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HHúússvvéétt
A húsvét a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe, amely a nem hívõk szá-
mára is fontos. 
A keresztre feszített majd feltámadó
Krisztus visszaadta az emberiség hitét a
feltámadásban. Kapcsolódik a termé-
kenységi ünnepekhez, az újjászületéshez
is. A zsidó vallásban megfelelõje a
pészah (kikerülés, elkerülés), az egyipto-
mi fogságból való szabadulás ünnepe. 

KISS ÉVA

A húsvét évente más-más napra esik, le-
het márciusban, áprilisban is, de mindig a
tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte
utáni vasárnap. 1771-ben XIV. Kelemen
pápa rendelte el, hogy a húsvét kétnapos
ünnep legyen.

Jézus sivatagi böjtjére emlékezünk a
negyven napos böjttel, ennek végén, hús-
vét vasárnapján lehet elõször húst enni. A
magyar elnevezés innen ered. A nagyböjt,
az elõkészületi idõ önmegtartóztatásra ne-
vel, de egészségügyi vonatkozása is van: a
nehéz, téli ételek fogyasztása után segíti a
szervezet tisztulását. A böjt az étel-ital nél-
küli mennyei lét megközelítése, szemben a
földi léttel - vallják ma is a koptok. 

A nagyhét, a nagyböjt utolsó hete a vi-
rágvasárnappal, a húsvét vasárnapot meg-
elõzõ vasárnappal indul. Ezen a napon vo-
nult be Jézus szamárháton Jeruzsálembe,
ahol a nép pálmaágakat lengetve ünnepel-
te. Ilyenkor a pap piros miseruhában tartja
a szentmisét, melyhez - pálmaág hiányá-
ban- a barkaszentelés kapcsolódik. 

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlék-
napja, a prédikáció után a lábmosás szer-
tartása következik, megemlékezve arról,
hogy Jézus megmosta tanítványai lábát.
Ezen a misén szól utoljára az orgona, „a
harangok Rómába mennek” - emlékezve
arra, hogy senki sem szólalt fel Jézus mel-
lett. 

Nagypénteken csak igeliturgia van, amit
a pap lila ruhában tart. Nagyszombaton
gyújtják meg a húsvéti gyertyát - fény li-
turgia, majd a pap megáldja a szenteltvi-

zet, a keresztelõkutat, és ha van keresztel-
kedõ, megkereszteli. A mise végén hirdeti
az örömhírt: Krisztus feltámadt. Sötétedés-
kor indul a körmenet. Ez megint a zsidó
vallásból átvett hagyomány: sötétedés után
már másnap van, vasárnap. A harangok is-
mét megszólalnak. 

A negyvennapos böjtöt már a 7. század-
ban tartották, 1091-ben II. Orbán pápa fog-
lalta törvénybe. A múlt századig be is tar-
tották, majd lassan engedményeket tett az
egyház, és mára a nagyhét és nagypéntek
maradt szigorú böjti idõszak. Régebben
kenyeret, sót, száraz növényi eledelt, zöld-
ségeket, halat fogyasztottak a böjtölõk.
Naponta csak egyszer étkeztek, olajjal fõz-
tek, és sok helyen külön edényeket tartot-
tak a böjti étel számára. A 17. században
könnyebbségképpen fogyaszthattak tejter-
mékeket és tojást is. Készítettek babgáni-
cát, fõtt-aszalt szilvát, almát, tejfölös ba-
bot, gánicát mákkal, zöldfõzelékeket- pél-
dául sóskát tojással, gombát, krumplile-
vest, salátát, mákos tésztát. Zöldcsütör-
tökön fõzelékeket, pattogatott kukoricát,
zöldhagymát ettek. A kopt egyház hívei a
mai napig szigorúan õrzik és megtartják a
böjtöket.

Húsvét vasárnapján a hívõk kora reggel
kosarakban vitték a kendõkbe csomagolt
kalácsot, sonkát, tojást, kolbászt, bort a
templomba, ahol ételszentelést tartottak. A
húsvéti ételek népies neve kókonya volt.

Szentelés után siettek haza, és a család el-
fogyasztotta az ünnepi lakomát. Szokás
volt a morzsát a tyúkoknak adni a szaporu-
lat reményében. Volt olyan terület, ahol a
sonka csontját gyümölcsfára kötötték, a to-
jás héját beszántották a földbe a jó termés
érdekében. Korábban bárányt fogyasztot-
tak, amit nagypénteken vágtak le, de ké-
sõbb inkább a sonka fogyasztása terjedt el.
A bárány Krisztust jelképezte, a tojásból
kikelõ madár és a kalács a feltámadást.

Húsvét fontos szimbóluma a tojás. Az
ember, a világ teremtésének, az újjászüle-
tésnek a jelképe. Már a görög-római mito-
lógiában találkozunk vele, istenek szület-
nek belõle. A Kalevalában tojásból lett a
világ. Sírokból ezer évnél régebbi leletek
kerültek elõ, többek között Indiában, Ti-
betben, Szibériában, Afrikában, melyekbõl
szintén az újjászületés jelképeként buk-
kantak fel. Az ókortól a középkoron át
napjainkig díszítik, hímzik a tojásokat. Dí-
szítésük a nõk feladata volt. Kezdetben nö-
vényi eredetû festékeket használtak, via-
szolták, savval maratták, batikolták, pat-
kolták, geometrikus díszítménnyel, virá-
gokkal, hímezték. A barokk korban koszo-
rúkat, indákat, sõt szöveget is elhelyeztek
a felületén. Napjainkban matricákkal dí-
szítik, különbözõ élénk színû festékkel fes-
tik. A piros tojás az igazi húsvéti tojás, a
feltámadás és Jézus vérének szimbóluma.
A legenda szerint egy asszony karján
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egy kosárnyi tojással megállt Krisztus ke-
resztje alatt imádkozni, akinek a vére rá-
cseppent, így lett piros. Kezdetben a ke-
resztgyerekeket ajándékozták meg tojás-
sal, majd a locsoló fiúkat.

Miért a nyuszi hozza az ajándékot? A né-
met területeken gyöngytyúkot és tojást aján-
dékoztak a rokonoknak, valószínûleg a tyúk
nevének torzításából vagy fordítási hibából
lett a nyúl az ajándékozó. A német nyelvte-
rületen a 16. századtól az ajándékozás része
lett az ünnepnek, itt készültek az elsõ édes-
ségbõl készült cukor-, csokoládényulak.

Több kultúrában a víznek tisztító, meg-
újító erõt tulajdonítanak. Húsvéthoz legen-
da köti: a Krisztus sírját õrzõ katonák lelo-
csolták, hogy lecsendesítsék a feltámadás
hírére ujjongó asszonyokat.

A locsolkodás magyar hagyomány. A le-
gények hétfõ hajnalban vödör vízzel leön-
tötték, az itatóvályúba mártották a leg-
szebb ruhájukban pompázó lányokat, ezért
vízbevetõ, vagy vízbehányó hétfõnek is
nevezték a napot. 1736-ban Apor Péter így
emlékezett meg róla: „ úrfiuk, alávaló, fõ
és nemes emberek húsvét másnapján az az

vízben vetü hétfün járták a falut, erõsen
öntözték egymást az lányokat hányták az
vízben…”  

Ez a nagyon szép és fontos ünnepünk is
bizonyítja, hogy a kultúrák, vallások ho-
gyan épülnek egymásra, a kereszténység
elõtti pogány szokások, a népszokások ho-
gyan lelhetõk fel az ünnepben. 

A húsvéti ünnepkör örök témája a mûvé-
szetnek, az irodalomnak, a képzõmûvé-
szetnek, sõt a filmmûvészetnek is.

Felhasznált irodalom: Néprajzi Lexikon,
Pallas Nagy Lexikon, Jelképtár.

Petrovics Józsefné a Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkereszt kitüntetést ve-
hette át Budapesten 2010. március 15-én
Sólyom László, köztársasági elnök meg-
bízásából Hiller István, oktatási és kul-
turális minisztertõl. 

LAJKÓ ANITA

Petrovics Józsefné, a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakiskola fõigazgató asszonya több évti-
zedes munkájának elismeréseként vehette
át az országos kitüntetést. A díj átadására a
Szépmûvészeti Múzeum Barokk Termé-
ben került sor.

A díjat rendkívül nagy megtiszteltetés-
ként éli meg Petrovics Józsefné, hiszen –
ahogy õ maga említette – a pedagógus
szakmában nem igazán jellemzõ az ilyen

magas jutalmazás. A fõigazgató asszony
hangsúlyozta, hogy a kitüntetést nem
csupán egyéni érdemének tartja, hanem
egy közösen végzett munka végsõ ered-
ményének. A helyi felterjesztés azt is jel-
zi, hogy az intézmény munkájával a
fenntartó önkormányzat és a szülõk is
elégedettek.

„A pedagógus pályán egy ember önma-
gában nem tud elérni olyan célt, amely
megfelel az elvárásoknak” – vallja Petro-
vics Józsefné. Közös munka, közös célok
szükségesek a pedagógusok, az önkor-
mányzat és a helyi társadalom között. 

A díjazás kapcsán köszönetet mondott
minden munkatársának, hiszen az elmúlt
esztendõkben egy olyan csapattal tudott
együtt dolgozni, akik segítették a munkájá-
ban. Elmondta, hogy külön köszönettel
tartozik családtagjainak, akik türelemmel
viselték a munkájával járó rengeteg elfog-
laltságot. 

Maga a kitüntetés elsõsorban erkölcsi
megbecsülést jelent, anyagi jutalmazással
nem jár. Petrovics Józsefné elmondta,
hogy számára az erkölcsi oldal sokkal töb-
bet jelent, mintha pénzjutalmat kapott vol-
na, hiszen hosszú évek, évtizedek munkája
kapott most méltó elismerést. 

PPeettrroovviiccss  JJóózzsseeffnnéé  rraannggooss  kkiittüünntteettééssbbeenn  rréésszzeessüülltt

Mostanában egyre gyakrabban hallani
ezt a kifejezést városunkban: demencia.
Mit is jelent ez az orvosi fogalom? A
demencia értelmi hanyatlást, elbutulást
jelent, a szellemi képességek – emléke-
zés, figyelem, koncentráció, tájékozódás
– lassú és fokozatos elvesztésével járó ál-
lapot meghatározására használják.

LAJKÓ ANITA

A demencia bármelyik életkorban kiala-
kulhat, de fõleg idõskori betegség. A 65 év
feletti lakosság 1%-a érintett, de már ekkor
is elõfordulhat enyhe értelmi hanyatlás 10-

15%-ban. 90 éves kor felett az idõsek har-
madánál alakul ki, hátterében sokféle kór-
kép állhat: anyagcserezavar, szerkezeti ká-
rosodás vagy fertõzés indíthatja el a
dementálódást. 

Demencia esetén a memória, az ítélõké-
pesség romlik, beszédzavar, érzékszervi
mûködési zavarok alakulhatnak ki, a sze-
mélyiség és a magatartás megváltozik.
Gyakran társul hozzá szorongás, depresz-
szió. A beteg szociális kapcsolatai is meg-
romlanak, nem képes önellátásra, súlyo-
sabb esetben már 24 órás felügyeletet igé-
nyel.

A Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásai közé
került az ilyen betegek ellátása is – mondta el
lapunknak Ráthgéber Lászlóné, a DIT Kft.
ügyvezetõje. A Hunyadi parki óvoda bezárá-
sát követõen ugyanis felszabadult egy 400
négyzetméter nagyságú terület, s a város ve-
zetése úgy döntött, hogy a meglévõ épületet
megfelelõen kihasználva kialakítanak a Nap-
sugár Idõsek Otthonában egy függetlenített
demens osztályt olyan bentlakók a számára,
akik súlyos demenciában szenvednek. 

Jelenleg az otthon lakói közül 13 idõs
ember esetében állapítható meg bizo-

DDeemmeennss  eellllááttááss  aa  DDIITT  KKfftt..  sszzeerrvveezzéésséébbeenn

Petrovics Józsefné
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nyos demens fokozat, három esetben ez
súlyos. Õk biztosan az új osztály lakói
lesznek.

Az új osztály megfelelõ mûködtetéséhez
újabb 6 fõ munkaereje szükséges: négy
ápoló és két takarító kap itt munkát.

A meglevõ épület átalakítására január-
ban és februárban került sor, összesen 14
fõ számára tudtak – az elõírásoknak is
megfelelõ – férõhelyet kialakítani. Két nõ-
vérszoba, két fürdetõ, külön étkezõ, foglal-
koztató, tálalókonyha tartozik még az új
részleghez. 

Jelentõs költségként jelentkezett a
megfelelõ helyiségek kialakítása, felsze-
relése. Már korábban megkezdõdött a
szükséges berendezések beszerzése, eh-
hez 8 millió forint értékû hitelt vett fel a
Kft. Egy váratlan, szerencsés esetnek kö-
szönhetõen kiderült, hogy Svédország-
ban éppen leszerelnek egy idõsek ottho-
nát, innen érkezett a berendezések és az
eszközök nagy része. Speciális beteg-
ágyak, tolószékek, asztalok, a foglalkoz-
tató helyiségbe speciális bútorok, nõvér-
asztal, infúziós állvány került az új osz-
tályra. A korábban felvett hitelt többek
között olyan eszközökre, bútorokra fordí-
tották az intézmény vezetõi, amelyeket a
svédországi szállítmány nem tartalma-
zott. 

Ráthgéber Lászlóné hangsúlyozta, hogy
mivel ezek a helyek új férõhelynek minõ-
sülnek, ezért nem kérnek értük egyszeri,

térítési díjat, hanem a 2010-ben érvényes
térítési díjat kell megfizetni. 

Az új osztályra csak az kerülhet be, aki
rendelkezik az ORSZI (Országos Rehabili-
tációs és Szociális Szakértõi Intézet) bizo-
nyítványával, miszerint demenciában
szenved. 

A Kft. vezetõje elmondta, hogy azok a
családok, akik szeretnék igénybe venni az
új szolgáltatást, keressék fel a Napsugár
Idõsek Otthonában Jung Katalint, az ott-

hon egészségügyi vezetõjét. Az intézmény
a bejelentkezést követõen elindítja a folya-
matot az ORSZI felé, amelynek átfutási
ideje kb. három hónap. A demenciát igazo-
ló orvosi papír birtokában mindenféle ne-
hézség nélkül tudják fogadni az idõs em-
bereket. 

Az ellátás egy bentlakó számára 86.700
Ft/hó fizetési kötelezettséget jelent, amely-
nek a kiszámítását jogszabály írja elõ. A
költségekhez a speciális gyógyszerek ára
tevõdik még hozzá, amelyet minden beteg-
nek magának kell megvásárolnia. 

A DIT Kft. több forrásból tudja a szolgál-
tatást fenntartani. Egyrészt az állami támo-
gatásokból, azaz a normatívákból, amelyek
a bekerülési költségek kb. 40%-át fedezik.
A demenciában szenvedõ betegek után az
intézmény az ún. demens normatívát kapja,
amely 715.000 Ft/fõ/év. Ez a ma kapható
legmagasabb állami normatíva egyike,
amely komoly mértékben hozzájárul az in-
tézmény költségvetéséhez. Másrészt a bent-
lakók befizetéseibõl fedezik a felmerülõ
költségek további 50 %-át. Ezt az otthonban
élõknek vagy az õ hozzátartozóiknak kell
megfizetniük. A fennmaradó 10 % körüli
összeget a Kft.-nek kell elõteremtenie.
Dunaföldvár önkormányzatának tehát nem
jelent anyagi terhet az új szolgáltatás.

A DIT Kft. vezetõinek nagy a felelõssé-
gük, hiszen az otthonban 90 feletti a bent-
lakók száma, valamint több mint 80 ember
munkahelye függ az intézmény lététõl. 

Ráthgéber Lászlóné

Nemrégiben jelent meg a kormányren-
delet a vásárok, a piacok illetve a bevá-
sárlóközpontok szabályozásáról. 

LAJKÓ ANITA

A DIT Kft.-nek – mint a dunaföldvári
vásár és piac üzemeltetõjének – ezen sza-
bályozás miatt a témában megsokasodtak a
feladatai – hangzott el Ráthgéber
Lászlónétól, a Kft. ügyvezetõ igazgatójá-
tól. A jövõben ugyanis mindazokat, akik a
vásárban vagy a piacon árusítanak, nyilván
kell tartaniuk. A nyilvántartás módja a kö-
vetkezõ: az árusítani kívánó személynek
be kell jelentenie a település jegyzõjénél,
ha valamelyik helyszínen árusítani kíván.
Ha a bejelentés nem történik meg, akkor az
ellenõrzést végzõ 5 szerv (APEH, Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal, Fo-

gyasztóvédelmi Hatóság, ÁNTSZ, Vám-
és Pénzügyõrség) közül bármelyik büntet-
heti a bejelentési kötelezettségét elmulasz-
tó árust. A kiróható bírság – ha valaki nem
rendelkezik megfelelõ árusítási engedély-
lyel – 42.000-75.000 Ft között mozog.

A DIT Kft.-nek a rendelet szerint min-
den piaci és vásári nap alkalmával jelente-
nie kell az adóhatóság felé az árusítók ne-
vét és adószámát. Egy-egy piaci napon kb.
50 fõ körüli a bejelentkezett személyek
száma, viszont a vásári napok alkalmával
ennél jóval többre is emelkedhet ez a
szám.

A nyilvántartásba vétel költsége 2.200
Ft, amelyet illetékként kell kifizetniük
mindazoknak, akik kérik ezt. Ráthgéber
Lászlóné hangsúlyozta, hogy a dunaföld-
váriaknak is be kell jelentkezniük. 

Azon célból, hogy segítsék a tájékozó-
dásban az árusokat, elkészítettek egy szó-
rólapot, amelyen feltüntettek minden
olyan szükséges információt, amellyel az
árusoknak tisztában kell lenniük. A tájé-
koztató anyagokat piaci és vásári napokon
juttatják el a Kft. munkatársai az árusító
személyekhez.

A rendeletet követõen kettõs megítélése
alakult ki a frissen bevezetett törvényi sza-
bályozásnak az árusok körében. Voltak,
akik kezdetben felháborodva reagáltak az
új, adminisztrációs teherre, aztán késõbb
nyugtázták, hogy az új rendelkezés akár a
javukat is szolgálhatja. Elsõsorban azért,
mert tisztítani, fehéríteni fogja a vásárok és
piacok rendjét – mondta el Ocsovai
Jánosné, a helyi önkormányzat adócso-
portjának vezetõje. 

AA  vváássáárr  ééss  aa  ppiiaacc  rreennddjjéétt  éérriinnttõõ  sszzaabbáállyyoozzááss
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Winston Churchill
egyszer úgy fogal-
mazott, Amerika a
helyes politikát kö-
veti, ha már minden
más lehetõséget ki-
próbált. Nos, már
Magyarországról is
elmondható, hogy
nem maradt más esé-
lyünk, minthogy a
helyes irányba indul-
junk el, hiszen az
utóbbi nyolc eszten-

dõben minden zsákutcát kipróbáltattak
velünk.

Hazánk válságos helyzete egyúttal éke-

sen mutatja, hogy a választók és a válasz-
tások igenis alapvetõen befolyásolják az
ország sorsának alakulását. 2002-ben Ma-
gyarország a térség éllovasának számított,
az országnak a kormányváltással elkezdõ-
dött hanyatlására nincs más ésszerû ma-
gyarázat, mint a szocialista-liberális kabi-
netek csapnivaló kormányzása. Elég ma
megnézni egy Dunaföldvár méretû felvi-
déki kisvárost, hogy lássuk, hol tarthat-
nánk ma, ha 2002-ben és 2006-ban nem-
csak sokan vagyunk, hanem elegen is a
gyõzelemhez.

A rossz kormányzás nemcsak elvont
számokban és százalékokban érhetõ tet-
ten, hanem ott van a mind reménytele-
nebb álláskeresõk problémáiban, a nagy
nehézségek közepette kifizetett szám-
lákban, az immár szinte elviselhetetlen-
né romlott közbiztonságban éppen úgy,
mint a pénzhiány miatt éppen vegetáló

egészségügyünkben, vagy a források
híján mindinkább romló önkormányzati
utakban.

Aki alapos változást szeretne, az nem
kísérletezik, nem a hangerõ, a jól hangzó,
de gyakran teljesíthetetlen ígéretek alap-
ján dönt, hanem amellett teszi le voksát,
aki már bizonyította elkötelezettségét. Aki
ismeri választókerületét, osztozik a
dunaföldváriak örömeiben, együtt ünne-
pel velük, de osztozik gondjaiban is, hi-
szen a polgárok bármikor megkereshettek
ügyes-bajos dolgaikkal. A választópolgár
tisztában van azzal, amit eddig elértünk,
hogy közös munkával, a Széchenyi-terv
keretében felújítottuk a Duna-hidat, kor-
szerûsítettük az idõsek otthonát, megépí-
tettük az elkerülõ utat, élni tudtunk a
gyógyfürdõ felújításának lehetõségével is.

Világosan kirajzolódik, hogy válságos
helyzetünkbõl a kilábalás egyetlen útja a

A következõ oldalakon választó-
kerületünk országgyûlési képvi-
selõ-jelöltjeinek bemutatkozó
anyagát olvashatják, az õket in-
dító pártok neveinek abc rendje
szerint.

OOrrsszzáággggyyûûllééssii

vváállaasszzttáássookk  22001100

4.

Dunaföldvár város képviselõ-testülete
március 9-én tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 22 nyilvános és 2 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt. 

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelen-
tést fogadtak el a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, majd zárszámadás
elõtt módosították az önkormányzat tava-
lyi költségvetését. Ezután Dunaföldvár vá-
ros 2010. évi költségvetési rendeletének
elfogadása következett, melynek fõ számai
a következõk: bevétel: 2 milliárd 130 mil-
lió 717 ezer Ft, kiadás ugyanennyi, a költ-
ségvetés hiánya 205 millió 595 ezer Ft. A
költségvetés részeként a testület elfogadta

a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó társulás 2010. évi költségvetését
is, illetve beszámolót hallgatott meg az át-
meneti gazdálkodás keretében végzett te-
vékenységrõl.

A következõ napirendekben a képviselõk
jóváhagyták a DIT Nonprofit Kft. hitelfelvé-
teli kérelmét, tárgyaltak a Római Katolikus
Egyházközség anyagi támogatás iránti ké-
relmérõl a Barátok temploma felújítási mun-
káihoz, rendelet-tervezetet módosítottak a
helyi szociális és gyermekvédelmi ellátó-
rendszerben, illetve módosították az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálko-
dás szabályairól szóló rendeletet. 

Képviselõi indítványt tárgyaltak a lak-
címbejelentés helyi szabályainak rendelet-
tel történõ megállapítására, illetve külön-
bözõ civil szervezetek javára ajánlották fel
2010. évi tiszteletdíjaikat. Intézkedési ter-
vet fogadtak el az Állami Számvevõszék
ellenõrzésének javaslata alapján az ener-
giagazdálkodás helyi intézkedéseivel kap-
csolatban, majd pályázat kiírásáról döntöt-
tek közköltségen történõ temetés végzésé-
re, belterületi, gyommal és parlagfûvel

erõsen szennyezett területeken közérdekû
munka végzésére, a helyi önkormányzatok
könyvtári és közmûvelõdési érdekeltség-
növelõ támogatására, a helyi könyvtár tan-
órai, tanórán kívüli és szabadidõs tevé-
kenységeinek támogatására, illetve a
könyvtár állománygyarapítási összegének
növelésére. 

Módosították a Paksi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Magállapodását, a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyen-
lõségi Intézkedési Tervét, pályázat beadásá-
ról döntöttek Dunaföldvár város környezet-
védelmi programjának átdolgozására, illet-
ve döntöttek a Családsegítõ- és Gyermekjó-
léti Szolgálat akadálymentesítési munkáira
beérkezett ajánlatokról.

A testület döntött egyes földterületek in-
gyenes önkormányzati tulajdonba vétele
iránti kérelem aktualizálásáról, vis maior
pályázat benyújtásáról a Templom utca 18.
szám mögötti partél leomlásának tárgyá-
ban, majd a zárt ülésen megválasztotta a
szavazatszámláló bizottságok tagjait illet-
ve póttagjait, majd a bölcsõde tetõszerke-
zetének felújításáról döntött. 

ÜÜLLÉÉSSTTEERRMMII

TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

Tóth Ferenc
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A Magyar Szocialis-
ta Párt nemcsak a vá-
lasztásokra, hanem a
jövõre készül. Progra-
mot készítünk a vál-
ságból való kitörést
követõ évekre: a vál-
tozások programját.

Változnia kell az or-
szágnak, a politiká-
nak, és nekünk ma-
gunknak is változnunk
kell.

Az emberek itthon
és a világban nagyobb
biztonságot, rendet,

kiszámítható jövõt akarnak. A politika
kétféle választ adhat erre. Az egyik válasz
csak kevesek biztonságát javítaná, korlá-
tozná a szabadságot és a demokráciát, el-
lenõrizetlen hatalmat akar. Ma ezt kínálja
a magyar jobboldal. Ez az út rossz. A má-

sik válasz a baloldalé. Mi abban hiszünk,
hogy Magyarországnak olyan változásra
van szüksége, amelyik a biztonságot és a
haladást, a rendet és szabadságot egyszer-
re növeli.

A magyar gazdaság csak akkor fejlõd-
het, ha a munkahelyteremtés érdekében
kettõs súlypontja lesz. Egyfelõl a legmo-
dernebb iparágak, az innováció, a tudás-
ipar középpontjává kell tennünk az orszá-
got, amely idevonzza a külföldi tõkét, jó
munkahelyeket teremt. Paks és térsége
számára ez a lehetõség adott. Elvi döntés
született az atomerõmû bõvítésérõl, amely
összességében mintegy 2.200 milliárd fo-
rintos beruházást jelent.  Biztosítjuk, hogy
a paksi atomerõmû tartós állami tulajdon-
ban maradjon. A beruházás, majd az üze-
melés során a beszállítóknak a 30-40 szá-
zaléka a hazai vállalkozások körébõl kell
kikerülnie.

Másfelõl a gazdaságban az egyelõre
képzetleneknek, a szegényeknek és ala-
csony iskolázottságúaknak új eszközök-
kel is munkahelyet kell biztosítani, a
gazdasági növekedéshez. Erõforrásként

a hazai tõkét – a munkaerõt, a földet és a
természeti értékeket – nagyobb arányban
felhasználni. Ehhez a vidék munkahely-
megtartó képességének növelésére, vi-
dékfejlesztési programra van szükség. A
vidék megtartó ereje, a vidéki életminõ-
ség javulása, a mainál versenyképesebb
mezõgazdaságon, a közlekedésen, a
nagyvárossal lépést tartó iskolán, az erõs
kis- és középvállalati szektoron, a szö-
vetkezeti rendszerû együttmûködéseken
alapul. Annak érdekében, hogy a vidék
több munkahelyet nyújtson, növeljük az
élelmiszerellátásban a hazai jó minõsé-
gû, versenyképes áru, biztonságos élel-
miszerek arányát. Kihasználhatjuk ver-
senyelõnyünket: a kiváló adottságokkal
rendelkezõ mezõgazdaságot, ha képessé
tesszük nagy tömegû és megbízható mi-
nõségû élelmiszer elõállítására. Duna-
földvár és a környezõ települések földte-
rületei, hagyományai különösen alkal-
masak erre. Ösztönözzük a konzervipar
újraélesztését a térségben. Támogatjuk a
Dunaföldvárra tervezett bioetanol üzem
megépítését.

Horváth Zoltán, 40
éves állattenyésztõ
mérnök vagyok, a
Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom
Tolna megyei 02.
számú választókerü-
let (központja: Paks)
országgyûlési képvi-
selõjelöltje. Rendõri
pályafutásomat Ba-
ján kezdtem, majd a

paksi atomerõmû õrzésében vállaltam
szerepet a rendõrség különleges egysé-
gének (Neutron kommandó) tagjaként,
egészen 2003-as nyugdíjazásomig. Je-
lenleg mezõgazdasági vállalkozásból és
vagyonvédelmi szolgáltatásból biztosí-
tom feleségem és öt gyermekem megél-
hetését. A Jobbik „Radikális Változás”
címet viselõ programja minden értel-
mes, tisztességes és igazságszeretõ ma-
gyar ember programja.  A programban

foglalt elemek közül én a következõ
legfontosabb pontokat emelem ki, ame-
lyeket minden eszközzel, helyi és or-
szágos szinten is képviselni fogok,
amennyiben a választópolgárok bizal-
mából az országgyûlésbe jutok:

Az elmúlt 20 év politikai és gazdasági
rombolásában résztvevõ minden politikai
párt teljes elszámoltatása, a politikusbû-
nözök pártállásától függetlenül. A privati-
záció során ellopott és elherdált nemzeti
vagyon visszaszerzése. Az országot behá-
lózó korrupció, és a közpénzek eltünteté-
sének felszámolása.

A képviselõi visszahívhatóság intézmé-
nyének bevezetése, a mentelmi jog eltör-
lése, valamint a politikusok által elköve-
tett bûncselekmények esetében a kétsze-
res büntetési tétel alkalmazása.

Az ország termõföldjeinek és természe-
ti kincseinek fokozott védelme, mert ezek
nem adhatók külföldi tulajdonba. A mezõ-
gazdasági nagybirtokrendszer helyett a

családi gazdaságok támogatása és meg-
erõsítése.

A családi adózás és fõállású anyaság
bevezetésével kell elõsegíteni a családok
gyarapodását és minél több gyermek tisz-
tességes felnevelését.

Az államadósság mértékének és üteme-
zésének újratárgyalása, a multinacionális
cégek és a bankok profitjának kemény
megadóztatása.

A közbiztonság megteremtése és a ci-
gánybûnözés visszaszorítása érdekében
vidéken fel kell állítani a csendõrséget. A
segélybõl élõket törvényi erõvel rá kell
kényszeríteni a munkára.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy min-
denkiben tudatosuljon, ez nem „csak egy
választás”, hanem ezen a választáson nép-
ítélet születhet az elmúlt 20 év politikájá-
ról és politikusairól is. Most fog eldõlni,
hogy Magyarország a magyaroké lesz-e,
vagy véglegesen elveszik!

Horváth Zoltán, a Jobbik képviselõjelöltje

munkahelyteremtés. Ebben komoly szere-
pe lesz kis és közepes vállalkozók és a gazdák
helyzetének megerõsítésén túl a választókerü-
let egyik legnagyobb munkaadójánál a paksi
atomerõmûnél tervezett beruházásoknak is. 

Végül a polgárok, amikor leadják sza-
vazatukat, akkor leendõ képviselõjükön
keresztül arról is döntenek, kit kívánnak a
következõ négy esztendõben ország mi-
niszterelnökeként látni. Arra kérem a

dunaföldváriakat, hogy mindezeket gon-
dolják végig, szavazzanak a Fidesz-
KDNP listájára és tüntessék ki személye-
met bizalmukkal.

Tóth Ferenc, országgyûlési képviselõjelölt

5.

Horváth Zoltán

Horváth Zsolt



Földesi-Szabó Lász-
ló a Magyarok Egy-
másért Szövetsége el-
nöke vagyok, Buda-
pesten, 1957. július
22-én születtem.

A békéscsabai Ró-
zsa Ferenc Gimnázi-
umban érettségiztem. 

1983 szeptemberé-
ben saját kérésemre
felvételt nyertem a
Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság Bûnüldö-
zési Osztályára, nyo-
mozónak. 1990-ben

államvizsgáztam a Rendõrtiszti Fõiskola
Bûnügyi Szakán. Ezután az Országos
Rendõr-fõkapitányságon megalakuló
Szervezett Bûnözés Elleni Szolgálat cso-
portvezetõje lettem, majd a jogutód Köz-
ponti Bûnüldözési Igazgatóság osztályve-
zetõ helyettese, késõbb az ORFK Bûnügyi

Fõigazgatóság egyik osztályvezetõje,
egyben fõosztályvezetõ helyettese vol-
tam. 2000. szeptember 31-én, saját kéré-
semre nyugállományba vonultam.

1993-ban egy fiú gyermekem, majd
2007-ben egy leány gyermekem szüle-
tett.

2006. februárjában megalapítottuk a
Magyarok Egymásért Szövetsége pár-
tot, melynek azóta is az elnöke vagyok.

A Magyarok Egymásért Szövetsége
(MESZ) megalakulását követõen a hazai
közállapotok szinte minden területen el-
engedhetetlen változtatását hirdette meg.
A Magyarok Egymásért Szövetsége prog-
ramja ennek jegyében kínál gyö-keresen
új (társadalmi, gazdasági és jogi viszo-
nyokat eredményezõ) szerzõdést Magyar-
ország, illetve a magyar társadalom egé-
sze számára. 

A MESZ a hazai politikai erõk között
egyedülálló módon társadalmi programja
centrumába az évtizedek óta felélt hazai

humántényezõ általános szintjének emelé-
sét, vagyis az ember létezésének teljeseb-
bé tételét, egyensúlyának megteremtését
helyezte.

A MESZ számára a legfontosabb ér-
tékek az õszinteség és az összefogás.
Arra törekszik, hogy e két vezérlõcsil-
lag vezesse politikai megnyilvánulásai-
ban, elhatárolódás-mentes politikai
kapcsolataiban, egymásra és a megol-
dandó problémákra fókuszáló interakci-
óiban, politikai partnereivel és válasz-
tóival való kapcsolattartásában. Partne-
reiben a partner választóit megtisztelve
a közbizalom letéteményeseit látja, ön-
magát sallangmentesen a közélet – an-
nak megújítására hivatott – részének te-
kinti. A MESZ meglengeti és kitûzi az
összefogás zászlaját, zászlajára tûzi a
jobbítás szándékát, és kinyújtja kezét a
vele egyetértõk és egyet nem értõk felé.
Ehhez a közéleti magatartáshoz hívja
hivatásában bízó választóit.

6.

Földesi-Szabó László

Mayer Mihály ismeri Dunaföldvár vá-
rosát, hiszen 1972 és 1985 között váro-
sunkban élt elõször káplánként, majd
1975-tõl helyettes plébánosként, 1980-
tól pedig plébánosként. 1985-ben he-

lyezték át Szekszárdra. 

LAJKÓ ANITA

Mayer Mihály a mai napig rendszeresen
vissza-visszalátogat településünkre, nem-

csak mint püspök, hanem mint magánsze-
mély is. Látogatásai alkalmával tiszteletét
teszi többek között Csõgl János, Ambach
Mihály, Egyed Antal és Gergye Gyõzõ sír-
jánál is.

Márciusi látogatásának konkrét oka is
volt: a Barátok templomának vagy kevés-
bé ismert nevén a Szent Anna ferences

PPüüssppöökkii  llááttooggaattááss  DDuunnaaffööllddvváárroonn

Második alkalommal szervezett vizsgával
záruló tanfolyamot a Dunaföldvári Idegen-
forgalmi és Természetvédelmi Egyesület. 

SZABADOS SÁMUEL

A három elõadásból álló kurzuson elsõ
alkalommal Kovács László a Tolnai Táj-
egység vezetõje tartott elõadást a térség
védett állatairól. Révész Judit aljegyzõ a
helyi rendeletekrõl, a természetvédelem
jogszabályairól tájékoztatta a hallgatókat,
végül Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti
Park õrparancsnoka az aktuális feladatok-
ról beszélt. 

A tizenhárom jelentkezõ sikeres vizsgát
tett. Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök sze-
rint õk képzettségük által alkalmasakká vál-
tak a természetõri feladatok ellátására. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy más szer-
vezetekkel együttmûködve részt vehetnek a

járõrözésben, s jelentést tehetnek természet-
romboló, vagy környezet szennyezõ esetek-
rõl. Jelenleg a mezõõrséggel folynak tár-
gyalások, s ha sikerül kidolgozni a részlete-
ket, sor kerülhet a közös akciókra. 

A tanfolyam népszerûségét jelzi, hogy
többen érdeklõdtek újabb lehetõség után.
Kellõ létszám esetén az egyesület egy-két
éven belül újra indít tanfolyamot. Jelenleg
Földváron 21 fõ rendelkezik ezzel a képe-
sítéssel. 

A közeljövõben készíti el az egyesület a
Legendák nyomában címet viselõ progra-
mot, amely során feltárnák és rendbe ten-
nék a város környékének természeti érté-
keit, emlékhelyeket alakítanának ki. Túra
keretei közt szakszerû vezetéssel lehetne
ezeket meglátogatni. Dunaföldvár idegen-
forgalmi programjához lehetne csatolni az
útvonalat. 

Léteznek környezetünkben védett ál-
latok, növények, források, vízmosások,
s egyéb ritka, természeti képzõdmények.
A természet is folyamatosan változik.
Vannak dolgok, melyek évtizedek múl-
tán eltûnhetnek, vagy átalakulnak. Ezért
érdemes õket folyamatosan figyelni.

Az egyesület áprilisban a vadászok-
kal együtt ismét megszervezi a takarí-
tó, szemétgyûjtõ napot, ezúttal a Gyü-
mölcsös-sziget környékén. Szervezõ-
dik gyerekprogram is, és május elsején
ismét felállítják a népszerû egészség-
sátrat. 

PPoollggáárrii  tteerrmméésszzeettõõrr  vviizzssggaa
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A Római Katolikus Egyházközség ré-
gi álma valósulhat meg. Ez évben meg-
kezdõdhet a Barátok templomának fel-
újítása. A templom közel 300 éve hirde-
ti Isten dicsõségét, és méltán vált Duna-
földvár meghatározó mûemlékévé. A
barátok elnevezést a ferencesekrõl kap-
ta, akik 1950-ig építõi és gondozói vol-
tak a templomnak. A ferencesek áldoza-
tos munkáját a mai napig is használatos
„barátok” jelzõ mutatja. 

A templom kései barokk stílusban
épült, teljes körû felújítása 1934-ben fe-
jezõdött be. A II. világháború alatti sé-
rülések és rongálások javítása nem volt
teljes körû. Mára a templom tetõszerke-
zete meggyengült, beázik. A teljes héja-
zat és részlegesen a szarufák cseréje
szükséges. A toronysüveg valamint a

párkányok bádogozása is esedékessé
vált. A tetõrõl lehulló anyagok miatt a
Jókai utcai iskola udvarának egy részét
is már el kellett keríteni. 

A torony beállványozása lehetõséget
adna a homlokzat felújítására is.

A felmerült munkálatokra beérkezett
árajánlatok 40 millió Ft értékûek. Az
múlt idõszakban erre a célra tartalékolt
forrásaink 15 millió Ft, továbbá ígére-
tünk van 13,5 millió Ft szponzori támo-
gatásra, a püspökség 4 millió Ft támoga-
tásról biztosított minket. Az egyházköz-
ség általános tartalékát felhasználva 4
millió Ft-tal növelhetõ a forrás. Ez
mindösszesen 36,5 millió Ft.

A hiányzó rész pótlására kérjük a
jószándékú adakozókat. Reméljük, hogy
felhívásunk elfogadásra talál, és támo-

gatják kezdeményezésünket. 
Pénzbeli adományaikat a következõ

módon juttathatják el: a templomokban
elhelyezett perselyekben, személyesen a
plébánián, vagy a Dunaföldvár és Vidé-
ke Takarékszövetkezetnél vezetett
számlára (számlatulajdonos: Dunaföld-
vár Római Katolikus Egyházközség,
számlaszám: 70600016-11106313; köz-
leménybe: Barátok templom felújítása).

A templom külsõ megújulása után jö-
võre a belsõ terek restaurálásával szeret-
nénk folytatni a felújítást. 

Reméljük, hogy összefogásunkkal
megmenthetõ a Barátok temploma.
Mindezt tegyük Isten dicsõségére, és
közösségünk javára.

Támogatásukat köszönve:
Petkó Tamás plébános és a Római Ka-

tolikus Egyházközség Képviselõ-testü-
lete 

MMeennttssüükk  mmeegg  aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommáátt!!

LLoommttaallaannííttááss

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2010. április 27-28-29-
én lomtalanítást végez a lakosság részére. 

A lomtalanítás alkalmával elszállítják
mindazon, családi házas ingatlanokon fel-
halmozódott háztartási szilárd hulladékot,
amely méreténél fogva nem fér el, a köz-
szolgáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 literes edénybe.

A lom fogalmába taroznak a háztartás-
ban feleslegessé vált használati tárgyak.

Az összegyûlt lomot, a hulladékszállí-
tó edény mellé kérjük kihelyezni, rende-
zett módon.

Nem szállítják el a veszélyes hulladé-
kot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt,
számítógép monitort, akkumulátort, fes-
tékes, vegyszeres dobozokat az ipari, il-
letve mezõgazdasági tevékenység során
keletkezett hulladékokat, falevelet, nye-
sedéket, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket.

EElleekkttrroonniikkaaii

hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééss

llaakkoossssáágg  rréésszzéérree

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata és a
Dunanett Kft. 2010. április 17-én, szomba-
ton 8 és 15 óra között elektronikai hulla-
dékgyûjtést végez a lakosság részére. 

Az akció során az alábbi hulladékok be-
gyûjtésére kerül sor:

tv, videó, magnó, rádió, hûtõ, mosógép,
centrifuga, háztartási kisgépek, gáztûz-
hely, gázbojler, mikrohullámú sütõ, elekt-
romos sütõ, számítógép és tartozékai, mo-
nitor, nyomtató, számológép, lemezjátszó.

Az elektronikai hulladékok átvétele a
begyûjtést végzõ jármûveknél a Szerb
templom melletti parkolóban, illetve a
Püspök utcai általános iskola melletti köz-
területen történik.

Az akció során kizárólag elektronikai
hulladékok kerülnek begyûjtésre, amely a

lakosság részére térítésmentes.
Közös célunk, hogy az elektronikai hul-

ladék minél nagyobb mértékben haszno-
suljon, illetve a benne található, környe-
zetre, emberre veszélyt jelentõ, mérgezõ
anyagok ellenõrzött körülmények között
kerüljenek begyûjtésre és hasznosításra.

Köszönjük az együttmûködését! 

EEmmllõõrráákk  sszzûûrrééss

2010. április 7-tõl 12-ig emlõrák szû-
rés lesz Dunaföldváron a Korona Áru-
ház parkolójában. 

A szûrés 2010. április 7-én 9-tõl 17.30
óráig, a többi napon 8-tól 16. 30 óráig
tart.

Megjelenés: 40 év feletti nõknek meg-
hívólevéllel vagy beutalóval. Beutaló
esetén idõpontot kell kérni a következõ
telefonszámon: 30/ 257-28-36.

Meghívólevél esetén idõpont módosí-
tást a megadott telefonszámon kérhet-
nek. 

templom és kolostor tornyának felújítá-
sa.  Mint mondta, a munkálatokhoz elsõ-
sorban közös összefogásra van szükség, a
katolikus hívek, a helyi lakosok, a szpon-
zorok valamint a környékbeli települések
lakosságának a segítségére és támogatásá-

ra is számít Mayer Mihály. 
A felújítás várható költsége 40 millió fo-

rint lesz – hangzott el. A munkálatok an-
nak függvényében indulhatnak meg, hogy
mikorra gyûlik össze a szükséges anyagi
fedezet. A felújítás nem lesz egyszerû, hi-

szen a templom tornyának renoválása ko-
moly, speciális szaktudást igényel. Az esé-
lyeket latolgatva elhangzott, hogy a mun-
kákat már ebben az évben szeretnék elkez-
deni, sõt késõ õszre már azok befejezését
tervezik. 
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DR. SCHMIEDER LÁSZLÓ

2010. január 1-jétõl a veszettség elleni
védekezés részletes szabályait a 164/ 2008
(XII.20.) FVM rendelet módosította. 

A rendelet értelmében a régi oltási köny-
veket ki kell cserélni, az oltást az állator-
vosok vagy az Állatútlevélben vagy a sor-
számozott Kisállat egészségügyi könyvben
igazolhatják. Az igazolás része a holog-
rammal ellátott címke. Az oltás a kutyák 3
hónapos kora után kötelezõ.

Az oltás beadatása és az igazolás felmu-
tatása ellenõrzéskor az állattartó kötelessé-
ge. Az oltás elmulasztása esetén (ha az ál-
lat embert mart) az állatokat chippel meg
kell jelölni az állattartó költségére, és mi-
nimum 50.000 Ft bírságot kell kiszabnia az
illetékes hatóságnak.

Az oltás a rendelet értelében csak féreg-
telenítéssel együtt (10 kg/tabletta) végez-
hetõ el. Az oltást rendelõben, illetve az eb
tartási helyén lehet beadni.

2010. április 14-én 9-12 és 13-17 óra kö-

zött akciós oltást szervezünk, melynek ol-
tási díja 2.500 Ft oltási díj, 200 Ft/10 kg fé-
reghajtó tabletta, valamint az új oltási
könyv 200 Ft-os díja.

Az akciós oltás helye:
Dr. Cziger Zsolt Dunaföldvár, Szent Ist-

ván u. 25.
Dr. Schmieder László Dunaföldvár, Jó-

zsef tér 9.
Dr. Túri Árpád Dunaföldvár, Beszédes

sor 2.
Egyéb idõben az oltás díja 3.000 Ft, va-

lamint a féregtelenítõ tabletta és az új oltá-
si könyv ára. Háznál történõ oltás esetén a
kiszállási díj 500 Ft. 

FFeellhhíívvááss
az üzletszerûen társasház-kezelõi, ill.

ingatlankezelõi tevékenységet végzõk
bejelentési kötelezettségének teljesítésé-
re.

A módosított társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvényben foglal-
tak szerint, aki üzletszerûen kíván tár-
sasház-kezelõi, illetõleg ingatlankezelõi
tevékenységet folytatni, köteles az erre
irányuló szándékát a jegyzõnek (mint in-

gatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság-
nak) bejelenteni.

A 30/2009. (XI.3.) ÖM rendelet alap-
ján azoknak, akik az üzletszerû társas-
ház-kezelõi, ill. ingatlankezelõi tevé-
kenységet már 2009. november 11. elõtt
is folytatták, a bejelentést legkésõbb
2010. május 11-ig kell megtenniük.

A bejelentéshez szükséges nyomtat-
vány letölthetõ a www.dunafoldvar.hu
honlapról, továbbá fentiekkel kapcsola-
tos információ kérhetõ ügyfélfogadási
idõben személyesen a dunaföldvári Pol-

gármesteri Hivatal (Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.) I. emelet 7-es számú irodá-
jában és a 75/541-550/72-es számú tele-
fonszámon. 

Felhívom a szolgáltatási tevékenysé-
get végzõk figyelmét, hogy ha a hatóság
megállapítja, hogy a szolgáltató a beje-
lentés-köteles tevékenységet bejelentés
nélkül folytatja, bírságot szab ki és a te-
vékenység megkezdésére és folytatására
való jogosultság megfelelõ igazolásáig
megtiltja a tevékenység folytatását.

Bárdos Lászlóné dr., címzetes fõjegyzõ

KKöötteelleezzõõ  vveesszzeettttsséégg  eelllleennii  oollttááss

UUttaazzááss  22001100
Március 4-tõl 7-ig rendezte meg a
HUNGEXPO az Utazás 2010 nemzetkö-
zi idegenforgalmi kiállítást, amely a 33.
volt a sorban. Az Utazás mellett a Buda-
pest Boat Showw, a Golf Expo és Kara-
ván Szalon, a II. Európai Leader Expo
és a III. Bringaexpo mutatkozott be a
budapesti vásárközpontban.

SZIEGL ERIKA

Míg tavaly közel 50.000 m2-en, az idén
csak 25.000 m2-en tekinthették meg a láto-
gatók 35 ország ezer kiállítójának kínála-
tát. 2009-ben két nagy pavilont is megtöl-
töttek a belföldi kiállítók, idén a külföldi-
ekkel együtt egy pavilonban elfértünk. Ír-
ható ez a válság számlájára, de biztosan
sok szolgáltató megfontolta azt is, hogy a
kiállítás nehezen mérhetõ hasznáért kifi-
zesse-e az évrõl évre emelkedõ, borsos
négyzetméter árakat. Valószínûleg felis-
merte ezt a szervezõ HUNGEXPO Zrt. is,
mert záróközleményükben már felajánlot-
tak 5% kedvezményt a 2011-ben kiállítani
szándékozók részére.

Külföldi díszvendégünk Törökország
volt, hiszen idén Pécs mellett Isztambul is
Európa Kulturális Fõvárosa. Standjukon
végig szóltak a jellegzetes török dallamok,
árulták színes kézmûves termékeiket, és
persze attrakcióként nem maradhatott el a
hastánc sem. Bõkezûen osztogatták ötletes
ajándékaikat, a szerencsésebbek még in-
gyen pendrive-hoz is jutottak.

Ígéretes úticélként India is csalogatta a
vendégeket egzotikus, zenés-táncos mûso-
rokkal.

Dunaföldvár a hazai díszvendéggel,
Péccsel együtt állított ki a régiós standon, ami
jól jött nekünk, hiszen a legtöbb látogató el-
sõdleges célja volt kulturális fõvárosunk kí-
nálatának megismerése. Sokan érdeklõdtek a
térség programjai iránt is, így friss rendez-
vény naptárunk, a Földvári Nyár 2010 szépen
fogyott. Standunk bõven kínált különféle,
színvonalas attrakciókat. A megszokott
gasztronómiai és kézmûves bemutatók mel-
lett, nagy sikert arattak a mohácsi busók és a
délvidéki dallamokat játszó profi zenekarok.
A megyei Tourinform iroda bezárása miatt
sajnos Tolna szállás- és programkínálatát
összefogó kiadvány az idén nem készült, pe-

dig nagyon sokan keresték. Az országosan
reklámozott Bikali Reneszánsz Élménybir-
tok, a szekszárdi borok és a gyógyfürdõk
iránt érdeklõdtek a legtöbben. 

Bár a kiállítószám visszaesett, a több mint
55 ezer látogató száma alig maradt el a tavalyi-
tól. Még több lehetett volna ez, ha vasárnap
délután két órakor nem kellett volna kiüríteni a
teljes vásárterületet bombariadó miatt. 

2010 a Fesztiválok Éve, városunk pedig
EKF-infopont. Reméljük, hogy a régióba
utazók közül nálunk is sokan megállnak,
ami térségünkben kicsit ellensúlyozhatja a
világszerte visszaesõ idegenforgalmat. 

Életének 78. évében 2010. március
7-én Szombathelyen elhunyt Jászbe-
rényi József nyugalmazott általános
iskolai tanár, igazgatóhelyettes. Ham-
vasztás után temetésére március 19-én
szûk családi körben került sor. Nyu-
godjon békében!
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SIMONNÉ GURICS ANNAMÁRIA

A napokban fiammal és barátaival úgy
döntöttünk, kimegyünk a Kossuth téri ját-
szótérre. Autóval gyakran járunk arra, és
csábítva kacsintgattak ránk a gyönyörû, új
játékok, valamint szerettük volna megnéz-
ni az 1848-as emlékmûvet is.

Felkerekedtünk, hogy megcsodáljuk, ki-
próbáljuk a mindenki örömére készült ját-
szóteret. Amikor odaértünk, a gyerekek
elõtt is nagyon nehezen tudtam csak titkol-
ni csalódásomat. Amit a szüleim tanítottak
nekem, hogy becsüld meg, amit más csi-
nált, óvd meg az értékeket, ez nem érvé-
nyes mindenkire?!

A gyönyörû, új játszóteret, hogy minél jobb
legyen, feltöltötték földdel, de a korábban ott
elhelyezett „régi” játékokat NEM szedték ki,
így ELTEMETTÉK a mászókát, a focikapu-
kat és a padokat is. Elkeserítõ és balesetve-
szélyes! Miért kell egy nagyon dicséretes, jó
kezdeményezést ennyire tönkretenni egy
rossz, gyarló kivitelezéssel?! 

Olvasói levél

NNeemm  mmoonnddhhaattoomm  eell  sseennkkiinneekk,,  eellmmoonnddoomm  hháátt  mmiinnddeennkkiinneekk……

Március elején alakult meg végleges for-
májában Dél-Dunántúli Vár és Kastély
Turisztikai Klaszter néven az a munka-
szervezet, amely a régió várainak, kastély-
szállóinak és kúriáinak szakmai tevékeny-
ségét próbálja a jövõben koordinálni. 

SZIEGL ERIKA

A 2009-es alapító tagokhoz (dunaföld-
vári, simontornyai, ozorai, pécsváradi,
siklósi és szigetvári várak) idén csatlako-
zott a magyaregregyi Máré Vára, az
Apponyi Kastélyszálló, a bikácsi Zichy
Parkhotel, a bikali Puchner Kastélyszálló

és Reneszánsz Élménybirtok valamint
egy Somogy megyei magánkúria. A
klaszter szó olyan érdekközösséget je-
lent, melyben a tagok célja közös, de a
munkaszervezeten belül mindenki meg-
tarthatja önállóságát. Szükség van az
összefogásra, hiszen saját erõbõl nehezen
lehet megoldani azokat a fejlesztéseket,
amelyek a mai látogatói igényeket ki tud-
ják szolgálni. Együtt nagyobb eséllyel le-
het pályázni állami és uniós pénzekre, a
koordinált marketing tevékenység pedig
hatékonyabb lehet, és nagyobb látogató-
számot eredményezhet. 

A márciusi közgyûlésen a tagok elfogadták
az ütemtervet, melynek elsõ részében (május-
ban) a regionális marketing-igazgatóság pá-
lyázatot nyújt be a vár- klaszter fejlesztési és
mûködési céljainak segítéséhez, õsszel pedig
a munkatársak részére terveznek képzéseket.
A tagság kérése volt, hogy ezeket ne mindig
Pécs központtal szervezzék meg, hiszen a kü-
lönbözõ helyszínek lehetõséget nyújtanak ar-
ra is, hogy egymás adottságait, munkáját job-
ban megismerjék. 

AA  ddééll--dduunnáánnttúúllii  vváárraakk  öösssszzeeffooggáássaa

EEllssõõ  bbööllccssõõddééss  bbááll

DDuunnaaffööllddvváárroonn

Egy alapítvány létrehozását tûzte ki cé-
lul az a bál, amelyet elsõ alkalommal
rendeztek meg Dunaföldváron a bölcsõ-
de dolgozói.

LAJKÓ ANITA

A Vár Étterem adott otthont az elsõ böl-
csõdés bálnak, amely oly mértékben el-
nyerte a szervezõk és résztvevõk tetszését,
hogy már most eldöntötték, a jövõ évben is
itt szeretnék megrendezni báljukat. 89 fõ
vett részt a vacsorával egybekötött táncos
mulatságon, amely hajnali 3 óráig tartott. 

A mulatságon túl azonban nemes célt is
szolgált ez az alkalom, ugyanis nem titkolt
szándékuk volt a szervezõknek, hogy
pénzt gyûjtsenek az intézmény számára.
Már a bált megelõzõen 72.000 Ft összegû
támogatójegy talált gazdára a dunaföldvá-
ri magánszemélyek és vállalkozók jóvoltá-
ból. Ezen kívül számos tárgyi felajánlásra
is sor került, amelyeket a tombolasorsolá-

son osztottak szét a szerencsés nyertesek
között. 

Az összegyûjtött pénz végül 146.000 Ft-
ot tett ki. Ezt az összeget egy alapítvány
létrehozására fordítja a bölcsõde vezetése,
amely hosszú távon segítheti az intézmény
munkáját. Az alapítvány megvalósításához
az egyik szülõ, dr. Sûrû Renáta segítsége
nagyban hozzájárul, aki jogi végzettségé-
nek köszönhetõen hasznos tanácsokkal, öt-
letekkel látja el a bölcsõde vezetését. Az
alapítvány kuratóriumának tagjai a bölcsõ-
de dolgozói közül kerülnek ki, és elsõsor-
ban az 1%-os adófelajánlásokra számíta-
nak a jövõben. Továbbá hagyománnyá
szeretnék tenni a bölcsõdés bált, amely év-
rõl évre bizonyos mértékû támogatást je-
lentene a bölcsõde számára. 

A most befolyó összeget elsõsorban a
meglévõ játékpark fejlesztésére illetve új
játékok vásárlására, továbbá az ellátás
színvonalának javítására szeretnék fordíta-
ni a vezetõk. 

Bálint Erika, a bölcsõde vezetõje már
most felhívja a figyelmet, hogy: „jövõ
márciusban ismét lesz bölcsõdés bál…” 

UUnniióóss  ppéénnzzbbõõll  tteelljjeess

aakkaaddáállyymmeenntteessííttééss

Az önkormányzat több mint 25 millió
forintos támogatást nyert az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és ha-
zai központi költségvetési elõirányzat-
ból a polgármesteri hivatal komplex
akadálymentesítésére. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, DUNAFÖLDVÁR

A hivatalban sor kerül a kívánalmak-
nak megfelelõ akadálymentesített közle-
kedés kiépítésére. Terv szerint az épület
bõvítményében lift lesz beépítve és szin-
tenként akadálymentes vizesblokk kerül
kialakításra jelzõrendszerrel. Megtörté-
nik a gyengén látók részére a vezetõ vo-
nalak biztosítása, illetve a gyengén hal-
lók részére úgynevezett indukciós hur-
kok, amely olyan elektronikus rendszer,
amely a gyengén hallók részére az adott
helység minden pontján felerõsíti a han-
got. A beruházás során számos ajtót ki
kell majd cserélni az esetlegesen elõfor-
duló kerekes székesek mozgásának biz-
tosítása érdekében.

A kivitelezésre a közbeszerzési ki-
írás április elején jelenik meg és várha-
tóan ez év szeptemberére készül el a
beruházás. 
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RRaajj  TTaammááss
1940 –2010

KISS ÉVA

Március 8-án 70 éves
korában elhunyt Raj Ta-
más volt budapesti fõ-
rabbi, történészprofesz-
szor, vallásfilozófus, a
Makkabi Kiadó igazga-
tója. Tanított a szegedi,
pécsi, debreceni egyete-

men, Budapesten a Rabbi Képzõ Intézet-
ben. Huszonkét könyv szerzõje. 1990-94
között országgyûlési képviselõként dolgo-

zott, 1991-tõl a keresztény Zsidó Tanács
elnökségi tagja volt. 

A nagytudású professzor tisztelõje, elõ-
adásainak hallgatója, Molnár Iván duna-
földvári evangélikus lelkész meghívására
elõadásokat tartott Dunaföldváron is. Két
alkalommal találkozhattunk vele az evan-
gélikus templomban, a Vallástudományi
Konferencia „Becsületesen Istenrõl” téma
egyik elõadója volt, elõadást tartott a
„Tûzben lakozó Istenrõl”, és az „Édentõl
Keletre” címmel. Megemlékezett elõdjé-
rõl, dr. Scheiber Sándor volt fõrabbiról, aki
a német megszállásig Dunaföldváron élt, a
zsidó közösség legendás, nagytudású,
„aranyszájú” rabbija volt.  

Munkásságával, könyveivel közelebb
akarta vinni, meg akarta ismertetni a zsidó
vallást a más felekezetekhez tartozó embe-
rekkel. Szerény volt, nem gyûjtött címeket,
meggyõzõdésbõl vállalta még a szakmai
marginalizálódást is. Tisztelõje volt a ma-
gyarságnak, s amikor nem gyakorolhatta
papi hivatását, perzsából, keleti nyelvek-
bõl fordított, a nyelvész és vallásfilozófus
szemszögébõl elemzett irodalmi mûveket.   

„Megragadó, feledhetetlen példa volt,
tudása, embersége, hitelessége követendõ
példa. Az elõadások szüneteiben folytatott
beszélgetésekre mindig emlékezni fogok.
Mindenkiben az embert tisztelte.” - emlé-
kezik Molnár Iván lelkész. 

EEvvaannggéélliikkuussookk

DDuunnaaffööllddvváárroonn

Evangélikusok Dunaföldvár életében
címmel volt látható a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár folyosógalériájában az
a kiállítás, amely fotók, dokumentumok
és tárgyak segítségével adott ízelítõt a
helyi evangélikusok történelmébõl. 

BALOGH EMESE

Mint azt Forster Ferencné gyülekezeti
gondnok elmondta, már az 1700-as évek-
ben éltek evangélikus felekezetûek
Dunaföldváron, írásos emlékek 1827-tõl
vannak a gyülekezetre vonatkozóan. 

A legnagyobb lélekszámmal, 177 fõ, az
1800-as évek második felében mûködött a
helyi közösség. Az anyakönyvi beírások-
ból tudjuk, hogy a XIX. századi országos
méretû járványok városunkban is megtize-
delték a lakosságot, minek következtében
a helyi evangélikusok száma is nagyon le-
csökkent. Ez a tendencia a múlt rendszer-
ben is folytatódott. 

A földvári evangélikus közösség életét
nagyban meghatározták a hajdani lelké-
szek. Közülük kiemelkedett Adorján tisz-
teletes, aki a templomépítést is felvállalta,
illetve az Mihácsi Lajos, aki 1948-tól egé-
szen 1980-ig látta el a lelkészi feladatokat.

Napjainkban éled az evangélikus gyüle-
kezet; egyre több a házasságkötés, keresz-
telõ száma, a Molnár Iván lelkész szervez-
te Evangélikus esték programjait pedig a
város más felekezetû lakói is szívesen lá-
togatják. 

VVáárroosshháázzii

ffuuvvoollaahhaannggvveerrsseennyy

2010. március 13-án harmadik alkalom-
mal szervezett koncertet a városháza
dísztermében Lipták Ildikó.

BALOGH EMESE

Hagyomány már, hogy Lipták Ildikó és
zenésztársai kora tavasszal hangversenyre
hívják a dunaföldváriakat, akik évrõl-évre
egyre nagyobb számban fogadják el a
meghívást, vesznek részt a fiatal mûvészek
koncertjén.

Idén a bécsi konzervatórium fuvolistái –
Lipták Ildikó, Csige Zsuzsanna és Dobi
Zsófia – mellett énekszámokkal Dávid
Zsuzsanna is színpadra lépett. Az est során
zongorán közremûködött Gábor József.

A hangverseny a mûvészeti korszakok
széleskörû bemutatására épült; a barokk-

tól a romantikán át egészen a modern ko-
rig szólaltattak meg zenemûveket a fellé-
põk.  A repertoár összeállításában szem-
pont volt, hogy minél több magyar szár-
mazású zeneszerzõ darabját hallhassa a
közönség.

Lipták Ildikó és zenésztársai hangver-
senyükkel nagy sikert arattak a városhá-
zán. Ígérték, hogy a hagyományt jövõre is
folytatják. 

Lipták Ildikó

Dr. Janky Ferenc egyetemi docens, a
Corvinus Egyetem borászati tanszék-
ének tanszékvezetõ helyettese volt a
kertbarátok által szervezett borverseny
zsûrijének elnöke. 

LAJKÓ ANITA

Janky Ferenc 40 éve foglalkozik borok-
kal, tudományos munkássága országszerte
ismert és elismert. A szakmában eltöltött
40 esztendõ komoly szakmai tapasztalatot
jelent, dr. Janky Ferenc tagja az Országos
Borszakértõ Bizottságnak és a Tokaji Bor-
szakértõ Bizottságnak is. A Magyar Bor

Akadémia részérõl rendszeresen vesz részt
külföldi tanulmányutakon, ezáltal rálátás-
sal bír nemcsak a hazai, hanem a nemzet-
közi „borhelyzetre” is.

A dunaföldvári borversenyeket, borkós-
tolókat közel negyed évszázada látogatja.
Örömmel emlegette, hogy a kertbarátok
által szervezett borverseny immár tradíció,
színvonalas munkájuk példaértékû. 

A dunaföldvári borokat – egyfajta kép-
zeletbeli minõségi skálán – középúton ta-
lálhatjuk, a borverseny színvonala viszont
rangos, meghaladja a hazai átlagot. A mos-
tani borkóstolás során 41 bort ízleltek

BBoorrvveerrsseennyy  aa  kkeerrttbbaarrááttookk  sszzeerrvveezzéésséébbeenn
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IIrrooddaallmmii  kkáávvééhháázz

Kávéháztörténet- a régi budapesti élet
elbûvölõ esszenciája címmel dr. Saly
Noémi irodalom- és Budapest-történész
tartott elõadást a Rátkay László Irodal-
mi Kávéház tagjainak 2010. március 9-
én a Marcipán Cukrászdában.

BALOGH EMESE

Dr. Saly Noémi kutatásainak legfonto-
sabb témája a kávéháztörténet, „a régi bu-
dapesti élet elbûvölõ esszenciája”. Mint el-
mondta, kávéházak a XVIII. századtól mû-
ködtek országszerte, mintegy felnõtt nap-
közi szerepet vállaltak fel fennállásuk so-
rán. Az iparosság középrétegétõl az arisz-
tokráciáig mindenki járt kávéházba, az em-
berek számára a második otthont jelentet-

te, ahol jól érezték magukat, társaságban
voltak, információhoz, írott sajtóhoz jutot-
tak, elmondták, ütköztették a véleményü-
ket. A kávéház tehát az egyik legfontosabb
közösségi térként mûködött; a közvéle-
mény e helyszíneken vált kézzelfoghatóvá. 

A pesti kávéházak rendkívül demokrati-
kusak, befogadóak és nyitottak voltak. Eu-
rópában szokatlan jelenségnek számított,
hogy a púderes, a fodrász, a vén kofa
ugyanott ihatta a kávéját, ahol a grófok és
a bárók likõröztek. Ez a demokratizmus
mindvégig megmaradt, s éppen emiatt zár-
ták be a magyarországi kávéházakat 1949-
ben, hiszen az akkori politikai hatalom a
polgári demokrácia fészkeinek tartotta
azokat.

Dr. Saly Noémi kávéházakkal kapcsola-
tos kutatásait a „Törzskávéházamból zenés
kávéházba” címû könyvében gyûjtötte
össze. A „kávéillatú város-mesekönyv” fo-
tókkal és történetekkel gazdagon illusztrál-
va mutatja be a régi kávéházak világát egy
olyan kor olvasóinak, amelyben egyre in-
kább reneszánszát éli a kávéház. 

dr. Saly Noémi

meg a zsûri tagjai, ebbõl 3 volt értékel-
hetetlen, 5 viszont olyan kiemelkedõen jó
minõségû, hogy nemzetközi viszonylatban
is megállnák a helyüket – mondta el dr.
Janky Ferenc.

Dunaföldvár adottságainak köszönhetõ-
en ezen a tájon mind a fehér-, mind a vö-
rösborok megteremnek – hangzott el. A fe-
hérborok közül az olaszrizlinget emelte ki
a borszakértõ, amely „igazán otthonra ta-
lált a Kárpát-medencében”. A vörösborok
közül pedig a kékfrankos emelhetõ ki ha-
zánkban. Mindkét fajtából Dunaföldvár
városa is remek borokat produkál. 

Módos Ernõ, az Alisca Borrend nagy-
mestere volt a vörösborok kategóriában a
zsûri elnöke. Nem elõször vállalta ezt a
felkérést, hiszen évek óta figyelemmel kí-
séri hasonló rendezvényeken a dunaföld-
vári és környékbeli borok fejlõdését.
Hangsúlyozta, hogy a vörösborok tekinte-
tében óriási elõrelépés tapasztalható váro-
sunkban. A 2009-es évben a vörösborok
nagyon jó minõségûek lettek, ez nemcsak

dunaföldvári tapasztalat, hanem országo-
san is megállapítható. Óriási beltartalmi
érték, szép színanyag, magas alkoholtarta-
lom volt az általános a borversenyen részt-
vevõ vörösborok körében. 

Mindennél többet árulnak el az eredmé-
nyek: a zsûri által kóstolt 35 vörösborból
11 aranyérmet kapott.

A helyi borok értékelése kapcsán Módos
Ernõ elmondta, hogy Dunaföldvár és vidé-
ke mindig is jegyzett szõlõ- és bortermelõ

vidék volt Tolna megyében, ez mára sem
változott. A lösztalajon termett borszõlõ
szép eredményekkel büszkélkedhet. Az
aranyérmes borok – a nagymester szerint –
a jegyzett borvidékeken (Szekszárd, Vil-
lány) is megállnák a helyüket. 

A sikeres borok készítõi mellett azonban
még mindig sokan vannak, akik nem pro-
fesszionális módon foglalkoznak szõlõter-
mesztéssel, borkészítéssel. Ez okozhatja
azt, hogy bor és bor között olykor nagyon
nagy a minõségbeli eltérés. 

A Kertbarát Klub elnöke, Szeleczki Sán-
dor beszámolt arról, hogy 34. alkalommal
szervezték meg az idei tavasszal a városi
borversenyt. A fõ cél egy-egy ilyen bor-
versenyen a szakmai tapasztalatok cseréje,
egymás segítése, tanácsokkal való ellátása
valamint a városi borok hírnevének öreg-
bítése.  

A borverseny népszerûségét mutatja,
hogy egyre több a nevezõ, a 2010-es év-
ben 119 minta érkezett a szakavatott zsû-
ri elé. 

dr. Janky Ferenc

VVáárroossttöörrttéénneettii

vveettééllkkeeddõõ
Évek óta megrendezik Dunaföldváron –
az 5-8. osztályos korosztály számára – a
várostörténeti vetélkedõt. A vetélkedés
szorosan összekapcsolódik a városi ki-
tüntetések idejével, amelyre minden év
március 1-jén kerül sor. Az idei versenyt

ezért február 26-án, péntek délután tar-
tották a Városi Mûvelõdési Központ kis-
termében. 

LAJKÓ ANITA

Fafkáné Simon Ildikó, a központ mûve-
lõdésszervezõje számolt be a részletekrõl.
Elmondta, hogy összesen tíz 4 fõs csapat
vett részt a vetélkedõn, az általános iskolá-
ból négy, a Magyar László Gimnáziumból
pedig hat csapat érkezett. 
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Az idei évben nemcsak a város törté-
netéhez kapcsolódtak kérdések, hanem ki-
bõvítették a kört egy plusz témával is.
2010-ben ugyanis Pécs városa nyerte el az
Európa Kulturális Fõvárosa címet. Ezt a
tényt szerették volna tudatosítani a diákok-
ban a verseny szervezõi, ezért építettek be
a verseny feladatai közé ehhez köthetõ
kérdéseket. 

A zsûri elnöke Szászvári Józsefné nyug-
díjas pedagógus volt, aki nemcsak a zsûrit
vezette, hanem a feladatok nagy részét is
összeállította. A zsûri további tagjai:
Rabóczki Ildikó és Kiss Éva, a Magyar
László Gimnázium pedagógusai, valamint
a mûvelõdési ház részérõl Szer Noémi.
Fafkáné Simon Ildikó a szervezési- és a já-
tékmesteri feladatokat vállalta magára. 

A jeleskedõ csapatok számára a Tourin-
form iroda, a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár, a mûvelõdési központ ajánlott
fel könyvjutalmakat, illetve a Marcipán
Cukrászda és a Tóth Cukrászda „fogyaszt-
ható” díjait vehették át a dobogós helye-
zettek. 

A gyõztes csapatot a Beszédes József
Általános Iskola nevezte a versenyre,

tagjai: Horog Mariann, Csizmadia Nóra,
Kun Kármen és Fafka Sarolta 6.b osztá-
lyosok. A II. helyen a gimnázium 8.b
osztályos csapata végzett, tagjai: Barta-
los Hajnalka, Hegedûs Petra, Kelemen
Dorottya és Fekete Andrea. A III. helyet
szintén a Magyar László Gimnázium csa-
pata szerezte meg: Csizmadia Réka, Fe-
hér Lívia, Hegedûs Dóra és Nagy Emese
részvételével. 

A gyõztesek elmondták, hogy sokat ké-
szültek, már a versenyt megelõzõ három
hétben folyamatosan tanultak, ugyanis
nemcsak városunk történelmérõl kellett
számot adniuk, hanem Pécsrõl is komoly
ismeretekkel kellett bírniuk. A versenyre
való felkészülésük úgy zajlott, hogy a
megadott „tananyagot” felosztották egy-
más között, de azért – biztos, ami biztos
alapon – egymás szakirodalmát is átolvas-
ták. Reggelente korábban jártak iskolába,
hogy „felmondják” az aznapi tudnivalót az
õket segítõ pedagógusnak, Jágerné Miklán
Zsuzsannának. 

A gyõztesek ígérik, ha tehetik, akkor jö-
võre, ugyanebben a felállásban ismét meg-
mérettetik magukat. 

MMáájjuuss  11..  
DUNA-PARTI GRILLPARTI ÉS MAJÁLIS 

A Duna-parti Grillpartira jelentkezni lehet: e-mailben (muv-
haz.dfv@t-online.hu), telefonon (75/541-000) vagy on-line
adatlapon (www.dunafoldvar-muvhaz.hu)

10.00 órától
LEVENDULA Mûvészeti Iskola - néptánc 
LÖFAN Mazsorett
11.00 órától
ANSELMANÓK - koncert gyerekeknek és felnõtteknek
13.00 órától
Duna-parti Grillparti (grill és tárcsás ételek versenye) - ered-
ményhirdetés
14.00 órától
ÖRDÖGSZEKÉR Táncegyüttes
Musical - ZSIGEC musical Csoport (MLG)
LÖFAN Mazsorett
15.30 órától
Szkander bemutató és verseny
Bogdán Róbert és Szász György vezetésével
18.00 órától
freak! zenekar koncertje
SZTÁRVENDÉG:
GANXSTA ZOLEE ÉS A KARTEL

Legyen 
Dunaföldvárnak

dunaföldvári

országgyûlési képviselõje!
Április 11-én szavazzon

Horváth Zsoltra!
Fizetett politikai hirdetés.

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2010. április 20. és május 6., 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!
3 havi kamatmentes részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Német kezdõ és haladó nyelvtanfolyam indul

felnõtteknek és gyerekeknek.

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. és

Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

TTaavvaasszz

Már ébrednek álmukból a dermedten didergõ gyökerek,
mint pincében bujdosók sóvárogják a fényt, a meleget

Susogó lombruhákról álmodoznak a vacogó ágak,
árnyas ligetrõl, hol szerelmesen, kézen fogva állnak

Dédelgetik rügyeiket, lerázzák a portól lábukat,
az aranyló napban fényesre mossák sápadt arcukat

Várják, vígan repdesõ madarak megváltó dalát:
meghalt, de "harmadnapra feltámad" megint a világ.

A tolvaj tél kifosztott minket, a szívünk üres edény,
de áldott a Tavasz, mert újra éled bennünk a remény

Simon István

Mezõgazdasági termelõk,
gazdálkodók figyelem! 

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a
2010. évi területalapú támogatások elõfinanszírozását.

Használja ki a lehetõséget, s ebbõl finanszírozza a 2010. év
tavaszi munkáinak költségeit.

A részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet Dunaföldvár, Béke tér 5. sz. alatti kiren-

deltségénél személyesen, vagy a 75/541-561-es telefonon.



14.

NNeemm  ssiikkeerrüülltt  mméégg

ppoonnttoott  sszzeerreezznniiüükk

kkéézziillaabbddáássaaiinnkknnaakk

Február végén kezdõdött el az NB II-es ké-
zilabda bajnokság tavaszi fordulója. Váro-
sunk férfi kézilabda-csapata öt fordulót ma-
ga mögött tudva még nem szerzet pontot. 

SZABADOS SÁMUEL

Ellenfeleink egyikét sem sikerült az õsz
során legyõznünk, tehát mondhatjuk, hogy
a papírforma érvényesült. A Pénzügyõrtõl
és a Dunaferr II-tõl nagyarányú vereséget
szenvedtünk. Mindkét gárda jó játékerõt
képvisel. A dunaújvárosiak bajnokesélyes-
ként vannak számon tartva. 

A Mecsek Vidék ellen ötgólos vereséget
szenvedtünk, bár játékunkban voltak már
biztató jelek. Az elsõ félidõben még vezet-
tünk is. Balatonbogláron nagyon szoros
eredmény született, egygólos vereséget
szenvedtünk, pedig nagyon közel álltunk a
döntetlenhez. Hasonló volt a játék képe a
Hõgyész ellen: kemény küzdelemben két
góllal maradtunk alul. 

A két szoros eredmény jelzi, hogy elõbb-
utóbb sikerül az a bizonyos pontszerzés,
jobb esetben a gyõzelem.

Fiataljaink eredménye sem túl biztató.
Egy gyõzelem és négy vereség az idei telje-
sítményük.   

A felnõtt csapat eredményei:
Pénzügyõr SE- Dunaföldvár – 30:24
Dunaföldvár- Dunaferr II- 28:38
Mecsek Vidéke TKSE- Dunaföldvár-

30:25
Balatonboglár- Dunaföldvár- 26:25
Dunaföldvár- Hõgyészi SCE-29:31 

GGóólljjaaii  öörröökkkkéé  eemmlléékkee--

zzeetteesseekk  mmaarraaddnnaakk

A döbbenet erejével terjedt a hír a város-
ban: elment Mészáros Gábor, a csapat-
társ, a jóbarát, a szurkolók kedvence,
akinek finom mozdulataira a közönség
önfeledt öröme volt a válasz.

SZABADOS SÁMUEL

Fiatalon, a hetvenes évek elején fedezte
fel rendkívüli labdaérzékét testnevelõ taná-
ra, Szászváriné Terike. A kézilabdával, a
focival egyaránt nagyszerûen bánt, így nem
véletlen, hogy rövid idõ múltán a Pelsõczi
András vezette kézilabda-csapat ifistái közé

került, ahonnan egyenes út vezetett a felnõt-
tek közé. 

A nyolcvanas években városunk kézilab-
da sportjának meghatározó egyéniségévé
vált. Döntõ érdemeket szerzett csapata sike-
reiben, mely során a megyebajnokságot
megnyerve, osztályozókon át vezetett az út
az NB II-be. Beállósként tudott elszántan
védekezni és lendületesen támadni. Techni-
kai tudása, labdatrükkjei tették élvezetessé
játékát. Igazi csibész volt a pályán, a sport-
szerûség keretei közt minden lehetséges
eszközt bevetett a siker érdekében. A mecs-
csek utáni sörözgetések, beszélgetések han-
gulatát közvetlen, barátságos stílusa tette
emlékezetesé.

A sikerek csúcsán, a nyolcvanas évek vé-
gén családi okok miatt költözött Székesfe-
hérvárra. Egyre kevesebbet lehetett hallani
róla, noha õ mindig érdeklõdött volt csapa-
ta eredményei iránt. Az utóbbi években ma-
gánéleti problémák terhelték. A pályán oly
lelkes szív ezúttal cserbenhagyta, megállt.
52 éves volt. Csapattársai, barátai április 17-
én délelõtt tisztelegnek emléke elõtt. 

HHaajjóóttáárroollóótt  aavvaattttaakk  aa

kkaajjaakk--kkeennuussookk

Március 27-én délelõtt serény munka
folyt a DSTE Duna-parti klubháza körül.
Gyerekek és szülõk tették rendbe az ud-
vart és az épület környékét, hogy a 10
órakor kezdõdõ ünnepélyes birtokba vé-
tel idõpontjára rend legyen. 

SZABADOS SÁMUEL

Sziklenka László edzõ a jelenlévõk elõtt
rövid beszédben köszönte meg városveze-
tésnek, hogy megépülhetett a tároló épüle-
te. Ennek köszönhetõ, hogy minden hajót
fedél alá tudnak helyezni. Az építkezés
nem került sok pénzbe, mivel a volt mozi
bontott tégláit használták fel, s a kivitele-
zésben jelentõs szerepet vállaltak a köz-
munkások. A korábbi tárolóhelyiségbõl
edzõtermet szándékoznak kialakítani. Az
új lehetõségek nagyban elõsegítik majd a
felkészülést, ami remélhetõleg az elkövet-
kezendõ idõszak eredményeiben is tükrö-
zõdni fog. 

E naptól kezdve indul a víziedzés a spor-
tolók számára, eddig csak a gimnázium tor-
natermében edzettek. Sziklenka László sze-
retné, ha megismétlõdnének a múlt évi sike-
rek, amikor is magyar bajnoki címet s egyé-
ni harmadik helyet szereztek a fiúk. 

A múlt év legjelentõsebb sikerét a sár-
kányhajósok érték el. Érmekkel tértek haza
rangos nemzetközi versenyekrõl. Idén a
hollandiai Európa bajnokságon bizonyíthat-
nak ismét. Nagy problémát jelent számukra
azonban, hogy nincs saját hajójuk. Önerõ-
bõl nem tudják megvásárolni, mivel kb. 1,5
millió forintba kerül. A város és a helyi vál-
lalkozók támogatásában reménykednek.
Eddigi sikereik alapján bíznak abban, hogy
mielõbb saját hajóhoz jutnak. 

TTiisszzttúújjííttááss  aa  mmeeggyyeeii

llaabbddaarrúúggóó  sszzöövveettsséégg

éélléénn

Március elején tartotta tisztújító gyûlését
a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség.
Szinger Ferenc elnök ez alkalommal je-
lentette be, hogy nem jelölteti magát a
következõ ciklusra, aktív tevékenységét
befejezi a megyei labdarúgás életben. Ez
a tény – hangsúlyozta – nem a szakításról
szól, mert továbbra is támogatja a sport-
ág munkáját. 

SZABADOS SÁMUEL

Az elnöki tisztre két személy pályázott,
de döntés ekkor még nem született. A ké-
sõbbiekben a két jelölt visszalépett, és Sü-
li János a paksi atomerõmû vezérigazgató-
ja lett az új jelölt, akit a hónap végén a szö-
vetség elnökké választott. Süli János eddig
is sokat tett a Paksi SE sikeres szereplésé-
ért, remélhetõleg ezután szívügyének te-
kinti az egész megye labdarúgásának jövõ-
jét is.

Lejárt a mandátuma Ráthgéber László-
nak is, aki a játékvezetõi bizottság élén
állt. A szövetség felkérte, hogy elnöki te-
endõit a bajnokság végéig lássa el.
Ráthgéber László a kérésnek eleget tett, de
egyben jelezte, hogy nem kívánja jelöltet-
ni magát a következõ idõszakra. Mint
mondta, továbbra is ellenõri tisztet fog be-
tölteni és szerepet vállal a játékvezetõ
utánpótlás képzésében. Véleménye szerint
az új elnök személye garancia arra, hogy a
megye labdarúgó élete tovább fejlõdjön.

Várható, hogy a vezetõségbe fõleg szak-
képzett fiatalok kerülnek. Az eddigi gya-
korlattal ellentétben igyekeznek a klubok
tulajdonosait, vezetõit a fontosabb dönté-
sek meghozatalában mellõzni az elfogult-
ság kizárása végett. A megyei elsõ osztá-
lyú bajnokságban kiélezett harc folyik
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az elsõ helyért Bölcske és Bonyhád csa-
patai közt. A játékvezetõi bizottság a rész-
rehajlás gyanúját azzal is próbálja kizárni,
hogy a két gárda jelentõsebb mérkõzéseire
más megyébõl vagy magasabb osztályból
kér játékvezetõket. Ráthgéber László sze-
rint mindkét egyesületnek esélye van a fel-
jutásra. Sok múlik majd a pillanatnyi for-
mán, a legkisebb hiba is a rivális esélyeit
növelheti. A dunaföldvári klubot alkal-
masnak tartja a 3-4. hely megszerzésére.
Meglátása szerint a játékosállomány jó,
nincs fizikai probléma. Ha viszont a kellõ
pszichikai ráhangolódás néhány meccsen
nem valósul meg, értékes bajnoki pontokat
lehet veszíteni. 

VVeerreesséégg  uuttáánn

iiddeeggeennbbeellii  ggyyõõzzeelleemm

A tavaszi fordulóban elsõ három mecs-
csét idegenben játszotta le másodosztályú
gárdánk, a DSTE. 

SZABADOS SÁMUEL

A nyitómérkõzésre Bátaapátiban került
sor. Ellenfelünk tipikus középcsapat,
amely bármilyen eredményre képes. Az
erõs szél az elsõ félidõben a házigazdákat
segítette, akik ezt ki is használták. Hosszú
labdákkal indították csatáraikat, akiket ne-
hezen tudtak védõink feltartani. A 30. és a
36. percben szerzett góljaikkal már 2:0-ás
vezetéshez jutottak. A szünet elõtt Tóth
György gólja meghozta az egyenlítés lehe-
tõségét. A második félidõben a játék képe
kissé módosult. Többet támadtunk, helyze-
teink is adódtak. Gólt sajnos nem tudtunk
szerezni, de ellenfelünk sem, így 2:1 lett a
végeredmény. Fiataljaink viszont 3:0-ra
gyõztek, és továbbra is esélyesek a bajno-
ki címre. 

Március 28-án Kajdacson lépett pályára
a csapat. Gyõzelmi reményekkel érkez-
tünk, vendégeink az utolsó elõtti helyen
állnak. Kezdettõl fogva mi irányítottuk a
játékot. A 16. percben Tóth György volt
eredményes, 1:0-ra vezettünk, ez lett a fél-
idõ eredménye is. A folytatásban kiállítás
miatt emberelõnybe kerültünk. Ezt viszont
nem tudtuk igazán kihasználni, sõt a házi-
gazdák lettek aktívabbak.  Az utolsó per-
cekben inkább a védekezésre koncentrál-
tunk. Taktikánk sikeresnek bizonyult, gyõ-
zelemmel tértünk haza, ahogy az ifisták is,
akik küzdelmes meccsen 3:2-re gyõzték le
a kajdacsi fiatalokat. 

KKoosszzoorrúúzzááss  PPuusskkááss

FFeerreenncc  eemmlléékkttáábblláájjáánnááll

SZABADOS SÁMUEL

Egy éve avatták fel Dunaföldváron, a
Béke téren, Puskás Ferenc egykori lakó-
helyének a falán a világhírû labdarúgó em-
léktábláját. Az akkori ünnepségen részt
vett özvegye és az aranycsapat két legen-
dás alakja, Buzánszki Jenõ és Grosics
Gyula. Idén április elsején, Puskás szüle-
tésnapján ismét koszorúk kerültek a város
és a megyei labdarúgó szövetség által állí-
tott táblára. 

Puskás Ferenc az ötvenes években csalá-
di kapcsolatai által többször megfordult
Dunaföldváron. Barátokat, ismerõsöket
szerzett, kilátogatott a helyi csapat edzése-
ire, s elhozta egy barátságos mérkõzésre
klubját, az akkor világhírû Budapesti Hon-
védot. Hazatelepülése után szintén több-
ször járt Földváron, s ez idõ alatt a takarék-
szövetkezet feletti lakásban lakott több hé-
tig felesége rokonainál. Régi barátságait
újra felelevenítette, figyelemmel kísérte a
helyi focicsapat mérkõzéseit. 

A koszorúzáskor a város és a megyei
szövetség képviselõi mellett megjelentek a
helyi sportegyesületek vezetõi és sportolói
is, a DFC, a DSTE, a kézilabda- csapat és
a Holler UFC játékosai emlékeztek a nagy-
szerû labdarúgóra. 

TTáávvoollooddiikk  aa  DDFFCC  aa

ddoobbooggóóss  hheellyyeezzééssttõõll

SZABADOS SÁMUEL

Bonyhádot fogadta elsõ tavaszi bajnoki
mérkõzésén elsõ osztályú csapatunk a
DFC. A mérkõzés egyperces gyászszünet-
tel indult, a csapat váratlanul elhunyt szur-
kolójára, Doró Tamásra emlékeztek a játé-
kosok és a nézõk. 

A bajnoki címre pályázó vendégcsapat
számára fontos volt a gyõzelem, hogy
Bölcske mellett versenyben maradjanak.
Ennek szellemében léptek pályára a bony-
hádi fiúk, s a félidõ végére már 2:0-ra ve-
zettek. A folytatásban is fõleg õk irányí-
tották a játékot, noha kontratámadásokból
nekünk is adódtak helyzeteink. A 70.
percben újabb vendéggól született. Öröm-
ittas hangulatukat használta ki Schulteisz
Attila, aki a 74. percben volt eredményes,
1:3-ra módosult az állás. Újabb földvári

találatot várt a közönség, csapatunk való-
ban többet támadott, de fellazult a védel-
münk. Ezt ismerték fel az ellenfél csatárai,
a 79. percben újabb gólt kaptunk. A hátra-
levõ idõben mindkét csapat az eredményt
elfogadván inkább a biztonsági játékra tö-
rekedett. 1:4-es vendégsiker született,
ifistáink szintén 1:4-arányban maradtak
alul. 

A következõ hétvégén Simontornyán
vendégszerepeltek a fiúk. Nagy szélben
rossz talajú pálya várta a csapatokat. Ellen-
felünk meglepett minket, a szél támogatá-
sát kihasználva bátran támadott, a 30. és a
35. percben szerzett góljaikkal 2:0-ás ve-
zetéshez jutottak. Csapatunk ezután ren-
dezte sorait, szervezettebben játszottunk,
melynek meg is lett az eredménye. Lamm
szerzett gólt nem sokkal a félidõ vége
elõtt. A második 45 percet egygólos hát-
ránnyal kezdtük. Kemény küzdelem folyt a
pályán. Sokat támadtunk. Buktatásért bün-
tetõt ítélt számunkra a játékvezetõ a 70.
percben, melyet Fodor higgadtan értékesí-
tett. Az egyenlítés megnyugtatta a fiúkat,
inkább az eredmény tartására törekedtek.
A 2:2-es végeredmény igazságosnak
mondható. Hátrányból sikerült pontot
mentenünk idegenben. Fiataljaink 4:2-es
vereséget szenvedtek.

Dunakömlõdöt láttuk vendégül a harma-
dik tavaszi fordulón. Tudott, hogy a ven-
dégcsapat súlyos gondokkal küzd, fegyel-
mi ügyeit tárgyalja a megyei szövetség,
sok játékos elhagyta a keretet. Mindenki
hazai gyõzelemben reménykedett, mely
nem is maradt el. A félidei eredmény 4:0
volt. A folytatásban összeroppant ellenfe-
lünk, 9:0-ra gyõztünk, mely jót tett a gól-
arányunknak. A meccs fõszereplõje Böde
volt, aki 6 gólt szerzett. Krepsz kettõ,
Lamm egy találattal járult hozzá a gyõze-
lemhez. Ifistáink 4:2-es gyõzelemmel sze-
reztek három pontot. 

A decsi találkozótól tartottunk, mivel is-
mert, hogy jó játékerõt képvisel ellenfe-
lünk. Az aggódás nem volt alaptalan, az
elõjelek sem kedveztek számunkra. A fia-
talok 7:1-es vereséget szenvedtek. Az elsõ
félidõ kiegyenlített játékot hozott: Lamm
korán vezetéshez juttatta egyletünket, a
félidõ közepén egyenlítettek a házigazdák.
A második félidõben nem tudtuk tartani a
hazaiakat. Újabb három gólt kaptunk. A
sportszerû találkozón 4:1-re gyõzött a job-
bik csapat. Eredményei alapján sajnos tá-
volodik a DFC a dobogót jelentõ harmadik
helytõl. 
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9. péntek
VILLÁMTOLVAJ - PERCY JACK-
SON ÉS AZ OLIMPOSZIAK
10. szombat
FARKASEMBER
16. péntek
ALICE CSODAORSZÁGBAN
17. szombat
MINDENKI MEGVAN
23. péntek
LÉGIÓ
24. szombat
ÉLI KÖNYVE
30. péntek
PANDORUM
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-
sok kezdete elõtt 1 órával!

ÁPRILIS

Védje kedvencét a fertõzõ kullancsoktól!
Élõsködõk elleni -csepp: 520 Ft-tól

-nyakörv: 655 Ft-tól  kapható

Eukanuba szuper prémium tápok
kedvezõ áron!
Mirelit áruink széles választékban kaphatók.

Például: Sült kacsa csont 165 Ft/kg-tól
Csirke far-hát 195 Ft/kg-tól

Közlekedés Több alkalommal akciókat,
közlekedés biztonsági ellenõrzéseket foly-
tatott a rendõrség. Sajnos, a korábbi felhí-
vások ellenére is több szabálysértõvel
szemben engedély nélküli vezetés, ittasság,
a biztonsági öv használatának hiánya miatt
kellett intézkedniük a rendõröknek. Az el-
lenõrzések folytatódnak, különbözõ idõ-
pontokban és helyeken a társszervek bevo-
násával jelen lesz a rendõrség. 

Húsvétkor döntsék el, isznak, vagy vezet-
nek! A rendõrség ellenõrizni fogja a közle-
kedés résztvevõit, még a kerékpárosokat is.

A márciusi vásár problémamentesen le-
zajlott, egyetlen bûncselekmény történt,
egy lopás a sértett óvatlansága miatt. A
rendõrség kérése: a vásárokat látogatók a
késõbbiekben is tartsák be a hatályos jog-
szabályokat, a parkolás rendjét.

Bûncselekmény, közbiztonság Az el-
múlt idõszakban több esetben a rendõrség
iskolákat látogatott, mert bejelentések ér-
keztek szabálysértésekrõl, melyeket isko-
lás korúak, 14. életévüket még be sem töl-
tött gyerekek követtek el. Kérjük a szülõ-
ket, figyeljenek jobban gyermekeikre, arra,
hogy kikkel tartanak kapcsolatot, hol jár-
nak, és kísérjék figyelemmel az iskola jel-
zéseit! Az iskolarendõrök folyamatosan lá-
togatni fogják az intézményeket.

Falopások, kisebb értékben elkövetett
vagyon elleni bûncselekmények, lopások
történtek a városban. Ismét megjelentek az
utazó bûnözõk, akik különbözõ szolgálta-
tócégek munkatársainak adják ki magukat.
Legyenek óvatosak, a szomszédok figyel-
jenek egymásra, fõleg az idõs emberekre!

Választás Kérjük, a választások alkal-
mával tartsák be az elõírt normákat, a kam-
pánycsendet!
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9. Dr. Palkó Ágnes
16. Dr. Móricz Zoltán
23. Dr. Hallai Róbert
30. Dr. Englert Rolland

MMûûvveellõõddééssii  hháázz
Áprilisi programok

ÁPRILIS 8. CSÜTÖRTÖK, 9-16 ÓRÁIG

VÉRADÁS

ÁPRILIS 8. CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA

A PILIS REJTÉLY
dr. Aradi Lajos Pilis-kutató elõadása
Adomány: 1.000 Ft

ÁPRILIS 13. KEDD, 10 ÓRA

KINYITJA KAPUIT A VÁR

ÁPRILIS 15. CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA

A KÖLTÉSZET NAPJA - VERS-
MONDÓ GÁLA
kicsiknek és nagyoknak. A belépés díj-
talan!

ÁPRILIS 16. PÉNTEK, 17 ÓRA

100 ÉV AZONOSSÁG, 100 ÉV
VÁLTOZÁS - TORDAY EMIL
NYOMÁBAN KONGÓBAN
Kiállítás-megnyitó a Vármúzeumban
Közremûködik: ALFRED (afrikai
kongás-énekes)

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.

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

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


