megtudtuk a szomorú hírt, Pali is elment.
Éveken át fuvarozta buszával a kiránduló, vagy színházi elõadásra tartó iskolás gyerekeket. Mindig nyugodt, mosolygós, kiegyensúlyozott volt, megtalálta a hangot utasaival, a jól sikerült
utakhoz bölcsességével õ is hozzájárult.
Odafigyelt a város életére, többször
témát adott a helyi televízió és újság számára. Kritikái jogosak voltak, de sohasem indulatból kifogásolt dolgokat,
minden esetben jóindulat, jobbító szándék vezette.
Értékes, szeretetreméltó embert vesztettünk el. Nyugodj békében, Pali!

- SZUPER

31. szombat

D-War - Sárkányháború
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

PRÉMIUM MINÕSÉGÛ TÁPOK

TENYÉSZTÕI ÁRON
MEGRENDELHETÕK.
- MIRELIT ÁRU 95 FT/KG-TÓL
KAPHATÓ.

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

