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Közéleti lap

„Március 15-én ne csak jelszavakat
halljanak a gyerekek…“
Egy paksi régész, K. Németh András évek óta foglalkozik a megyében még
fellelhetõ, az 1848–49-es szabadságharcban résztvevõ honvédek, tisztek
sírhelyének felkutatásával. Elsõ lépésként összeállított egy listát a katonákról, majd következett a kutatás a temetõkben. Felvette a kapcsolatot helyi segítõkkel, ellenõrizte, hogy a sírokban pihenõk valóban részt vettek-e
a szabadságharcban. (Munkájáról bõvebben írásából.) K. Németh András
felhívta Ráday Mihály figyelmét a dunaföldvári emlékekre, az ismert tévés
személyiség február 6-án Dunaföldváron járt.
Ráday Mihály nem ismeretlen a TV
nézõk elõtt. Évtizedek óta harcol mûsorában épületek, terek, szobrok, pusztulóban
lévõ értékek megmentéséért, fennmaradásáért. Február 6-án a Fehérvári utcai és a
Fölvégi temetõben munkatársaival filmre
vették a honvédsírokat. A forgatás után
Ráday Mihály elmondta, hogy 1987-ben,
amikor közelgett a forradalom száznegyvenedik évfordulója, városvédõ mûsorában felhívta a közvélemény figyelmét arra,
fedezzék fel, tegyék rendbe a lakóhelyük
temetõjében még meglévõ honvédsírokat.
Felhívásának nagy visszhangja lett, a
nézõk rengeteg levelet írtak, ebbõl született egy újabb adás. Majd tizennégy éven
át foglalkozott a témával: követte Kossuth
nyomát Olaszországba, Angliába, Amerikába, az emlékek után kutatva
föltérképezte
Kárpátalját,
Ausztriát
is.
Terve az, hogy a
következõ évfordulóra, 2008ra az anyag
könyv alakban
is megjelenjen.
K.
Németh
András már harmadszor kalauzolta a stábot
Tolna megyében. Földváron
kívül más városokat, falvakat
is felkerestek.

„Kicsit bosszankodom – meséli –, nem értem, miért nincs egy tanár, aki összegyûjtené a gyerekeket, és rendbe tenné velük a
sírokat.“ Tizennyolc éve vezet gyerektáborokat, tudja milyen szívesen dolgoznak,
festenek, például feliratokat a gyerekek.
„Tenni kéne érte, hogy legalább a negyvennyolcasok feliratait el lehessen olvasni.
Március tizenötödikén ne csak jelszavakat
halljanak a gyerekek, hanem a rendbetett
sírokkal emlékezzenek meg a hõsökrõl.“
Elmondta, hiányolja még azt is, hogy egy
ilyen városból, ahol ennyi érték található
város-szépítõ, értékõrzõ csoport nem vett
részt még találkozóikon, s nem találkozott
földvári gyerekekkel a nyári táborokban
sem.
Kiss Éva

Bezárt a
szeméttelep
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Környezetvédelmi
Felügyelõség határozata alapján a dunaföldvári szeméttelep
2006. december 31-étõl bezárásra került.
(2. oldal)

Közös kincsünk
a demokrácia
Közös kincsünk a demokrácia címmel öt elõadásból álló
sorozat indult Dunaföldváron a
Part-Oldalak Kulturális Egylet
szervezésében.
(7. oldal)

Dunaföldvár Kultúrájáért:

Götzinger
Károly és
Perémi Erzsébet
Nemrégiben a város régi restanciáját pótolta a Dunaföldvár
Kultúrájáért Alapítvány: megalapította – és ezzel hagyományt
kíván teremteni – a Dunaföldvár
Kultúrájáért díjat, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából
megrendezett városi ünnepségen adott át.
(8–9. oldal)

Széles László
nyáron klubot
váltott
(14. oldal)

Közélet
Hat év után ismét medert
kotortak a Kis-Dunán
December közepén kezdõdött és egy hónap múlva fejezõdött be a
Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület által szervezett mederkotrási munka
a Kis-Duna déli szakaszán. Szabó Miklós titkár szerint évek óta gyûlt a
pénz erre az akcióra, melyet részben önerõbõl, részben pályázati pénzbõl
finanszíroztak.
A múlt évben 1,4 millió forint pályázati
pénzt kapott az egyesület. Ennek egy részét haltelepítésre, más részét a munkálatokra fordították. 120 méter hosszúságban,
40 méter szélességben és egy méter mélységben került kotrásra a hídtól délre esõ
szakasz. Az egy hónapig tartó munka során 7 ezer köbméter laza állapotú anyag
került kitermelésre, melynek 90%-a jó
minõségû sóder. A munka folytatását jelentheti a sóderértékesítés, amely által
plusz bevételhez juthat az egylet. Az önerõ
és az újabb lehetséges pályázati pénzek

biztosíthatnák, hogy a mederrendezés folyamatos legyen, és ne kelljen újabb hoszszú éveket várni.

Ingatlanértékesítés

Bezárt a
szeméttelep

A Dunaföldvári Önkormányzat pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
216/2006. (XII.19.) KT. számú határozata alapján a dunaföldvári Kossuth L.
u. 1. 1336/1/A/11 hrsz-ú nettó 135 m2-es
ingatlan (volt idõsek otthona) licitálás
útján történõ értékesítésére.
Induló licit ára: 8 M Ft + Áfa, ebbõl
30% telekár.
A részletes pályázati anyag 2007. január 22-tõl vásárolható meg 3.000 Ft/db
áron a dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénztárában (hétfõ–csütörtök 10–12
óráig).
A licitáláson az vehet részt, aki kiváltja a pályázati anyagot és a 200.000 Ft-os
letéti díjat befizeti a Polgármesteri Hivatal pénztárában 2007. február 19. 12 óráig.
A részvételi díj sikertelen pályázat
esetén a licitálást követõ 10 napon belül
visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat
esetén a vételárba beszámításra kerül.
Az árverés idõpontja: 2007. február
20. kedd 11 óra.
Helye:
Polgármesteri
Hivatal
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. (I. emelet
6.sz. iroda.)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Környezetvédelmi Felügyelõség határozata alapján a dunaföldvári szeméttelep
2006. december 31-étõl bezárásra került.
Ennek következtében 2007. január 15-tõl
semmilyen hulladék nem kerülhet a szeméttelepre.
A jövõben a lakosoknak a Szinkron
Tüzép telephelyén (Dunaföldvár, Ságvári
E. u. 1. tel.: 75/541–257) elhelyezett konténerbe biztosítunk lehetõséget, hogy lerakják kis mennyiségben (max. 1 m3!)
keletkezõ sitt, építési-bontási törmeléküket ingyenesen.
A telephely nyitvatartása: hétfõ–péntek
7–16 óráig, szombat 7–12 óráig.
Nagyobb mennyiséget térítés ellenében
a dunaújvárosi hulladéklerakóba, ill. a
Dunanett Kft-tõl erre a célra bérelt konténerbe lehet elhelyezni. Cím: Dunaújváros,
Budai Nagy A. út 2. tel.: 25/436–535.
Konténerrendelés: 25/436–535/131 mellék.
Az építési törmelék elhelyezése: 1.800
Ft/m3, föld elhelyezése: 900 Ft/m3
Felhívjuk a figyelmet, hogy fokozottan
ellenõrizzük az illegális hulladéklerakást a
város egész területén, kiemelten a szeméttelep és környékét valamint a külterülete-

2.

A holt Duna-ág teljes rehabilitációs terve ugyan elkészült, de a kivitelezésére
pénzhiány miatt még éveket kell várni.
Milliárdokba kerülhet a több kilométer
hosszú szakasz és kb. 40 méteres szélesség
kitisztítása. Uniós támogatás nélkül ez elképzelhetetlen, és valószínû, csak a
következõ évtizedben lesz rá lehetõség.
Elõnyei viszont nagy lehetõséget kínálnak.
A sóderértékesítésen túl az idegenforgalom, a vízi turizmus számára nyílnának
lehetõségek és a horgászok is új területekkel gazdagodnának.
A mederrendezés mellett a horgászok télen is tevékenykedtek. Sor került a szokásos évi takarításra. Sokak számára örömet
jelentett az enyhe tél, a Duna nem fagyott
be, december, januárban végig lehetett
horgászni, ennek látványos és gyakori csukafogás lett az eredménye. Többen csónakjaikat is a vízen hagyták, remélve,
hogy nem fenyeget nagyobb fagyveszély.
Szabados Sámuel

ket! Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,
hogy a tavasszal és õsszel keletkezõ kerti
hulladék elszállítására a Dunanett Kft.
elõre meghirdetett idõpontban ZÖLDJÁRATOT fog beindítani.
Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár

Evangélikus
Esték
A multimetabolikus X szindróma
címmel tartott elõadást a Mûvelõdési
Házban január 27-én Dr. Baráth Miklós
sebész, háziorvos. Mint azt az
elõadásában elmondta, ez a betegség
több, általában egymással összefüggésben és egy idõben megjelenõ kóros állapot, melyek közül kiemelendõ az elhízás, a magas vérnyomás, a zsíranyagcsere, illetve a szénhidrát-anyagcsere zavara, a cukorbetegség. Az említett kóros
állapotokat együttesen „halálos négyes“
névvel is illetik, melyek közül mindegyik kezelésre szorul, együttes jelentkezésük pedig bizonyítottan évtizedekkel csökkenti az életkilátásokat. Magyarországon ez a betegség az elõidézõje 50–55%-ban az idõ elõtti halálozásoknak.
Balogh Emese

Közélet
Megújuló Földvár
oldal
Az Internet terjedésével egyre inkább
fontos, hogy a települések információgazdag, jól használható weboldalakkal
rendelkezzenek. Mivel egyre több ember
tájékozódik a netrõl, fontos, hogy az állandó adatok mellett az információk frissüljenek és idõben felkerüljenek a helyükre.
Gyakran találkozunk évekkel ezelõtti rendezvények dátumával, vagy olyan turisztikai attrakcióval, amely már nem is létezik.
Bár Japántól – ahol már a 2012-es rendezvénynaptárak is elkészültek – még
messze vagyunk, azt el kell ismerni, hogy
a települések weboldalai sokat fejlõdtek,
és gyakrabban frissülnek, mint néhány
éve.

Nagy József

Akik mostanában léptek fel városunk
honlapjára, észrevehették, hogy megújul,
több adattal, friss információval kívánja
szolgálni az oldal látogatóit. A tartalmi
megújítás folyamatosan zajlik. Nagy József, a weboldal szerkesztõje, karbantartója szerint azonban lehetne jobb is. Többször tett közzé felhívást az oldal megújítá-

Ajánlati felhívás
A gyommal fertõzött területeken közérdekû védekezés végrehajtására
1. Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon, telex és telefax számai:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 75/541–550
Fax: 75/541–555
2. a.) A választott eljárás: egyszerû,
nyílt.
b.) A szerzõdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
üzemeltetés vállalkozási formában
3. a.) A beszerzés tárgya és a teljesítés
helye:
Dunaföldvár Város belterületén a gyomokkal és parlagfûvel erõsen fertõzött területeken a közérdekû védekezés végrehajtása. A pályázati dokumentáció tartalmazza a szolgáltatásra vonatkozó szerzõdéstervezetet is.
b.) A 3/a. pontban meghatározott
feladatra négyzetméterre kivetített árajánlat tehetõ.
4. A teljesítés határideje vagy a
szerzõdés idõtartama:
A szerzõdéskötés évének december 31.
napja.
5. a.) A pályázat benyújtásának címe,
határideje és módja:
Az ajánlatokat kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként 2007. február 19.
napjáig kell az alábbi címre benyújtani:

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal,
Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ,
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A benyújtás módja: a borítékon a „Közérdekû védekezés“ jelige szerepeljen.
b.) A pályázatok felbontásának
idõpontja: 2007. február 20., 14.00 óra, a
Pénzügyi Bizottság és Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén.
6. a.) Az ajánlati felhívás egyben meghívó is. Az ajánlatok felbontására az ajánlatkérõ meghívja:
– az ajánlatkérõ képviselõjét
– az ajánlattevõket, ill. képviselõket.
b.) Az ajánlatok felbontásának helye: Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., I. emelet 6os számú Tanácskozó terem
7. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó elõírásokra:
A dunaföldvári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a vállalkozási díjat havonta,
számla ellenében utalja a szolgáltatást
végzõ részére.
8. Az ajánlattevõk mûszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A szolgáltatás végzésére szolgáló saját tulajdonú géppark fenntartása, megkötött
bérleti szerzõdés, vagy az eszközök bizto-
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sára, várva az ötleteket, illetve azok jelentkezését, akik számára hasznos lehet az
Interneten folyamatosan jelen lenni. A
lehetõség továbbra is adott civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek számára, hogy közérdekû, hasznos vagy éppen
aktuális adataikkal, információikkal felkerüljenek a város honlapjára.
Várjuk azoknak a szolgáltatóknak jelentkezését is, akik Dunaföldvár információsturisztikai térképén szeretnének szerepelni. A térkép több ezer példányban készül
és a Tourinform irodán keresztül nemcsak
belföldön kerül terjesztésre, hanem külföldi szakkiállításokra, vásárokra is eljut. A
jelentkezéseket, ötleteket, fotókat, egyéb
anyagokat a j.nagy@dunafoldvar.hu email címre vagy a 75/341–176,
70/50–11–433-as telefonszámokon várjuk.
Sziegl Erika

sítására vonatkozó más elképzelés.
9. Az ajánlati kötöttség lejártának
idõpontja: Az ajánlattételi határidõ lejártakor kezdõdik és az elbírálástól számított
30 napig tart.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Elõnyben részül az a pályázó, aki
– alacsonyabb vállalkozási árajánlatot
tesz,
– a pályázatban nem kért, de a tárgyhoz
tartozó plusz szolgáltatásra tesz ajánlatot.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e
több változatú ajánlatot tenni:
A kiírási dokumentációnak megfelelõen
az árakat kizárólag m2 árban lehet megadni.
12. Az eredményhirdetés idõpontja:
Az ajánlatok elbírálása és az eredmény
hirdetése az önkormányzat 2007. február
havi képviselõ-testületi ülésén történik.
13. Az ajánlatkérõ a nyertes ajánlattevõvel szolgáltatási szerzõdést köt.
Bárdos Lászlóné dr. s.k.
címzetes fõjegyzõ

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Ráthgéber
Lászlóné

Közélet
ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár
város
képviselõtestülete február 6-án tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 26 nyilvános és egy zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az eseményen
minden képviselõ jelen volt.
Az elsõ napirendben a testület jelentést
fogadott el a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd Dunaföldvár 2007.
évi költségvetésének elsõ fordulós tárgyalása következett. Ahogy azt Jákli János, a
Pénzügyi Bizottság vezetõje elmondta,
elsõ körön a költségvetés soha nem látott
hiányt mutatott. Eszerint az éves bevétel
1 milliárd 275 millió Ft, a kiadás 1 milliárd 377 millió Ft volt, vagyis a hiány 102
millió Ft, amelybõl 94 millió Ft mûködési
hiány, tehát az intézmények fenntartása
került veszélybe. A testület ekkora hitel
felvételével eladósodna, ezért a bizottsági
üléseken és a munkaértekezleten erõteljes
megszorító intézkedések bevezetését tartották szükségesnek. Egy alaposabb számolással 14 millió Ft-tal megnövelték a
bevételi oldalt, másfelõl a közalkalmazottak és köztisztviselõk illetménykeretét 3%kal csökkentették, összesen 45 millió Ft értékben. Ennek a korrekciónak az eredményeképpen a bevételi fõösszeg 1 milliárd
289 millió Ft-ra, a kiadási fõösszeg 1 milliárd 332 millió Ft-ra változott, így a hiány
43 millió Ft lett, ebbõl a mûködési hiány
közel 38 millió Ft. A dologi kiadásokat
nem emelték, de nem is csökkentették, az
intézményeknek tehát a mûködési költségeket – az áremelkedések dacára – a tavalyi összegbõl kell kigazdálkodniuk. Ahogy
azt Petrovics Józsefné képviselõ elmondta,
a 3%-os bértömeg csökkentés – különösen
a nagyobb intézmények esetében – azzal a
következménnyel jár, hogy ebben az évben
alkalmazottakat kell elbocsátani. A testület
a költségvetési rendelet elsõ fordulós változatát elfogadta.
A következõ napirendben a képviselõk
rendeletet alkottak a helyi állattartásról,
majd a közköltségen történõ temetési szolgáltatás végzésére kiírt pályázatot bírálták
el. Mivel a pályázatra csak egy ajánlat ér-

kezett, ezzel a feladattal az önkormányzat
a 2007. évre a MÛDEKOR 2004 Kft-t bízta meg.
Mivel a belterületi, gyommal és parlagfûvel erõsen szennyezett területeken közérdekû munka elvégzésére kiírt pályázatra
nem érkezett ajánlat, úgy ezt a pályázatot a
testület ismét kiírta.
A következõ napirendben a képviselõtestület ez évre is a Football Club Dunaföldvár DFC Sportegyesületet bízta meg a
sportpálya kezelési és üzemeltetési feladataival, 2 millió 323 ezer Ft támogatási öszszeggel. Ezután a testület együttmûködési
megállapodást fogadott el a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, majd elfogadta
a 2007. évi Rendezvénytervet.
A következõ napirendben a képviselõtestület meghatározta az óvoda és általános iskola 2007/2008. évi nevelési-tanévi
beíratási rendjét, ami a következõképpen
alakul:
Az óvodába: 2007. április 10–11–12.
8–12 óráig és 13–17 óráig.
Az iskolába: 2007. április 16–17–18.
8–12 óráig és 12–17 óráig, a Templom u.
9. számú iskolaépületben lehet beírtkozni.
Ezután a testület elfogadta az óvodák
2007. évi nyári nyitva tartását, ami a
következõ lesz:
Június hónapban minden óvoda nyitva
tart.
Július 2–13-ig ügyeletes a IV. sz óvoda,
a Hunyadi Parkban.
Július 2–27-ig ügyeletes az I. sz. óvoda,
a Jókai utcán.
Július 30-tól aug. 31-ig ügyeletes a III.
sz. óvoda, az Iskola utcában.
Ezután a képviselõk állást foglaltak megyei fenntartású szociális intézmények
összevonása tárgyában, meghatározták a
Térségi Cselekvési Terv Kistérségi Akcióterve települési prioritásait, majd Mozgókönyvtári feladatok társuláson belüli ellátásáról döntöttek.
A testület ezután ingatlan és telekügyletekkel kapcsolatos kérelmeket bírált el,
majd ismét kinevezte a DIT Kht. Felügyelõ Bizottságába Dr. Sûrû Jánost, Cziger
Istvánt, Kiss Lajos Csabát és Veisz Jánost,
valamint meghosszabbította a korábbi
könyvvizsgáló, Bíró Jánosné megbízatását.
A képviselõ-testület kézfizetõ kezességet vállalt a Dunavíz Kft. likviditásának
biztosítása érdekében ez évre folyószámla
hitelkeret biztosítékaként, faragott fakereszt közterületi kivitelezését hagyta jóvá,

4.

ingatlan használatba kérésérõl döntött, illetve megállapodást írt alá az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 programban való
részvételrõl.
Az egyebek között – képviselõi és állampolgári felvetésre – szó esett a katolikus egyház által megbízott MÛDEKOR
2004 Kft. temetõbeli mûködésével kapcsolatos anomáliákról.
A zárt ülésen a képviselõ-testület városi
kitüntetések adományozásáról döntött.
Baksay Erika

Mûvelõdési Ház
februári program
19-én és 26-án, hétfõnként 18 órakor
TÉLI ESTÉK ELÕADÁSSOROZAT
A KERTBERÁTOK KLUBJA szervezésében
18-án, vasárnap 17 órakor
Mozart-hangverseny
Közremûködik: a Dunaújvárosi Zenei
Egyesület
Jegyár: 300 Ft
19-én, hétfõn 19 órakor
Neil Simon: Mezítláb a parkban
vígjáték 3 felvonásban a Körúti Színház
elõadásában
Fõszereplõk:
Sztankay
Orsolya,
Kautzky Armand, Vándor Éva, Koncz
Gábor
Jegyár: 2000 Ft

Színházjegy akció!!!
Aki mindkét (februári és áprilisi)
elõadásra vált jegyet: 3.500 Ft
21-én, szerdán, 17 órakor
KOSSUTH NÉPFÕISKOLA
Ami a maszk mögött van – a busójárás
titkai. Elõadó: Minorics Tünde, etnográfus
22-én, csütörtökön 18 órakor
KÖZMEGHALLGATÁS
23-án, pénteken 18 órakor
Gálamûsor, 10 éves a LÖFAN Mazsorettcsoport
24-én, szombaton 18 órakor
FARSANGI TÁNCHÁZ a SPORTCSARNOKBAN A Hírös zenekarral és
az Ördögszekér táncosaival
Belépõ: 400 Ft
Folyosó Galéria: Busójárás – Juhos
Nándor Fotói
Internetezési lehetõség, nyomtatás,
fénymásolás

Közélet
Olvasói levél

Tisztelt
Szerkesztõség!
Nagy felháborodással fogtam tollat! A
2007. január havi Part-Oldalakban megjelent Anna-hegyi keresztrõl leközölt cikkük miatt. A leközölt cikkbõl semmi sem
igaz! A következõ történt:
2006. telén az arra járó szõlõsgazdák
észrevették, hogy dõl a kereszt, amely nagyon értékes, és ami elõtt naponta megállnak egy fohászra, s virágot tesznek.
Kétségbe estek, hogy mit lehet vele csinálni.
Ekkor költöztem én ki Külvégre. Javasoltam, hogy megkeresem Weiszgáber János kõfaragót – aki nekem gyerekkori pajtásom –, hogy nézze meg, mit lehet csinálni. Õ nagyon készséges volt, kiszállt a területre s közölte, a keresztet úgy lehet

megmenteni, hogy ha körülbelül 3 méterrel beljebb kerül, mert a fenyõk gyökereinek köszönhetõ a dõlés.
Ekkor kértem tõle árajánlatot, hogy még
az évben elkészüljön. Utána kezdtük el a
pénzt összegyûjteni. A Jancsi mondta,
hogy biztosabb alapra kell helyezni. Beton
miatt kerestem fel ifjabb Csiginét az ingyen betonért, aki készségesen segített
rajtam. Amikor már a pénzünk nagy része
összejött W. János megígérte, hogy Mindenszentek után elkészül. Akkor kértem
meg Sz. Józsefnét, hogy keresse meg Oláh
Ferencet, kinek telke szélén volt a kereszt,
hogy engedje meg a kereszt beljebb tételét.
Akkor ott tartózkodott Horváth Zsolt (a
szavazás napja volt) megígérte, hogy õ is
segít. A kereszt alapját kiásatta és a területet rendbe tette a saját földjükön. Anyagilag nem járult hozzá!
A kereszt restaurálását Weiszgáber János végezte társadalmi munkában. A ke-

Évértékelõ bankettet tartott a Fidesz
helyi szervezete
A Duna Étteremben tartotta évadzáró rendezvényét a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség dunaföldvári szervezete január 27-én. A tagságon kívül családtagok, szimpatizánsok is résztvevõi voltak az eseménynek.
Szabó Péter, a Fidelitas elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Takács Zoltán elnök értékelte az évi munkát és a fontosabb
eseményeket.
Az év során kiemelt szerepet töltött be a
két választás. A párt mindkettõt sikeresnek
tartotta itt Dunaföldváron. A tavaszi országgyûlési választásokon ismét Tóth Ferenc lett a befutó, az õszi önkormányzati
választásokon pedig négyen kerültek a párt
listájáról a képviselõ-testületbe. A polgármester-jelölt a második helyen végzett. A
megyei közgyûlésben is képviselteti magát
városunk pártja. Ezek az eredmények mindenképpen sikernek könyvelhetõk el, melyek mögött kemény munka állt. A 36 fõs
tagság mellett mintegy hetven szimpatizáns segítette a szervezõmunkát a két választás során. Ez elsõsorban a szavazó polgárokkal való kapcsolattartást, a meggyõzést, a propagandaanyagok terjesztését
jelentette.
Õsztõl új feladatokkal kellett szembesülnie a szervezetnek. Négy Fidesz jelölt került a képviselõ-testületbe. Takács Zoltán

szerint ez még több munkát jelent, mivel a
városvezetésben is jelentõs pozíciókhoz jutott a párt. A képviselõk még csak néhány
hónapja gyakorolják tisztségüket, hoszszabb idõnek kell eltelnie, hogy ezen a területen tapasztalatra, rutinra tegyenek szert.
Hivatalosan ugyan nem alkotnak frakciót,
de igyekeznek minden fontos kérdésben
egységes álláspontot képviselni, a testületi
értekezletek elõtt egyeztetik nézeteiket. A
képviselõi munka alapjának tartják a lakossággal való rendszeres kapcsolattartást,
amely információgyûjtést, konkrét segítségnyújtást, tanácsadást egyaránt jelent.
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reszt még nincs kész, mert a kerítés Húsvétra készül el Nemes János által.
A kõtábla a névsorral akik hozzájárultak, még W. J. ezután készíti.
A kereszt felszentelése napján a
kisszentmiklósi úton levõ gazdák felkérték Weiszgáber Jánost az ottani kereszt
felállítására, mely folyamatban van. A történet ennyi. A többi kereszt felállításához
kérjük a jó Isten áldását.
Dunaföldvár, 2007.01.17.
Tisztelettel:
Egervári Magdolna
A levél kapcsán felkerestem a „Megújult az Anna-hegyi kõkereszt“ c. cikk (januári szám) forrását, az olvasói levélben
személyesen érintett Horváth Zsoltot, aki
elmondta, hogy beszámolója tartalmát
fenntartja, a levélre nem kíván reagálni,
vitát nem óhajt nyitni. Az ügyet a maga
részérõl lezártnak tekinti.
Szabados Sámuel

A választásokon kívül a város közéletében is aktív szerepet vállalt a párt. Az ünnepi megemlékezéseken, segélyakciókban
való részvétel szinte rendszeres volt az év
során. Az ilyen jellegû tevékenységet az
idei évben még fokozni is lehet. A Fidelitas, az ifjúsági szervezet megalakulása is
új színfolt volt az év során. Az utóbbi hónapok meghatározó feladata volt a kormány ellenes demonstráció, illetve az erre
való mozgósítás. Az akció novemberben
kezdõdött az autós demonstrációval, rövid
szünet után januárban folytatódott, és napjainkban is tart mindaddig, amíg a kormány a Fidesz követeléseit nem teljesíti.
A pártelnök szerint a növekvõ létszámú,
fiatalodó helyi szervezet idén is aktív szerepet fog vállalni a város fejlõdéséért és
céljaik megvalósításáért, noha ehhez a
gazdasági lehetõségek nem lesznek kedvezõek.
Az est vendége volt Barnabás István a
paksi szervezet elnöke és a választási kerület kampányfõnöke. Dicséretre méltónak tartotta a földváriak évi munkáját, különösen a választások idõszakában,
amelynek meg is lett az eredménye. Mint
mondta rendszeres a kapcsolat a két pártszervezet között, például a demonstrációk
szervezése, a tapasztalatok átadása területén. Kifejezte abbéli reményét, hogy ez a
kapcsolat a jövõben tovább erõsödik.
Szabados Sámuel

Közélet
Még egyszer az üdülési csekkrõl
Õszi lapszámunkban az üdülési csekk felhasználhatóságáról, a legfontosabb tudnivalókról írtunk. Akkor jeleztük, hogy a felhasználhatóság köre
bõvülni fog. 2007-ben tehát a következõ, közel 6000 szolgáltatónál lehet az
üdülési csekkeket felhasználni. (Az elfogadóhelyeket a helyszínen matrica
jelzi.)
Belföldi szállás és ahhoz közvetlenül
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
A háttérintézménnyel szerzõdéses jogviszonyban álló szállásszolgáltatók és utazási irodák, legalább 1 éjszakai szállásszolgáltatás igénybevételével szervezett belföldi turisztikai szolgáltatása, és ezzel összefüggésben nyújtott egyéb saját szolgáltatásai fizethetõk üdülési csekkel.
Étkezés
A háttérintézménnyel szerzõdésben lévõ
szállásszolgáltatók éttermi, étkeztetési
szolgáltatásai fizethetõk üdülési csekkel
szállás igénybevétele nélkül is.
Távolsági tömegközlekedési menetjegye
A háttérintézménnyel szerzõdésben lévõ
távolsági tömegközlekedési szolgáltatást
nyújtó vállalkozások (vonat-, busz- és hajóutak) helyközi járataira szóló egyirányú,
vagy menettérti menetjegyei megvásárolhatók üdülési csekkel.
Kulturális szolgáltatások belépõjegye
A háttérintézménnyel szerzõdésben lévõ
színházak, múzeumok, fesztiválok és

egyéb kulturális rendezvények belépõjegyei, bérletei megvásárolhatók üdülési
csekkel.
Állat- és Növénykertek belépõjegyei
A háttérintézménnyel szerzõdésben lévõ
Állatkertek belépõjegye megvásárolható
üdülési csekkel.
Horgászengedély
Az egész ország horgászható területeire
értékesített horgászengedélyek megvásárolhatók üdülési csekkel, a háttérintézménnyel szerzõdésben álló szolgáltatóknál.
HUNGARORING belépõjegyek
A HUNGARORING területén szervezett
rendezvények belépõjegyei megvásárolhatók üdülési csekkel.
HUNGEXPO belépõjegyek
A HUNGEXPO saját szervezésû rendezvényeinek belépõjegyei megvásárolhatók
üdülési csekkel.
Fürdõ- és uszodai szolgáltatások
A háttérintézménnyel szerzõdésben lévõ
fürdõk belépõjegye megvásárolható üdülési csekkel.

Pályázati felhívás
„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és Az Év Tolna Megyei
Mecénása“ címmel.
Pályázhatnak azok a Tolna megyei társadalmi szervezetek és alapítványok, akiket a bíróság nyilvántartásba vett.
Nem nyújthatnak be pályázatot: közhasznú társaságok és közalapítványok.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A szervezetre vonatkozó adatokat
(szervezet neve, postacíme, telefonszáma,
e-mail címe, a vezetõjének neve,
elérhetõsége, a kapcsolattartó személy neve, címe, telefonszáma e-mail címe)
2. A szervezet tevékenységének rövid
bemutatását (maximum 1 oldal)
3. Annak részletes leírását, hogy:
– a szervezet a mûködési területén milyen – a településen lakók érdekeit szolgáló – tevékenységet végzett 2006. évben,
– mûködésükkel hogyan gazdagították
Tolna megye értékeit.

4. Kérjük, hogy a pályázati anyag végén
tüntessék fel – rövid indoklással – hogy kit
(magánszemély, cég stb.) javasolnak a
2006. év Tolna megyei mecénásának.
5. Amennyiben rendelkezik a tevékenységet alátámasztó fényképekkel, újságcikkekkel, úgy kérjük azokat mellékelni.
A pályázatot max. két A/4 oldal terjedelemben írásban (postai úton) vagy elektronikus formában 2007. március 9-ig lehet
benyújtani a következõ címre:
Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki
Kabinetje 7100 Szekszárd, Szent István tér
11–13. E-mail: kabinet2@tolnamegye.hu
A pályázatok elbírálása független szakértõk bevonásával történik 2007. március
30-ig.
A pályázaton elnyerhetõ: „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete“ cím és
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Szabadidõs sportolás és sport rendezvények
Az elfogadóhelyi szerzõdéssel rendelkezõ sportszövetségek, szabadidõsportszolgáltatások részvételi díja, bérletek ára
és egyéb részvételi díjak fizethetõk üdülési csekkel.
Egészségmegõrzési – és betegségmegelõzési szolgáltatások
A fizikai és szellemi rekreáció igen széles körét felölelõ szolgáltatások (Wellness,
Fitness, természetgyógyászat stb.) ellenértéke üdülési csekkel fizethetõ az elfogadóhelyi szerzõdéssel rendelkezõ szolgáltatóknál.
Sokan érdeklõdtek a szociálisan rászorultak kedvezményes üdülési támogatásáról is, amelyre 2005 óta van lehetõség. Az
alacsony jövedelemmel rendelkezõ nyugdíjasok, a fogyatékkal élõk, a nagycsaládosok az idén is számíthatnak a kedvezményes támogatásra. A kuratórium a pályázati feltételekrõl, az igénylés módjáról és a
támogatás mértékérõl február közepén
dönt. Az érintettek a szakszervezeteken, a
civil szervezeteken, a Tourinform irodákban, a különbözõ elektronikus portálokon
és az alapítvány honlapján (www.udulesicsekk.hu) keresztül tájékozódhatnak,
illetve juthatnak hozzá a kérelem benyújtásához szükséges adatlaphoz.
Sziegl Erika

100.000 Ft összegû támogatás, valamint a
civil szervezetek pályázatban megjelölt javaslata alapján „Az Év Tolna Megyei Mecénása“ cím.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2007. áprilisában kerül sor.
A pályázatról bõvebb információ
kérhetõ: Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet, Sándor Tamásné civil referens, telefon: 74/505–698

Kiállítás
Pintér Márta
alkotásaiból
Február végéig látogatható a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárban az a
kiállítás, melyet a közelmúltban elhunyt
Pintér Márta képeibõl állítottak össze az
alkotó barátai, családtagjai, a könyvtár
munkatársai.

Közélet
Helytörténeti klub a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban
„Jó azt tudni, hogy honnan jöttünk és
hová megyünk ….“ tartja a mondás. Ennek jegyében vállalta fel a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtár egy helytörténeti
klub létrehozását. Régi restancia ez, hiszen sokan és sokféleképpen próbálkoztak
már a város múltjának felkutatásával,
ezek általában valami akcióhoz, évfordulóhoz kötõdtek, és egy–egy korszakot
öleltek fel, így nagyon sok dokumentum,
írásos és tárgyi emlék található egy–egy
kutató, lokálpatrióta, vagy intézmény birtokában.
Mint a könyvtár két munkatársa – Raffainé Kókány Judit és Nagy József –

lehetõséget látunk abban, hogy ezeket a
feltáratlan kincseket minden érdeklõdõ
számára elérhetõvé lehetne tenni. A
könyvtár tulajdonában lévõ anyagok regisztrációja, számítógépes feldolgozása
folyamatban van. Szeretnénk a klubon keresztül minden gyûjtõt, kisvárosi múltunk
értõjét, ismerõjét megszólítani, hogy létrehozhassunk egy stabil, tartalmas helytörténeti gyûjteményt. Szívesen vesszük a
tárgyi adományokat, természetesen
megfelelõképpen tároljuk, archiváljuk,
vagy csak lelõhelyjegyzékünkbe felveszszük fellelhetõségüket, ezek lehetnek fotók, dolgozatok, régi újságcikkek, nyom-

Közös kincsünk a demokrácia
Közös kincsünk a demokrácia címmel öt elõadásból álló sorozat indult
Dunaföldváron a Part-Oldalak Kulturális Egylet szervezésében. A sorozat
nyitó elõadást Demokrácia és gazdaság címmel Dr. Boros János az MTA
doktora, a Pécsi Tudományegyetem filozófia professzora tartotta január 24én.
Dr. Boros János eredeti szakmáját tekintve vegyészmérnök, a Veszprémi Vegyipari
Egyetemen végezte tanulmányait. 1982-ben
elhagyta Magyarországot, öt évig Svájcban
élt, itt szerzett 1987-ben filozófiai doktorátust. 1991-tõl a Pécsi Tudományegyetem
munkatársa, az egyetem filozófia szakának,
majd a filozófia doktori iskola programjának kidolgozója, a doktori iskola vezetõje,
számos nemzetközi konferencia szervezõje.
Vendégprofesszorként dolgozott a müncheni Ludwig Maximillan Egyetemen, kutatói
ösztöndíjjal hosszabb idõt töltött Párizs,
Boston, Virginia, Kalsruhe egyetemén. Nevéhez számos könyv fordítása, filozófiai
kötetek szerkesztése, önálló publicisztikák
és tanulmánykötetek kapcsolódnak.
A Magyar László Gimnázium aulájában
megtartott sorozatindító elõadásában Dr.
Boros János elõször a demokrácia fogalmáról, kialakulásáról szólt, meghatározva a demokrácia alapfogalmait: társadalmi igazságosság, belsõ és külsõ biztonság, nyugalom,
jólét és szabadság. Hangsúlyozta, hogy a
demokrácia az emberiség történetében eddig csak nagyon rövid ideig és nagyon kevés helyen létezett; az elsõ újkori demokratikus modern állam a felvilágosodás korában létrejött Amerikai Egyesült Államok.

Dr. Boros János

Arra a kérdésre, hogy miért találunk kevés helyen demokráciát, Dr. Boros János elmondta, hogy az emberiségben inkább a demokrácia-ellenes erõk mûködnek, az emberek nem tekinthetõk önuralom-gyakorló gépeknek, holott a demokrácia morális megalapozását az önuralom erõszakmentes érvényesítése jelenti. Mint mondta, az a demokrácia mûködik elvi vagy fogalmi értelemben jól, ahol valamennyi állampolgár
önuralmat gyakorol, autonóm lényként viselkedik, és ezt bizton elvárhatja a többi
embertõl is. Azt mondjuk, hogy közösen
kell egy társadalomban élnünk, melynek
alapelve az igazságosság, a kölcsönös tisztelet, a személyiség szabad kibontakozása, a
biztonság és a béke. Elhatározzuk, hogy ezt
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tatványok, használati tárgyak, ruhák,
sok–sok apró holmi, ami Dunaföldvár lakóinak múltját idézi.
Természetesen a klubforma azt jelentené, hogy egy hozzáértõ csapat hónapról–hónapra találkozna, és gondozná,
rendszerezné a felajánlott dolgokat. A feldolgozott anyagot idõszakonként kiállítás
keretében, vagy egy–egy kiadványban bemutatnánk a város lakóinak.
Kérjük, segítsék ötleteikkel, munkájukkal, adományaikkal ezt a várost szolgáló
kezdeményezést. Hiszen „Idõnként hátra
is kell néznünk, hogy elõre nézhessünk!“
(Láng István akadémikus)
Az érdeklõdõkkel találkozzunk 2007.
február 28-án (szerdán) 17 órakor a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban!
Raffainé Kókány Judit, könyvtáros

közösen biztosítjuk: közösen gyakorlunk
önfegyelmet,melynek eszköze a törvényhozás, a törvény tiszteletben tartása, végrehajtása. Az emberek azonban önzõek, a maguk
érdekeit képviselik; önmaguk fenntartására
és az élet továbbadására törekednek. Azaz
ellentmondás található a demokrácia és az
ember biológiai-materiális önfenntartása, a
demokrácia és a gazdaság között. A személyek közti gazdasági különbségek kialakulásának megakadályozása azonban a demokráciában nem kívánatos, hiszen az a
szabadság feladásával járna együtt. Az ember biológiai kényszerbõl halmozza a gazdagságot, s biológiai kényszerbõl él társadalomban, ami nélkül nincs gazdaság és
gazdagság; vagyis az emberi kényszerbõl és
biológiai determináltságból eredõ gazdaság
feltétele az emberi együttélés, melynek legjobb formája a szabadságtól függõ demokrácia.
A demokrácia és gazdaság összefüggésének vizsgálata kapcsán Dr. Boros János
megállapította, hogy modern csúcstechnológia és prosperáló világgazdaság csak demokratikus társadalmakban jöhet, jöhetett
létre. Ennek magyarázata, hogy a tudomány
és technika fejlõdése csak olyan gondolkodásmódban lehetséges, amely mindig keresi a jobbat, a nagyobb teljesítményt. Így a
tudományok is csak olyan társadalomban
fejlõdhettek, fejlõdhetnek töretlenül, amely
biztosítja a gondolkodás, a kifejezés szabadságát. A demokráciának pedig épp ezek
a szabadságjogok alkotják a lényegét. A
modern technológia, a nyitott világgazdaság és a demokrácia éppen ezért egymás

Közélet, kultúra
feltételei, a másik nélkül kölcsönösen egyik
sem létezne.
Magyarország és Európa Dr. Boros véleménye szerint a demokrácia megszilárdításának idejét éli. A térség fõ feladata jelenleg
az európai és regionális politikai szerkeze-

tek, az erõs európai központi hatalom, az
európai demokrata polgár és az európai politikai nyilvánosság megteremtése, azaz
olyan struktúrák kialakítása, amelyek megdönthetetlenek.
Balogh Emese

Gálamûsor a
Magyar Kultúra
Napján

a dunaföldváriak a Himnusz megírásának
184. évfordulójáról.
Idén elõször az ünnepi mûsor keretei között Pataki Dezsõ, a „Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány“ elnöke díjakat is átadott azoknak, akik a kuratórium tagjai
szerint a legtöbbet tettek városunk kultúrájáért. A „Dunaföldvár Kultúrájáért“ díjat
Götzinger Károly és Perémi Erzsébet vehette át.
A díjátadóval egybekötött gálamûsoron
fellépett az Annamatia Nõikar Kun Erika
vezényletével, a Regényiné Gelencsér Irén
dirigálta Cantemus Vegyeskar Lipták Ildi-

A Himnusz megírására emlékezve 1989tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004ben szervezett ez alkalomból gálamûsort a
Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola közössége. A kezdeményezés mára hagyománnyá vált, így január 21-én a
Mûvelõdési Központban emlékeztek meg

Dunaföldvár Kultúrájáért:

Götzinger Károly
Nemrégiben a város régi restanciáját pótolta a Dunaföldvár Kultúrájáért
Alapítvány: megalapította – és ezzel hagyományt kíván teremteni – a Dunaföldvár Kultúrájáért díjat, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett városi ünnepségen adott át. Ez évben az egyik kitüntetett
Götzinger Károly lett, aki 19 évig dolgozott a város közmûvelõdéséért.
Karcsi bácsi egy
kis kanyarral érkezett a dunaföldvári
Kultúrház
élére.
Eredetileg magyar-történelem
szakos voltam az
ELTE Bölcsészkarán, lehettem volna tanár is, bár
Götzinger Károly
szándékaim szerint
a diploma megszerzése után maradtam volna a tanszéken. Nem egészen így alakult.
Az egyetem elõtt magas funkciót töltöttem be a DISZ (Dolgozók Ifjúsági Szövetsége) budapesti bizottságában, de egynémely anomáliák erõsen szúrták a szememet, és kiléptem. Ezután az ÁVO többször
felkeresett, de a hatalom végül nem rúgott
ki, hanem feljebb buktatott: az Oleg
Kosevojba kerültem, ami akkoriban egy kiemelt iskola volt. Ide jártam többek között
Horn Gyulával és Szûrös Mátyással. Innen

általában ösztöndíjjal a Szovjetunióba kerültek az emberek, de én semmiképpen
nem akartam, és az ELTE-t választottam.
Nem mondhatnám, hogy ellenálló voltam, de jött ‘56, és valahogy mindig oda
kerültem, ahol történt valami. Tagja voltam
a Magyar Egyetemisták és Fõiskolások
Szövetségének, az Észak-Magyarországi
Védelmi Parancsnokságnak. Az Írószövetség pedig elküldött Egerbe, hogy a
fõiskolával vegyem föl a kapcsolatot. A helyi rádiót vezettem, és az októberi események kitörésekor elhangzott egy versem,
majd késõbb nyomtatásban is megjelent.
Ennek következményeképpen ‘57. május
1-jén letartóztattak, majd a Népbíróság ‘57.
november 16-án másfél év börtönre ítélt. A
perünk értelmiségi per volt. Akikkel együtt
ültem, azok között akadt fõiskolai tanár,
festõ, színész, mérnök, közgazdász, szóval
igen színes társaság volt, ami erõsen megkönnyítette a börtönhónapok elviselését. A
köztörvényesekkel nem mertek összezárni
bennünket, no nem minket féltettek, hanem
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Handrich Janeylea

kó, a Magyar László Gimnázium diákjai:
Götzinger Laura, Ferenczi Henrietta és
Stamber Brigitta, Handrich Janeylea, Beszédes József Általános Iskola tanulója,
valamint a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola néptánccsoportja.
Balogh Emese

õket a mi ideológiánktól. A másfél évemet
tehát illusztris társaságban töltöttem, remek
beszélgetésekkel és sok értékes órával, de a
börtön azért börtön. Ja, és a diplomámat soha nem kaptam meg.
Földvárra a feleségem révén kerültem,
munkát pedig Dunaújvárosban kaptam.
Voltam segédmunkás, anyagos, diszpécser,
majd Százhalombattán Volán kirendeltség
vezetõ. Ez nem volt rossz munka, de sok
kényelmetlenséggel járt a távolság, és mikor ‘75-ben szóltak, hogy Dunaföldváron
lehetnék a Kultúrház vezetõje, rögtön elvállaltam. Ez a terület mindig is közel állt
hozzám, mondjuk, hogy ez hasonlított legjobban az eredeti terveimhez.
Akkoriban a kulturális kormányzat
erõsen támogatta a vidéki népmûvelést.
Valóban, ez egy olyan idõszak és olyan
terület volt, amiben sok lehetõséget láttam.
Az egyik, akkoriban erõsen kiemelt tevékenység a néptáncmozgalom volt. A dunaújvárosi Péterfi Attila vezetésével kezdtük
el a néptánc oktatást, ‘77-ben pedig már
Portugáliában lépett fel a csoportunk. A 80as években az egyik legjobb néptánc együttes volt a miénk, a gyerekek táncoltak Franciaországban, Görögországban, Szicíliában
és természetesen keletebbre is.
A másik népszerû csoportunk a színjátszók voltak, legendás elõadásokkal és legendás figurákkal, akik közül néhányan ma
is játszanak a Bartók Kamaraszínházban.
Ide fûzõdik az a 12 Országos Színjátszó és

Kultúra
Versmondó Tábor, amit Dunaföldváron
rendeztünk meg, olyan emberek közremûködésével, mint Ascher Tamás, Montágh
Imre, Szikora János, vagy az elõbb említett
Bartókból Schmuk Imre. De volt nálunk
Dunamenti Nemzetközi Néptáncfesztivál,
vagy például Nemzetközi Afrikatörténeti
Konferencia is, az Országos Afrika Mûveltségi Versenyt pedig a rádió élõben közvetítette. Régésztábort is több ízben rendeztünk, hiszen Dunaföldvár alatt sok régészeti emlék található.
A Kultúrház csoportjait a helyi szövetkezetek támogatták, tartották fenn, ezeket országosan is úgy hívták, hogy szövetkezeti
együttesek. Mûködött a KISZÖV,
MESZÖV, SZÖVOSZ, a Faipari, a Gumiipari, a Varroda, a DUX, és persze a TSZek. Nagyon jó kis támogatók voltak, anyagi segítséget, de egyéb támogatást is nyújtottak. A Gumiiparitól pl. egy Barkas kisbuszt kaptunk, a TSZ-ek disznókat adtak a
Szüreti Fesztiválokra, a Virágzó pedig
rendszeresen kölcsönadta a buszát, benzinestül a néptáncosoknak.
Ebben az idõszakban készült el Dunaföldvár két köztéri szobra is, a Magyar
László és a Beszédes szobor, minimális
pénzbõl, sokak segítségével.
Akkoriban a Mûvelõdési Központ egy
valóságos komplexum volt.
Jóval több területet foglalt magába, mint
manapság. Egy idõben 28 dolgozónk volt,
igaz, hozzánk tartozott a Könyvtár és a Vár
Múzeum is, és mûködtettük a Pinceborozót, a Vár Presszót is.

A fiatalság pedig minden este az Ifi
Presszóban szórakozott.
Az Ifi Presszót a Koffán Karcsiék tervei
alapján hozattuk rendbe, aztán jó darabig a
helyi ÁFÉSZ üzemeltette. Komoly élet
volt a Mûvelõdési Házban akkoriban, de
nem csak buliból volt sok, hanem ennél
komolyabb munka is folyt: például rengeteg tanfolyamot tartottunk, nyelvtanfolyamtól kezdve szakmunkásképzésig bármit. Képeztünk boltvezetõket, vendéglátósokat, de volt nehézgépkezelõ és ív- és
lánghegesztõ tanfolyam is. Ezekkel a tevékenységekkel – és a presszókkal is – plusz
bevételekhez jutottunk, amibõl fizetni tudtuk a sok alkalmazottat. És persze mûködtek a helyi kiscsoportok, a Kertbarátok, a
kézimunka szakkörösök, a Nyugdíjasklub,
az énekkarok, pávakörök. Ismeretterjesztõ
elõadásokat is tartottunk, akkoriban a TITen (Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat) keresztül. De csináltunk Filmklubot is
– a mozikat mindig egy kis elõadás követte –, és zenei programokat is szerveztünk.
Ebben az idõben még tartott a kultúrpolitika három T – Tûrt, Tiltott, Támogatott – korszaka. Hogyan érvényesült ez
a vidéki népmûvelésben?
A mindennapos munkában nem érzékeltük ennek a jelenlétét. Természetesen le
kellett futni bizonyos köröket, a beszámolókból mindig ki kellett derülnie annak,
hogy foglalkozunk a szocialista hazafias
neveléssel, nõpolitikával, miegymással, de
ez csak munkatervi bla-bla volt, ha az ember jó dolgokat csinált, ha a városban pör-

Dunaföldvár Kultúrájáért:

Perémi Erzsébet
Az újonnan alapított Dunaföldvár Kultúrájáért díj másik kitüntetettje Perémi
Erzsébet, aki jó néhány éve meghatározó személyisége városunk zenei életének.
Kárpátalján születtél, egy kis faluban, és most
Dunaföldváron
vetted át ezt a szép
elismerést. Milyen
út vezetett idáig?
Királyháza, ahol
születtem akkor
éppen MagyarorPerémi Erzsébet
szághoz tartozott,
aztán a Szovjetunióhoz és most Ukrajnához, de én mindenesetre magyar vagyok.

Kicsi korom óta szerettem a zenét, 6 éves
koromtól a helyi kántortanító tanított zongorázni, aztán egy nagyobb településre,
Nagyszõlõsre jártam zeneiskolába. Ungváron végeztem el a 4 éves Zenemûvészeti
Szakközépiskolát, aztán a zongora szakot a
Zeneakadémián Lembergben, vagy oroszosan Lvovban. Közben férjhez mentem
és Drogobicsba kerültem, ahol 26 évig tanítottam a Zenemûvészeti Szakközépiskolában.
Aztán a sorsom úgy hozta, hogy a gyerekeimmel együtt Magyarországra költöz-
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gött az élet, senki sem piszkálódott.
Ahhoz pedig, hogy jó dolgokat csináljunk, sok kis ügyeskedés kellett: elsõsorban jó kapcsolat a helyi és megyei káderekkel. Egy kis barátkozás, reprezentáció,
és bármit el lehetett intézni, ha nem is teljesen hivatalosan. Ilyen alapon építették a
Várszínpadot az orosz katonák két láda sörért, de így lehetett köztéri szoborhoz jutni
kevés pénzért, megszerezni, elintézni eztazt. Lehet mondani, hogy ez nagyon viszszás, de szerintem megvolt ennek a korszaknak a maga bája, és úgy gondolom, az
ügyek ma sem mennek másképp.
Karcsi bácsi ‘92-ben ment nyugdíjba.
Másképp indult, ide jutott. Maradt hiányérzete?
Valóban más jövõt szántam magamnak,
valamiféle irodalmár szerettem volna lenni, írni, tanítani. De tulajdonképpen ettõl
sosem szakadtam el, és a régi kapcsolataimat is igyekeztem megõrizni. Ma úgy gondolom, semmit nem csinálnék máshogy, az
ifjúkori törés után kárpótolva lettem. A
munkámat elismerték, jó csapattal dolgoztam egy jó munkahelyen.
Nyugdíjasként is figyelemmel kíséri a
helyi kulturális élet, közélet alakulását?
Egy ideig még aktív szerepet vállaltam
néhány területen, kérték a véleményemet,
közremûködtem Dunaföldvár monográfiájának szervezésében, írásában. Aztán az
egészségem megromlott, meg hát öregszem is, de azért mindig tudom, mi történik ebben a városban.
Baksay Erika

tem, elõbb Paksra, ahol a helyi zeneiskolában tanítottam, aztán ide, Földvárra, ahol a
családommal együtt – úgy gondolom –
véglegesen megtelepedtem.
Zongorát tanítasz a zeneiskolában, kíséred a két helyi kórust, az egyikben
énekelsz is, sõt újabban a solti kórust is.
Te, a kórusok, a tanítványaid jelen vannak a városi eseményeken. Honnan a
lendület?
Valóban nagyon sok az elfoglaltságom,
de tényleg szívesen csinálom. A gyerekeket bele lehet bolondítani a zenébe, szívesen tanulnak, versenyeznek is. A kórusokkal való készülés, szereplés komoly
szervezõmunkát igényel, inkább azt, mint
felkészülést, mert nekem azért nem okoz
gondot az új zenei anyag megtanulása. Inkább az a nehéz, hogyan egyeztessük öszsze, hogy mindenhol meg tudjak felelni az

Kultúra
elvárásoknak. Amelyik kórus éppen valamilyen fellépésre, eseményre készül, abban intenzívebben dolgozom. Szerencsére
a másik kórus ilyenkor megértõ.
Színházi munkát is vállaltál már.
Színházi tapasztalatom van új is, régi is.
A régi még Ukrajnából, Zenemûvészeti
Szakközépiskolás koromból való: az ungvári Zenedrámai Színházban vállaltam
munkát, zenés darabok dalait tanítottam
be, illetve kísértem. Itthon, pontosabban a
dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban

pedig a vejem révén vállaltam hasonló
munkát, ami nagyon érdekes feladat, és
megint egy más világ.
Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
Talán azt, hogy Magyarországon ilyen
könnyen be tudtam illeszkedni. Sokan
mondják, akik hasonló helyzetben vannak,
hogy erõs bennük a honvágy, hazavágynak. Nekem igazán nem volt komoly problémám sem a honvággyal, sem az itteni
emberekkel. Talán azért is, mert a családom is velem jött, itt vannak az unokáim,

Szalagavató a
gimnáziumban

ket, melyet Lukácsi Pálné és
Bognár Zoltán állított össze
és tanított be.
A tizenkettedik osztályosok
2007. május 5-én búcsúznak el
végleg a gimnáziumtól; az
érettségi vizsgák írásbeli fordulói országosan május 7-tõl
17-ig, a szóbelik június 19-tõl
28-ig tartanak majd.
Balogh Emese

Február 2-án a Magyar László Gimnáziumban 57 végzõs diák ruhájára tûzték
fel azt a kék szalagot, mely jelzi, hogy
viselõje a középiskolai tanulmányok végéhez közeledik. Ünnepi mûsorral, a hagyományokhoz hûen, a 11.a és 11.b osztályosok köszöntötték a tizenkettedikese-

akiket minden nap láthatok. És nagyon
akartam magyar emberekkel, magyarul beszélni, magyarul tanítani. Ebben az országban – és Dunaföldváron – megtaláltam a
számításomat, egzisztenciálisan és a munkámban, emberi kapcsolataimban egyaránt. Szerényen élek, de nem szenvedek
hiányt semmiben, a tanítás, a munkám sok
örömet szerez, és van családom, vannak
barátaim, akikkel az örömömet, bánatomat
megoszthatom.
Baksay Erika
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Reklám

„Virágözön borítja el/ A honvédsírokat/ Babér,
illatos koszorúk/ Diszítik azokat…“

1848/49-es honvédsírok Dunaföldváron
Március 15-e közeledtével ismét 1848
ismert és ismeretlen hõsei felé fordul a figyelem. Ekkortájt sok szó esik a kor
hírességeirõl – Petõfit, Kossuthot és a többieket ki ne ismerné –, ahol van, ott szobraikat, emléktábláikat is megkoszorúzzák.
Szinte minden magyar településen szerencsére ma is megtalálhatók a különféle rendû-rangú egykori honvédek sírjai, amelyek
közül a szerencsésebbek ilyenkor virágot
vagy koszorút kapnak.
De ismerjük-e vajon valamennyit? Tolna
megyében jelenleg 24 településen 48 honvédsír ismert, s közülük a legtöbb, 9 sír –
Pakshoz hasonlóan – Dunaföldváron található. Ez a szám nem is túl sok, ha tudjuk,
hogy az 1848-as honvédnévsorban
Dunaföldvárról 179 fõt találunk, 1891-ben
a Tolna megyei honvédegyletnek még 80
dunaföldvári tagja volt (közülük 3 százados, 3 hadnagy, 2 õrmester, 5 tizedes és
egy tábori fõorvos), egy 1892-ben készült
fényképen pedig közülük 48-at meg is örökítettek!
A kilenc földvári veterán között hat honvédet és három nemzetõrt találunk, rendfo-

kozat szerinti megoszlásuk a következõ:
egy nemzetõr alezredes, 3 (és egy állítólagos) honvéd (fõ)hadnagy, egy honvéd tizedes, két nemzetõr, egy (valószínûleg) közhonvéd. Életkoruk és halálozási idejük változó: Forster Antal alezredes közel 60 éves
volt 1848-ban, míg Fallböck Róbert a 18.
életévét sem töltötte; utóbbi 1849-ben meg
is halt, míg Kristóff László hadnagy az
elsõ világháború kitörését is megélte! Az
egykori honvédek közül heten katolikusok
voltak, így a Fehérvári utcai temetõben
nyugszanak, míg kettejüket a felvégi
temetõ evangélikus részében helyezték
örök nyugalomra.
Ebben a kis írásban röviden bemutatom
a sírokat és a bennük nyugvó katonákat, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy – bár nem vagyok dunaföldvári,
de Tolna megyét tekintem szûkebb
hazámnak – megismertetésük révén
egyben felhívjam a figyelmet ritkaságukra, ebbõl fakadó történeti értékükre és sajnos kiszolgáltatottságukra is.
Van rá példa, hogy a leszármazottak nélküli honvédek felszámolásra kerülõ sírjait
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lelkes – és 1848 örökségét nemcsak egyetlen ünnepnap erejéig tisztelõ – lokálpatrióták, egyének vagy közösségek, baráti társaságok vagy felekezetek megóvják az
enyészettõl, hogy gyermekeink, unokáink
ne csak hírbõl ismerhessék meg õket. Sokat kell még tennünk azért, hogy igazak legyenek Nagy Nepomuki János 48-as hadnagy, dunaföldvári jegyzõ honvédtársáról,
Fallböck Róbertrõl írt sorai:
„S év év után ha visszatér
Március Idusa,
S hálaadó imát rebeg
Milliók ajaka…
Virágözön borítja el
A honvédsírokat;
Babér, illatos koszorúk
Diszítik azokat…“
1.
Beszedits
(Beszedics) Adolf
hadnagy (Mágocs,
Baranya m., 1828Dunaföldvár, 1887.
dec. 2.) sírja a Fehérvári
utcai
temetõ keleti fala
mentén, a bejárat közelében található, a sírt
kereszttel díszített kõlap borítja. A sír mel-

Kultúra, reklám
lett két sírkõ áll: Beszedits Adolfé
ritka, szív alakú, világosvörös színû sírkõ, felsõ részébõl kereszt nõ
ki, rajta korpusszal, mellette két
nõtestvérének hagyományos, kereszttel lezárt sírköve látható. Felirata: „Itt nyugszik /Istenben
boldogult/ Beszedits Adolfné /született Rábolt Mária/ meghalt 1869. sept.
10én /élte 37. - házaságának. 17 évében/
Béke hamvainak. Beszedits Adolf /élt 59
évet/ †1887/ özv. Weszely Pálné /Beszedits
Aloizia/ 1824–1918“.
A szabadságharc kitörésekor uradalmi írnok, nõtlen; késõbb megnõsül, felesége
Rábold Mária. 1848. május 15-én a püspökladányi nemzetõrség megszervezõi között tûnik fel a neve, nemzetõr hadnagyként. 1848. júliusban beáll a Pécsett
szervezõdõ 8. honvédzászlóaljhoz,
a délvidéki harcok során tizedes,
majd õrmester. 1849. június 30-án
hadnagy a 128. honvédzászlóaljban,
augusztus 2-án ugyanitt Vetter altábornagy fõhadnaggyá terjeszti fel.
1867-ben árvaszéki ellenõr
Dunaföldváron, halála elõtt a dunaföldvári
Népbank könyvvezetõje.

2. Cziráky János
nemzetõr (?, 1809Dunaföldvár, 1877.
júl. 2.) másodlagos
helyzetû sírköve a Fehérvári utcai temetõ
keleti fala mentén, a
bejárattól
északra,
Cziráki József tanító vaskerítéssel övezett
sírhelyén belül, a kerítés mellett található.
A kereszttel díszített, félkörös lezárású,
vörös sírkõ fehér talapzaton áll. Felirata:
„Cziráky János/ 1809–1877/ 1848-as
nemzetör /Béke poraira!“.
Az anyakönyvi adatok szerint feleségét
Tebeczki Teréziának hívták. Érdekesség,
hogy unokaöccsének mondhatta Dunaföldvár monográfusát, Cziráky Gyulát.
3. Fallböck (Falböck) Róbert állítólagos (fõ)hadnagy
(Dunaföldvár, 1830.
nov. 29. -Dunaföldvár, 1849. szept.
12.) fehérmárvány
obeliszkje a Fehérvári utcai temetõ déli részén, a kerítés közelében, a hõsi halottak sorában található,

Reklám

jelent meg a piacon, s ma már egyre in- panziókban, szociális intézményekben, de
kább teret hódít. A napenergia hasznosítá- a mezõgazdaság és az ipar számos terülesa hazánkban is fejlõdik. Éghajlatunkon tén is, ahol technológiai melegvízre van
elsõsorban a használati melegvíz elõál- szükség. A kollektorok családi házakra,
lítására javasolt a napkollektor. Megfelelõ középületekre, sõt panellakások tetejére is
méretezés esetén egész évben a melegvíz felszerelhetõek. Az újonnan épülõ házakigény 60–80%-a biztosítható ingyenes nál javasolt a vakolás elvégzése elõtt elheenergiával, de alkalmas úszómedence fûté- lyezni a késõbbi napkollektoros rendszerhez szükséges csövezést, ami nem jelent
sére és télen kiegészítõ lakásfûtésre is.
túl nagy plusz kiadást, viA
napenergia
szont késõbb nem kell
hasznosításával
bontani az épületben. A
foglalkozó Horváth
felszerelt rendszer késõbb,
Antal elmondta, a
megnövekedett igények
ma
használatos
esetén könnyen bõvíthetõ.
napkollektorok kiA
hagyományos
váló hatásfokúak.
síkkollektoros rendszereAz év majd minden
ket a fagyvédelem miatt
napján mûködnek,
fagyálló folyadékkal kell
amikor a nap süt. A
feltölteni, hiszen télen a
téli csikorgó hidegkollektorok hõmérséklete
ben is összegyûjtik
jócskán fagypont alá csöka napfényt, így kékenhet. Ugyanez a fagyálpesek hõt termelni.
ló közeg marad a kollektoMelegvíz elõálrokban nyáron is, amikor
lítására alkalmazhatók családi há- Érdeklõdjön a (20) 931–54–74-es pont az ellenkezõje törtézakban, nyaralók- telefonon vagy a www.energiak.hu nik; a fagyálló folyadék
ban, szállodákban, honlapon.
felforrhat. Ezt a problémát

Ingyen energia
A Nap energiája ingyen van! Ma, amikor egekbe szökik a földgáz ára, unokáinknak nem marad erdõ, mert eltüzeljük, néhány évtized múlva elfogy a kõolaj és a
szén, adódik a kérdés: Mivel fûtsünk?!
Mert a melegvízre szükség van. A családok havi rezsijében jelentõs az energia
számla, pedig alternatív (megújuló) energiaforrás használatával nagyban csökkenthetõek a költségek.
A választ a megújuló energiák adta
lehetõségek kihasználásában kell keresnünk. Ilyen például a NAPENERGIA. A
Nap energiája ingyen van! Magyarországon a napsütötte órák száma átlagosan
2.000 óra. Különösen a középsõ régióra –
amibe térségünk is tartozik – jellemzõ a
nagymértékû napsugárzás. Napkollektorokkal tudjuk hasznosítani az energiát.
A napkollektorok 20 év feletti üzemidejû, biztonságosan üzemeltethetõ berendezések. Hosszútávon megtérülõ beruházás a
napkollektoros melegvíz elõállítás.
A napkollektor több mint negyedszázada
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elõtte beton talapzaton egyszerû táblán a
név és a rendfokozat olvasható. Felirata:
„Itt nyugszik /Falböck Róbert/ szabadsághõs /az 1848-49 kassai /19. honvéd zászlóalj/ hadnagya“, lejjebb: „Falböck
Róbert/ hadnagy“.
Falbek János kereskedõ és Pauer Anna
fiaként született. Emlékét barátja, iskolaés honvédtársa, Nagy Nepomuki János
jegyzõ, honvéd hadnagy versben és visszaemlékezésben is megörökítette. Együtt jártak az alsóbb iskolákat Földváron és a középiskolát Budán majd Pécsett. Fallböck
Róbert itt állt honvédnek, vélhetõleg a 8.
honvédzászlóaljba. Emlékverse szerint
„Branyiszkótól Világosig“ küzdött, barátja
szerint kitûnõ lövõ volt, „a kire a puskáját
irányozta, az bizonyosra le lett lõve, mert
mindig talált.“. Állítólag fõhadnagy volt a
19. kassai honvédzászlóaljnál, ám a hadtörténeti szakirodalomban ennek nincs
nyoma. A fogságból megszökött, üldözõi
elõl átúszta a Tiszát is, de annyira kimerült, hogy hazatérve, fiatalon meghalt.
(Más adat szerint sebesülten esett fogságba
és állapota miatt hazaengedték, ahol elhunyt.) Folytatjuk!
K. Németh András

Kultúra, reklám
a rendszerben elhelyezett tágulási tartály,
vagy végsõ esetben a biztonsági szelep kezelni tudja, ám a fagyálló keverék hoszszabb távon megsínyli a fizikai hatást.
A legkorszerûbb vákuumcsöves napkollektorokat forgalmazzuk. A rendszer
elõnye, hogy víz csak üzemelés közben kering a rendszerben, amikor mûködik a
szolárkör. Különben a folyadék azonnal
visszafolyik a tárolótartályba. A Drainback tartályos módszer egyszerûbb, teljesen megbízható, ráadásul felügyeletmentesen mûködtethetõ. Télen nincs ami megfagyjon, nyáron nincs ami felforrjon.
Használatához csapvíz is megfelel. A
szisztéma alkalmazása egyszerûbbé, biztonságosabbá, s egyúttal olcsóbbá is teszi a
napkollektoros rendszereket.
Veszprémi központú cégünk munkáiról
itthon és külföldön (Ausztriában, Horvátországban) találhatnak referenciákat. Napjainkban történik a romániai piac
elõkészítése.
Napkollektor használatával hamar viszszanyerhetjük az erre fordított pénzt. A
megtérülést mindig a lakás alapterülete, illetve a benne élõk melegvíz használata

alapján lehet kiszámolni. Pl.100 négyzetméteres nagyságú családi ház esetében
6–10 évvel lehet kalkulálni. Ahogy nõ az
energiahordozó ára, ez az idõ csökken. Az
is igaz, ha „nagybani“ a felhasználás,
mielõbbi a megtérülés. 2005 volt az elsõ
olyan esztendõ, amikor a napkollektorokba fektetett pénz több hozamot termelt
befektetõjének, mint egyes banki megtakarítási konstrukciók.
Esetenként lehetõség van pályázati pénzek elnyerésére is. Az EU illetékes bizottsága célul tûzte ki, hogy a következõ években többszörösére kell növelni a napkollektorok mennyiségét, és ezt támogatja is.
Ügyfeleink pénzügyi lehetõségeinek
bõvítése érdekében sikerült megfelelõ
hitellehetõséget is találnunk. A helyi takarékszövetkezetek által ajánlott KOMBI Hitel, az általuk elõírt feltételek megléte esetén alkalmas arra, hogy igénybevételével a
térségben bárki megvalósítsa azt a beruházást, amely használata esetén a Nap energiája ingyen van. Így jelentõsen csökkentheti
gáz- és villanyszámláját. ill. a számlák fizetése helyett a hitelt törlesztve tulajdonosa
lehet egy napkollektoros rendszernek.

Ökumenikus
imahét
Országszerte ökumenikus imahetet
tartottak január 22-e és 26-a között a keresztény egyházak. Az ökumenikus imahét mintegy két évtizedes hagyományra
tekint vissza hazánkban. A katolikus, az
ortodox, a protestáns egyházak
képviselõi és hívei évrõl–évre összegyûlnek, közösen vesznek részt a szertartásokon, együtt imádkoznak a különbözõ felekezetûek barátságáért, egyetértéséért és egységéért, így juttatva kifejezésre összetartozásukat Krisztusban.
Az ökumenikus imahéten Petkó Tamás plébános, Molnár Iván evangélikus
és Simon István református lelkész közösen celebrálta a szertartásokat. Az
imahét zárónapján a református templomban a Cantemus Vegyeskar közremûködése tette meghittebbé az áhítatot,
melyet szeretetvendégség követett.
Balogh Emese

„Kombi“ személyi hitel a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél
A hitel felhasználható: személyi, családi, háztartási kiadásokra, hitelkiváltásra
Igénybe vehetõ hitelösszeg: 100.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
A hitel futamideje: maximum 10 év a hitelösszeg nagyságától függõen.
A hitel kamata: változó, a mindenkori jegybanki alapkamat +6%, jelenleg 13.75%
Kezelési költség: egyszeri 1.0%
Hitelbírálati díj: nem kerül felszámításra.
THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft-os hitelfelvételnél 1–3 éves futamidõre 14.73 – 15.67%.

Bõvebb tájékoztatást a Takarékszövetkezet kirendeltségei adnak.
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Sport
Széles László nyáron klubot váltott
Múlt év nyarától Széles László a
Dunaferr tehetséges kézilabdása
egy évre kölcsönjátékosként a Gyõri
ETO-ban folytatja pályafutását. Laci
Dunaföldváron kezdett kézilabdázni
általános iskolás korában. Tehetségére gyorsan felfigyeltek és fiatalon
az elsõ osztályú Dunaferrhez került,
ahol végigjárta a korosztályos csapatokat. Két éve a felnõttek keretéhez csatlakozott.

von számítana rá, õ viszont egyelõre ragaszkodik a Dunaferr által megszabott egy
évhez. Ezután van lehetõsége mérlegelni a
folytatást, mely szerinte mindkét klubnál
elképzelhetõ. Tavasszal a bajnoki meccsek
mellett a junior válogatottban is szerep vár
Lászlóra, hiszen Európa bajnoki selejtezõt
vívnak a fiatalok, Franciaország, Luxemburg és Csehország az ellenfelek. Idehaza
kerül sor a mérkõzéssorozatra, van esélyünk a továbbjutásra.
A sûrû program ellenére hétvégeken
azért hazasiet Laci egy–egy napra. A család, a haverok, a hazai környezet egyfajta
lelki feltöltõdést jelent számára. Ha ideje
engedi, kilátogat a helyi csapat meccseire a
gimi pályára, szurkol a fiúknak, hiszen valamikor õ is itt kezdte.
Szabados Sámuel

Alapoznak a
kajak-kenusok
Széles László

Az újvárosi klub a hazai élvonalhoz tartozik, nehéz fiatalon rendszeres játéklehetõséghez jutni a neves válogatottak között. Lacit edzõi tehetségesnek tartják, s javaslatukra fogadta el ezt a lehetõséget.
Fejlõdése érdekében minél többet kell játszania. A döntés helyesnek bizonyult, míg
Dunaújvárosban percekre jutott játéklehetõséghez, a Rába-parti városban az alapemberek közé tartozik. Rendszeresen játszik elsõ osztályú mérkõzésekent, nem véletlen, hogy a junior válogatottban is
igényt tartanak rá.
Új klubja az ETO dicsõ hagyományokkal rendelkezik. Háromszoros magyar bajnok. Az utóbbi években sajnos ezek a sikerek elmaradtak, jelenleg a 10. helyen áll a
gárda. Cél a középmezõnybe való felkapaszkodás. Laci szerint most kezd összeállni a különbféle csapatokból érkezett keret, nagy nevek nincsenek benne, de az
egység lehet a továbbiakban az erõsség. A
gyõri nõi kézilabdások sikeresebbek, népszerûbbek, s érezni a városi sport-politikában, hogy õk nagyobb támogatást kapnak.
A tavasz a bizonyításról fog szólni a férfiak részérõl, igenis van jövõje Gyõrben a
kézilabda csapatnak
Ezért a nemes célért szívesen fog küzdeni Laci is. Gyõri egyesülete hosszabb tá-

Heti négy alkalommal, különbözõ
edzésmódokkal készülnek a szezonra a kajak-kenu szakosztály tagjai. Sziklenka
László mesteredzõ fontosnak tartja, hogy a

téli hónapokban erõnléti, technikai és pszichikai téren is felkészítsék a gyerekeket a
versenyszezonra. A futó- és úszóedzések
mellett tornatermi és tanmedencei felkészülés is folyik, ahol azokat a technikai
elemeket gyakorolják a diákok, melyeknek
a versenyekre már rögzülni kell. Versenyek nemcsak nyáron, hanem ebben az
idõszakban is zajlanak, csak nem vízen,
hanem tornatermi körülmények között.
A Kajak-kenu Szövetség minden évben
Gyõrben rendezi meg az Országos Fizikai
Felmérõ Bajnokságot, amelyen szakosztályunk tagjai február 3-án elõször vettek
részt. A 38 szakosztályból a földvári gyerekek a 26. helyen végeztek, nagyon jó he-
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lyezést értek el a fiúk, akik a 18 kenu szakosztályból az elõkelõ 6. helyet szerezték
meg. Egyéniben kiemelkedik Némedi
Konrád 4. helyezése (9 éves korosztály),
Süveges Ákos 5. helyezése (10 éves),
Györkõ Bence 9. helyezése (11 éves) és
Csizmadia Fanni 8. helyezése (10 éves).
A szakosztály továbbra is várja soraiba
azokat a diákokat, akik versenyszerûen
szeretnék ûzni a sportágat. Jelentkezni lehet minden hétfõn és szerdán a gimnázium
tornatermében 16–17 óráig.
Sziegl Erika

Princz János a
DFC után Bölcskén
edzõsködik
Az 1980-as évektõl vállalt szerepet
Princz János a dunaföldvári labdarúgásban, különösen az utánpótlás
nevelés területén ért el sikereket az
utóbbi években. Három aranyérmet
szerzett serdülõ illetve ifjúsági korosztályú csapataival. Sikereinek
megyeszerte visszhangja lett. 2005ben vált meg a DFC-tõl, és a múlt
évtõl Bölcskén vezeti az utánpótlásnevelést. Távozásának okairól és a
bölcskei munkájáról beszélgettünk.

Princz János

A 2005-ös bajnokságban harmadik helyen végzett csapatom, elõtte bajnokok
voltunk. Jó gárda nevelõdött ki, tehetséges
játékosokból. Többen kinõttek az ifis korosztályból, voltak, akiknek helyük lett volna a nagy csapatban, ha nem is kezdõként,
de játéklehetõséget kellett volna adni nekik. Az edzõ néhány fiatalt meg is hívott,
de szerintem nem sok lehetõséget kaptak,
alig jutottak szóhoz a pályán, vagy pedig
nem érezték jól magukat a keretben. Például a megyei gólkirályunk Mészáros Gábor

Sport
mondta nekem, hogy úgy érzi, a felnõttek
nem fogadták be, néha talán ki is nézik
vagy cikizik õt. Ezután ment el Szegedre
játszani, ami jó döntés volt, hiszen rendszeres játéklehetõséghez jutott. Ezt az edzõ
hibájának tudom be, az idõsebb játékosok
féltve pozícióikat nem akarják befogadni a
fiatalokat. Ekkor döntöttem úgy, hogy abbahagyom a DFC-nél az edzõsködést.
Voltak, akik szerint azért mentél el,
mert jó játékosaid kimentek az ifibõl, s
már nem tudnátok olyan jól szerepelni,
nem akartál az újoncokkal veszõdni.
Ez nem igaz. Maradtak itt még tehetséges focisták, s mivel régóta foglalkozom
fiatalokkal, tudom, hogy egy–két év alatt
jó csapatot hoztam volna össze. Lett volna
idõm, türelmem is hozzá.
Miképpen kerültél Bölcskére?
Múlt év augusztusában a kisebbik fiam,
aki a DFC ifiben játszott, azt mondta, abbahagyja a labdarúgást, nem akar itt játszani. Mondtam neki, hogy menj el Bölcskére
a bátyád után, és igazolj oda. A gyereknek
volt kedve menni. Én elkísértem, ekkor beszélgettünk az ottani vezetõkkel, s így került szóba az én esetleges edzõi munkám.
Pár nap múlva meg is egyeztünk Egy év
kihagyás után ismét fiatalokkal foglalkoztam, de már Bölcskén.
Az elmúlt év során több földvári focista
igazolt át Bölcskére. Ekkor ismét szóba
kerültél, hogy te csábítod oda õket.
Én nem beszéltem rá senkit. Az ifisták
közül, amikor megtudták, hogy én Bölcskén dolgozom ketten átjöttek, de õk kezdeményezték ezt. A felnõttek közül is páran
átigazoltak. Mikor elmondták a szándékukat, nyilván segítettem nekik.
A megyei elsõ osztályban már elég sok
pénz van a fociban, ez közismert tény.
Te tisztednél fogva mindkét klub mûködésébe betekintést nyertél. Mi a különbség a két klub mûködésében, felépítésében és a pénz felhasználásban?
Valóban ismerem mindkét egyesület
mûködését, de ifi edzõként nyilván a nagy
csapatok dolgai nem tartoztak rám. A
Földvárról átmenõk nem elsõsorban a pénz
miatt kötöttek ki Bölcskén. Földváron sok
pénz van a fociban, elég sok pénz, még, ha
ezt néhányan nem is ismerik el. Az elosztással vannak a gondok, mely szerintem
igazságtalan. A vidékiek sok pénzt visznek
el. Ezt a földvári focisták is látják. Vannak
itt megingathatatlan pozíciójú játékosok,
akik bárhogy teljesítenek, mindig megkapják a maguk pénzét. A bölcskei klubveze-

tés és községi sportpolitika más alapokra
épül. Más a szponzori háttér. Mások a
pénzelosztás elvei.
Elképzelhetõ, hogy valamikor visszatérsz a földvári labdarúgáshoz?
Igen, lehetséges. Most Bölcskén dolgozom, jól érzem magam, csapatom a 3. helyen áll, még bajnokok is lehetünk. Ha az
itthoni viszonyok változnának, visszatérnék. Új vezetéssel, új elképzelésekkel én is
részt vállalnék a városi sportéletben, hiszen földvári vagyok.
Szabados Sámuel

Saller Kupa
harmadszor
Január 27-én már harmadszor került
megrendezésre a városi sportcsarnokban a Saller Kupa nevet viselõ
kispályás labdarúgó torna. A sportruházati cikkeket forgalmazó cég
helyi üzlete által szervezett rendezvény egyre nagyobb népszerûségre
tesz szert az évek során. Idén nyolc
csapat vehetett részt a tornán, de
ennél még nagyobb volt az érdeklõdés, állítja Holler Ferenc szervezõ.

helyezéstõl függõ összegben.
Az idén a kupát a dunaújvárosi CarissaKarmacsi nevet viselõ alakulat nyerte el,
õk veretlenül zárták a napot. Második helyen végzett a szintén újvárosi 3 Király.
bronzérmes a múlt évi nyertes Kolibri TSC
Esztergomból. További helyezettek: 4.
Markovics Kft., Dunaföldvár, 5. ASE U
18, Paks, 6. Mobil Autó Dunaföldvár, 7.
Jóbarátok Solt, 8. Centrum Étterem,
Dunaföldvár.
Különdíjak is átadásra kerültek. A gólkirályi címet 14 találattal Právics Krisztián
kapta, a gyõztes Carissa csapatából. A legjobb kapusnak járó díjat Vaszolcsik Viktor
vehette át (szintén Carissa). A helyezettek
és díjazottak a Horfer Serleg cég díszes
kupáit kapták.
A résztvevõk elégedettek voltak a szervezéssel, és reálisnak tartották a kialakult
sorrendet. Többen jelezték részvételi szándékukat a jövõ évre is. A szervezõk természetesen a következõ évben is meg akarják
rendezni a kupát, amelynek hírnevét a
mostani alkalom is tovább öregbítette.
Tervbe van véve egy március 15-i szabadtéri, füves kispályás torna 20 csapat részvételével, az elõkészületek már zajlanak.
Szabados Sámuel
A 3. Saller Kupa szervezõi, Holler Ferenc és Gungl Zsolt, köszönetet mondanak támogatóiknak:
Tóth Cukrászda, Mobil Autó, Aranyfácán Étterem, Kerék Csárda, Centrum Étterem, Polgárõrség, Hoffmann Kávézó, Herr
Gumicentrum,
Baracskai
Sándor,
Markovics Kft.

Eladó ingatlan
Balról Holler Ferenc szervezõ

Több volt a visszatérõ gárda, megjelentek a múlt évi címvédõ esztergomiak is.
Újdonság és színfolt volt a paksi ASE juniorjainak részvétele.
Reggel körmérkõzésekkel kezdõdött a
napi program. Színvonalas meccseket láthatott a közönség, sportszerû játék jellemezte az összecsapásokat. A résztvevõk
többsége igazolt játékos volt, az NB III-tól
kezdve az amatõr szintig sokféle kategóriát képviseltek a játékosok. A tét is jelentõs
volt. Az elsõ helyezett 100 ezer forintos
Saller vásárlási utalványt vihetett el, de a
szervezõk jóvoltából mindegyik résztvevõ
egylet vásárlási utalványt kapott a

15.

Dunaföldváron a Kadarka utca 11.
szám alatt.
Az ingatlan adatai:
Terület: 691 m2
Gazdasági épület (pince, présház) és
udvar.
Közmûvek: víz, villany, csatorna
A központhoz közel, Dunaföldvár
zöldövezetében, nyugati fekvéssel,
családi ház építésére is alkalmas
telek.
Korrekt áron eladó.
Érdeklõdni, bõvebb információ:
30/508–57–26, 20/392–63–49.

Januárban szerencsés évet kezdett a helyi rendõrség. Kevesebb esetük volt, mint
az elmúlt év hasonló idõszakában. Körülbelül 30%-al kevesebb bejelentés érkezett
az õrsre.
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felir., angol-amerikai film

24. szombat A TÖKÉLETES

TRÜKK
felir., amerikai film
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 400 Ft. Pénztárnyitás az elõadások
kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

Csaló

Találtak egy gazdátlan, vastag vázas
MTB kerékpárt. Tulajdonosa átveheti a
Polgármesteri Hivatal Talált Tárgyak Osztályán.

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

ÉJSZAKA A
MÚZEUMBAN

GYERMEKE

A lakosság segítségével bolti tolvajokat
fogott el a helyi rendõrség. A rendõrjárõrök tetten érték a szarkákat.

Felhívás!

mb., francia-amerikai film

17. szombat AZ EMBER

Tetten ért tolvajok

16 rendbeli bûncselekményt állapított
meg a rendõrség, melyet egy helyi lakos
követett el, ellopott 16 kerékpárt.

VILLANGÓK

mb., amerikai film

Az elkövetõk között gyermek, fiatal korú, és felnõtt elkövetõk vannak. Az ellopott tárgyak egy része megkerült, így a
kár, amit okoztak mérséklõdött.

Bicikli tolvaj

15. csütörtök ARTHUR ÉS A

16. péntek

Elfogtak több színesfém tolvajt

Egy vidéki lakos bejelentette, hogy ellopták több millió forintot érõ VW gépkocsiját a Halászcsárda elõl. A gépkocsit
másnap megtalálta a rendõrség a „károsult“ ingatlanában. Csalásért és a hatóság
félrevezetéséért kell felelnie.

február

Soros hirdetések
Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

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

(20) 362–58–17

80 nm körüli üzlethelyiséget bérelnék.
Ajánlatokat a 30/204–57–60-as telefonszámra kérek.
* * *
Dunaföldvár Hunyadi téri 3. emeleti, erkélyes 51 nm-es lakásomat eladnám
vagy családi házra cserélném Dunaföldváron vagy Bölcskén. Ára: 5,3 millió Ft.
Érd.: 75/341–998-as telefonon, 14–19
óra között ill. hétvégén.

Olcsó kutyatáp 1390 Ft/zsák
Mirelit áru 95 Ft/kg-tól
Eukanuba és Novafoods tápok
tenyésztõi áron
kaphatók.
Üzletünkben állatokkal
kapcsolatban ingyen
hirdethet.

