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Európai Parlamenti választások
A helyi választási iroda hírei a 2009. június 7-re kitûzött Európai Parlamenti választásról


BÁRDOS LÁSZLÓNÉ

DR.,

CÍMZETES FÕJEGYZÕ

A helyi választási iroda (HVI) a polgármesteri hivatalban, 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u.2. szám alatt mûködik. Telefon: 75/ 541-550 /65. illetve 62. mellék.A
HVI vezetõje: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ.
Sólyom László, köztársasági elnök 2009.
június 7-re (vasárnapra) tûzte ki a 2009.
évi Európai Parlamenti választás idõpontját.
1. 2009. április 6. és 10. között küldi meg
a HVI a posta útján a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel együtt.
2. 2009. április 8-tól április 15-én 16 óráig
a névjegyzéket közszemlére kell tenni.
3. A közszemlére tett választói névjegyzék 2009. április 8-tól április 15-én 16
óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban a népesség-nyilvántartási ügyintézõnél, és ezen idõtartam alatt lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl történõ

Választási felhívás
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA,
DUNAFÖLDVÁR
A 2009. évi Európai Parlamenti választáson igazolással szavazók részére a
Kossuth L. u. 19. (általános iskola) szám
alatt mûködõ 002. számú szavazókör
került kijelölésre.
Igazolással szavazni kizárólag ebben
a kijelölt szavazókörben lehet!
A mozgásukban gátolt személyek a
választás napjára kizárólag írásban mozgóurnát igényelhetnek a választás elõtti
munkanapig a helyi választási irodában,
a választás napján a lakóhelyük szerinti
szavazatszámláló bizottságnál.
Az a mozgáskorlátozott személy, aki
igazolással rendelkezik a helyi választási irodától, elõre, vagy a népszavazás
napján a 002. számú szavazatszámláló
bizottságtól kérheti a mozgóurnás szavazás lehetõségét, szintén kizárólag
csak írásban! 

kihagyás, illetve felvétel miatt.
4. A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján tartózkodik.
5. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. május 22-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2009. május 22-ig
megérkezzen a HVI-hez. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
2009. május 22-ig módosíthatja annak a
külképviseletnek a megjelölését, ahol a
választójogát gyakorolni kívánja, illetve
kérheti törlését a névjegyzékbõl, és kérheti visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
6. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2009. június 5-én
16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az legkésõbb 2009. június 2ig megérkezzen a választási irodához.
Igazolás alapján a választópolgár azon a
magyarországi településen szavazhat, ahol
a szavazás napján tartózkodik.
7. Az igazolással szavazók és a telepü-

lésszintû lakcímmel rendelkezõ (hajléktalan) személyek Dunaföldváron a 002.
számú szavazókörben (Kossuth L. u.
19.) szavazhatnak.
8. A módosított névjegyzék 2009. június
5-én 16 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban, a népesség- nyilvántartási ügyintézõnél.
9. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a listát állító pártok legkésõbb
2009. május 29-én 16 óráig jelenthetik be
a HVI vezetõjénél.
10. A választási kampány 2009. június 5én 24 óráig tart. Választási kampányt
folytatni 2009. június 6-án 0 órától június
7-én 19 óráig tilos.
11. A szavazóköri jegyzõkönyvek egy
példánya a helyi választási irodában 2009.
június 10-én 16 óráig megtekinthetõk.
12. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek az érdekében elhelyezték, 2009.
július 7-ig köteles eltávolítani.
13. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2009. szeptember 5-ig kell

Dunaföldváron ülésezett a TÖOSZ



Márciusban Dunaföldváron ülésezett a
TÖOSZ, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége.


BAKSAY ERIKA

Ahogy azt dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ
fõtitkára elmondta, az ülésnek három fõ
témája volt. Szó esett egyfelõl az „Út a
munkához” programról, amely a munka
világából kiszorult emberek számára szeretne megoldást adni az önkormányzatok
eszközeivel. Ezzel kapcsolatos tapasztalatok, kritikák, ötletek hangzottak el a tárgyaláson.
A másik fõ téma az önkormányzatok
környezetvédelmi, energiagazdálkodási
ügyeivel foglalkozott. Meghívott vendégként Dióssy László, a TÖOSZ volt vezetõje, a Környezetvédelmi Minisztérium fejlesztési ügyekkel, energiával, klímapolitikával, gazdasági szabályozással, EU támogatások felhasználásával foglalkozó szakállamtitkára tájékoztatta a megjelent pol2.

Dióssy László

gármestereket az ezzel kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl.
Az összejövetelen bemutatták az
„Együtt a környezetért” konzorciumot,
amelyet a TÖOSZ hozott létre annak érdekében, hogy az önkormányzatok eligazodjanak a pályázatok dzsungelében.
2007 és 2013 között 1200 milliárd Ft
használható fel a Környezeti és Energetikai Operatív Program keretei között, Â

Â amellyel hulladékgazdálkodási, kármentesítési és rekultivációs beruházások
hajthatók végre. Erõteljesen támogatja
az EU az alternatív energiák térnyerését,
amely az önkormányzatok számára komoly kérdéseket vet fel. Egy
Dunaföldvár léptékû településnek meg
kell vizsgálnia, milyen egységeket képezhet a környezõ települések, a régió
területei között, hogy pályázati lehetõségekkel komoly fejlesztést végezhessen
ezen a területen, az energiák gazdaságos
felhasználása érdekében.
Az ülés harmadik témája maga az önkormányzat, az önkormányzatok szerepe,
helyzete volt.
Egyre gyakrabban hangzik el az a megállapítás, hogy Magyarországon az államap-

Iskola-tervek
Március 13-án engedélyeztetésre beadták a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa közös iskolafejlesztési pályázat
tervdokumentációját a szakhatóságnak.
BAKSAY ERIKA
Ahogy azt Nagy Gáborné polgármester elmondta, az építési engedélynek április 30-ára kell jogerõre emelkednie ahhoz, hogy a beruházás üteme a tervek
szerint alakuljon. Ennek érdekében az
érintett szakhatóságokkal már elõre
egyeztettek.
Az elõzetes tervekkel szemben a teljes
dokumentáció már mindent tartalmaz: a
homlokzati terveket, a belsõ elrendezést,
a 24 tanterem, kiszolgáló helyiségek,


dr. Zongor Gábor

parátus erõsen túlduzzasztott és drága. Folyamatosan napirenden van a Parlament, a
képviselõk, az önkormányzatok számának
csökkentése. Ezt a kérdést maguk az önkormányzatok másképp látják – mint az a

konyha, ebédlõ, aula, tornaterem pontos
rajzait. Az építkezés elsõ üteme a
DUNAVÍZ Kft. épületét érinti, a második ütemben pedig – miután az új épület
elkészül, és a gyerekek kiköltöznek a Jókai utcai épületbõl – a Rendõrség jelenlegi épülete is a beruházás része lesz, területével bõvül a leendõ iskolaudvar. Az
önkormányzat már tárgyalt a Megyei
Rendõrkapitányság képviselõjével, aki,
átépítéssel, felújítással alkalmasnak találta a Jókai utcai iskola épületet, a tervek szerint ugyanis ide fog költözni a
Rendõrség.
A dunaföldvári iskola terveivel együtt
a bölcskei és madocsai iskolák felújítási,
korszerûsítési tervei is az építési hatóság
elé kerültek, és remélhetõleg nem lesz
akadálya az építési engedélyek mielõbbi
kiadásának. 

3.

TÖOSZ ülésén kiderült. Az önkormányzatokra leosztott rengeteg állami feladattal
szemben az elosztás centralizált, vagyis az
állam a feladatokat a településekre nyomja,
a finanszírozást azonban központilag irányítja. Az önkormányzatok számának csökkentése ebben a szerkezeti felállásban csak
látszatmegoldás, valójában csak az erõseket
erõsítené, és az amúgy is gyenge településeket gyengítené. Az már megfontolandó –
derült ki a megjelent polgármesterek véleményébõl –, hogy szükséges-e az önkormányzati képviselõk díjazása, mivel így –
fõleg a nagyobb településeken – pártpolitikai állások alakultak ki, fõállású képviselõk
dolgoznak. Ha pénzügyi megtakarítás a cél,
az itteni leépítés már megfontolandó – foglalta össze álláspontját dr. Zongor Gábor. 

DADA
A Rendõrség több éve tartó felvilágosító programja idén februárban kezdõdött meg az általános iskolában. Kulcsár
Szabolcs, a Dunaföldvári Rendõrõrs parancsnoka elmondta, hogy a negyedik
osztálytól kezdve hallhatnak a gyerekek
elõadásokat közlekedés, bûnmegelõzés
témákban az iskolában. A felvilágosító
sorozat célja olyan alapismeretek elsajátíttatása, amelyek segítségével a gyerekek tudatosabban vehetnek részt a közlekedésben, illetve felvilágosultan, fontos ismeretek birtokában kerülhetik el
azokat a helyzeteket, amelyek már a bûnözés kategóriájába esnek. 

Az iskolai agresszió ellen
Az önkormányzat kezdeményezésére
megbeszélést hívtak össze a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, a biztonságért felelõs szervezetek és gyermekjóléti
szervezetek részvételével.


BAKSAY ERIKA

Ahogy azt Nagy Gáborné polgármester
elmondta, a megbeszélés célja a Dunaföldváron is megjelenõ iskolai agresszió
megfékezése, melynek kiváltó oka egy
nemrég megtörtént iskolai verekedés volt.
A verekedés gyerekek között robbant ki a
Jókai utcai iskolában, de késõbb szereplõi

Pályázati felhívás
testvérvárosi kapcsolatok támogatására


NAGY GÁBORNÉ,

POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal a 2009. évi
testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggésben szervezett programok támogatására pályázatot ír ki.
Pályázhatnak azok az egyesületek, civil szervezetek, csoportok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, egységek, akik a 2009. évre:
- Weikersheimbe ill. Ossonába meghívást kaptak,
- Weikersheimbõl ill. Ossonából csoportot fogadnak, és látnak vendégül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kérelmezõ rendelkezik-e érvényes
meghívással, és kitõl,
- kiutazásra, vagy vendéglátásra kéri a
támogatást,
- mely tervezett idõpontban kerülne
sor a programra,
- amennyiben ismert, a programot,
- a program költségvetését (a rendelkezésre álló adatok alapján) részletezve:
- bevételi források
- költség
- igényelt támogatás
A pályázatokat a polgármesteri hivatal titkárságán kell benyújtani.
A pályázatok benyújtási határideje:
2009. április 24. péntek 12.00 óra. 

lettek más gyerekek, szülõk, a biztonsági
õr; végeredménye pedig feljelentés a beavatkozó biztonsági õr ellen. A másik
gyerek, a pedagógusok, az iskolavezetés
részérõl feljelentés nem érkezett. Ezek
után kezdeményezte a polgármester a párbeszédet az érintett felek, és mindazon
szervezetek között, akik tehetnek valamit
azért, hogy a jelenség ne terjedjen el városunkban.
A megbeszélésen a polgármester bemutatta Varga Tímeát, aki a jövõben ifjúsági,
kisebbségi referensként dolgozik majd az
önkormányzat alkalmazottjaként. Fel-

Lakossági zöldhulladék gyûjtés
2009. április 28-29-30-án


DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZA-

TA

A Dunanett Kft. 2009. április 28-2930-án zöldhulladék gyûjtést végez a lakosság részére. A gyûjtõjárat ezeken a
napokon elszállítja a családi házas ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot.
A zöldhulladékot az ingatlan elõtti
közterületen kell elhelyezni a szállítási
útvonal közelében oly módon, hogy a
gyûjtõjáratra történõ felrakása biztonságosan elvégezhetõ legyen. A szállításra
elõkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.
A zöldhulladék fogalmába tartozik a
levágott fû, a levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek.
Az összegyûlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni, átlátszó
zsákokban vagy kötegelve. A szállításra
elõkészített kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így
kialakított köteg legnagyobb súlya 50
kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5cm
átmérõjû lehet.
Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha
az más kategóriába tartozó összetevõket
tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat. 

4.

Simon János és Varga Tímea

adatkörébe tartozik mindazon problémák,
konfliktusok figyelemmel kísérése, amely
az iskolákban merülnek fel, és közvetítés
a felek, illetve a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat közt. 

Tájékoztató
az ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltásáról
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium 164/2008. (XII.20.) számú
rendelete alapján
3.§ (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvosnak bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz kerül.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a
változást az új tartási helyen az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvos felé az új tulajdonosnak is
be kell jelentenie.
4.§ Az állattartó köteles
a) minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen a saját költségére az
állat állat-egészségügyi felügyleletét ellátó magán állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint
aa) a három hónapos kort elérteket 30
napon belül
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon
belül
ac) ezt követõen évenként
17.§ (3) A veszettség szempontjából
aggályos állatot tizennégy napra hatósági
megfigyelés alá kell vonni, és – amennyiben még nincs – az ebeket elektronikus
azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett
mikrochip) a tulajdonos költségére meg
kell jelölni.
Az ebek veszettség elleni védõoltására
vonatkozó rendelet betartásának elmu- Â

Â lasztása esetén az élelmiszerszer-láncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény szerinti 50.000 forint
bírsággal sújtható.
A törvény és a rendelet teljes szövege
elolvasható a Magyar Állatorvosi Kamara
honlapján: www.maok.hu
* * *

Értesítés
az ebek veszettség elleni kötelezõ oltásáról Dunaföldváron
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az
FVM által elõírt törvényi kötelezettség
2009-ben évben az alábbi ÁLLATORVOSI RENDELÕKBEN és az ÁLLATKÓRHÁZBAN teljesíthetõ 2500 Ft/oltás,
illetve a tulajdonos lakhelyén 2500 fo-

Véradás
BAKSAY ERIKA
Márciusban Dunaföldváron lezajlott
az elsõ véradás. A szokásosnál nagyobb
létszámban, több mint 140-en jelentek
meg az akción, köztük 12 új véradó, zömében gimnazisták. Kuti Valéria elmondta, nagy sikere volt a Véradó Bálnak is, amelyen sokan támogatták a Vöröskereszt helyi szervezetének mûködését. Május 9-én tartják a véradók vacsoráját, amely ingyenes a dunaföldvári
véradók számára. A következõ akcióra
pedig szeptember 2-án kerül sor, amelyre régi és új véradókat is szeretettel várnak. 

rint/oltás + 500 forint helyszíni kiszállási
díj ellenében. Kötelezõ az ebek féregtelenítése, melynek díja 10 kilónként 1 tabletta, 200 Ft.
AKCIÓ!
2009. árpilis 14-tõl 25-ig Dunaföldvár
magán állatorvosainak rendelõiben és az
állatkórházban az oltás díja 2000 forint, a
féregtelenítés 100 forint tablettánként.
ÁLLATKÓRHÁZ, telefon: (30) 209-6
0-96, www.dunafoldvar.net, Dunaföldvár, Beszédes sor 2. (Duna-híd) 0-24
állandó ügyelet.
Rendelési idõ: hétköznap és hétvégén is
9-18 óráig.
Dr. Túri Árpád
kórházvezetõ, kisállat specialista klinikus szakállatorvos, a Magyar Állatorovosi
Kamara Lógyógyász specialistája

Dr. Túri Ákos állatorvos
Dr. Irházi Zsuzsanna állatorvos
Dr. Laborca Barbara állatorvos
ÁLLATORVOSI RENDELÕK:
Dr. Cziger Zsolt állatorvos, telefon:
(30) 244-95-72, Dunaföldvár, Szent István u. 25.
Rendelési idõ: hétfõtõl csütörtökig 16
óra 30-tól 17 óra 30-ig
Rendelési idõn kívül az akció idején telefonos egyeztetéssel.
Dr. Schmieder László állatorvos, tel.:
(30) 902-84-28, Dunaföldvár, József tér
9.
Rendelési idõ: munkanapokon délután
2-tõl 3 óráig. Rendelési idõn kívül az
akció idején telefonos egyeztetés szerint. 

Rendkívüli testületi ülés



Március 17-én rendkívüli ülést tartott Dunaföldvár képviselõ-testülete, melynek napirendjén 5 téma szerepelt.


B AKSAY E RIKA

A képviselõk elsõként a DASZK
(Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ) átszervezésével kapcsolatos kérdéseket tárgyaltak. Az elõzõ ülésen
hozott döntések egy részét megváltoztatták, ezek szerint a Bölcsõde az integrált
Dunaföldvár,
Bölcske,
Madocsa oktatási-nevelési intézmény
fenntartásába, a Védõnõi Szolgálat az
önkormányzat szakfeladatai közé kerül. A házi gondozást, szociális étkeztetést és a nappali ellátást a DIT Kht.
veszi át, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a DASZK feladata
marad. A döntések értelmében a személyi állomány is átrendezõdik,
mindezt pedig az intézmények Alapító
Okirataiban rögzítik.
A testület módosította a temetkezési
segélyrõl szóló rendeletét. Ennek értelmében a jogosultsági határ a nyugdíjminimum 14-szeresére, kb. 400
ezer Ft-ra emelkedik. Ezután a testület meghatározta az Öregek Napközi
Otthona térítési díjait, annak érdekében
módosítva
azt,
hogy
Dunaföldváron minél többen vegyék
igénybe ezt a szolgáltatást.
5.

A második napirendben a képviselõk módosították a Dunaföldvár,
Bölcske, Madocsa mikrotérségi oktatási intézmény Alapító Okiratát, így
az Alapfokú Mûvészeti és Zeneiskolát
tagintézménybõl tagozattá változtatták, egyben új szakokat vezettek be,
hogy az iskolát vonzóbbá tegyék a
bölcskei, madocsai gyerekek elõtt. Az
új szakok a színmûvészet-színjátszás,
zeneóvoda és a gitároktatás lettek.
A harmadik napirendben a testület
arról döntött, hogy fellebbez a bíróság
elsõ fokú döntése ellen a dunaföldvári
illetve paksi Vízmû közti perben,
melynek tárgya a Paksi Vízmû követelése a tavaly meghatározott, de a
dunaföldvári önkormányzat által el
nem fogadott díjakról.
A következõkben pályázat beadásáról döntöttek az óvodák illetve iskolák
infrastruktúrájának fejlesztésére, melynek segítségével a Kossuth, illetve Jókai utcai óvoda külsõ felújítását, és a
Templom utca 9. szám alatti iskola tetõszerkezetének felújítását szeretnék
megvalósítani.
Az ötödik napirendben a testület –
egyszeri 500 ezer, illetve havi 70 ezer
Ft támogatással – a Rendõrséget kérte
fel a vásárok rendjének biztosítására,
különös tekintettel a közlekedés rendjének fenntartására. 

Idõsek Nappali
Intézménye
7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.
Tel.: 341-363


LIPTÁK TAMÁS

VEZETÕ

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy
Dunaföldvár Város tépviselõ-testületének
döntése értelmében a szociális alapellátás
intézményi térítési díjai az alábbiak szerint módosulnak.
1. Szociális étkeztetés intézményi térí-

tési díja:
I. csoport*: 343 Ft/adag kiszállítással
II. csoport**: 392 Ft/adag kiszállítással
III. csoport***: 473 Ft/adag kiszállítással
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
I. csoport*: 200 Ft/óra
II. csoport**: 250 Ft/óra
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja szociálisan nem rászorulóknak:
400 Ft/óra
3. Nappali ellátás
a. intézményi térítési díj csak tartózkodóknak: 20 Ft/ nap
b. intézményi térítési díj, teljes ellátást

igénybe vevõknek: 229Ft/nap (tartózkodás + étkezés)
A nappali ellátás - csak tartózkodás esetén - intézményi térítési díj szociálisan
nem rászorulók számára: 20 Ft/óra
* I. csoport: az egy fõre esõ jövedelem
a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja
meg, azaz
42.750 Ft alatt van.
**II. csoport: az egy fõre esõ jövedelem
a nyugdíjminimum 150%-300-a, azaz
42.750 Ft és
85500 Ft között van.
***III. csoport: az egy fõre esõ jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
300%-át, azaz 85.500 Ft felett van. 

Telt ház volt a tizennegyedik vadászbálon
Zsúfolásig megtelt a Duna Étterem a hagyományos nõnapi vadászbál alkalmával, március 7-én. Idén különösen sok
vendég érkezett a szomszédos településekrõl.


SZABADOS SÁMUEL

Dr. Túri Árpád rövid értékelésében beszámolt az elmúlt év szakmai vonatkozásairól.
Mint mondta, problémát jelentett, hogy a
múlt évhez képest csökkent a nyúlállomány,
s növekedtek a vaddisznók, õzek okozta
vadkárok, ezért a társaságnak jelentõs összegeket kellett kártérítésként fizetnie. Az autópálya építése a vadegyensúlyt borította fel,
és megosztotta a területet. A bérvadászatok
viszont jelentõs bevételt eredményeztek.
A korábbi hagyományokhoz híven a társaság elnöke köszöntötte a vendégeket,
majd a hölgyek a
nõnap alkalmából
virágot kaptak a
szervezõktõl.
A mûsor az Ördögszekér néptánccsoport programjával indult. A fiatalok lendületes tánca kellemes alaphangulatot teremtett az est további
részéhez. A versmondók az alkalom hangulatához
illõ mûvekkel szórakoztatták a közönséget.

A vacsora természetesen vadételekbõl
állt. A fácán raguleves után vaddisznó- és
õzpörkölt került az asztalra, de a vendéglátók figyelmességének köszönhetõen házi
szárnyasokból is lehetett fogyasztani azoknak, akik nem kedvelik a vadhúst. Az ízletes vacsorát a vadsültek zárták. Ezt követõen a Karavanka együttes húzta a talpalávalót, õk jelentették az újdonságot, hiszen
elõször léptek fel Dunaföldváron.
Az est vendégeivel beszélgetve kiderült,
hogy nagy részük rendszeres résztvevõje a
földvári vadászbáloknak. A szomszédos
dunakömlõdi társaság tagjai az év során
folyamatosan kapcsolatban állnak a földvári kollegákkal, már a földrajzi közelség
miatt is. Átjárnak vendég vadászatokra,
mivel náluk az apróvad kevesebb, a nagyvad több. Gyakoriak az egyeztetések a

vadneveléssel, környezetvédelemmel kapcsolatban is.
Urbán László a Dunaújvárosi Kohász
Vadásztársaság tagja. Mint mondta, sikeres évet zárt a társaságuk, idén új tervekkel
indulnak, például földvári mintára elkezdik a fácánnevelést. Gyakran jár át vadászni is városunkba, sok barátja, ismerõse van
itt. Nem is tudja megszámolni, hányadszor
volt már a földvári bálon. Mindig jól érezte itt magát..
Kastély Attila Csengõdrõl érkezett, vadászni már többször eljött Földvárra, számára a dombos terület jelenti az újdonságot az Alföldhöz viszonyítva. A bálon viszont elõször vett részt, de hírbõl hallotta,
hogy érdemes eljönni, mivel nagyon jó a
hangulat, s emiatt hajnalnál elõbb nem is
illik hazamenni. 

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
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Múltidézõ – 1989
Mit írtak a megyei, illetve országos lapok Dunaföldvárról várossá avatásának évében?


KISS ÉVA

A Tolna Megyei Népújság januárban
„Kitörölhetetlen emlékei maradtak
Dunaföldvárról” címmel hosszú interjút
készített Fogarasi Andrással, aki meghatározó játékosa volt a „földvári aranycsapatnak”. „1946-ban Dunaföldvárhoz igazoltam át, a tíz kilométerre lévõ
Baracsról jártam edzésekre, mérkõzésekre. Bizony fárasztó volt, ezért 1949-ben
átköltöztünk Dunaföldvárra, ahol felejthetetlen éveket töltöttem el. Ma is jól emlékszem arra, hogy például 1949-ben a
bajnok Csepel csapatát 7-5-re gyõztük le.
A mérkõzés után a csepeliek felkínáltak
nekem egy jó állást, ha visszaigazolok
hozzájuk. – És miért nem mentél? – Mert
nem az eszemre, hanem a szívemre hallgattam. Olyan jó társaság alakult ki, hogy
nem tudtam otthagyni õket.” … „Büszkén gondolok arra, hogy az akkori játékostársaimmal mi magunk teremtettük
elõ a pénzt a mûködéshez. Galambos Lajos elnökünk, Ónodi Zoltán segítségével
olyan színjátszó csoportot alakított,
melynek komoly bevételei voltak.”
Február elsején a megyei lap beszámolt
a csónakkikötõ építésérõl. „Nemzetközi
motorcsónak- kikötõt építenek Dunaföldváron”, „Már jó ideje fejtörést okozott a
helybélieknek, hogy a település kiváló
földrajzi adottságait miként használják
ki, hogyan kapcsolják az immár városi
rangot kapott nagyközség életébe a Dunát.” … „A 3,2 millió forint értékû beruházás nagyobb részét az idegenforgalmi
hivatal fizeti, és késõbb a kikötõt is maga
üzemelteti. A gátat a tervek szerint április
végéig felépítik, a hozzá kapcsolódó épületet, mûszaki bázis, csónaktároló, javítóhelyiség elkészültének ideje május 30.”
Március végén a népújság „Felvásárlás
után” „Nincs sorban állás a gyógyszertárban” címmel ír arról, hogy meglepetésükre nem volt tömeg a földvári gyógyszertárakban. „Tudja, a kezdet kezdetén nálunk is sorban álltak az emberek. Mármint az áremelkedést követõ idõben - teszi hozzá Nagy Sándor, a gyógyszertár
vezetõje.” … „Itt még gorombaság sem
volt, hangos szót sem ejtett senki. Kör-

nyékünkön nagyon rendes nép él. Tudja,
az árváltozáskor egyszerûen fel voltunk
háborodva! Úgy láttuk, és most azt tapasztaljuk, hogy ez az új rendszer megközelíti a régi világot. Bevezették a magisztrális gyógyszereknél a munkadíjat,
külön van az anyag ára, külön számoljuk
az edényzetet. Eleinte azt sem tudtuk, hol
a fejünk.” … „ Óriási lett az adminisztráció.”
„Honismereti vetélkedõ a múzeumban”
címmel a népújság beszámol az általános
iskolások honismereti vetélkedõjének
megyei döntõjérõl. „…a nyolc csapat történelmi, néprajzi és irodalmi ismeretek
terén mérte össze tudását. Az elsõ helyezést a dunaföldváriak négyfõs gárdája
szerezte meg a bonyhádi I. számú Általános Iskola, és a szekszárdi III. számú Általános Iskola triója elõtt.”
Májusban szintén a megyei lapban cikk
jelent meg a Faipari Kisszövetkezetrõl,
mely 14 év után ismét elnyerte a Kiszöv
elnökségének vándorzászlaját. Az eltelt
idõszakról Baracskainé Kovács Júlia, a
szövetkezet elnöke beszél. „A Dunaföldvár Fa- és Építõipari Kisszövetkezet öszszes termelésének 96 százaléka faipari
termék. A 33 milliós faipari termelésbõl
25,5 millió Ft a tõkés árbevétel. Ebben a
profilban az Artex Külkereskedelmi Vállalat exportjának egyharmadát a kisszövetkezet termékei teszik ki. Két éve ismét
folytatták a szövetkezet gépparkjának
felújítását.”… „Ezek eredményeképp rezsiköltségeiket több mint 20 százalékkal
sikerült csökkenteni.”… „Ezenkívül,
mint Baracskainé elmondta, jobban meg
tudnak felelni a magasabb minõségû termékekkel a kényes angol igényeknek.”
… „-Gondok?”… „katasztrofális az
anyagellátás… az áremelkedéseket, ami
az utóbbi idõben nem ritkaság ebben az
országban - nem tudjuk a vevõre áthárítani, mert részükrõl érthetõ okokból õk
csak a világpiaci ármozgásokra vannak
tekintettel.”
Szintén májusi hír: Kulturális egyesület alakult Dunaföldváron. „Vállalkozó
szellemû dunaföldváriak egy csoportja
azzal a céllal gyûlt össze a volt pártházban, hogy összefogja a város közmûvelõdéséért, környezetéért felelõsséget érzõ
polgárokat. Olyan egyesületet szeretnének, amelyben a tagokat a közös érdeklõ7.

dés és az alkotó tevékenység tartja össze.
Olyan csoportosulást, amelyben szívesen
látják a különbözõ mûvészeti ágak
szerelmeseit”… „Felkarolják a kéthetente megjelenõ Dunaföldvár c. városi közéleti lap szerkesztését és kiadását. A jövõben kiállításokat szerveznek, elõadókat hívnak meg”…”Az alakuló ülésen az
egyesület elnökének Molnár Györgyöt,
alelnöknek Borzavári Istvánt és Szabados Sámuelt választották meg. A vezetõségben Raffainé Kókány Judit, Szabó
Imre, Végh István és Vida Sándor vállalt
munkát.”
A népújság június 14-ei számában foglalkozik a kempiggel és a népfront ülésével. „Bajos sikeresebb helyet elképzelni
egy kempingnek, mint amilyen a Tolna
Tourist tulajdonában lévõ Kék Duna elnevezésû épület.” – kezdõdik a „Telt ház
a Duna mentén” címû írás. „…szeptember 7-ig minden hely elkelt. Meglepõen
nagy, idáig mintegy kétezer személyre
rúgott a nyugati vendégkör, ezen belül is
elsõsorban a hollandok.”… „Sajátos,
hogy ezt mifelénk külön említeni kell, de
a nyugati vendégeket a kellemes környezet mellett a feltûnõ tisztaság vonzza.”
„Új arcok Dunaföldvárott” - hatvanegynéhány aktivista tanácskozott a népfront
jövõjérõl, megújulásáról. A titkár Palaskiné Csontos Zsuzsanna beszámolt az elvégzett munkáról. 1988-ban 48 millió
580 ezer forint társadalmi munkát végeztek. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa elismerõ oklevelét és a vele járó 400
ezer forintot Antal Ferenc, a városi tanács
elnöke vette át Varjas János megyei titkártól. „A beszámolót vita követte. Felkért hozzászólók nélkül. A tanácskozás
hangvétele a napjainkra oly jellemzõ szókimondó fórumokra emlékeztetett. Ez önmagában örvendetes jelenség. A felszólalók (kortesbeszédek) nem maradtak az általánosság szintjén, helyi ügyek is szóba
kerültek szép számmal. A soron következõ feladatokról megoszlottak a vélemények. Akadt felszólaló, aki azt hangsúlyozta, hogy a népfront legyen a hatalom
kontrollja, egy másik résztvevõ szerint
minden lakossági kezdeményezést karoljon fel, ami a város fejlesztését elõsegíti.”
… „Titkos szavazás eredményeként a 31
tagú bizottságban, melynek elnöke Koffán Károly grafikusmûvész, titkára Vida
Sándor népmûvelõ lett, nõtt az értelmiségiek illetve a fiatalok száma.” 
folytatás a következõ számban

Egri borokat kóstoltak a borklub vendégei
A Juhász testvérek pincészete számára
nem volt ismeretlen a Dunaföldvári
Borház. Tartottak már itt borkóstolót,
italaik megvásárolhatók a házban. A
borklub vendégeinek ezúttal újdonságokat is bemutatott Juhász Attila.


SZABADOS SÁMUEL

A szõlõmûvelés családi tradíció a Juhász családban, már a nagyszülõk is ezzel
foglalkoztak. Az Egerszalók központú
pincészet a rendszerváltás után az elsõk
között, 1990-ben alakult. Néhány holdon,
pár hektó borral indult a vállalkozás,
amely az évek során bõvült, fejlõdött.
2002-ben modern technológiájú feldolgozó berendezésekkel egészült ki a pincészet, mely már EU minõsítést is eredményezett. Jelenleg 105 hektárnyi területen
gazdálkodnak, s évi 5000-5500 hektoliter
bort állítanak elõ.
A múlt évi bortermést minõségében és
mennyiségben is jónak ítélte Juhász Attila.
Mint mondta, a válság hatásai sajnos ér-

Borverseny


SZIEGL ERIKA

Április 25-én az Ispánházban rendezi
meg a Szent Rókus Borlovagrend hagyományos borversenyét. Az idén több
Duna menti település is csatlakozik a
versenyhez;
adonyi,
rácalmási,
dunavecsei, solti, bölcskei és madocsai
gazdák is jelezték részvételi szándékukat. A nevezéseket március 30-ig fogadták Czobor Gábor borházában. A vártnál
nagyobb számú, mintegy 250 nevezés
érkezett. A földvári gazdák vonatkozásában továbbra is követelmény, hogy
helyi pincében érlelt bor legyen, amelybõl a gazdának legalább 300 liter rendelkezésére áll. A földvári bormintákat április 24-én 14.00 órától lehet leadni az
Ispánházban. A verseny 9.30-kor kezdõdik, melyen a régió neves szakemberei
bírálják el a borokat. A Kertbarát Klub
és a borlovagok által delegált nyertes
borok közül egy külön zsûri fogja eldönteni, hogy 2009-ben melyik fehér illetve
vörösbor legyen a Város Bora. 

zõdnek a szakmában is, de a rangos borok
iránt azért továbbra is van kereslet. Gazdaságuk a sokszínûségre törekszik, igyekeznek az egri borvidék gazdag íz- és zamatvilágát felsorakoztatni választékukban.
Tizenháromféle borcsaládjuk van, ebbõl
nyolcat hoztak el Földvárra. A fehér borok
közül a gazda szerint a Muscat számít különlegességnek, mely késõn szüretelt érett
szõlõbõl készült, ízében a mézes hatás és
az aszalt gyümölcsök zamata dominál. Érdekes ízvilágú az Olaszrizling is, szalma-

Földvári Borklub


SZIEGL ERIKA

Április 3-án a Földvári Borházban a
villányi Maczkó Pincészet mutatkozott
be. Czobor Gábor havi rendszerességgel
hívja meg az ország borrégióinak pincészeteit szakmai tapasztalat-cserére. A
találkozókra van igény, hiszen minden
alkalommal megtelik az 50-60 fõt befogadó borház. A rendezvény a borok
szakszerû bemutatásával és kóstoltatásával indul, melyek során szakmai párbeszéd alakul ki a jelenlévõ civilek és
szakemberek között. Legutóbb a
Maczkó Pincészet tíz fajta bort mutatott
be a borkorcsolyaként hozzájuk leginkább illõ sajtokkal. Apa és fia tizenöt
hektár területet mûvel Villány- Hegyszentmárton- és a Tenkes-hegy környékén. Az agyagos- löszös talaj magas
mésztartalma a kék szõlõ fajtáknak kedvez, így a pincészet hetven százalékban
vörös borokat készít. Maczkó Róbert
több, mint egy évtizede osztja meg édesapjával a termelés és a kereskedelem
feladatait, melyek eredményeként 20032004-ben komoly pincefejlesztést tud8.

sárga színû, elegáns megjelenésû ital. Újdonságnak számít a Paptag Rosé, amely a
könnyebb italok közé tartozik. Egyesek
szerint idén ez a pincészet legjobb bora.
A vörösborok listáját természetesen a
Bikavér vezeti. Már mélybíbor színe is
megkapó. Finoman érlelt, s a szakma berkeiben a „makrancos” jelzõt kapta. A
Cuvée a borvidék kékszõlõ fajtáinak háziasításából készült, rubin színû, fûszeres illatú. Újdonság a dûlõs borok közül a
Gesztenyés, mely az utóbbi idõben vált
keresetté. A Pinot Noir szilva és virág illata semmilyen más ízhez nem hasonlítható,
esszenciális töménységû, melynek harmóniáját a palackban érlelés teszi teljessé.
A borok számos hazai és nemzetközi
versenyen megmérettettek, ahonnan díjak,
oklevelek, érmek sorával tértek haza. Különösen értékes a 2005-ben Veronában
szerzett két nagydíj. 2007-ben a Bikavér a
Magyarország Csúcsbora megtisztelõ címet nyerte el. Volt tehát mit ízlelgetni a
borklub tagjainak. 

tak végrehajtani. A mérnök édesapa és
fia ma már sikeres kft-ként mûködik. A
Földvári Borklub rendezvényeivel pedig
hozzájárul a szakszerû termesztés és a
kulturált borfogyasztás terjedéséhez. 

Kedves Olvasó!
Mikorra ezeket a sorokat olvassa,
már eltelt egy kis idõ. De mindazoknak, akik elkísérték Szigeti Zoltánt
utolsó útjára, az újságon keresztül is
köszönetet szeretnék mondani családom nevében. Nagyon jó érzés volt
látni, hogy milyen sokan ismerték,
szerették, és megtisztelték azzal, hogy
eljöttek, virágot hoztak. Március 5-én
lett volna 51 éves.
Szigeti Zoltánné
„Semmi sem égeti úgy a szívet, mint
az üresség,
Ha valamit, valakit elveszítünk,
mielõtt ráébrednénk,
Mennyit jelentett nekünk.”
S. R. Anthony

Zsigec Musical
Társulat
SZIEGL ERIKA
Egy táborozással indult a Teleki házaspár szokatlan nevû társulatának mûködése:
2007 nyarán 15-20 diák gyûlt össze Karcsiék festõi környezetben található kisszékelyi házában. Az egyhetes tábor „eredménye”, a Dzsungel Könyve címû musicalrészlet olyan jól sikerült, hogy a folytatás,
- sorozatos fellépések, versenyek – nem
maradhatott el.
Jelenleg gimnáziumi szakkörként mûködnek, de a musicaltársulat mûködéséhez
szükséges énekoktatás ebbe a keretbe már
nem fér bele. (A jelenlegi 30 diáknak legalább heti egy énekórát kellene biztosítani.) A Dzsungel Könyve után színpadra ál

lították a nagysikerû Valahol Európában
címû musical egy részletét, melyet több
helyi rendezvényen láthattak a földváriak.
A Rómeó és Júlia Lehetsz király címû, slágerré vált feldolgozását szintén több versenyen és rendezvényen bemutatták. A társulat a kunszentmiklósi tehetségkutató versenyen négy mûsorszámban is döntõbe került, az április 4-i selejtezõk után 18-án derül ki a végeredmény.

„Íródeák”

Megvan az a naiv vágyam, hogy milyen
jó lenne tényleg jó helyre halni, már csak
hogy találkozzam velük. Az volt az igazi
fénykor! Szinte el sem tudom képzelni.
Sóvárgom. Valami elképesztõ lehetett. 

A nyugatosok mágiája
(egy gimnazista blogjából)
MÉSZÁROS DORINA,
MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM


2009. március 16.
Mostanság, hogy ismétlem a magyart, és
újraolvasgatom az életutakat, sok kedves
emlék bukkan fel, és valahogy már szorosabban is összefûzve, mélyebb háttérrel a
dolgok mögött. Emiatt sokat elmerengek
azon, hogy mit nem adnék, ha ott lehettem
volna! A nyugatosok voltak a legnagyobbak. Nem hiszem, hogy ez a mai posztmodernség valaha is megüthet olyan mércét,
mint az a színes-tudós-született zseni keverék, a mûvészek akkora tobzódása, hogy
nem tudok mást tenni, mint fejet hajtani.
És siránkozni, hogy csak így utólag vágyódhatok... Annyit hagytak ránk, hogy
még most sem értjük igazán, még most is
akkora az anyag, hogy csak igyekszünk
feldolgozni, és elámulni a nagyságokon.
Mert te jó ég...! Milyen is lenne tényleg
Kosztolányit és Karinthyt hallgatni, amint
szórják a vicceket, és humorizálnak egymással. Valami olyan mélységben és magasságban, amiket néha tán nem is értenék! Vagy milyen lehetett az a matiné,
ahol Móricz Zsigmond konferált, és
atyám!, Babits Mihály elszavalta a Húsvét

Május elsején a Duna-parti rendezvényre színes összeállítással készül a társulat.
Eddigi sikerdarabjaik mellett a vezetõ, Teleki Károly a humor irányába is szeretne
elmozdulni. A Beatrice Nyolc óra munka
címû dalát dolgozzák fel, mely egy kocsmajelenetet mutat be a pantomim és a tánc
eszközeivel, valamint a Nagy Ho-hohorgász mintájára készül már a 100 Folk
Celsiustól a Nagy Ku-ku-kukac címû elõadás is.
Tavasszal és a nyáron több meghívásnak
is eleget tesznek belföldön, és a németországi Brackban. Júniusban a megnövekedett létszám miatt két tábort is szerveznek Kisszékelyben, melyek most már hagyományosan a tanultak bemutatásával, és
ottani jóféle vadétellel zárulnak. A társulat
következõ célja, hogy német testvérvárosunkban, Weikersheimben is bemutatkozzanak. 

elõtt-öt, és Ady ott volt a sorok között! Hát
szerintem egy hétig fel sem kelek ...az élménytõl... vagy tán egy kicsit közelebb kerültem volna ahhoz, amit úgy hívnak: bátorság és elkötelezettség a jó oldalán.
Milyen lehetett könyvek mágiája között,
amint Babits és Tóth Árpád egy Verlainesor fölé hajol tanakodva, vagy Ady beviharzik a szerkesztõségbe egy „kipattant”
verset lobogtatva, ami azóta parancsolat?
Vagy a kávéházak füstjében, a kávé illatával keverednek az irodalmi viták hangjai: a
csikk az ujjig ég, mert Ady épp hevesen
gesztikulál, máshol Karinthy szippant mélyet a dohányból, és mosolyogva kihúz egy
sort a papírján, míg Móricz komolyan bevonul, és a pincér már készíti is a szokásosat.
Milyen lehetett temetéseken zokogni,
mert egy Nagy veszett el, és csak kevesen
tudták? Úgy újságot olvasni, hogy egy József Attila, Juhász Gyula, Illyés friss gondolata kapott szárnyra, és rögtön eljutott
hozzád is a Mikes borító mögül? Komolyan, borzongató! Hogy Pilinszky ír verset
egy újságba, hogy Ady kritizál? Élõben?
Babits érez? Szabó Lõrinc tündököl? Juhász egyedül van? Csáth Géza cikkezik?
Fel sem fogható.
9.

VÁSÁRNAPTÁR
Dunaföldvár, Vásár tér (6-os Fõút 91es km kõ)
A dunaföldvári vásárok márciustól
novemberig a hónap 3. vasárnapján kerülnek megrendezésre.
Vásárnaptár:
2009. április 19.
2009. május 17.
2009. június 21.
2009. július 19.
2009. augusztus 16.
2009. szeptember 20.
2009. október 18.
2009. november 15.

A Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület
köszöni a felajánlott SZJA 1%-ból kapott 93.346,-Ft támogatást, amelyet az
alapító okiratban foglaltakra fordít.
Köszönettel várjuk a további támogatásokat.
Adószám: 18859823-1-17

,
,
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Mûvelõdési ház
Áprilisi programok
ÁPRILIS 10., PÉNTEK 10-13 ÓRA
Húsvéti Játszóház Jegyár: 200 Ft + tojások
ÁPRILIS 14., 10 ÓRA
Vár és Fafaragó Galéria - nyitás
ÁPRILIS 17., PÉNTEK, 18 ÓRA
Vármúzeum Galéria Kínai hangulatok – Kiállítás-megnyitó
Kerámiák, szobrok, faragások, dísztárgyak Kínából, Válogatás
Liu Wen Quing kulturális tanácsos gyûjteményébõl.
Látogatható június 30-ig
ÁPRILIS 24., PÉNTEK, 18 ÓRA
Vármúzeum Vak Bottyán emlékezete – Kiállítás-megnyitó
Interaktív kiállítás a kuruc generális halálának 300. évfordulója
alkalmából. A Dunaföldvári Vármúzeum és a Wossinsky Mór
Megyei Múzeum közös kiállítása. Látogatható egész szezonban.

Appelshoffer János
Aranysarkantyús táncos
2009. januárjában Békéscsabán rendezték meg a XIX. Országos Szólótánc Fesztivált, amely a magyarországi néptánc mozgalom kétévente ismétlõdõ, rangos eseménye. Az országos döntõben összesen 27 férfiszóló és 23 páros produkciót láthattak a
nézõk. Itt, a regionális selejtezõ eredményeként, Appelshoffer
János, az Ördögszekér Táncegyesület mûvészeti vezetõje is
színpadra lépett.

Tárlat a
könyvtárban



Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban március 20-a óta látható Takácsné Kincer Györgyi és Takács Antal képzõmûvész
házaspár képeinek közös tárlata.


BALOGH EMESE

A Takács házaspár önálló kiállításon utoljára két éve mutatta be
alkotásait a dunaföldvári közönségnek, egy-egy festményükkel
azonban minden évben a karácsonyi tárlaton is szerepeltek.
A most látható olajképek többségét az erdélyi érintetlen táj
szépsége, az õsz színgazdagsága ihlette. Mint azt a házaspár elmondta, 2008 õszén töltöttek tíz napot Erdélyben, ahol rengeteg
vázlatot készítettek – ezek nyomán születtek a kiállított festmények.
Takácsné Kincer Györgyitõl szokatlan módon nem miniatúrákat láthatnak a könyvtárba betérõk. A harmincszor negyvenes
olajfestmények nem csupán méretváltozást, hanem szemléletváltást is tükröznek; bár az alkotótól megszokott elmosott, a színek
hangsúlyára építõ ábrázolásmód megmaradt. Takács Antal új
megjelenítési módszeren dolgozik, ez azonban még nem köszön
vissza képeirõl. Mint mondta, egy legközelebbi kiállításon, itt
Dunaföldváron, biztosan meglepetéssel rukkol majd elõ. 

BALOGH EMESE

Mint azt Appeshoffer János elmondta, a hivatásos
és amatõr néptáncosok mellett a szakma
is számon tartja ezt a
rangos megmérettetést. A fesztivál verseny jellegû, a legjobbak az AranysarAppelshoffer János
kantyús,
illetve
Aranygyöngyös táncos megtisztelõ és szakmai rangot jelentõ címért
mérkõzhetnek meg, s ha valaki harmadszorra is elnyeri valamelyiket, Örökös Aranysarkantyús, illetve Aranygyöngyös táncosnak tekinthetõ.
A versenyzõk számára mindig elõírás két kötelezõ- és két szabadon választott tánc bemutatása. Idén a férfi szólisták kötelezõ tánca
a bodrogközi verbunk és a Küküllõ menti pontozó volt, ezek mellett
Appelshoffer János szabadon választottként, a szívéhez igen közel
álló gyimesi verbunkkal, illetve gyimesi féloláhossal lépett színpadra.
Az Örökös Aranysarkantyús, illetve Aranygyöngyös táncosokból
álló szakmai zsûri, melynek elnöke Kökény Richárd, az Állami Népi Együttes tánckarvezetõje volt, Appelshoffer János programját az
Aranysarkantyús táncos cím odaítélésével díjazta. 
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Használja ki a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

KOMBI HITEL ajánlatát
akár deviza hitel kiváltására is!
500.000 Ft szabad felhasználású hitel
3 évre történõ felvétele esetén
a havi törlesztõ részlet akár
17.520 Ft lehet.
THM 17,73%
1.000.000 Ft szabad felhasználású hitel
5 évre történõ felvétele esetén
a havi törlesztõ részlet akár
24.190 Ft lehet.
THM 17,43%
Bõvebb információért kérjük, forduljon Takarékszövetkezetünk
Dunaföldvár, Béke tér 5. sz. alatti kirendeltségéhez.
Jelen tájékoztatás nem minõsül nyilvános ajánlattételnek !

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:

2009. április 9., 23., 16 órakor

Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!

Részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855

Angol és német nyelv oktatása!
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
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Rekord méretû
busa…
BAKSAY ERIKA
…akadt Hajlik László, a Dunaföldvári
Sporthorgász Egyesület tagjának horgára.
A 42 kg-os, 118 cm hosszú, 96 cm kerületû hal a Kis-Dunában élt, amíg pergetéssel
meg nem akasztotta a szerencsés horgász,
aki nemrégiben egy 47 kg-os harcsa kifogásával is büszkélkedhetett.


Az ártalmatlan, plankton evõ busa 15-20
percig küzdött az életéért, míg aztán ki
nem emelték a vízbõl. Kifilézve, konyhakészen került Hajlik László horgásztársainak asztalára. 

Iskolai szkander
bajnokság
Február 19-én, az általános iskola sportcsarnokában olyasfajta sporteseményre
került sor, ami az iskola történetében
még nem volt. Bogdán Róbert világkupa
gyõztes, többszörös magyar- és nemzetközi kupagyõztes dunaföldvári sportoló
szervezésében szkander versenyen vehettek részt az iskola tanulói, 10 éves
kortól egészen a szakmunkásképzõs
korosztályig.

csoportban, fiú-lány kategóriákban kezdõdhettek versenyek a mintegy 50 induló között.
A lányoknál, 50 kg-os kategóriában,
mindkét kézzel Rafaisz Evelin, 70 kg-os kategóriában mindkét kézzel Baranya Bernadett lett az elsõ.
A fiúknál 50 kg-os kategóriában bal kézzel és jobb kézzel is Balogh Attila, 60 kg-os
kategóriában mindkét kézzel Mendi Erik,
70 kg-os kategóriában bal kézzel Pintér
Károly, jobb kézzel Koskai Martin lett az
elsõ. A 110 kg-os kategóriában mindkét
kézzel Kövesdi István gyõzött.
Bogdán Róbert elmondta, hogy a mérkõzéseken több tehetséges gyerekre felfigyelt,
így Rafaisz Evelin, Mendi Erik, Kövesdi
István és Ferencz Norbert is olyan adottságokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá tehetik õket a szkander sportra.
A jó háromórás rendezvényen nézõk is
szép számmal megjelentek, a gyõztesek pedig – Barta Ferenc és Nikl Kálmán szponzorok támogatásával – érmet, és a három
sportoló aláírásával ellátott oklevelet kaptak. 

Dr. Mezei György
Dunaföldváron
Március közepén Dr. Mezei György labdarúgó szakember, volt szövetségi kapitány, városunk vendégeként Nagy
Gáborné polgármester asszonnyal, néhány önkormányzati képviselõvel és
Holler Ferenccel a dunaföldvári labdarúgó utánpótlás- nevelésrõl és a távlati lehetõségekrõl tárgyalt a városházán.
SZABADOS SÁMUEL
Az ismert edzõ jelenleg a Felcsúti Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai vezetõje, s e minõsítésben az országot járva az
utánpótlás- képzés fejlesztésének a lehetõsé

BAKSAY ERIKA
A rendezvényt Bogdán Róbert vezette, és
neves vendégek is megjelentek, így Kovács
Péter valamint Kollárovics László, mindketten világkupa, magyar- és nemzetközi
kupagyõztesek. A sportolók elõször magáról a sportágról beszéltek a szkander történetérõl, a magyar szkander sport jelenlegi
állásáról, ezután ismertették a szabályokat,
felhívták a figyelmet a balesetveszélyre,
majd lezajlottak a mérkõzések. A jó hangulatú eseményen a gyerekek gyorsan rákaptak az újfajta sport ízére, így többféle súly

geit méri fel. Ismert volt számára, hogy
Holler Ferenc néhány éve focisulit szervezett 6-14 éves gyerekek számára Holler
UFC néven. A klubban folyó tevékenység
híre eljutott hozzájuk is. A látogatás célja fõleg az együttmûködés lehetõségeinek a felmérése volt, amely a földrajzi közelségbõl is
adódik.
Felvetõdött a lehetõsége annak is, hogy
idõvel Dunaföldvár regionális bázisként szerepeljen az akadémia látókörében, annak támogatásával. Ez elsõsorban szakmai támogatást, közös programokat, a tehetségek fejlõdésének elõsegítését jelentené. Javasolta,
hogy a focisuli a jövõben a toborzóbázisát
terjessze ki a környékbeli településekre annak érdekében, hogy minél több lehetõséget
kapjanak a gyerekek tehetségük már korai
idõszakban történõ kibontakoztatására.
Nem titok, hogy a legügyesebbeknek
megadatna a lehetõség, hogy az akadémia
keretei közt kollégiumi rendszerben fejlesszék tudásukat. Sok a tehetséges fiatal, de
közülük sokan épp a kellõ szakmai támogatás hiányában elkallódnak. A focisuliknak és
az akadémiának éppen az lenne a célja, hogy
biztosítsák a továbbfejlõdést.
A fejlett labdarúgó- kultúrával rendelkezõ
országokban ez a rendszer már évtizedek óta
mûködik. Nálunk néhány éve kezd kiépülni.
A helyi utánpótlás nevelés céljait szolgálná
a tervezett mûfüves pálya megépítése, amelyet pályázat útján szeretne megvalósítani
Holler Ferenc. Az edzéslehetõségek javulnának, fõleg a téli hónapokban. A kisméretû
pálya valószínû, valamelyik iskola mellé
épülne, hogy a kihasználtsága jobb legyen.
A megbeszélés után Dr. Mezei György a város sportlétesítményeit látogatta meg. 

Új sorozat kezdõdött
a Polgárõr Teremfoci
Kupában
Március végén már hatodik alkalommal
rendezték meg a városi polgárõrség
szervezésében a teremfoci kupát. Mivel
a vendéglátósok csapata már három alkalommal elhódította a serleget, a szervezõk új sorozatot hirdettek, melyben,
ha valaki háromszor elsõ helyen végez,
végleg elhódítja a trófeát.
SZABADOS SÁMUEL
A négycsapatos tornán a házigazdákon kívül a rendõrség, a tûzoltóság és a Jobbra át!


Dr. Mezei György
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gárdája indult, a vendéglátósok ezúttal nem
neveztek. A csapatok összetétele eléggé vegyes volt: a tizenévesektõl az ötvenes korosztályig, az igazolt sportolóktól az alkalmi
focistákig sokan mezt húztak magukra a jeles alkalommal. Volt, aki öt percet bírt ki, s
utána cserét kért, s volt, aki három meccset
végighajtott. Ezeknek az amatõr teremfoci
kupáknak azonban éppen ez adja meg a
hangulatát. Az esetlenség, ügyetlenség és a
profizmus együttes jelenléte hozza magával
a vidámságot és a foci szépségét a látványos
cselekkel és gólokkal. A végig sportszerû
meccseken játékvezetés nem volt, a vitás
ügyeket igyekeztek közös döntéssel elrendezni. Ez természetesen nem ment mindig
zökkenõmentesen.
A meccsek során kiderült, hogy a rendõrök gárdája a nagy esélyes, összeszokott
játékukkal szemben nem sok ellenszert lehetett felvonultatni. Nem véletlenül lettek az
új kupa gyõztesei a szervezõ polgárõrök
elõtt. A programot dél körül közös ebéd zárta, ahol a korábbi ellenfelek vidám beszélgetés keretei közt elevenítették fel a mecscsek legemlékezetesebb pillanatait.
Tavasszal is gazdag sportprogram- sorozatot szervez a polgárõrség. Május elseje
környékén kerül sor a szabadtéri kispályás
kupára a városi sportpályán. Ide meghívják
a városi önkormányzat, illetve a megyei
rendõrkapitányság csapatait is. A rendezvénynek szeretnének majális jeleget biztosítani, melyre garancia a környezet. A rendezvény jó családi programnak ígérkezik, hiszen jól érezhetik magukat a sportolókon kívül a gyerekek, a feleségek, barátnõk és a
nézõk is. Nyár végén, a tervek szerint a három megyét –Tolna, Fejér és Bács-Kiskun
– mozgósító polgárõr kispályás bajnokság
kerül megrendezésre szintén a sportpályán.
A múlt évi bajnokság sikerén felbuzdulva
döntöttek a folytatás mellett a szervezõk. 

Idegenben jobban
megy a DSTE-nek
Hazai vereségek, idegenbéli döntetlenek
jellemezték másodosztályú gárdánk márciusi szereplését.
SZABADOS SÁMUEL
A sorsolás szeszélye folytán a listavezetõ
Cikóval kezdte a tavaszi szezont egyletünk.
Sajnos, szervezési hiányosságok miatt néhány játékosnak még nem készült el az orvosi igazolása, így nem a legerõsebb össze

állításban léphettek pályára a fiúk. Mindezek ellenére az elsõ félidõben egyenrangú
partnerei voltunk a vendégeknek. Ügyesen
védekeztünk, támadásokat is vezettünk, de a
hajrát a vendégek bírták jobban, a félidõ
utolsó percében akciójuk gólt eredményezett. Egygólos hátránnyal folytattuk a játékot. Aktívabb lett a játékunk, ennek köszönhetõ, hogy Tóth György az 56. percben gólt
szerzett. 1:1-es állásnál mindkét csapat érezte, hogy aki elõbb szerez gólt, valószínûleg
elviszi a három pontot is. Egy szabálytalan
szerelés után büntetõhöz jutott a Cikó, melyet csatáruk magabiztosan értékesített.
Mindent egy lapra feltéve támadtunk az
egyenlítés reményében. Védõink is inkább a
támadásokat segítették, ebbõl lett a baj. A
80. percben ellentámadás után gólt kaptunk,
ezzel el is dõlt a mérkõzés: 3:1-es vereséget
szenvedtünk. Az ificsapat igazolások hiányában nem tudott kiállni.
A következõ fordulóban a második helyezett Németkér otthonában léptünk pályára.
A papírforma nem mellettünk szólt. Az elõ
meccsen bíztató volt fiataljaink 3:2-es gyõzelme. A felnõttek összecsapásán az elsõ
félidõ kiegyenlített játékot hozott, de az
utolsó percek figyelmetlensége megboszszulta magát, a házigazdák vezetéshez jutottak. Ismét hátrányból folytattuk a játékot. A
hazaiak kissé kiengedtek, s Balázsi, a télen
igazolt új játékos szép fejessel egyenlített.
Gólunknak nem örülhettünk sokáig, két
perc múlva a mi hálónkba került a labda.
Teltek a percek, ellenfelünk vezetése tudatosan lassította a játékot. Az utolsó perc
mégis sok izgalmat hozott. Csatárunkat a
büntetõterületen belül felrúgták. A 11-es
pontra mutatott a játékvezetõ. Az igen feszült pillanatokban Balázsi állt a labda mögé. Nulla, vagy egy pont, erre koncentrálhatott, no meg a kapusra. Nyugalma gólt ért,
2:2-es döntetlent értünk el az esélyesebb otthonában.
Kijutott a kemény ellenfelekbõl a tavasz
elején. A 3. fordulóban a harmadik helyezett
Mórágy látogatott hozzánk. A fiatalok szép
játékkal 2:0-ás gyõzelmet arattak. A felnõtteknél szinte ismétlõdtek a korábbi találkozók forgatókönyvei. Ügyesen játszottunk az
elsõ félidõben, de a vége felé elfáradtunk, s
gólt kaptunk. A második félidõt is a vendégek kezdték jobban, s az 50. percben már
2:0-ra vezettek. Ezután fõleg a középpályán
folyt a játék, gólhelyzetek nemigen adódtak.
A 72. percben az ellenfél egyik védõje kézzel ért a labdába, 11-eshez jutottunk, melyet
Pasker értékesített. Elérhetõvé vált az
14.

egyenlítés. Ezt ellenfelünk is érezte, s nagyobb sebességre kapcsolt. A 79. percben
kezezés miatt büntetõt ítélt a játékvezetõ ellenünk. Kapusunk nem tudta védeni, 3:1-es
vereségünkkel zárult a mérkõzés.
Március 29-én Magyarkeszin vendégszerepeltünk. Ellenfelünk egy hellyel elõttünk
állt a tabellán. Esõs idõben, mély talajú pálya fogadott minket, s ez talán nekünk kedvezett. A házigazdák jutottak vezetéshez a
11. percben fejes góljukkal. Szorosabbra
kellett fogni védelmünket, a félidõben több
gól már nem esett. Fordulás után pár perccel
Balázsi fejes góllal egyenlített. A gól felhozta csapatunkat, többet támadtunk. Egy
összecsapás utáni kakaskodás miatt sajnos
Balázsit a játékvezetõ kiállította a 66. percben, tíz emberrel folytattuk a játékot. Ellenfelünk az emberelõnyt kihasználva támadott, s a 75. percben gólt is szerzett. Az idõ
múltával eldõlni látszott a meccs, legalábbis
a házigazdák számára. Szerencsére mi nem
így gondoltuk, lestük az alkalmat az egyenlítésre. A 90. percben egy kipattanó labdát
Princz vágott a hálóba, egyenlítettünk. A
hosszabbításban már nem esett gól, 2:2-es
döntetlennel tértünk haza. A fiatalok is pontot szereztek 3:3-as eredményükkel, õk így
a tabella 6. helyén állnak, néhány pontra
csak a dobogós helytõl. A felnõtt gárda a 14.
Bizony, még közel a kiesõ zónához. 

„Vasember a
kisemberekért”
Ezt a címet adta idei hosszú távú futásának Tamás Zsolt, a bonyhádi Vasember,
aki már harmadik alkalommal szervez
jótékonysági akciót. A március 28-án reggel Budapest központjából rajtoló program március 29-én este Pécs belvárosában ért véget. Tamás Zsolt végigfutotta a
220 kilométeres távot, közben hosszabbrövidebb távokon ultra futó barátai kísérték, illetve szimpatizánsok csatlakoztak hozzá.
SZABADOS SÁMUEL
Az érintett településeken rövid pihenõt
tartottak, és ismertették céljaikat. Dunaföldvárra 28-án szombaton este negyed kilenc
körül érkezett a stáb. A városháza elõtt
Dukai István alpolgármester fogadta a futókat, ahol frissítõ italokkal kínálták õket az
érdeklõdõk. A Vasember röviden tájékoztatta a jelen lévõket céljairól: ezúttal a Pécsi
Gyermekklinika mûtõjének felújítása mel

lett demonstráltak és gyûjtöttek adományokat a Visszatérés Alapítvány számára. A
sportoló szerint többmilliós nagyságrendû
összegrõl van szó, a két nap során nyilván
csak a töredék gyûlik össze, de ez az akció is
hozzájárul a figyelem felkeltéshez. Mint
mondta, gyermekek életéért küzdenek nap,
mint nap a pécsi orvosok, sajnos a felszerelések elavultak, hiányosak.
Apaként Tamás Zsoltnak is vannak tapasztalatai e téren, hiszen két gyermekét is
kezelték a klinikán. Az orvosok lelkiismeretes munkája kevés, ha a technikai feltételek
nem adottak. Egy szülõ számára borzasztó
érzés mûtõbe kísérni gyermekét, pláne abban a tudatban, hogy ismeri az intézmény
problémáit, hiányosságait. Felemelõ érzés
viszont a siker, a gyógyulás tudatában távozni, és õ átélte mindezt. A segítségre tehát
nagy szükség van. A futók kitörõ lelkesedéssel és tapssal örvendeztek alpolgármesterünk bejelentésének, miszerint városunk ötvenezer forintot ajánl fel a Visszatérés Alapítvány számára.
Az esemény sportteljesítménye is figyelemre méltó. Átlagosan hat perc jut egy kilométerre. A tervezett idõpontokhoz képest a
csúszás 40 perc volt, ami elfogadható arány,
és fõként a protokoll pihenõkbõl fakadt.
A 2007-es ultratriatlon világkupa gyõztese örömét fejezte ki a kedves fogadtatás miatt, s megköszönte a felajánlott támogatást.
Rövid pihenõ után folytatta a kilométerek
legyûrését; ekkor a dunaújvárosi sportolókat
a paksiak váltották, akik a hatos úton kísérték tovább a kis csoportot, amelyhez, ha rövid távra is, de csatlakozott egy földvári kisfiú is. 

zés elején, a 18. percben egy szép, szélen futó támadás után Böde 16 méterrõl talált a
kapuba, 1:0-ra vezettünk. Az állással meg is
elégedtünk, hiszen a félidõben több gól nem
született. A folytatás is a mi fölényünkben
zajlott, helyzetek sorát dolgoztuk ki, de
újabb találatot már nem értünk el, maradt a
gyõzelmünket jelentõ 1:0-ás eredmény. A
fiatalok szintén gyõztek, mégpedig 3:0-ra.
Mivel az elõttünk álló gárdák pontokat
vesztettek, a forduló után feljöttünk a második helyre.
Március 21-én Kakasdot fogadtuk. Ellenfelünk jó középcsapat hírében áll, nem véletlenül tartottak többen a találkozótól. A fiatalok elõ meccsén 1:0-ás hazai siker született. A felnõtt meccsen már a 3. percben
Lamm góljával vezetéshez jutottunk, utána
lendületünk alábbhagyott, ellenfelünk ezt
kihasználva a 20. percben szabadrúgásból
egyenlített. A második félidõt a vendégek
kezdték jobban, az 55. percben újabb gólt
szereztek. Hátrányba kerültünk, az egyenlítésért kellett küzdeni. A 75. percben büntetõt értékesített Böde, 2:2-es folytatásnál
mindkét csapat elõtt megadatott a gyõztes
gól megszerzésének lehetõsége, de egyik
sem kockáztatott, így maradt a döntetlen.
Március utolsó hétvégéjén Decsen léptünk pályára. A második helyezett fogadott
bennünket. Rangadónak számított a meccs,
kb. 300 nézõ volt rá kíváncsi. Lamm Ádám
sérülése miatt nem léphetett pályára. Az elsõ percektõl világossá vált, hogy kemény el-

A jó rajt után Decsen
botlott a DFC


SZABADOS SÁMUEL

Sikeresen kezdte a tavaszi bajnokságot elsõ osztályú csapatunk; Simontornyát fogadtuk idehaza. A mérkõzés esélyesei mi voltunk, az eredmény is ezt igazolta. 1:0-ás félidõ után 2:0-ás gyõzelmünkkel zárult a találkozó. A közönség mégis kissé elégedetlen volt. Többgólos gyõzelmet vártak, de
csapatunk megelégedett a két góllal és a biztos gyõzelemmel. Az ifisták mérkõzése 2:2es döntetlennel zárult.
A második fordulóban Gerjenben léptünk
pályára. Esõs idõ, sáros pálya várta a játékosokat. Mi szerveztünk több akciót a mérkõ15.

lenféllel állunk szemben. Gyors akciókat
vezettek, védelmünknek sok dolga volt. A
helyzetek a 25. percben gólt eredményeztek,
egy 15 méterrõl leadott lövés után került hálónkba a labda. A gól után kissé lassított a
tempón ellenfelünk, de mi nem használtuk
ki az ebbõl adódó lehetõséget. Fordulás után
sem változott sokat a kép, ellenfelünk játszott enyhe fölényben, de azért nekünk is
akadt helyzetünk. Nem sokkal a mérkõzés
vége elõtt Fröhlich került helyzetbe, de felvágták, a büntetõ viszont elmaradt. A házigazdák gyõztek 1:0-ra, ezzel veretlenségi
sorozatunknak is vége szakadt. A tabella élmezõnye elég szoros, egy újabb gyõzelemmel ismét dobogós helyre juthatunk. A fiatalok Decsen 3:1-es vereséget szenvedtek.

Kitüntették Weiszgáber Jánost
Március elején a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség évi közgyûlésén Weiszgáber
János, a DFC volt elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetség emlékplakettjét vehette át
többéves, eredményes klubelnöki tevékenységéért. Weiszgáber János 2002-tõl 2008- ig
töltötte be elnöki tisztét, ez alatt az idõ alatt
az egyesület két bajnoki címet, továbbá második és harmadik helyezéseket ért el. A
klub fennállásának legsikeresebb idõszaka
volt ez a néhány év. A múlt év végén összeférhetetlenség miatt mondott le elnöki tisztérõl, de továbbra is vállal munkát a klub
mûködtetésében, menedzselésében. 

Közlekedés
Van eredmény, az ellenõrzéseket megelõzõ idõszakhoz képest fegyelmezettebbek lettek a közlekedés résztvevõi. A rendõrség a
társszervekkel együtt különbözõ idõben és
helyszíneken folytatja az akciókat: sebesség
és tengelysúly mérést folytatnak, valamint
ellenõrzik a KRESZ szabályainak betartását.
Közelednek a húsvéti ünnepek, a rendõrség
fokozott ellenõrzése várható, kiszûrik az ittas vezetõket.
Garázdaság
Szórakozóhelyeken és egyéb vendéglátóhelyeken korábban is gyakori volt a testi sértés, garázdaság, ezért a rendõrség fokozottan
ellenõrzéseket folytat ezeken a helyeken. A
vendéglõk üzemeltetõit, dolgozóit kérik,
tartsák be a nyitvatartási idõt, és kiskorúakat
dohányáruval, alkohollal ne szolgáljanak ki.
Tapasztalatok szerint nagyon sokszor a szülõknek fogalmuk sincs arról, hol járnak gyermekeik, akik gyakran késõ éjszaka szórakozóhelyeken tartózkodnak ittasan. Az ellenõrzésekbe a rendõrség bevonja a gyámügy és a
családsegítõ szolgálat munkatársait is. Felhívjuk a szülõk figyelmét, a késõbbi problémák, esetleg tragédiák elkerülése érdekében
hívják fel gyermekeik figyelmét arra, ha
gépkocsit vezetnek, ne igyanak alkoholt, a
közlekedésben felelõsen vegyenek részt.
Vásár
A márciusi vásáron rengeteg ember fordult meg. Idõnként a nagy forgalom miatt
akadozott a közlekedés a 6-os úton, de a vásár bûncselekmény mentesen zajlott le. Kérjük a jármûvezetõket, parkolásnál legyenek
türelmesek egymással.
Gépkocsi feltörés
Annak ellenére, hogy idõrõl-idõre felhívja
a rendõrség a gépkocsivezetõk figyelmét arra, semmit se hagyjanak látható helyen gépkocsijukban, mégis akadnak olyanok, akik
nem veszik figyelembe a felhívásokat, és áldozattá válnak. Az õrs területén ismét feltörtek gépkocsikat. Kérjük, ne adjanak lehetõséget a tolvajoknak!
Megelõzés
Ebben az évben is jelen lesz a rendõrség az
iskolák életében. Bûncselekmény, baleset
megelõzési elõadásokat, nevelési útmutatást
fognak az õrs munkatársai tartani a gyerekeknek.
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