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Elismerések a Magyar Kultúra Napján
lépõje Dunaföldvár zenei, kulturális programjainak, rendszeres szereplõje a városi
gálamûsoroknak, a helyi fesztiváloknak.
Emellett folyamatosan megmérettetik magukat minõsítõ- és kórusversenyeken, vendégei a Bárdos Fesztiválnak, a Liszt Ferencrõl elnevezett kórustalálkozónak, s
többször szerepeltek Dunaföldvár testvérvárosainak színpadán is.
A kórus tagjainak célja a kulturált szórakoztatás, a kóruszene megismertetése - ellenszolgáltatás nélkül. Ezért is érte õket
meglepetésként az elismerés.
A nõi karnak jelenleg 29 tagja van, akik
a harmincéves fennállás méltó megünneplésére készülnek. Kun Erika elmondása
szerint két rendezvénnyel fogják ünnepelni a kerek jubileumot: egy pünkösdi kórustalálkozóval, illetve egy önálló koncerttel a
zene világnapján.
Az est során a helyi kulturális élet támogatói is elismerésben részesültek. A 2011es esztendõben az Év Mecénása- díjat a
Kemi-Ker Kft., a Lubik Kft. valamint az
El-Dent Kft. nyerte el. Az elismerést Tóth
A Magyar Kultúra Napját január 22én ünnepeljük annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, elismerjük a kulturális,
szellemi teljesítményeket. E naphoz
kapcsolódva adták át idén is a
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány
díjait a mûvelõdési házban tartott gálaesten.


BALOGH EMESE

A Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány
által 2007-ben alapított kitüntetés díjazottja a 2012-es esztendõben a fennállásának
30. évfordulóját ünneplõ Annamatia Nõi
Kar lett.
Mint azt Kun Erika, a kórus vezetõje elmondta, az Annamatia három évtizede fel-

Ferenc kormánymegbízott és Keresztes
Lajos polgármester adta át a cégek képviselõinek.
Márton Zoltán, a Kemi-Ker Kft. ügyvezetõ igazgatója cége két évtizedes
fennállása óta támogatja Dunaföldvár
kulturális rendezvényeit. Fontosnak tartja, hogy dunaföldváriként tegyen a városáért. Támogatóként nem tesz különbséget a rendezvények között, prioritások
nélkül segíti Dunaföldvár kulturális életét, s igyekszik részt is venni a helyi színházi elõadásokon, kiállításokon, fesztiválokon.
A Lubik Kft. 1982 óta segíti a dunaföldvári mûvészeti csoportokat, illetve a
helyi kulturális rendezvényeket. Lubik
Magdolna ügyvezetõ igazgató szívéhez a
néptánc áll legközelebb, „kell, hogy legyen egy gyermek életében olyan közösségnevelõ együttes, ahol megismerheti a
gyökereit” – vallja. Emellett szívesen támogatja színházi programok megvalósítását, de megrendelésekkel, alkotásaik
megvásárlásával írókat, költõket és képzõmûvészeket is segít. 

Szalagavató
Ötvenkét végzõs diák vehette át január
27-én este a gimnázium tornacsarnokában szervezett ünnepségen a kék szalagot, mely jelzi, hogy ez évben befejezik
középiskolai tanulmányaikat.

Kovács Zoltán (12. b) négy évet töltött
a gimnáziumban. Nõvére is itt végzett,
részben az õ ösztönzésére jelentkezett
ide. Döntését nem bánta meg. Kellemes
emlékei fûzõdnek az iskolához, ahol jó
osztályközösség alakult ki, rengeteg él-

SZABADOS SÁMUEL
A 11. évfolyamosok mûsorral kedveskedtek felsõbb éves társaiknak, melyet a
szalagok feltûzése, a köszöntõ és köszönõ
beszédek, illetve a végzõsök gimnáziumi
életét felidézõ vetítések követtek. Az ünnepséget a hagyományos tánccal zárták a
tizenkettedik évfolyamosok.
Patakiné Kovács Veronika a 12. a osztályfõnöke elsõ osztályával jutott el a szalagavatóig. Korábban ilyen jellegû tapasztalatai nem voltak, így kissé tartott a
feladattól, de az évek múltával szerinte jó
osztályközösség kovácsolódott össze. Tanulmányi téren is jól teljesítettek diákjai,
sokuknak esélyük van a továbbtanulásra.
Elszomorító azonban, hogy országosan
nagy a káosz a felvételi jelentkezések körül – mondta a pedagógus. Csak nemrégen
jelentek meg az új keretszámok, jelentõsen
átírták a lehetõségeket.
Kovács Bettina (12. a) a hat év alatt
nagyon jól érezte magát a gimnáziumban. Sok barátot szerzett, a tanulás mellett a diákélet örömeibõl is részesült.
Azzal a céllal érkezet a gimnáziumba,
hogy továbbtanuljon, amire teljesítménye alapján meg is van az esélye. Az iskolaévek alatt a kézilabda csapat tagjaként végig sportolt. Büszke arra, hogy
kétszer nyert megyei diákolimpiát a hat
év alatt, amire idén márciusban is van
esély; szép búcsú lenne a középiskolai
diákévektõl. Bettina szerint a tanulást és
a sportolást kellõ idõbeosztással össze
lehet egyeztetni.
Bognár Zoltán tanár úr a 12. b osztályfõnöke rangidõsnek számít a tantestületben.
Kilencszeres osztályfõnökként szívesen
emlékezik minden osztályára. Mint mondta, a szalagavató ünnepség emelkedett
hangulatában tanárok, diákok általában a
szép dolgokra emlékeznek, de ez csak pár
órás élmény, utána vissza kell zökkenni a
hétköznapok egyre keményebb erõpróbát
jelentõ munkájába, mivel három hónap
múlva kezdõdik az érettségi vizsga. Elõtte
viszont az arra való jelentkezés, a továbbtanulás irányának kiválasztása jelent sok
feladatot.


2.

ményben volt része. Kilenc éve táncol az
Ördögszekér táncegyüttesben, sokszor
lépett fel a gimnázium mûsoraiban is táncosként. A jövõjét is a táncmûvészethez
szeretné kötni, ilyen irányban szeretne
továbbtanulni. 

Tóth Ferenc látogatása
a városházán
Tolna megye valamennyi városába ellátogatott az év elején Tóth Ferenc kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ. Körútját Dunaföldváron kezdte: a
városházán Keresztes Lajos polgármesterrel és Takács Zoltán önkormányzati
képviselõvel tárgyalt.
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A 2012-es esztendõ a járások, a járási kormányhivatalok felállításának szervezõ, elõkészítõ munkájával telik majd. Az önkormányzati törvénynek megfelelve 2013. január 1-jétõl mûködnek majd a járások, me-

Dohányozni
tilos!
Január óta középületekben, szórakozó
helyeken egyre gyakrabban találkozunk
a dohányzást tiltó feliratokkal, felszólításokkal. Cikkünkben a szigorításról
szóló törvénynek és fogadtatásának jártunk utána.
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
asszony tájékoztatta lapunkat arról, hogy
az 1999-es nem dohányzók védelmére hozott törvény kiterjesztése és szigorítása
történt meg. Ennek értelmében tilos dohányozni minden nyilvános helynek számító
zárt térben, például hivatalokban, intézményekben és a vendéglátóhelyeken. A tiltás
kiterjedhet nyílt térre is, például játszóterekre és környékükre, buszmegállókra, továbbá az önkormányzatok más közterületeket is tilalmi zónának nyilváníthatnak,
például sportpályát, egyes tereket, utcákat.
A türelmi idõ három hónap. Ez alatt még
csak figyelmeztet az ÁNTSZ, hiszen a törvény már életbe lépett. A tapasztalatokat
jegyzõkönyvezik, de még nem büntetnek.
Az ellenõrzések során elvileg rossz pontokat lehet gyûjteni, hiszen minden a jegyzõkönyvbe kerül, az is, ha még mindig ki
vannak rakva a hamutartók. Áprilisban
véget ér a türelmi idõ, ezután akár 50 ezer
forintos bírság is kiszabható a törvényi
rendelkezések megszegõire.

Tóth Ferenc

lyekkel - a kormánymegbízott várakozása
szerint - a közigazgatás és az államigazga-

A dohányzás lehetõségeit is meghatározza a törvény. A bejárattól öt méternél távolabb már rá lehet gyújtani, ami azonban
akár problémát is jelenthet, hiszen elképzelhetõ, hogy a távolság már egy másik
középület bejáratának a zónája.
A jegyzõ asszony szerint a helyi polgármesteri hivatalban betartják a törvényt, a
dolgozók csak a kijelölt udvarrészen dohányoznak. Egy-két ügyfelet kellett eddig figyelmeztetni a tilalomra.
A Hoffmann kávézó tulajdonosa szintén
betartja az életbe lépett törvényt, a helyiségben nem lehet dohányozni. A vendégek
többsége tudomásul vette, néhányan elégedetlenkedtek, de Hoffmann János szerint a
türelmi idõben kell megszokniuk a vendégeknek az új rendet, hogy áprilistól ne legyen probléma. Szerinte a forgalom csökkenni fog. Tavasztól szerencsére üzemel a
terasz, de a téli hónapokban bizony probléma forrása lesz a tilalom. A hétvégi diszkók esetén pedig új gond merült fel: az utcán dohányozók az éjszakai órákban a kávézó fölött lakók nyugalmát zavarhatják.
Az éjszaka is nyitva tartó szórakozóhelyek
esetében nyilván ez máshol is így lesz.
A Földvár Fogadó étteremként is mûködik. Horváth János üzemeltetõ gondját az
átutazó és itt megálló szerb vendégmunkások jelentik, akiknek több órás autózás
után elsõ dolguk, hogy rágyújtanak, s nehezen értik meg, hogy ez már Magyarországon is tilos. Egy külön helyiségben még
dohányozhatnak, de áprilistól itt is csak a
teraszon lesz ez lehetséges.
A Kéri utcai Sörpatikában még lehet do3.

tás elõnyére fog változni. Rugalmasabb,
gyorsabb és szélesebb körû ügyintézésre
lesz majd lehetõségük az állampolgároknak
és talán olcsóbbra is - mondta Tóth Ferenc.
A járások felállásával Dunaföldvár –
ahogy már évtizedekkel korábban is – a
paksi járáshoz fog tartozni. Tolna megyét
összesen hat járásra osztják majd, Paks
mellett Bonyhád, Dombóvár, Szekszárd,
Tamási és Tolna képez járási központot.
Az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban egyéb rendkívüli változásra nem kell
számítaniuk a dunaföldváriaknak – mondta a kormánymegbízott-, aki szerint városunk Tolna megyén belül a jobb helyzetben lévõ települések közé tartozik; a költségvetés helyzetét tekintve pedig a megye
településeinek viszonylatában”pontszerzõ
helyen áll.” 

hányozni, noha a vendégek többsége tisztába van a tilalommal. Van, aki kimegy, s van,
aki bent gyújt rá. A személyzet még toleráns; Bognár László tulajdonos szerint tavasztól bizonyára csökkenni fog a forgalom.
Dávid István egy éttermet és egy kiskocsmát üzemeltet. Mindkettõben következetesen betartatja a tilalmat. Néhány nap
alatt a vendégek is megszokták és elfogadták; szerinte nem lesz drasztikus forgalomcsökkenés. A törzsvendégek, a baráti társaságért odajárók valószínûleg nem maradnak el. Az étteremben eddig sem volt
gond, a kocsma vendégei pedig, ha rá
akarnak gyújtani, kimennek a helyiségbõl.
Dávid Istvánnál már tartottak ellenõrzést,
és mindent rendben találtak. Tudomása
szerint az ÁNTSZ rendelkezik olyan mérõ
mûszerrel, mely a levegõbõl kimutatja azt
is, ha egy helyiségben egy órával a vizsgálatot megelõzõen dohányoztak; a mûszer
jelzi, sõt meg tudja különböztetni a kályhafüstöt a dohányfüsttõl. 

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

Megyei szintû együttmûködési
szerzõdést írt alá a polgárõrség és
a vöröskereszt

dést. Például a támogatásra szorult személyek felderítése, a támogatás sokoldalúbbá tétele. Az igazgatónõ reméli,
hogy mindez nemcsak a papíron, hanem
a gyakorlatban is mûködni fog. Erre garancia, hogy a vöröskereszt és a polgárõrség aktivistái lakóhelyükön széles is-

meretekkel rendelkeznek, lakóközösségük megbecsült tagjai.
Széles János, a megyei polgárõr szövetség elnöke szerint az összehangolt munka
mindenképpen a lakosság biztonságérzetét
növeli. Fontosnak tartja a problémák mielõbbi észrevételét és azonnali kezelését,
ami a közös munkával még hatékonyabbá
válik. Az elkövetkezendõ hetekben a települések szintjén történik meg a munka
összehangolása.
A megyében mûködõ 75 polgárõr szervezet mindegyike jelezte együttmûködési
szándékát. Városunkban Kuti Valéria, a vöröskereszt helyi vezetõje lesz a kapcsolattartó. Munkáját könnyebbé teszi, hogy a polgárõrség tagjait személyesen ismeri, a megállapodással minden szervezettebb keretek
között zajlik majd, esetleg az adminisztráció
lesz valamivel több.
Eddig is voltak közös akcióik, például a
véradások szervezése, a gyermeknapi rendezvény, adománygyûjtések, nyári gyermeküdültetés, s továbbra is kiemelt bánásmódban részesülnek az öregek, a rászorulók, a nagycsaládosok. 

lan tényezõk a költségvetésben, a benne
szereplõ hiány összege egyelõre 183 millió forint. A költségvetés elfogadása a
következõ hónapban várható.
A negyedik napirendben a képviselõk
elfogadták a Gemenc Volán Zrt. díjemelési javaslatát. Eszerint a helyi közlekedés díjai a következõk lesznek: összvonalas bérlet 3710 Ft/hó, tanulói- és nyugdíjas bérlet 1125 Ft/hó, menetjegy 180
Ft/alkalom.
Ezután a testület elfogadta a Dunaföldvári Polgárõrség kérelmét a Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingatlanon elvégzett értéknövelõ beruházás elszámolásáról, melynek értéke 1 millió 315 ezer
Ft.
A testület elfogadta a DDIF Zrt. Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, beszámolót fogadott el a Városi Mûvelõdési
Központ, illetve a Berze- Nagy Ilona Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról, il-

letve hozzájárult a Mûvelõdési Központ
pályázati kérelméhez.
A képviselõk döntöttek az óvoda és az
általános iskola 2012/2013. nevelési/tanévi beíratási felhívásának elõkészítésérõl, illetve az óvodák 2012. évi nyári
nyitva tartásáról.
Ismét kísérletet tettek az alpolgármester
megválasztására, ezúttal is sikertelenül,
majd meghatározták a köztisztviselõk
2012. évi teljesítmény követelményeinek
alapját képezõ kiemelt célokat. A testület
az önkormányzat által alapított alapítványok beszámolóját hallgatta meg, majd lakásügyekrõl és ingatlanügyekrõl tárgyalt.
A zárt ülésen a képviselõk a DIT Kft.
ügyvezetõjének tájékoztatóját hallgatták
meg a 42 lakásos társasházzal kapcsolatos peres ügyrõl, városi kitüntetések adományozásáról döntöttek, majd szociális
ügyekben benyújtott fellebbezéseket bíráltak el. 

Január 13-án Dunaföldváron írták alá
azt a dokumentumot, mely a két megyei
szervezet munkáját koordinálja a jövõben.
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A kezdeményezés a múlt évben országos
szinten indult, melyhez megyénk az elsõk
közt csatlakozott. Gulyás Katalin, a megyei vöröskereszt igazgatója igen fontosnak és hasznosnak nevezte a megállapodást. Eddig is sok területen találkozott a
két szervezet munkája, például az idõsek,
betegek védelme és ellátása terén, a véradásoknál, vagy az ifjúságvédelem területén. De mostantól ez a munka szervezettebb és sokoldalúbb lesz.
Vannak még olyan területek, melyekre ki lehet terjeszteni az együttmûkö-

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
január 31-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 19 nyilvános és 3
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen minden képviselõ jelen
volt.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelentést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd döntöttek a mezõgazdasági földutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról. A korábban már tárgyalt pályázat benyújtásának
feltételei idõközben megváltoztak, az áremelkedések, illetve egyes pályázati elemek változási miatt a pályázati összegek
megváltoztak, a városnak a korábban
meghatározott 23 milliós önrész helyett
32 millió forinttal kell hozzájárulnia a
beruházáshoz.
A következõkben a testület a 2012. évi
költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalta. A sok törvényi változás következményeképpen még mindig vannak bizonyta-

Gulyás Katalin, Széles János

Helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai 2012
(ÁFA összegét tartalmazza)

4.

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium
és Szakiskola Magyar László Gimnázium és
Szakiskola Tagintézmény felvételi tájékoztatója
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS a
2012-2013-as tanévben
OM azonosító: 201167,
Telephely: 14, Dunaföldvár,
Templom u. 5.

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS
SZAKISKOLAI KÉPZÉS a
2012-2013-as tanévben
OM azonosító: 201167,
Telephely: 01, Dunaföldvár,
A 6 osztályos gimnáziumba az általános is- Templom u. 9.

kola 6. osztályába járó diákok jelentkezhetnek.
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból
kapott központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését 2012. február 17-ig.
Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba
a nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A 4 éves képzési idejû osztályba a
nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
Bõvebb információ: Balogh Emese
igazgató, Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270
Dunaföldvár, Templom u. 5., e-mail:
magyarlaszlogimi@freemail.hu
www.magyarlaszlogim.atv.hu

A 2012/2013. tanévben egy kilencedik
osztályt indítunk: gépészet, mezõgazdaság szakmacsoportok és könnyûipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportok.
Elõrehozott szakképzés:
– gépészet szakmacsoportban: hegesztõ, szerkezetlakatos, központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ, növénytermesztési
gépüzemeltetõ, gépkarbantartó szakképesítés
– vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban: panziós, falusi vendéglátó
szakképesítés
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban: élelmiszerés vegyiáru-eladó szakképesítés

Az idei Év orvosa pályázat közön ségszavazásának legjobbjai
debreceni, szegedi, kalocsai, dunaújvárosi és pécsi orvosok
Lezárult a 2011-es Jubileumi Astellas
Díj - Az Év Orvosa pályázat közönségszavazása. Az idei versenyre 226 történettel
összesen 155 orvost jelöltek a betegek, elismerve emberségüket és rendkívüli helytállásukat. A közönségszavazáson az a 79
orvos vehetett részt, akiknek történetét a
zsûri december közepén a döntõbe juttatta.
A történetek többnyire a gyógyulás ill. kezelés során megtapasztalt nagyszerû teljesítményekrõl szóltak. A közönség nagy érdeklõdésének és lelkes részvételének köszönhetõen a pályázat weboldalán a közönségszavazás 6 hete alatt több mint 200
ezer szavazat gyûlt össze. Az öt legtöbb
voksot kapott orvos néhány nap múlva,
február 8-án, az ünnepélyes díjátadón veheti át elismerését: Dr. Mátyus János, Dr.

Paszt Attila PhD, Dr. Réfy Miklós, Dr.
Rombauer Edit és Dr. Tizedes György. Az,
hogy ki nyeri el az idei Astellas-közönségdíjat, csak a díjátadón fog kiderülni.
A közönségszavazás megmutatta, hogy
a betegek szeretete milyen nagy összefogást képes teremteni egy jó ügy mentén.
Meggyõzõdésünk, hogy az Astellasközönségdíjat bármely jelölt méltán vehetné át, mivel a betegek történeteiben bemutatott helytállás, a hivatástudat és az emberség mindegyikük életében és napi munkájában jelen van. Ezúton is gratulálunk
minden kiváló orvosnak és köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik jelöléssel,
szavazással, értékeléssel támogatták a pályázat sikerességét!
A pályázattal kapcsolatos aktuális infor5.

– könnyûipar szakmacsoportban: nõi
szabó szakképesítés.
A szakképzõ évfolyamokon: panziós,
falusi vendéglátó, szerkezetlakatos, épületgépészeti csõhálózat- berendezés szerelõ:
központifûtés- és csõhálózat-szerelõ, vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ, növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó, festõ, mázoló és tapétázó OKJ képzést
tervezünk indítani.
A 10. osztály befejezése után: irodai
asszisztens, nõi szabó.
Érettségizetteknek ajánljuk: élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ.
A speciális szakiskolában: 9-10. osztályban speciális tanterv szerint, tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az
alábbi szakma csoportokkal ismerkednek
meg kis létszámú csoportokban: gépészet,
könnyûipar, mezõgazdaság, kereskedelem-marketing.
Bõvebb információ: Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna igazgatóhelyettes,
Dunaföldvár, Templom u. 9., tel.: 75/ 541265, 75/ 541-266. 

mációk a www.astellasazorvosokert.hu címen és az Astellas díj - Az év orvosa Facebook oldalon egyaránt megtalálhatók! 

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2012. február 10. Dr. Hallai Róbert
2012. február 17. Dr. Englert Rolland
2012. február 24. Dr. Palkó Ágnes
2012. március 9. Dr. Hallai Róbert
2012. március 24. Dr. Englert Rolland
„Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a Dunaföldvári Bölcsõdét Támogató Alapítvány javára!
Adószám:18203703-1-17
Köszönjük.

Lakossági szemétszállítás díja 2012

Szóda

Vonalkódos hulladékgyûjtési, szállítási rendszerben a lakossági
szemétszállítás díja



A fenti díjak az Áfát nem tartalmazzák. A lakosság a fenti „A”, „B”, és „C” változatokból választhat. A „C” változat kizárólag az alábbiakra vonatkozhat:
– akik a 70. életévüket a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig betöltötték,
– akik olyan utcában laknak (ld. 2. számú melléklet) ahol a szemétszállítás úgy van
megoldva, hogy az utca elejére kell a kukát kivinni, illetve az utca végén elhelyezett konténerben lehet a szemetet elhelyezni,
– lakatlan ingatlanok.

Helyi adók 2012

KISS ÉVA

A szikvíz, köznapi nevén szóda, 4-6 atmoszféra nyomáson szénsavval kevert
ivóvíz. Elsõként az angol Joseph Priestley készített ilyen italt 1767-ben, amiért
az angol Királyi Természettudományi
Akadémia kitüntette.
Jedlik Ányos, a gyõri bencés gimnázium tanára tette olcsóvá a mesterséges savanyúvíz elõállítását. 1826-ban kidolgozta nagyüzemi elõállításának technológiáját. Egy helyi bádogosmester segítette munkáját. Kórházi betegek részére
is készített szódát, igazolva látta, hogy
kevesebben betegszenek meg kolerában,
ha az õ italát isszák.
Kezdetben a széndioxidot a helyszínen
fejlesztették; nagyon szép, igényes külsejû üvegekbe töltötték a vizet. Állítólag
egy szüreten mutatta be italát barátainak,
amikor azt borral keverve itták. Itt jelen
volt Vörösmarty Mihály is, akinek a németes spriccer elnevezés nem tetszett, a
ma is használt fröccs szavunknak õ a kitalálója. Egy versében is megemlíti:
„Fölfelé megy a borban a gyöngy.”

Az üveg szódásüvegeknek elsõ konkurenciája a fémbõl készült szódás szifon
lett, amihez még ma is kaphatók patronok a boltokban; de mára végképp kiszorították a mûanyag palackok a régieket.
Ma óriási konkurenciát jelent a szakmának az elterjedt ásványvíz- fogyasztás is.
1935-ben készítették el a ma is használt 25 literes ballonok õsét, az elsõk rézbõl készültek, belsejüket ónozták. Annak
ellenére, hogy igen drágák voltak - egy ló
árába kerültek - a vendéglõsök szívesen
használták.
1950-52 között a szikvízgyártók üzemeit is államosították, de mivel a lakosság igényelte az olcsó italt (a szegények
üdítõjének nevezték), 1954-tõl ismét engedélyezték a magánipar folytatását. Az
állam szigorú adót rótt ki rájuk, meg- Â
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Â szabta a szóda árát is, így történt,
hogy huszonhat évig 1 forint 10 fillér
volt egy üveg szóda. Dunaföldváron többen készítettek szódát, egy idõs szikvíz
készítõ így mesél munkájáról:
„Földvári családból származom, kétszáz évre vissza tudjuk vezetni, kik a rokonaink. A helyi focicsapatban rúgtam a
labdát, majd 1958-ban elkerültem
Padragkútra focizni, a csapat Veszprém
megyében a megyei elsõ osztályban szerepelt. Miután megsérültem, és a labdarúgást már nem tudtam folytatni, 1968ban hazajöttem. Elõször az ÁFÉSZ-nál, a
lakatosoknál dolgoztam. Az anyósom
Bernsdorfer szódáséknál dolgozott,
1971-ben innen jött az ötlet, jó lenne egy
szódás üzemet csinálni. El is kezdtem, de
nem ment, hogy a munkahelyemen is és
szabadidõmben otthon is dolgozzak.
1972 tavaszán kiváltottam az ipart, és
önállóan kezdtem dolgozni. Akkoriban
nem kellett vizsgázni, megmutatta egy
mester a tudnivalókat, és lehetett csinálni. Egytöltõfejes géppel kezdtem. Nagyon sok idõt vett igénybe, mert ezzel
egyszerre csak egy üveget lehetett tölteni. Utána, amikor már jobban ment az
üzlet, vettem egy másik gépet, két üveget
lehetett vele tölteni. Sok nehézséggel
kezdõdött a pályafutásom: egy üveget
hétszer kellett kézbe vennem, míg a vevõhöz jutott. Traktorral jártam az utcákat, úgy árultam a szódát, s a traktorom
szinte mindig rossz volt.

Az étkeztetés térítési díjai 2012
A gyermekintézményi étkeztetés térítési díjának mértéke

A fenti térítési díjaknak 40%-a kerül rezsi költségként megállapításra.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díjai 2012

A feleségem is besegített a munkába.
Húsz évig hurcoltam a nehéz ládákat. Töltéskor az üveg egy drótkosárba került,
hogy ha robbanna, ne legyen baleset belõle. A víz a szénsavval együtt jutott az
üvegbe. Kétféle gép volt: az állógépes befecskendezõs, aminek a tartályában szénsav volt, s mint a permetezõbe, úgy ment
bele a víz. A másik a fekvõ tartályos, aminél egy keverõkanál keverte a szénsavat a
vízzel. Akkor volt jó erõs a szódavíz, ha 6
légkörösre töltöttem. Olyan erõsre csináltam, amilyenre akartam.
Â
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Â Állandóan javítottuk a rossz üvegeket, mert az elsõ idõben nem lehetett üveget kapni. Jártam Orosházára a gyárba,
ott és a megszûnt üzemekbõl tudtam vásárolni. Bencze Béla bácsi, aki maga is
szódázott egy darabig, kapcsolatai révén
sokat segített.
A háború után, a Rákosi idõben az államosításig Vitt János bácsi lovas kocsival
szállította a szódát Földváron, Amikor
került egyet és hazaért, otthon várták, és
elszedték a pénzét. Így nem lehetett megélni, idõsek is voltak, abbahagyta az
ipart. Tõle vettem az elsõ gépemet, és az
üvegeket. Amikor kezdtem, csak az
ÁFÉSZ töltött szódát a Sûrû Pista bácsi
vezetésével, senki maszek nem dolgozott
a Rákosi idõben. Elõször a Malom közben volt az üzemük, ahol késõbb a vasasok dolgoztak, majd a búzapiac téren.
Bernsdorfer szódáséknak az Ilona utca
Kossuth Lajos utca sarkán volt a töltõüzemük, amit Szõkéné vett át.
Ahol Gauzer kovács mûhelye volt, abban az épületben dolgozott Cziráky szikvizes, de volt Földváron Turul szikvízgyár, az Adria - ezekre nem emlékszem,
mûködésük az elsõ háború elõtt lehetett.
A 20-as 30-as években dolgozott az Erzsébet szikvíz gyár, õk forgalmazták a
„Nem, nem, soha!” feliratú üvegekben a
szódát. Van még „Új szikvízgyár
Dunaföldváron”feliratú üvegem is, ez az
üzem korábbi, tán a századfordulón mûködhetett. Századforduló elõtti lehet az
az üveg, melynek maratott, címeres felirata van: „Esztergamy Gábor gyógyszerész Dunaföldváron- vegytiszta szikvíz”
felirattal.
A régi üvegeknek a feje és a csavaros
része is ólomból volt, ezeket most is szét
lehet szedni, tisztítani. Késõbb a fejet
alumíniumból készítették, azokat már
nem lehet szétbontani, mert összeoxidálódtak.
A szódások egyet- egyet kerültek
minden nap, mindenki oda ment, ahová
akart, nem volt felosztva a város. Volt
idõ, amikor nem volt kedvem teríteni a
szódát, és lerakatot csináltam; hetente körülbelül 2-300 üveget forgalmaztam.
A feleségem halála után, 1992-ben adtam vissza az ipart, és az üzemet kiadtam
bérbe. Ma Földváron a Zsebeházi Bandi
és a Sebestyén Feri szódázik. Több száz
üvegem van a padláson, de ma már nem
kell senkinek sem.” 

Víz- és Csatornadíjak 2012.
A közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatás díjai
A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamû (továbbiakban: szennyvíz) szolgáltatásért az 1.-5. pontban megállapított díjat
kell fizetni.

Téli esték
Január elején ismét elkezdõdött a kertbarátok által szervezett Téli esték elõadássorozat a mûvelõdési házban. Akárcsak a
korábbi években, idén is jelentõs az érdeklõdés az esti programok iránt.
SZABADOS SÁMUEL
A hagyományokhoz híven Keresztes
Lajos polgármester volt az elsõ vendég,
aki a város jelenlegi lehetõségeirõl és az
idei tervekrõl tájékoztatta az érdeklõdõ
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ket. Elmondása szerint idén folytatódik a
vízelvezetési program, a Kálvária- hegy
rekonstrukciója, a strandpályázat is aktualitással bír. Szóba került az utak felújítási terve, ami a sikeres pályázatok függvénye. Többen rákérdeztek az ebadó illetve
az ingatlanadó lehetõségére, de a polgármester kijelentette, hogy az önkormányzat idén nem tervezi újabb adók bevezetését.
Keresztes Lajos szerint ez az est arra is
alkalmas, hogy sok új információt szerezzen a közügyek iránt érdeklõdõktõl, öt- Â

Â leteiket pedig napi munkája során
hasznosíthatja.
A sorozat következõ heti vendége Dr.
Túri Árpád állatorvos volt. Elõadása sorá
szóba kerültek a tél gyakori állatbetegségei. A kullancs télen is támad – tudtuk
meg -, tehát érdemes ilyenkor is ellenõrizni az állatokat. A doktor úr felhívta a
figyelmet az emberi felelõtlenség következményeire is. A határok átjárhatósága
miatt sok állat kerül ellenõrzés nélkül az
országba, gyakran illegális úton érkeznek
állatok a határokon túlról. Ez növeli a járványveszélyt is, hiszen a fertõzött állatok
különbözõ betegségeket terjeszthetnek.
Az idei tapasztalatokra is utalt, miszerint
a napokban ló- és szarvasmarha járványt
regisztráltak az ország több pontján, ami
rendszeres állategészségügyi ellenõrzéssel elkerülhetõ lenne.
A nagyobb járványok elõfordulásáról is
szó esett. Az eddigi elõrejelzések szerint
ennek a lehetõsége jelenleg nem áll fenn,
s az utóbbi évek tapasztalata az, hogy
ezek valós veszélyét gyakran felnagyítja
a média. Szóba került a helyi állatállomány folyamatos csökkenése, ez fõleg a
haszonállatokra vonatkozik. Ugyanakkor
nem csökkent, sõt bizonyos értelemben
nõtt, a házi kedvencek, kisállatok, egzotikus különlegességek száma a városban.
A harmadik elõadó Dr. Sûrû János
egyetemi docens, agrármérnök volt, aki
hosszú évek óta visszatérõ vendége a Té-

li estéknek. Ezúttal a tavaszi kerti teendõkrõl tartott elõadást. Felhívta a figyelmet a növényvédelem fontosságára. Mint
mondta, az enyhe téli idõjárás nem jelenti feltétlenül a kártevõk jelentõs elszaporodását, bár számarányuk nagyobb lehet
az év során, hatékonyan lehet védekezni
ellenük.
Január végén az épülõ bioetanol üzem
vezetõje Pécsi-Szabó Dénes, a Pannonia
Etanol Zrt. vezérigazgatója sok érdekes
információt osztott meg a közönséggel.
Örömmel jelentette, hogy a határidõt sikerült tartani, és márciusban megindulhat
a próbaüzem. Januárban az utolsó nagy
elem, a kazán is megérkezett az Egyesült
Államokból. Ennek beszerelése még tart.
Sokakat a munkalehetõség érdekelt. A
vezérigazgató 75 fõs dolgozói létszámról
beszélt, az alkalmazottak kiválasztása
már megtörtént több mint ezer jelentkezõ
közül. Magasak voltak a szakmai elvárások, továbbá az angol nyelvtudás sok pozíció betöltésénél alapkövetelmény volt.
Létszámemelésre a közeljövõben csak
minimális mértékben kerülhet sor. Az
üzem profilját igénybe vevõ és esetleg ide
települõ más jellegû cégek viszont teremthetnek új munkahelyeket. Elhangzott, hogy az ünnepélyes átadásra május
utolsó harmadában kerül sor, ami fontos
esemény lesz Dunaföldvár életében, hiszen rangos vendégeket várnak az USAból és itthonról is. 

A Tien-Santól a Bakonyig
A mûvelõdési ház Népszerû Tudomány
elõadássorozatának 2012. január 31-i
vendége Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkáló Túraklub vitéze volt.


BALOGH EMESE

Az 1997-ben Várpalotán létrejött Bakonyi Poroszkálók Hagyományõrzõ- és Sport
Egyesületének tagjai két fõ célt fogalmaztak meg egyesületük számára: a XVI. századi végvári vitézi élet minél hitelesebb
bemutatása haditornákon, hagyományõrzõ
és iskolai rendezvényeken, illetve ugyanezen vitézség bemutatása külföldön.
Elõadásában a Kazahsztánban, Oroszországban és Ukrajnában átélt kalandjairól
beszélt Csepin Péter, aki társaival 2009 tavaszán repült ki Kazahsztánba. Ott lovakat
vásároltak, és az íjfeszítõ népek útján, a

Tien-San hegység mentén indultak vissza
nyugat felé. Sztyeppéken, félsivatagokon,
sivatagokon keresztül haladtak, megismerték a tájakat, az embereket és a történeteiket. Embert és állatot próbáló körülmények között – az átlag hõmérséklet 40-47
Celsius, a legmelegebb napon 52 Celsius három hónap alatt érték el az orosz határt,
ahol nem kisebb ellenféllel kellett megbirkózniuk, mint a bürokráciával.
Végül háromhetes várakozás után már
viszonylag egyszerû volt számukra a hazatérés. Októberben értek Várpalotára; 6714
km-t tettek meg a hat hónap alatt.
Csepin Péter az út tanulságát is megosztotta hallgatóságával: a közel hétezer km
megtétele után úgy véli, különösen jó,
szinte már kivételezett dolog Magyarországon élni. 
9.

„Könyvelõ,
könyvel õ,
könyvvel õ,
könyvvel lõ…”
Galkó Balázzsal a református gyülekezet adventi programjain többször
találkoztak már a dunaföldváriak.
2012. január 10-én a Rátkay László
Irodalmi Kávéház vendége volt a színész, elõadómûvész.


BALOGH EMESE

Galkó Balázs könyvek sokaságával
érkezett a Marcipán cukrászdába, ahol a
közönséggel közösen formálta, alakította az irodalmi témájú összejövetelt. A
szerzõt, a kötetet a jelenlévõ vendégek, a
felolvasott, elõadott részletet Galkó Balázs választotta; az egyik irodalmi mû
adta a soron következõt, az egyik gondolatból nõtt ki a következõ… Ez a könyvelõ játék, melybe 1989-ben a Mûvészetek Völgyének fõvárosában, Kapolcson
vonta be elõször közönségét a kísérletezõ kedvû, mára már kapolcsi díszpolgárszínmûvész.
Szabadság és spontaneitás jellemezte
a kávéházi összejövetel hangulatát; Hrabal, József Attila, Lázár Ervin, Örkény
István alkotásai mellett Galkó Balázs
írásaiból is megismerhetett részleteket a
nagyérdemû. 

Évzárás és évnyitás a kertbarátoknál

Pályázat

A 36 éve alakult Dunaföldvári Kertbarát Klub tagsága hagyományosan minden év januárjában számba veszi az elõzõ év eseményeit, és megtervezi az új
esztendõ programjait.
Az idei tervekrõl a civil szervezet vezetõjével, Szeleczki Sándorral beszélgettünk.

Üzlethelyiség
bérbevételére



DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


BALOGH EMESE

Szeleczki Sándor elmondása szerint a
dunaföldvári kertbarátok tartalmas 2011es évet tudhatnak maguk mögött, maradéktalanul teljesítették az alapszabályukban rögzített feladatokat, programokat, célokat. A tagok száma változatlanul száz fölötti, ami mutatja, hogy életképes, folyamatosan újuló, erõs civil szervezet a kertbarátoké.
Mára már elkészült az idei év programtervezete is. Januárban, februárban a „Téli
esték” szakmai, egészségügyi, kulturális
és tudományos témájú elõadásai zajlanak
hétfõnként a mûvelõdési házban, márciusban a hagyományokhoz hûen ismét megszervezik az igen népszerû, borbírálattal
egybekötött borkóstolót. Ahogy minden
évben a kertbarátok idén is részt vesznek a
városi rendezvényeken: a majálison, a

Szent István napi rendezvényeken, a szüreti fesztiválon, és december 31-én mindenkit szeretettel várnak majd az óévbúcsúztató, új évet köszöntõ forralt boros
koccintásra, melyet õk tettek szokássá a
dunaföldváriak számára.
A földvári kertbarátok a helyi programok mellett szívesen szerveznek utazásokat, látogatásokat a társszervezetekhez, s
hagyomány az is, hogy minden évben egy
hosszabb, külföldi utazást is szerveznek.
Szeleczki Sándor elmondása szerint így
lesz ez az idén is: egy egynapos hazai kirándulás mellett 3-4 napot töltenek majd
egyik társszervezetük tagjainál, illetve egy
hétéjszakás külföldi utat terveznek Csehország, Lengyelország és Németország útiránnyal. 

Beszédes József és Dunaföldvár
Februárban emlékezünk arra, hogy 225
éve született és 160 éve halt meg Beszédes József. Írásunkkal Dunaföldváron
töltött éveit idézzük.
„Házad udvarából ne ereszd ki az esõ
vagy hó levét, míg nem használtad,
úgy határodból, vármegyédbõl
használatlanul a vizet ki ne bocsássad,
mert az ingyen az
Isten becses ajándéka.”
(Beszédes József)


SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Az 1830-as években – 1837-ben már biztosan – Beszédes József családjával Dunaföldváron telepedett le. Mi vonzotta városunkba, mi lehetett az oka, hogy a Duna-parti várost választotta? A válasz: a Duna.
1832-ben Egyed Antal, a mezõváros plébánosa tanulmányában így mutatja be
Földvárt: „A házak száma ezernyolcszázra
tehetõ, több emeletes épület is látható. A
középületek általában náddal fedettek. Ne-

vezetesebb épületei az Öreg utcán (Kossuth L. u.) a vagyonosabbak házai, majd a
vendégfogadó, vele szemben a városháza,
Mundpach báró lakása, a patika, Röckné
háza (ma Béke tér) található. A Duna felé
a ferencesek kolostora (ma a gimnázium
épülete) a Sós tiszti lakás (Sóház), feljebb
a plébánia és az iskola. (Ez volt a
„nemzeti oskola”,
mely az 1858-as
tûzvészben leégett).
A Kálváriát házacskák ölelik körbe, remek kilátás nyílik a
hegyrõl a városra.
Piaca elég tágas, közepén van a Szent
Háromság – szobor
(ma az Öregtemplom elõtt), körülötte
tizennégy bolt kínálja áruit”.
10.

Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti
88 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 15.220 Ft/m2/év+ Áfa.
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és mszaki irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2012.január
19. és 2012. február 20. között vásárolható meg 11.000,-Ft-ért Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatalának pénztárában
(Hétfõ – Csütörtök: 9.00 – 12.00 óráig).
Licitálás idpontja: 2012. február 23.
(csütörtök) 14.00 óra
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 

Az 1831. évi kolerajárvány után a városka lakóinak száma 8905. Ebbõl 8500
magyar, 90 német, 10 tót (szlovák), 55
rác (szerb). A házaspárok száma 2000.
Van postája, serfõzõ háza, közkórháza,
két réve, 40 vízimalom a Dunán, az egyházi uradalomnak téglát és cserépzsindelyt égetõ kemencéje. Híres négy országos vására, az ország minden részébõl
megfordulnak itt az emberek. A lako- Â

Alsó - Révi hajómalmok Földváron – 1833

Â sok nagy része szántóvetésbõl él, de a
szõlõ-és gyümölcstermesztésnek is kedvezõ adottságai vannak a vidéken. A lakók zöme katolikus vallású, de 80 evangélikus, 50 református, 8 izraelita és 65
görög keleti vallású is él a településen. A
mezõvárost önkormányzat irányítja, élén
a bíróval és két jegyzõvel.(1)
Beszédes József egy élhetõ, kellemes
környezetben lévõ mezõvárosba érkezett
családjával, további terveinek a lehetõ
legjobb megoldást választotta.
A település forgalmas átkelõhelyekkel
rendelkezett (Felsõ- Rév, Alsó – Rév),
1831. március 16-án megjelent az elsõ
gõzhajó is Dunaföldvárnál. A FRANZ I.
Pest-Buda és Zimony (ma: Szerbia) közötti próbaúton vett részt, elsõsorban azért,
hogy a zátonyos részeket tanulmányozhassa. Beszédes József Dunaföldvárra költözésekor, 1837-ben már közlekedett a Dunán az Árpád nevû gõzhajó és testvérhajója, a Mária Anna. Ezeket a hajókat az Óbudai Hajógyárban készítették, melyet Széchenyi István kezdeményezésére hoztak
létre 1835-ben. (2)
1837-ben alakult meg az elsõ dunai vízi társulat, a Paks – Faddi Ármentesítõ
Társulat Buda – Pest székhellyel. Beszédes József 1831-tõl Tolna vármegye tiszteletbeli mérnöke volt, és az 1830-as
években a Duna Tolna megyei szakaszán
készített térképeket, árvízvédelemmel, a
töltések ellenõrzésével foglalkozott.
A vízimérnök hazáját beutazva látta,
hogy a Balatonból Debrecenig lehetséges egy csatorna építése. Már sárvízi
igazgató mérnökként foglalkoztatta a
csatorna megépítésének gondolata. Az
1830-as évek végén igazgató mérnöke
volt a Sárvíz, Sió, Balaton, Zala, Maros,
a három Körös és Berettyó folyóknak.
1839-ben tervét kiegészítette; Kolozsvár
(ma: Románia) és Graz (ma Ausztria)
közötti nagy csatornát álmodott meg. Ez
volt életének legnagyobb szabású terve.(3) A csatorna a Murát a Balatonnal,
azt a Sión keresztül a Dunával összekötve, egy átlós (Dunaharaszti – Csongrád)
csatornával folytatódva a Tiszát és a
Körösöket is magában foglalva a Szamoson keresztül Kolozsvárig vezetett
volna. A terv nagyságrendje miatt nem
valósulhatott meg.
A XVIII. században már több törvény
foglalkozott a csatornák építésével, folyamszabályozással, hajózhatósággal,
több csatornaterv is született. A Kolozs-

vár és Graz közötti nagy csatorna tervé- zérárok kiásása után az áramló víz erejének részeként Beszédes József elkészítet- vel nem lehet kialakítani. A szakértõk
te a Duna-Tisza- csatorna tervét. 1837 teljesen eltérõ összegeket jelöltek meg a
májusában Pest megye alispánjához érke- csatorna kiépítésének költségeire. A
zett a terv, a mérnök egy Pest- Csongrád, holland szakértõ 18 millió forintot, a bailletve Pest-Szeged csatorna megépítésé- jor 50 milliót jelölt meg, Clark 26 millire tett javaslatot. Az építészeti igazgató- óra, Vásárhelyi Pál 86 millióra, az építéság szakemberei is tanulmányozták a ví- si igazgatóság 37 millióra becsülte a
zimérnök terveit, és azokat megfelelõk- költségeket. Beszédes József 12 millió
nek, kivitelezhetõnek találták. Gróf Szé- 686 ezer ezüstforint költséget állapított
chenyi István felkarolta az ötletet és De- meg. A vállalkozói kedv lelohadt, de
ák Ferenc, Pulszky Ferenc, báró Sina volt még egy nagy rivális: a vasút. Hogy
György, a bécsi pénzember és mások tá- a vízi útnak és a vasútnak a szállításban
mogatásával a Duna-Tisza- csatorna ter- egymást kiegészítõ funkcióját Magyarve törvényjavaslatként az 1839/40. évi országon – Angliától és Franciaországpozsonyi országgyûlés elé került. A diéta tól eltérõen – nem ismerték fel, ennek
elfogadta, megszületett az 1840. évi oka nem a tudatlanság, hanem a tõkehiXXXVIII. törvénycikk a Dunát a Tiszá- ány volt. Pár év múlva gyakorlatilag beval összekötõ csatornáról: „a Dunát a Ti- bizonyosodott, a vasutak építése sokkal
szával Pestrõl és Bölcskérõl (Pakstól gyorsabb és sokkal kevésbé költséges,
északra), vagy ezen pontok vidékeirõl mint a csatornák építése. 
Irodalom:
Szegeddel, Csongráddal és Szolnokkal
(1) „A földváriak, nyers, függetlensévagy vidékeikkel csatorna által összekötni.” Széchenyi így írt a tervezett csator- get szeretõ emberek” 1832.
Egyed Antal tanulmánya a város múltnáról:
„…- És akkor, ha majd Tokajbul is, járól és állapotáról a XIX. század elsõ feMaros-Ujvárrúl is látnék érkezni hajót, lében. In: Földvári Képes Krónikásés Szolnokra és Szegedre hajón indulván, könyv. Egy Duna menti település életrajkies kertek és csinos házak közt vinne át za okmányokban és képekben. Szerk. Dr.
az út, hol a magyarságnak van legerede- Krizsán László. Dunaföldvár, 1989. 16 –
tibb bölcseje, melly azonban homokban 20. p.
(2) Óbudai Hajógyár = budapestciés sárban fekszik:akkor bíz egy kicsivel
megint könnyülne rajtam az agyag sú- ty.uw.hu/02…/obudai – hajogyarhu.htm
lya!” (4)
(3) Beszédes József maga által leírt
Beszédes József 1837-tõl fáradságot
nem kímélve, több évi jövedelmét a Du- élete. Sajtó alá rendezte Fejér László. In:
na-Tisza- csatorna tervével kapcsolatos Vízügyi Közlemények 19876. 4. füzet
bécsi és hazai tanulmányútjaira, helyszí- 609-610. p.
(4) Kálnitzkyné Katz Veronika: Egy
ni felvételeire (bejárta az összes nyomvovízi út történetéhez. In: Szolnok Menalat) és tanulmányterveire költötte.
Hiába támogatta elképzeléseit a po- gyei Levéltár Évkönyve. Szolnok,
zsonyi diéta, az 1839-ben megalakult 1994. 347. p.
Duna-Tisza Társaság báró Vécsey
Miklós szatmári
fõispán elnökletével, József nádor
támogatásával, az
elképzelésbõl nem
lett valóság. A
pénz nehezen jött
össze, és a tervek
jóváhagyása is elhúzódott. A felkért
hazai és külföldi
szakértõk úgy vélték, hogy a csatornát pusztán a veKolozsvártól Grazig hajózható nagy csatorna terve, 1839
11.

Szenvedélye: csokoládékészítõ
Szántó Tibor 2006 óta foglalkozik csokoládékészítéssel. Fõ hivatásának a borászatot tekinti, a világ legnagyobb borértõ képzési rendszerében a Wine and
Spirit Education Trust magyarországi
iskolájában tanít, a Népszerû Tudomány sorozat elõadójaként mégis a csokoládéról beszélt népes hallgatóságának.


BALOGH EMESE

Szántó Tibor olaszországi élményei hatására kezdett a kézmûves csokoládékészítéssel foglalkozni. Szakkönyvekbõl képezte magát, olaszországi, franciaországi kurzusokon vett részt, tanult a Belga Csokoládé Akadémián.
Vállalkozását 2006-ban alapította, mára
már európai minõségû csokoládékat gyárt.
Emellett évek óta tart kurzusokat, elõadásokat, melyeken – így a dunaföldvári mû-

Szántó Tibor

velõdési házban megrendezetten is - hallgatóságával megkóstoltatja a fõbb kakaóbab fajtákat, saját készítésû táblás ét-és tejcsokoládéit, trüffeljeit…
Hazánkban mindössze 8-10 magánember foglalkozik csokoládékészítéssel,
többségük teljesen más területrõl, szenvedélytõl hajtva érkezett a csokiszakmába.
Az igazi csokoládékészítõ maga pörköli,

Rézbe maratott gondolatok
A Berze- Nagy Ilona Városi Könyvtárban 2012. január 25-én Benke Éva dombóvári iparmûvész nyitotta meg Kováts
Ferenc grafikusmûvész képeinek tárlatát.


BALOGH EMESE

A pécsi grafikus mûveivel, munkáival
számos kiállításon szerepelt, több pályázat
nyertese, vagy díjazottja. Élete fontos állomásaként jelöli meg az encsi alkotótábort,
ahol Mezey István kazincbarcikai grafikusmûvész irányításával sokoldalú grafikai tudást szerzett, de volt alkalma belekóstolni más képzõmûvészeti ágakba is.
Ennek lenyomata Telkibányán felállított,
vörösfenyõbõl faragott díszkapuja, illetve
a veszprémi egyetem kitüntetései: az
aranyból és ezüstbõl vert érmék, valamint
az egyetem címere, melyeket szintén
Kováts Ferenc tervezett.
A mûvész az alkalmazott grafika egy
speciális területével, a címertervezéssel is
foglalkozik, ami számára azért is izgalmas
munka, mivel a képzõmûvészet mellett
történelmi kutatásokat igényel, és számtalan tudományághoz kapcsolódik. Máig,
több mint 300 település címerét tervezte
meg, köztük néhány szlovákiai és románi-

ai város, község jelképét is.
Kováts Ferenc 1993-tól tagja a Magyar
Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, és
egyik alapítótagja a stART Alkotócsoportnak, emellett az Iregszemcsei Képzõmûvészeti Alkotótábor grafikai szekciójának vezetõje. Itt a rézkarcnak és akvatintának az
alapjait, mûhelytitkait tanítja.
Kováts Ferenc alkotásiról így vall:
„Rézkarcaim lenyomatok. A "lenyomatok" szó szerint értendõ, de mögöttes jelentést is hordoz. Jelenti elsõsorban a rézlemezre maratott vonalak és foltok présgépen készült lenyomatait, amelyek a lemez
elõkészítésétõl kezdve a kész képig tartó
kétkezi munka örömeinek - és
néha gyötrelmeinek - az eredményei.
A munkafolyamat élmény
számomra. Ha a rideg anyagokat, a rezet és salétromsavat a
szakma tiszteletével, kellõ alázattal és kitartó fegyelmezettséggel közelítem meg, nemcsak
munkatársaimmá, de barátaimmá is válhatnak alkotás közben.
A gondolatok képi megjelenítéséhez a legkeményebb vonaltól
a legfinomabb árnyalatú foltha12.

hántolja a kakaóbabot, dolgozza fel csokoládévá az alapanyagot.
Szántó Tibor kedvenc alapanyaga az ecuadori arriba és a mexikói criollo. Utóbbi a
legritkább, éppen ezért a legdrágább kakaófajta. A kakaóbab karakteres ízû – az általam kóstoltak egyike herbária, másika erõsen savas ízû volt -, melyhez megfelelõ
mennyiségû cukor, természetes (Bourbon)
vanília, kakaóvaj; tejcsokoládé készítésekor
pedig még tejpor, illetve tejszín hozzáadásával készül a csokoládé. Természetesen a
csokipiacot is befolyásolja a divat. Napjaink
új iránya a gyümölcsvonal – tudtuk meg
Szántó Tibortól-, mikor is a csokoládét fagyasztva szárított gyümölcsökkel ízesítik.
A szigetszentmiklósi csokoládékészítõ
mester vágya, hogy Magyarországon is elterjedjen a friss csokoládé kategória. Aki
látta a Csokoládé címû filmet, tudja, mirõl
beszélek: azokról a kis, masnival átkötött
celofánzacskóról, melyekben néhány szem
frissen készült csokoládédesszert található
azonnali fogyasztásra. 

tásig terjedõ skálát biztosítják. A lenyomatok tehát gondolataim lenyomatai is: árulkodnak arról, mit tartok fontosnak elmondani.
Örülni tudok a szépnek, mégsem az idill
keresése a célom. Sokkal inkább az, hogy
az emberrõl beszéljek. Nem filozofikus
kínnal, hanem filozofikus mélységgel. Elsõsorban a szûkebb környezet, a bennünket körülvevõ tárgyak, a régen leírt és
fennmaradt írások ragadnak meg. Célom
az ezek mögött álló, rejtõzködõ, vagy csak
éppen sejthetõ ember megidézése. Kiállított képeimmel is "lenyomatot" szeretnék
hagyni...”
Kováts Ferenc rézkarcainak tárlata
2012. február 28-ig látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében. 
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Díjkiosztó gála
Január végén Nagyvenyimen rendezték a
Duna Kupa autocross versenysorozat záró eseményét.


SZABADOS SÁMUEL

Az ünnepi rendezvényen a szervezõ
DTSE nevében Kaszás Tamás egyesületi elnök köszöntötte a résztvevõket. Ezután a
szponzoroknak köszönte meg az év során
nyújtott támogatást, majd megkezdõdött a
díjak átadása.
Az egész évi teljesítmény alapján szerzett
pontok szerint kategóriánként az elsõ három
helyezett vehetett át serleget és oklevelet.
Dobogóra azok léptek, akik az év során több
versenyen részt vettek és eredményesen
szerepeltek. Kis, közép, nagy, Trabant, szuper és idén elõször junior kategóriában hirdettek eredményt. Sajnos, földvári versenyzõ nem lett díjazott.
Az év során négyen vettek részt a különbözõ futamokon, a legjobb helyezést Süveges László érte el a közép kategóriában: negyedik lett. Ugyanitt Herpai István az ötödik
helyen végzett, Kaszás Tamás pedig a tízedik lett a 26 induló közül. A nagy kategória
10 fõs mezõnyében Fülöp János a nyolcadik
helyen zárta az évet.
A gazdasági nehézségek bizony nyomot
hagytak a múlt évi versenyen. Kevesebb
volt az induló, többen csak néhány futamon
tudtak részt venni. Növekedtek a rendezési
költségek is, mindezek ellenére a földvári
közönség négy futamot is láthatott a múlt
évben.
A téli szünet az autóépítés, javítás, és természetesen a pénzszerzés idõszaka. A földvári versenyzõk reménykednek, hogy ebben
az évben sikerül dobogós helyezéseket szerezniük. Elkészült az idei versenynaptár is.
Dunaföldváron indul a sorozat április 8-án.
Májustól júliusig Kecel, Szeghalom, majd
ismét Kecel lesz a futamok színhelye. Augusztus 5-én újból Földváron búgnak fel a
motorok. A szeptemberi keceli és az októberi soltszentimrei verseny után december 2án a hagyományos Mikulás Kupával Dunaföldváron zárul a szezon. 

Pakson nyert kupát az
U7-es csapat
Nagy sikert aratott a Holler UFC korosztályos csapata a paksi Atomerõmû Sport
Egyesület által szervezett BIS-Hungary

teremfoci tornán, melyet hagyományosan
januárban rendeznek meg.


SZABADOS SÁMUEL

A résztvevõk általában a környékbeli települések utánpótlás csapatai. Idén az Atomerõmû SE, a Paks FC I-es és a II-es csapata,
valamint Kölesd és Tolna voltak a földvári
fiatalok ellenfelei.

Mûvelõdési
Központ
Februári programok


2012.02.11. szombat

FARSANGI TÁNCHÁZ
Az Ördögszekér táncosaival és a Dûvõ
zenekarral. Jegyár: 700 Ft
 2012.02.17-19.

KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL
Patchwork kiállítás az
elõtérben


2012.02.17.

Filmek az éjszakában - egyet fizet kettõt kap

A mérkõzések 12 percig zajlottak, egyszerre négy játékos tartózkodhatott a kiskapus pályán. Schulteisz Norbert edzõ beszámolója szerint jól felkészült gárda indult a
megmérettetésre. Már az elsõ mérkõzésen
kiderült, hogy komolyan kell venni minket.
Az atomerõmû csapatát magabiztos játékkal
5:0-ra gyõztük le, Kölesd ellen küzdelmes
mérkõzésen nyertünk 2:1-re. Tolnát szintén
remek játékkal gyõztük le 4:1 arányban. Ekkor már kiderült, hogy dobogós helyen végez a csapat.
A neheze ezután következett: a két legerõsebbnek tartott gárdával kellett mérkõznünk.
A fiúk is érezték ennek a súlyát, s kissé idegesen kezdtek a Paks I ellen. Késõbb felvették a játék ritmusát, egyenlõ erõk küzdelmét
láthatta a közönség a pályán. A szerencse is
segített nekünk. A paksiak 0:0-ás állásnál az
utolsó percben büntetõhöz jutottak. Nagy
volt a tét, talán ennek is köszönhetõ, hogy
nem sikerült értékesíteniük.
Az utolsó mérkõzésen a Paks II ellen már
az aranyéremért hajtottak a fiatalok. Kemény játékkal, de nyugodtan, higgadtan 2:1es gyõzelmet arattunk. A siker az ötéves
fennállását ünneplõ Holler UFC egyik legjelentõsebb eredménye. A torna gólkirálya a
földvári Pribék Tamás lett 8 találattal.
A jelenlévõ szakemberek is elismerték,
hogy a Holler UFC volt a mezõny legjobb
csapata. A keret tagjaként pályára lépett:
Tóth Márk, Pribék Tamás, Mráz Bence, Prétor Dávid, Szabó Márk, Velics Martin és
Szilágyi Márton. Schulteisz Norbert edzõ
méltán lehet büszke tanítványaira, munkájának megérett a gyümölcse. 
15.

19:00 Szerelem kölcsönbe
21:00 A bõr, amelyben élek
 2012.02.18. szombat
10:00 Dzsúdó - háziverseny
16:00 Ki Mit Tud?
 2012.02.19. vasárnap 15 óra

COINCIDANCE - Táncfantáziák
Jegyár: 1.600 Ft
 2012.02.21. kedd 18 óra

Népszerû Tudomány
Európa Rákóczija. Elõadó: R. Várkonyi
Ágnes történész professzor, akadémikus.

III. bölcsõdés bál
Sok szeretettel meghívjuk Önt és partnerét a III. bölcsõdés bálra, melyet
2012. március 3-án 19 órától tartunk a
dunaföldvári Vár Étteremben.
Programok:
19.00-19.30 vendégvárás,
19.30-20.00 az Izisz Hastánc csoport
bemutatója,
20.00 vacsora
24.00 óra körül tombolasorsolás
A bál bevétele A Dunaföldvári Bölcsõdét Támogató Alapítvány számláját
gazdagítja.
Amennyiben támogatni kívánja rendezvényünket, megteheti azt támogató
jegy vásárlásával vagy tombolatárgy felajánlásával is.
Támogatási szándékát a 75/341-227es telefonszámon jelezheti.
A vacsorajegy ára 3500 Ft/fõ.
Jelentkezni a bölcsõdében a vacsorajegy árának befizetésével lehet.

FEBRUÁR

10. péntek
JACK ÉS JILL
12. vasárnap
MISSION: IMPOSSIBLE -

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével,
ingyenes nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

FANTOM PROTOKOLL
17. péntek
SZERELEM KÖLCSÖNBE
17. péntek (21 óra)
A BÕR, AMELYBEN ÉLEK
24. péntek
SHERLOCK HOLMES 2. ÁRNYJÁTÉK
26. vasárnap
FINÁNC A PÁCBAN
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

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

Alphazoo Dunaföldvár

Közlekedés:
Alkalmazkodjanak a havas, téli útviszonyokhoz, legyenek toleránsak a többi közlekedõvel szemben! A rendõrök jelen lesznek az utak mentén, segíteni fogják a közlekedõket, a szabálysértõkkel szemben eljárnak.
Január végén Gyûrûsnél súlyos baleset
történt. A két sérültet mentõhelikopter
szállította kórházba. A karambol a fagyos,
hideg reggelen vagy gyorshajtás miatt következett be, vagy pedig valamilyen csúszós anyag került az úttestre. A vizsgálat
szakértõ bevonásával folyik.
A nagy hidegben befagynak a vizek, sok
helyen lehetõség lesz korcsolyázásra. Kérjük a szülõket, hívják fel gyermekeik figyelmét a veszélyekre; csak kijelölt helyen
korcsolyázzanak!
Bûnügy:
Az utóbbi idõben a vagyon elleni bûncselekmények megszaporodtak, nõtt az alkalmi lopások, besurranások, betörések
száma. Több esetben a károsult tulajdonos
felelõssége is felmerült: a nyitva hagyott
lakás, a kulcs az autóban, a nyitott melléképület - alkalmat adtak a tolvajoknak. Betörõk bementek egy külföldön dolgozó
személy lakásába, ahol nem tartózkodott
senki. A kár nem nagy értékû.
Az interneten különbözõ oldalakon adásvétellel foglalkoznak. Vásárláskor gondolják meg, mit, hogyan vásárolnak, mert
könnyen csalás áldozatává válhatnak!
Bûncselekmény a zaklatás! Ha valakit
ilyen módon zavarnak: például rendszeresen hívogatják telefonon, kísérgetik - bírósági tárgyalás lehet az ügybõl.
A hétvégén két lakástûzhöz riasztották a
tûzoltókat. Vasárnap reggel egy hétvégi
házban, hétfõn reggel pedig egy ház melléképületében ütött ki tûz. A hétvégi házban egy személy tartózkodott, aki életét
vesztette. A kazánházban keletkezett tûz
miatt pedig leégett a melléképület. Mindkét esetben a tulajdonosok hibájából következett be a tragédia. Az eljárás mindkét
esetben folyik.
A tél gyakori bûnesete a falopás.
Dunaföldváron, Bölcskén és Madocsán is
több alkalommal, több személy ellen indult
eljárás bûncselekmény és szabálysértés kategóriában. A rendõrség a társszervekkel

együtt, de önállóan is szolgálatokat lát el a
megelõzés érdekében. Amennyiben az elkövetõt elfogják, a rendõrség a hatályos
jogszabály alapján lefoglalhatja az elkövetõ szerszámait, jármûvét. 

FICKÓ KUTYATÁP
10 kg-os 1490 Ft/zsák –
2012. február 5-ig
(illetve a készlet erejéig)!
Egyéb akcióinkról szóló
újságunkat keresse a
postaládájában !

