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Közéleti lap

„Amikor
sétáltam itt a
Templom utcán,
egy olyan
életformával
találkoztam
élõben,
amellyel
különben csak
festményeken
találkozik
az ember.“
(Heller Ágnes)

Heller Ágnes elõadása a gimnáziumban
A Part-Oldalak Kulturális Egylet által szervezett Közös kincsünk a demokrácia címû sorozat harmadik elõadását Heller Ágnes akadémikus tartotta
2007. március 14-én a Magyar László Gimnázium aulájában. A professzor
asszony a modern demokrácia eszméjérõl és kialakulásáról beszélt a megjelenteknek.
Heller Ágnes 1955-ben szerezte meg a
filozófiai tudományok kandidátusa címet
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Bölcsészhallgatóként, nagyon korán tanítványai közé fogadta
Lukács György, központi szerepet kapott
Lukács körében.
Filozófiát az ELTÉ-n és a Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdett tanítani, tagja volt a Magyar Tudományos
Akadémia Filozófiai Bizottságának,
szerkesztõje a Filozófiai Szemlének.
Lukács György tanítványaként; Márkus
Györggyel, Vajda Mihállyal és Fehér Ferenccel közösen hívták életre a Budapesti Iskolát. 1958-ban - ekkor már az ELTE
Filozófiai tanszékének adjunktusa, folyamatosan publikáló filozófus - politikai
okokból Lukács Györggyel együtt eltávolították az egyetemrõl. Öt évig a Kossuth Zsuzsanna Gimnáziumban tanított,
majd 1963-tól 10 éven át a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézeté-

nek volt tudományos fõmunkatársa.
1967-ben lett a filozófiai tudományok
doktora.
1973-ban a pártirányítás döntése értelmében elvesztette akadémiai megbízatásait, így "politikai munkanélküliként"
fordításokból élt 1977-ig, amikor férjével, Fehér Ferenccel együtt elhagyta Magyarországot. Ausztráliába, majd az
Amerikai Egyesült Államokba emigráltak.
Heller Ágnes Magyarországon 1958 és
1990 között egyetlen egyetemre sem tehette be a lábát. 1989-ben tért haza és lett
nyugdíjazásáig az ELTE Esztétika és a
JATE Filozófia tanszékének egyetemi tanára. 1990-tõl a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ, 1995-tõl pedig a rendes tagja,de tagja a MTA Tudományetikai Bizottságának és a Filozófiai és Történettudományok Osztálya Filozófiai Bizottságának is.
(folytatás a 7. oldalon)

Változások az
egészségügyben
Elõzõ számunkban már írtunk
az egészségügy reformja kapcsán
életbe lépett változásokról, akkor
azonban még nem dõlt el, hogy
Dunaföldvár betegei melyik kórházban kaphatják majd meg térítésmentesen a szükséges ellátást.
Az azóta biztosnak tûnõ információkat Dr. Móricz Zoltán vezetõ
háziorvos osztotta meg velünk.
(2. oldal)

A földtulajdonosi
egyeztetés az
épülõ M6-os
kapcsán
Március 6-án a mûvelõdési
házba várták azokat a tulajdonosokat, akiknek földjét valamilyen
formában érinti a Földvár határában elhaladó M6-os autópálya
építése.
(3. oldal)

Dunaföldvárért
Dunaföldvár város képviselõtestülete március 15-dikei ünnepi ülésén adta át a városi kitüntetéseket.
(5. oldal)

Aranyérmes
kézilabdás lányok
Aranyéremmel tértek haza
Szekszárdról a Magyar László
Gimnázium leány kézilabdásai.
(9. oldal)

Változások az egészségügyben
Elõzõ számunkban már írtunk az egészségügy reformja kapcsán életbe lépett változásokról, a vizitdíj bevezetésérõl és arról, mire számíthatunk, ha
kórházi kezelésre lesz szükségünk. Akkor azonban még nem dõlt el, hogy
a két – sõt három – megye határán lévõ Dunaföldvár betegei melyik kórházban kaphatják majd meg térítésmentesen a szükséges ellátást. Az azóta
biztosnak tûnõ információkat Dr. Móricz Zoltán vezetõ háziorvos osztotta
meg velünk.
Április 1-jétõl életbe lépett az új szabályozás, az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) állásfoglalása szerint Dunaföldvár lakosságát a Szekszárdi Megyei
Kórház látja el, a szakorvosi ellátás szempontjából pedig a Paksi Rendelõintézethez
tartozunk. Ez azt jelenti, hogy a dunaföldvári orvosok hivatalosan csak a Paksi Rendelõintézetbe utalhatják a beteget járóbeteg szakrendelésre, illetve fekvõbeteg
kezelésre csak a Szekszárdi Megyei Kórházba.
Valójában azonban ennél képlékenyebb
a helyzet: bizonyos esetekben Dunaújvárosban is ellátják a földvári betegeket, persze csak akkor, ha ez a kórház területi kötelezettségét nem zavarja.
Mit jelent ez?
Minden kórház számára kijelölték azt a
területet, amit kötelezõen el kell látnia. Ehhez kötõdik még egy maximált betegszám,
amire a kórház – pontosabban a fenntartó
városi vagy megyei önkormányzat – megkapja az államtól a fejkvótát. A kórházak
azonban kettõs finanszírozásúak, vagyis a
fejkvótán felül a kórház külön pénzt kap az
OEP-tõl az ellátásokért. A különbözõ ellátásoknak szabott áruk van, eszerint fizet az
OEP például egy epemûtétért vagy gyógyszeres kezelésért. Amennyiben az adott
kórház vagy szakrendelés kvótájába még
belefér, szívesen fogad a területén kívül
esõ beteget is, hiszen az ellátásért járó finanszírozást így az OEP-tõl megkapja.
Akkor van a gond, ha túllépi a maximált
létszámot, ekkor vagy nem fogadja a területén kívüli beteget, vagy annak ki kell fizetnie a kezelési költsége 30 %-át, maximum 100 000 Ft-ot.
Mit tesz akkor egy dunaföldvári háziorvos, ha a páciense Dunaújvárosba kéri
magát?
Ez esetben a betegnek vagy az orvosnak
tisztáznia kell a kérdéses szakrendeléssel
vagy kórházi osztállyal, fogadja-e a beteget. Az elõzõ napokban mindenre volt példa: el is utasítottak, de fogadtak is betegeket. Sok szempont érvényesülhet: mûköd-

nek már régi, jól bevált kapcsolatok orvos
és beteg között, amik valószínûleg nem
fognak megszûnni az új területi felosztás
miatt. Másfelõl kár ragaszkodni olyan dolgokhoz, amelyek csak szokásrend alapján
mûködtek, például, hogy a földváriak hagyományosan Dunaújvárosba jártak szakrendelésre. Az új Paksi Rendelõintézet
minden igényt kielégítõ, korszerû egészségügyi intézmény, méterre olyan távol,
mint az újvárosi, rögtön az autóbusz pályaudvarral szemben, ráadásul kevéssé túlterhelt, tehát kevesebbet kell az ellátásra várni.
Mi történik azokkal a krónikus betegekkel, aki rendszeres kezelésre szorulnak,
mint például a vesedialízisre, kemoterápiára járó betegek. Õket hol fogadják
majd?
A vesebetegek mindkét irányba mennek
majd, bár egyelõre Dunaújváros még fogadja õket. Az onkológiai betegség más téma, hiszen Dunaújváros eddig sem volt
onkológiai centrum, kemoterápiára, sugárkezelésre eddig a földvári betegek Székesfehérvárra vagy Budapestre jártak. Ezután
õk területileg Szekszárdhoz, esetleg a régiónk szerinti Pécshez tartoznak majd.
Mi a helyzet a szülésnél?
Itt is érvényesül a területi szabály, bár a
szülõ nõk általában orvost fogadnak, és ezt
meg is tehetik, természetesen abban az intézményben, ahol akarják. Ebben az esetben azonban a fogadott orvosért fizetniük
kell, tekintet nélkül arra, hogy a területileg
illetékes kórházban szülnek-e.
Hová viszi a mentõ az akut eseteket?
Oda, ahová azt az orvos küldi. Az orvos
ilyenkor felméri, mennyire súlyos az eset,
szükség van-e intenzív ellátásra. Ha úgy
látja, hogy nem, akkor a beteget Szekszárdra kell küldenie. Ha az eset súlyosnak
látszik, a beteget Dunaújvárosba szállítják,
ahol az ambuláns orvos megint mérlegel,
és vagy ott tartja a beteget intenzív kezelésre, vagy Szekszárdra küldi. De egy életveszélyes állapotú beteget, vagy mondjuk
egy autóbaleset vérben úszó sérültjét a 6-
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os útról nyilván rögtön a közelebbi Dunaújvárosba viszik, ahol a leggyorsabban
megkaphatja az életmentõ kezelést.
Baksay Erika

A háziorvosok és
házi gyermekorvosok rendelési
ideje június 4-étõl
Dr. Englert Rolland, Dr. Móricz Zoltán:
H, Sz: 12–16; K, Cs: 8–12
P: 8–12, elõzetes beosztás szerint
havi 1–1 alkalommal 12–16 óráig.
Dr. Palkó Ágnes, Dr. Major Zoltán:
H, Sz: 8–12; K, Cs: 12–16
P: 8–12, elõzetes beosztás szerint
havi 1–1 alkalommal 12–16 óráig.
Dr. Stingli Erzsébet
H, Sz: 13–16; K, Cs: 8–12
P: páratlan héten 8–11, páros héten
13–16 óráig.
Csecsemõ tanácsadás: Szerda 9–11 óráig.
Dr. Jancsó Erzsébet
H, Sz: 8–12; K, Cs: 13–16
P: páratlan héten 13–16, páros héten
8–11 óráig.
Csecsemõ tanácsadás: Kedd 9–11 óráig.
Helyi hétvégi orvosi rendelési idõ:
szombat 8–16 óráig.

Közgyógyellátási
igazolvány
Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy a 2006. július 1-jét megelõzõen kiállított közgyógyellátási igazolványok
az érvényességi idejük lejártáig, de
legkésõbb 2007. július 1-jéig használhatók fel. Az új közgyógyellátási igazolványra minél elõbb adják be kérelmüket,
mivel a gyógyszerköltség megállapításának és az igazolványok elõállításának
módja megváltozott, kb. 2–3 hónapot
vesz igénybe.
A határozatlan idõre (alanyi jogon) kiadott igazolvánnyal rendelkezõ ügyfeleink haladéktalanul keressék fel a polgármesteri hivatal szociális ügyintézõjét
(12.sz. iroda) a közgyógyellátásra való
jogosultság újbóli megállapítása végett.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

Fórum az új pályázati lehetõségekrõl
Az idén tavasszal életbe lépõ új pályázati lehetõségekrõl tartott tájékoztatót az Organ Vidékfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft. március 19-én a
mûvelõdési házban. Biczó Gergely pályázatíró tanácsadó elõadásában
hangoztatta, hogy idén tavasszal új, hét évre szóló költségvetési idõszak
kezdõdik, új pályázati lehetõségekkel.
A fórum célja volt, hogy tájékoztassák
errõl a helyi és környékbeli gazdákat. Újszerû elemek nemigen lesznek – hangzott
el –, széles lehetõség nyílik továbbra is
gépek, eszközök beszerzésére, épületek,
tárolók bõvítésére, felújítására. Újdonság
erejével hat viszont a rövid határidõ és
ügyintézés. Rövidebb idõ alatt lehet pályázni és nyerni. Egyszerûsödik sok területen az adminisztrációs munka is.
A részvételi arány nem volt magas. Talán
nagyobb propagandával, hírveréssel több
érdeklõdõ jött volna el. Azok a gazdák,

akik az AKG programban részt vesznek
hallottak már a lehetõségekrõl, de többen
még csak most szerezték az elsõ informá-

A földtulajdonosi egyeztetés az épülõ
M6-os kapcsán
Március 6-án a mûvelõdési házba várták azokat a tulajdonosokat, akiknek
földjét valamilyen formában érinti a Földvár határában elhaladó M 6-os autópálya építése. Jákli Viktor a találkozó szervezõje, fontosnak tartotta, hogy
az érintettek felvilágosítást kapjanak a rájuk váró feladatokról, szükséges
teendõkrõl.
Mintegy hetven fõ jelent meg a fórumon. A szervezõk igyekeztek mindenkit
értesíteni, kb. kétharmados volt a részvételi arány. Egyetértettek született abban
a megjelentek, hogy az épülõ autópálya
városunk számára sok új lehetõséget biztosít, a jövõbeni fejlõdés egyik garanciája lesz. A tulajdonosok érdeke, hogy
földjeik továbbra is használhatóak maradjanak, az értékcsökkenés lehetõleg ki-

Kullancs veszély!
Évtizedek óta keserítik vadak, háziállatok, emberek életét az elszaporodott kullancsok. Ember, állat megbetegedhet a fertõzõ egyedektõl. Nem kell nagy kiránduláson részt venni a határban, elég egy séta a
belvárosban, ott is összeszedhetünk kullancsot. Idén az elmaradt tél még jobban
megkönnyítette túlélési esélyüket, szaporodásukat. Ezért kiránduláskor ajánlott kalapot, zárt cipõt viselni. és a túra után vizsgálja át magát mindenki, hiszen egészen

apró, gombostûfejnyi méretû kullancsok is
testünkre kerülhetnek.
Megelõzõ oltással elkerülhetõk a megbetegedések. Házi kedvenceinknek nyakörveket, különféle riasztószereket vásárolhatunk, melyekkel több hónapig
védve vannak. A macskák is veszélyeztetettek!
Ha mégis felfedezünk
rajtuk kullancsot, azonnal ki kell venni, az sem
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ciókat. A pályázatíró tanácsadó szerint közel sincsenek kihasználva a lehetõségek
Magyarországon, és itt a régióban sem. A
rendezvény elérte a célját. Többen komolyan érdeklõdtek a lehetõségek iránt, õk valószínû pályázni is fognak. Ttájékoztatót
egyelõre nem szervez a kft., de az érdeklõdõk minden csütörtökön a falugazdász
irodában információkhoz juthatnak. A gazdák számára a jövõbeni versenyképességet
a pályázatok biztosíthatják, ezt egyre többen
felismerik. A fiatalabb korosztály, már ebben a szellemben gondolkodik. Támogatásra, segítségre mindenkinek szüksége van, a
pályázatírás lassan önálló szakmává növi ki
magát. Idõt, energiát takarít meg az, aki
igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat. Tavasztól nagy verseny várható az elbírálása
terén, ahol a szakszerûen megírt pályázatok
esélye nagyobb lesz.
Szabados Sámuel

csi legyen. Mivel több birtok alakja
jelentõsen megváltozik, mások lesznek a
mûvelés feltételei. Néhány birtokot éppen mértanilag fog ketté szelni az út, a
gazdának valószínûleg több kilométert
kell kerülnie gépével, hogy eljusson az
alig pár méterre levõ birtokrészhez. Az
idõ sürget, hiszen tervek szerint 2010-re
elkészül a pálya.
Eddig egy tulajdonost kerestek fel eddig árajánlattal, a jövõben várható a tömeges megkeresés. A földtulajdonosok
számára fontos, hogy egységes és erõs
pozícióból tárgyaljanak, legyenek tájékozottak e téren. Már az elsõ találkozón sok
probléma vetõdött fel, melyek megoldása
más és más, ezért a szervezõk további találkozókban gondolkodnak, ahol a szakértõ jelenléte is biztosított.
Szabados Sámuel

baj, ha kiszedéskor a feje benne marad az
állat bõrében. Azokat a kutyákat, amikben
nagyra nõtt kullancsot találnak, célszerû
néhány napig megfigyelni,
mert fertõzõ kullancs esetén
elõször étvágytalanság, elesettség, esetleg hányás, láz,
száraz orr jellemezheti õket,
majd vizeletük sötét lesz.
Azonnal orvoshoz kell vinni
õket, mert különben elpusztulnak!
Kiss Éva

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár város képviselõ-testülete március 27-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 16 nyilvános és egy zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Jákli
János és Széles János képviselõk
nem voltak jelen.
Az elsõ napirendi pontban a testület döntött a hétvégi orvosi ügyelet és a háziorvosi rendelési idõ megváltoztatásáról. A
képviselõk már az elõzõ ülésen tárgyalták a
témát, majd ezt követõen, a háziorvosokkal
történõ tárgyalás után a felmerült variációkat terjesztették elõ döntésre. A döntés értelmében június elejétõl a következõ rendelési idõk lépnek életbe: a háziorvosok he-

tente kétszer délelõtt 8–12 óráig, kétszer
délután 12–16 óráig, és minden negyedik
héten beosztás szerint délután 12–16 óráig
rendelnek. A gyermekorvosok hetente kétszer délelõtt 8–12 óráig, kétszer délután
13–16 óráig, és havonta kétszer, beosztás
szerint délután 13–16 óráig rendelnek. Az
eddigi szombat és vasárnap délelõtti ügyelet helyett minden szombaton 8–16 óráig
lesz helyi orvosi ügyelet.
Ezután a testület jelentést fogadott el a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd módosította Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Hozzájárulását adta a
PED-MED Bt. javára telephely bejegyzéséhez, mivel Dr. Oláh Szilvia Klára (a hamarosan nyugdíjba vonuló Stingli doktornõ utódaként) a Gábor P. utcai Egészségházban kívánja kialakítani gyermekorvosi rendelõjét.
A következõ napirendben a képviselõk
elfogadták Dunaföldvár 2007–2010. évre
szóló Gazdasági Programját, majd tárgyalták és elfogadták a DIT Kht. 2007. évi üzleti tervét.

Tavaszi tûzesetek
Az idei esztendõ legjelentõsebb tüze március 13-án a Tabánban illetve a
Burgundián pusztított, egyazon idõben. Délután négy óra körül érkezett a
riasztás a helyi tûzoltókhoz, amely jelezte, hogy ég a bozót, és veszélyezteti a környezõ épületeket is.
A kiérkezõ tûzoltók két fészket észleltek egy idõben, különbözõ helyen. A veszély fokozata miatt a paksi és a dunaújvárosi tûzoltók is a helyszínre érkeztek. A
földváriak elõször Paksot értesítették, õk a
helyzetet kettes fokozatúra értékelve Dunaújvárosból hívtak segítségül egy fecskendezõ és egy vízszállító autót. A tûz az
egyik közeli lakóházat sújtotta, de jelen-

„Nyílik a nyár“…
szlogennel nyílt meg Közép-Európa legnagyobb szabású turisztikai seregszemléje március 29. és április 1. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A 30. születésnapját ünneplõ turisztikai vásáron 18 ezer négyzetméteren több mint 50 ország és az összes hazai régió bemutatkozott.
Az idei év díszvendége a Cseh Köztársaság volt, idegenforgalmi hivataluk a történelmi városok, várak és kastélyok, valamint az Aranyváros-Prága turisztikai látványosságaiból nyújtott ízelítõt. Enni, in-

ni szeretõ honfitársaink körében a legnagyobb sikert a Svejk Sörözõ kínálata nyújtotta, ahova a szakmai nap gyérebb látogatottsága mellett is képtelenség volt bejutni.
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A testület szintén tárgyalta és elfogadta a
Dunavíz Kft. 2007. évi üzleti tervét, a
DDIF Rt. üzleti tervét viszont – mivel az
több szempontból hiányos volt – nem fogadta el, egyben felkérte a vezérigazgatót
egy jogszabályoknak megfelelõ üzleti terv
elkészítésére és beadására.
A következõ napirendben a képviselõtestület pályázatok benyújtásáról döntött a
2007. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások elnyerése érdekében, majd a képviselõk tiszteletdíjuk civil szervezetek számára történõ felajánlása
miatt módosították a költségvetést. A gimnázium és az általános iskola igazgatójának
kérésére módosították az intézmények racionalizálása érdekében benyújtandó részletes szakmai koncepció beadásának határidejét, majd az Önkormányzat és intézményei riasztórendszerének felügyeletével
kapcsolatban tárgyaltak. Végül lakossági
kérelmeket bíráltak el, majd a zárt ülésen
szociális ügyekben benyújtott fellebbezésekrõl döntöttek.
Baksay Erika

tõsebb kárt nem tett benne. Egy személyt
gázmérgezés gyanújával a mentõk kórházba szállítottak. Az eset elõzménye szemétégetés volt.
Március 16-án a halastó és a 6-os számú
fõútvonal közti nádas lobbant lángra. A
rendõrség jelzett a tûzoltóknak. A kár nem
volt jelentõs, a kiérkezõ helyi készenlét
gyorsan lokalizálta és eloltotta az égõ nádat. Március 10-én történt egy vakriasztás
is. A Hunyadi lakópark egyik épületének
alagsorából észleltek füstöt, de utóbb kiderült, hogy csak a szennyvíztisztító rendszer
szokásos ellenõrzése során jelentkezett az
ártalmatlan füst.
Szabados Sámuel

Az aktív turizmus jegyében hirdette meg
a Magyar Turizmus Zrt. a Zöldturizmus
Évét. Standjukon fõként a természetjáráshoz, lovagláshoz kapcsolódó kiadványokkal találkozhattak az érdeklõdõk. A lovas
életet kedvelõk számos termék és szolgáltatás közül válogathattak, de élvezetes programokat is megtekinthettek a vásárterületen.
Az idén elõször rendeztek utazásárverést
a Reise Info és a Gulliver internetes portálok közremûködésével. Az utazási irodák

felajánlott programjaira bárki licitálhatott,
aki a kiállítás honlapján vagy az árverés
helyszínén elõzetesen regisztrált.
Új kezdeményezés volt az I. Magyar
LEADER EXPO is, amelyet a Magyar
LEADER Szövetség szervezett. (A
LEADER Program a vidéki lakosok, vállalkozók és önkormányzatok együttmûködése
a helyi gazdasági és kulturális élet
megerõsítésére, új munkahelyek teremtésére. A források elosztásáról is a helyi közösségek határoznak.) A „Falu a városban“
szlogenû rendezvényen a háztáji gazdák tevékenységét, a tájjellegû ételeket, a vidéki
életformát ismerhették meg a városban
élõk. A bemutatókon hagyományõrzõ tevé-

kenységek elevenedtek meg, a disznóöléstõl kezdve az ökörsütésen át a népi
folklór értékeinek reprezentálásáig.
Dunaföldvárt a Tourinform iroda képviselte Tolna megye standján. A négy nap

Dunaföldvárért
Dunaföldvár város képviselõ-testülete március 15-dikei ünnepi ülésén adta
át a városi kitüntetéseket. Ez évben egy magánszemély és egy civil szervezet kapott elismerést. Pozsgai Sándorné nyugdíjas pedagógus és a
Dunaföldvári Vadásztársaság tevékenysége elismeréseként Dunaföldvárért Emlékérmet kapott. Az alábbi méltatásokat az ünnepélyes átadáson
Nagy Gáborné polgármester asszony mondta el.

Pozsgai
Sándorné
Pozsgai Sándorné, Julika néni Dunaföldváron
született,
elemi és polgári
iskoláit is itt végezte, majd a
Pozsgai Sándorné
Kalocsai Iskolanõvérek Érseki
Tanítóképzõjében tanult. Diplomáját – az
iskola államosítása után – már az Állami
Tanítóképzõtõl kapta. 1950-tõl Bölcskén
az Állami Általános Iskolában kezdett tanítani, 40 fõs fiúosztályban, majd 1951ben felvételt nyert a Budapesti Pedagógiai
Fõiskola matematika-fizika levelezõ tagozatára. Fizika tanára Öveges József professzor volt, akitõl felejthetetlen útmutatást kapott: „adjuk a tanulók kezébe a kísérleti eszközöket. Tanári irányítással, kísérleteik útján szerezzenek ismereteket.“
A hosszú tanítási évek során Julika néni
ezt mindig szem elõtt tartotta.
Férjével, Pozsgai Sándorral 1952-ben
kötött házasságot. Két gyermekük született, Sándor és Lajos, de a családban azóta
már négy unoka is van.
1953 szeptemberétõl a Dunaföldvári II.

számú Általános Iskolában matematikát is
fizikát kezdett tanítani. Késõbb átvette a
leány úttörõcsapat vezetését. Mindig szem
elõtt tartotta a politikamentességet. A gyerekeket hazaszeretetre, a felnõttek, szülõk,
tanárok tiszteletére, egymás megbecsülésére, igazmondásra, tiszta szép beszédre,
egymás segítésére tanította.
A mindennapi munka mellett idõt szakított a gyermekek szaktárgyi versenyekre
való felkészítésére, sok szép eredménynyel.
Aktívan részt vett az iskolai kulturális
rendezvényeken, a nyári táborokban, kirándulások szervezésében és lebonyolításában. Nevelési igazgatóhelyettesként szoros kapcsolatot épített ki a kollégákkal,
fontos feladatának tartotta a gyermekek
személyiségének fejlesztését.
A gyermekek pályaválasztással kapcsolatos teendõi is feladatai közé tartoztak. Figyelemmel kísérte a tanulók orientáltságát,
rátermettségét az iskolák, szakmák felé. A
nyolcadikosoknak iskolalátogatásokat
szervezett, segített a továbbtanulási jelentkezéseknél.
Napközi otthonos csoportok tagozatvezetõjeként is sok teendõje akadt a csoportok szervezésével. A tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekek mellé korrepetáló nevelõket kért fel, ez idõ alatt az átfogó
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alatt borászatok, éttermek és a Sárköz népmûvészei mutatkoztak be. A kivetítõn folyamatosan látható volt az a spot, amely
„Ezerarcú Tolna megye“ címmel városaink, falvaink természeti, kulturális értékeit,
épített örökségünket mutatja be. A látogatók érdeklõdésére jellemzõ, hogy évrõl évre tudatosabban, célirányosabban válogatnak a kínálatból. Kevésbé népszerûek a felkapott helyek, sokan a még ismeretlen tájak
felé veszik az irányt. A megyét képviselõ
Tourinform irodák közös tapasztalata, hogy
legrosszabbul nívós szálláshelyek területén
állunk, de kevés a fõzési lehetõséget is biztosító un. kulcsosház is.
Sziegl Erika

szakfelügyeleti
jegyzõkönyvben
jó
minõsítést kapott a tagozat.
Munkaköreivel kapcsolatos feladatait
mindig a legjobb tudása szerint végezte.
1984-ben vonult nyugdíjba, de utána
még évekig helyettesített. Volt tanítványaival a mai napig jó a kapcsolata.
Julika néni köztiszteletnek örvend.
2000-ben a Millenniumi ünnepségen, mint
zászlóanya, õ köthette fel a millenniumi
zászlóra az avató szalagot.
Pozsgai Sándornét több évtizedes odaadó munkája elismeréseként Dunaföldvár
képviselõ-testülete 2007-ben Dunaföldvárért Emlékéremmel jutalmazza.

Dunaföldvári Vadásztársaság
A Dunaföldvári Vadásztársaság 1996-ban
alakult 24 fõvel,
és azóta is folyamatosan mûködik. Mára a tagság száma 44-re
gyarapodott, a
hivatásos vadászok száma 3 fõ.
Süveges József
A társaság elnöke Süveges József, tiszteletbeli elnöke Bíró József.
Dunaföldvár területe fõleg az apróvad
számára alkalmas élõhelyi adottságokkal
rendelkezik, kiemelkedõ számban fordul
elõ mezei nyúl, fácán, vízi vad. Õzállomány jócskán, nagyvad csak átvonulóban található.
Tevékenységük sokrétû: rendezvényeikkel a tudatos természet- és környezetvédelem fontosságát kívánják népszerûsíteni. A

fiatalokkal a természet szeretetére, megbecsülésére és óvására vonatkozó szemlélet
kialakítására törekszenek.
1996 óta évente megrendezik a Vadász
Juliálist, amellyel a társadalmi összefogást
kívánják erõsíteni. Rendezvényeiken a
környezõ települések apraja-nagyja részt
vesz, az óvodástól a nyugdíjasig minden generáció képviselteti magát. Ezeken a nyári
napokon barátságok szövõdnek, és lehetõség
nyílik a szakmai tapasztalatcserére is.
A Vadásztársaság eddig négy alkalommal mûködött közre társszervezõként a
nemzetközi németvizsla találkozó megszervezésében.
Minden évben részt vesznek a Szüreti
Fesztiválon.
2000 óta zászlajukra tûzték a dunaföldvári természet fokozott óvását. Vadászterületükön minden évben hulladékgyûjtési
és az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolását célzó akciókat szerveznek. A

hulladék elhelyezésére és összegyûjtésére
– saját költségen – fémhordókat helyeztek
el az utak mentén.
2000 októberében 10 millió Ft értekben
új vadászházat avattak fel, amelyhez terménytároló, gépkocsitároló és szolgálati
lakás is tartozik. Ez a beruházás kimagasló
eredmény a társaság életében.
A 2007-edik évben folytatni kívánják a
tudatos természetvédelemre való nevelést,
a környezettudatos szemlélet kialakítását,
a vadászathoz kapcsolódó negatív
elõítéletek eloszlatását szolgáló rendezvények szervezését. A parlagfû irtása ugyancsak lényeges eleme a 2007-es év feladatainak. Tervük még az õshonos vadak, a fogoly, a fürj, a vidra visszatelepítése, fokozott védelme, a vadföldek mûvelése,
minõségének növelése, a jobb minõségû
vadállomány és élõhely kialakítása.
A Duna-Dráva Nemzeti Park területén
élõ és átvonuló madárfajokat és egyéb va-

Eboltás

2007. május 2-án (szerdán) 8–12 óráig
a Paksi u. 21. szám alatti lakóház udvara.
Állatorvos: Dr. Cziger Zsolt.
A tulajdonos az eb oltási igazolványát
feltétlenül hozza magával!
Az oltás költsége ebenként 2.000 Ft
+féreghajtó.
Aki ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe,
privát módon is beoltathatja kutyáját. Az
oltás költsége ebben az esetben 2.500 Ft.
Dunaföldváron erre engedéllyel az alábbi orvosok rendelkeznek: Dr. Cziger Zsolt,
Dr. Schmieder László, Dr. TúriÁrpád.

Értesítjük a lakosságot, hogy az idei évben is lesz eboltás.
Az oltás helye és ideje:
2007. április 25-én (szerdán) 8–12,
13–16 óráig a Paksi u. 21. szám alatti lakóház udvara. Állatorvos: Dr. Schmieder
László.
2007. április 26-án (csütörtökön) 8–12,
13–16 óráig a Kéri utcai volt sertéspiac
területe. Állatorvos: Dr. Cziger Zsolt és
Dr. Túri Árpád.

Tájékoztató
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2007. évben folytatódik a rókák és egyéb vadonélõ ragadozók veszettség elleni orális immunizálása.
Az immunizálás területe: Tolna
megye közigazgatási területe. Légi
módon helyezik ki a csalétek vakcinát, kivétel Paks bekerített területe.
A vakcinázás idõpontja: 2007. április 12-tõl 2007. április 16-ig.
Az alkalmazott csalétek vakcinák
emberre és állatra nézve ártalmatlanok. Ennek ellenére abban az esetben, ha a vakcina bõrre, sebbe, orrba, szájba (nyálkahártyára) kerül,

óvintézkedéseket kell tenni.
A hatósági fõállatorvos a vakcinázás idõszakában és utána 21 napig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2007. május 7-ig, amelynek
során az ebeket kötve kell tartani, és
közterületre csak pórázon, szájkosárral szabad vezetni.
Amennyiben rendkívüli esemény
történik (pl. humán kontaktus a vakcinával), azt haladéktalanul jelentse
a hatósági fõállatorvosnak (7030
Paks, Villany u. 2. tel.: 75/
310–059) és a területileg illetékes
ÁNTSZ-nek (7030 Paks, Duna u. 8.
tel.: 75/ 510–106)
Bárdos Lászlóné címzetes fõjegyzõ
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dakat fokozottan védik, vadászat szempontjából ezeket a területeket megkímélik.
Évente 2000 fácánt nevelnek, ezzel is gazdagítva a dunaföldvári vadállományt.
A Dunaföldvári Vadásztársaságot eredményes munkája elismeréseként Dunaföldvár város képviselõ-testülete 2007-ben
Dunaföldvárért Emlékéremmel jutalmazza.

Dunaföldvár bora
A március 15-dikei díjátadó ünnepségen
még két díjat adtak át. A tavaly megkezdett
hagyományt folytatva a polgármester aszszony átadta a „Dunaföldvár bora“ címet a
legjobb vörös és legjobb fehérbor készítõjének. A 2007-es év legkiválóbb borait a
Kertbarátok és a Szent Rókus Borlovagrend
által nemrégiben szervezett borbírálaton választotta ki a szakmai zsûri. A megtisztelõ címet ez évben Varga Miklós vörösbora, és
Méhes Károly fehérbora kapta.
Baksay Erika

Az ebek féregtelenítése kötelezõ. Egy
féregtelenítõ tabletta ára 100 Ft, ami egy
10 kg-os kutyának elég.
A 3 hónaposnál idõsebb kutyák veszettség elleni védõoltása kötelezõ! Aki az ebet
az oltás alól szándékosan elvonja, azzal
szemben állatvédelmi bírság szabható ki,
melynek összege 5.000 Ft-tól 150.000 Ftig terjed.
Ennek elkerülése érdekében a felhívásnak szíveskedjenek eleget tenni!
Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatala

Beíratás
Iskola
A tanköteles korú tanulók beíratásának idõpontja az elsõ évfolyamra a 2007/2008. tanévre:
2007. április 16–17–18. (hétfõ, kedd, szerda)
8–12 óráig és 13–17 óráig.
A beíratás helye: Dunaföldvár, Templom u. 9.
Kérjük, hozza magával: a gyerek TAJ-kártyáját,
születési anyakönyvi kivonatát, óvodai szakvéleményét.

Óvoda
A beiratkozás ideje a 2007/2008. nevelési évre:
2007. április 10–11–12. (kedd, szerda, csütörtök) 8–12 óráig és 13–17 óráig.
A beíratás helye: Dunaföldvár, Templom u. 9.
Kérjük, hozza magával: a gyerek TAJ-kártyáját,
születési anyakönyvi kivonatát.
Petrovics Józsefné igazgató

(folytatás a címoldalról)

Heller Ágnes elõadása a gimnáziumban
Számos külföldi egyetemen tanít és tanított. Elõadott többek között Melbourne-i
Egyetem szociológiai intézetében, ekkor kapta meg az Ausztrál Nemzeti Kutatási Díjat;
Berlinben a Freie Universiteten, s immár húsz
éve oktat filozófiát New Yorkban, ahol a
New School for Social Research (Új Társadalomkutatási Iskola) Hannah Arendt tanszékének örököse. 1988-ban nyerte el a filozófia
Hannah Arendt-professzora címet, 1995-ben
pedig a politikai filozófia területén kifejtett tevékenységét a Hannah Arendt-díjjal jutalmazták.
Heller Ágnes emellett számos díjat tudhat
magáénak. 1981-ben Hamburg a filozófia terén kifejtett tevékenységét Lessing-díjjal ismerte el, Magyarországon pedig ebben az évben vehette át a Széchenyi-díjat. 2004-ben
megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend
középkeresztjét, 2006-ban pedig neki ítélték a
Sonning-díjat.
A Sonning-díj azokban a tudományágakban - így a filozófia esetében is -, amelyekben
nem osztanak Nobel-díjat, azzal egyenértékû
elismerésnek számít.
Mint azt Heller Ágnes elmondta gyakorlati tapasztalatait Ausztráliában és az Amerikai
Egyesült Államokban szerezte a demokráciáról. "Amerika kevésbé biztonságos, kevésbé
szolid, kevésbé élhetõ ország, de aki megcsinálja magát, annak nagyon kifizetõdõ."
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok összehasonlításában az akadémikus

hangsúlyozta, hogy a két ország demokráciához való viszonya nagyon különbözõ. "Amerikában nincs paternalizmus, az emberek nem
az államtól, hanem maguktól várnak mindent,
öntevékenyek, mozgalmakat szerveznek; ha
el akarnak érni valamit, akkor elkezdenek
dolgozni rajta. Mindenki állampolgár, aki
mindenütt aktív, mindenütt cselekszik. Nagyon politikusak még akkor is, ha nem mennek el szavazni az elnökválasztásra. Azon a
helyen, ahol élnek, ott mindig politikailag
gondolkoznak és politikailag cselekszenek.
Magyarországon voltaképpen mindent az
államtól várnak az emberek, és tehetetlenül
nézik, ha nem kapnak meg valamit az állam
bácsitól. Ez rossz begyökerezettség, de nem
csoda, hogy így gondolkoznak, mivel Magyarországon sosem volt demokrácia. Honnan tanulhatták volna meg, hogyan is kell
ilyenkor viselkedni?"
Mint mondta, a magyar politikusok sincsenek tisztában azzal, hogyan is kellene egy
igazi demokráciában cselekedniük. "Nincs
gyakorlatuk benne. A politika egy szakma,
Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában politikusok az iskolapadból vagy az
üzleti életbõl ugrottak bele a politikai életbe
úgy, hogy az ég világon semmi politikai tapasztalatuk nem volt. Ezzel szemben például
ott van Anglia, ahol Braun úrnak, aki Blair
helyére pályázik harminc évet kellett dolgoznia a politikában, hogy elsõ ember lehessen a
kormányban."

A vadászok zárták a báli szezont
Hagyományaihoz híven március elején, a nõnap környékén tartotta bálját a
helyi vadásztársaság, mely egyben szezonzáró és nyitó rendezvény volt.
Látványban most sem volt hiány. A Mazsorett Csoport és az Ördögszekér
néptáncegyüttes fergeteges mûsora kellõ alaphangulatot teremtett az estéhez. A vacsora a vadételek széles választékából állt.
Az esti vidámság mellett azért nem maradt el a szakmai értékelés sem. Süveges
József társasági elnök szerint jó évet tudhat maga mögött a földvári vadásztársadalom. A vadgazdálkodás és a környezetvédelem területén eredményes volt a múlt
év, megkezdte mûködését a vadõr szolgálat. A hivatásos vadászok ellenõrzõ munkája segítséget nyújthat a rendõrségnek
és a polgárõrségnek, fényképek, videófelvételek segítségével azonosíthatók az
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Heller Ágnes szerint a magyar politikusok még nem sajátították el a demokráciában érvényes szabályokat, melyek közül az
akadémikus kettõt emelt ki: "Itt van a publikus fikció, ami annyit jelent, hogy ha valakivel vitád van, akkor soha nem szabad a
politikai ellenfeled motivációjáról beszélned. Egy véleménnyel, egy állásponttal vitatkozunk, anélkül, hogy fölvetnénk a kérdést: vajon miért ez az illetõ véleménye?
Kizárólag véleményekkel vitatkozunk.
Nem szabad a nyilvános vitában a motivációkra rákérdezni, azokat találgatni, mert ez
tökéletesen ellentétben áll a demokrácia
szellemével. Ezt abszolút nem értik meg
Magyarországon.
A másik dolog, hogy megkülönböztetjük
az embert és azt a hivatalt, amit az ember
betölt. Még mindig nem tanulták meg Magyarországon, hogy vannak az államnak
olyan funkciói, amelyek - teljesen függetlenül attól, hogy szeretem, vagy nem szeretem azt az embert, aki ezt a funkciót betölti
- tiszteletet követelnek. Az állam minden
hivatalát tiszteljük, függetlenül attól, hogy
mi a véleményünk arról az emberrõl, aki azt
betölti. Ezt minden fejlett demokráciában
tudják és gyakorolják is."
Heller Ágnesnek 18 nyelven mintegy
negyven könyve jelent meg. A világjáró
professzor külföldi és hazai egyetemek és
kongresszusok rangos elõadója. Idejét elsõsorban a New York-i, a Melbourne-i és a
budapesti katedra között osztja meg. Március 14-én azonban Dunaföldváron, a Magyar
László Gimnáziumban tartott elõadást.
Balogh Emese

orvvadászok, a környezetszennyezõk és a
termést, vagy erdõt dézsmálók.
Új tíz évre szóló szerzõdést kötött a társaság a földtulajdonosokkal. Az év során
mintegy 80 százalékukat sikerült elérni.
Az új szerzõdés tartalmával döntõ többségük egyetértett. Lajkó Ferenc földtulajdonos a bál egyik vendége volt: „17 éve
van szerzõdésem a társasággal. Én meg
vagyok elégedve. A szerzõdés korrekt,
úgy érzem, bizonyos téren még óvják, vigyázzák is a földemet. Odafigyelnek a tilos szemétlerakásra, lehetõségeikhez
mérten igyekeznek megakadályozni a lopásokat. A vadak által okozott kár pedig
nem jelentõs. Ezt úgy kell felfogni, hogy
a természet egyensúlyának egyformán része a határbeli termés és a vadkár is.“
Sikerült pályázati pénzekhez jutni, me-

lyek nagy részét a vadgazdálkodás céljaira fordítottak. Kiss Lajos Csaba a Kistérségi Társulás menedzsere igen aktívnak
nevezte a társaság tevékenységét. Pályázatok felkutatásával, tervezésével segítette az év során munkájukat. Mivel a vadászok tevékenységi területe egyre szélesebb körûvé válik, a pályázati
lehetõségek is tágulnak, melyekkel nyilván továbbra is élni fog a társaság.

Szóba kerültek az idei feladatok is. Ha
nem jön közbe rendkívüli esemény idén is
megrendezik a juliálist, amelynek már néhány éve új helyszíne a vásártér.
Szervezõdik a takarító akció is. Sikerére
jellemzõ, hogy ez alkalommal több tonnányi hulladékot, szemetet gyûjtöttek be a
határban. Még több civil szervezetet szeretnének bevonni a vadászok, a nagyobb
létszám még nagyobb területet érintene.

Az év során vad és környezetvédelmi felvilágosítást is szerveznek elsõsorban a fiatalok körében.
A napi teendõk megbeszélése mellett
ezen az estén a szórakozásé volt a fõ
hangsúly. Értékes tombolatárgyak találtak gazdára. A táncolni vágyóknak pedig
a Labanda együttes hajnalig húzta a talp
alá valót.
Szabados Sámuel

Szitányi kereszt

jármûvek sem tettek kárt benne. Négy-hat
évvel ezelõtt, amikor arra jártam, a földön
feküdt, valaki feldöntötte egy nagy géppel. Hasonló sorsra jutott, mint a kanacsi
útnál a hatalmas eperfa alatt álló kereszt,
amit annyira összetörtek, hogy semmit
sem lehetett megmenteni belõle.
Az utóbbi tíz évben eltûntek a fém
Krisztusok a keresztekrõl: például a Kereszt utcában, vagy a Németkér felé
vezetõ földút mentén álló keresztekrõl, a
Nagy-hegynél, ahol bûzös szeméthegy tetején áll a szobor nélküli kõkereszt. Ellopták a János-hegy keresztjének kovácsoltvas kerítését, és lehetne a sort folytatni.
Szomorú, hogy fiatal demokráciánkban ez
megtörténhetett, és következmények nélkül bárhol megtörténhet ma is. A törökök
uralma után, az öldöklést, az azt követõ
járványokat túlélõk hálából emeltek kereszteket, kápolnákat, Szentháromság

szobrokat hitük kifejezésére. Jó példa erre
a mirigyes pestist túlélõk táblája a szent
Rókus kápolna bejárata felett.
Az Anna-hegynél nem régen szentelték
fel a kijavított, Csernyánszky család által
emelt keresztet, és az ünnepek után reményeink szerint elkészül a Szitányi családé
is. A szobor kijavításában nagy szerepe
volt Szabó János gépészmérnöknek, aki a
kálvária dombormûveinek kijavítására
felkérte munkatársát, Kiss Károlyt.
A közös munka folytatásaként Kiss
Károly az elkészült gipsznegatív alapján
kiegészítette, lefestette a Krisztus szobrot.
Weiszgáber János kõfaragó mester készíti
az eredeti méretek alapján a kõkeresztet, a
környék földtulajdonosai adták össze az
árát, rendezik a terepet. A szervezésben,
pénzgyûjtésben fontos szerepet vállalt
Egervári Magdolna.
Kiss Éva

Évekkel ezelõtt, amikor
fényképeztem a
dunaföldvári
útmenti földeken, temetõkben álló kereszteket, a Seregélyes felé vezetõ
úton felfigyeltem egy szép
arányú keresztre. A vadásztársaság erõfeszítései ellenére, akik minden évben kitakarították az útkeresztezõdést, szeméthegyek
között állt. Átvészelte több mint száz év
viharait, a II. világháború alatt megsérült,
de a közeli laktanyából erre gyakorlatozó

Létünk ösvényei
Létünk ösvényei címmel jelent meg B. Menyhei Mária és Gál Tamás közös
verseskötete, melyet a szerzõk baráti, mégis ünnepélyes keretek között a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban Raffainé Kókány Judit közremûködésével mutattak be.
Gál Tamás költeményei nem ismeretlenek a földváriak számára, hiszen 2003
októberében már összegyûjtötte alkotásait az 'Úton' címû kötetbe, s a legfrissebb írásai évente jelennek meg többek
között a Tolnai Tollforgatók Klubja kiadványában, a Kézjegy antológiában, a
Kláris és a Kristály antológiában, de folyamatosan találkozhat velük az olvasó
például a Pécsi Szivárvány, a Szárnyaló
Képzelet, a Zengõ-Fény, a Kristály címû
folyóirat lapjain is.
Gál Tamás több évtizede foglalkozik a
költészettel, a versek mellett novellákat
is ír. A kötetben megjelent szabadversei
az emberi lét értelmét, az emberi kap-

Gál Tamás és B. Menyhei Mária

csolatok mozgatóit, a szeretetet és a szerelmet kutatják.
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B. Menyhei Mária saját kötettel, társszerzõként most lép elõször az olvasóközönség elé. Versei közül azonban már több
megjelent a Kláris, a Kristály címû antológiában, illetve a Pécsi Szivárvány, a Glória, a Kristály, Kláris, Zengõ-Fény címû
folyóirat hasábjain. B. Menyhei Mária öt
éve ír verseket. Elsõ alkotásai gyermekekhez szóltak; a gyermeki lét ártatlansága, a
játékosság volt a témájuk. Késõbbi rímes,
kötött formájú költeményei – így a kötet
versei is – egy szélesebb világot ölelnek
fel: a természet és az ember viszonyáról, a
tudatos létrõl, az emberi felelõsségrõl, a
szereteten alapuló emberi kapcsolatokról
olvashat a kötet lapozója.
Mindkét szerzõ fontosnak tartja a közösséghez tartozást. Tagjai a Pécsi, illetve a
Tolnai Tollforgatók Klubjának, a Szegedi
Amatõr Alkotók Körének és az AKIOSZnak, az Amatõr Írók, Költõk Országos
Szervezetének.
Balogh Emese

MAJÁLIS
2007. MÁJUS 1.
DUNAFÖLDVÁR, DUNA-PART
PROGRAMOK
DÉLELÕTT:
9.00
FÕZÕVERSENY
KEZDETE
10.00
„KISTÉRSÉGI
KAVALKÁD“
A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE KULTURÁLIS
CSOPORTJAINAK BEMUTATKOZÁSA
LÖFAN MAZSORETT CSOPORT, LEVENDULA ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA,
KAJDACS NÉPTÁNCEGYÜTTES
– KÖZBEN TRÉFÁS
VETÉLKEDÕK

DÉLUTÁN:
14.00
„KISTÉRSÉGI KAVALKÁD“
A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE KULTURÁLIS
CSOPORTJAINAK BEMUTATKOZÁSA
SOLTI NÉPTÁNCEGYÜTTES, MADOCSAI
HAGYOMÁNYÕRZÕ NÉPTÁNCEGYÜTTES,
SOLTI MAZSORETT CSOPORT
– KÖZBEN TRÉFÁS
VETÉLKEDÕK
14.30
FÕZÕVERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉS
16.00
LÖFAN MAZSORETT CSO
PORT ÉS AZ
ÖRDÖGSZEKÉR
NÉPTÁNCEGYÜTTES
MÛSORA
17.00
KAREOKE PARTY
18.00
KONCERT

„ha meghalok, én is dallá olvadok“
1944. április 8-án megjelent a Tolna megyei Újságban Preszly Elemér titkos
tanácsos írása Rátkay Lászlóról. Írása elhangzott a Magyar Rádióban is.
Ebbõl idézek:
„Születésének kilencvenedik, halálának tizedik évfordulóján
emlékezem
Rátkay Lászlóról a
költõrõl, színmûíróról, politikusról, a
Petõfi-kultusz egyik
leglelkesebb apostoláról, a tisztalelkû
emberrõl… Gönyûn,
Gyõrmegyében született … Gönyû a nagy Duna mentén fekszik, ott ahol a Rábával, Rábcával egyesült sárgavízû Kis-Duna folyik bele… Itt
szerette meg a mindig változó, hol csendes, hol hullámzó Dunát, melytõl élete
végéig sem bírt elszakadni… Fiatalsága
boldog volt, iskoláit Gyõrben, Esztergomban, Pozsonyban végezte – abban a
korban szokásban volt a fiúkat évrõl évre
más iskolába járatni – majd a gyõri jogakadémiára iratkozott be, utána a híres
Funták budapesti ügyvédnél patvaristáskodott. 1877-ben Budapesten
megszerzi az ügyvédi oklevelet…
Dunaföldváron… a Duna mellett telepszik meg, itt nyit ügyvédi irodát, itt él
élete végéig, itt pihen a falusi kicsiny
temetõben…1880-ban nõsül…ötvenhárom éven át a legboldogabb, legeszményibb házasságban élt. Házasságából hét
gyermeke születik…

1880-tól 96-ig írja népszínmûveit,
melyekkel igen nagy sikert arat a
Népszínházban, nevét szárnyára veszi a hír, darabjait folyton játsszák
nemcsak Budapesten, hanem szerte
az országban is, dalait mindenütt
éneklik, egyik másik dala annyira
népdallá lesz, hogy a szerzõ nevérõl
egészen megfeledkeznek. A Felhõ
Klárival 1886-ban a Népszínház pályázatán száz aranyat nyer. Ez kétségtelenül a legértékesebb mûve,
melynek maradandó becse van… Pittroff
Pál az Irodalomtörténet címû folyóirat
1925. évfolyamában nagy elismeréssel méltatja Rátkay László színmûírói érdemeit, kiemeli darabjai belsõ értékét, hangsúlyozza,
hogy Rátkay a népszínmûvet, mely az õ eljövetelekor hanyatlóban volt, ismét klasszikus magasra emelte… Mint olyan sok más
magyar írót, a politika elhódította az irodalomtól… Tántoríthatatlan hite, nagyszerû
szónoki ereje, nemes jelleme, egyetemes
mûveltsége, nyelvismerete elsõ sorba állította, Thaly Kálmán, Ugron Gábor mellé…
gyakran szólalt fel kulturális kérdésekben, a
közoktatásügyi költségvetés tárgyalása során. Sürgette az elemi oktatás kiterjesztését,
a néptanítók helyzetének javítását, akik bizony abban az idõben még igen alacsony fizetéssel a nemzet szegény napszámosai voltak. Többször felszólalt a negyvennyolcas
honvédek érdekében, sürgetésére végre ren-
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EGÉSZ NAP:
– VETÉLKEDÕK, TRÉFÁS VERSENYEK,
KÖTÉLHÚZÁS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
– „GRILL ÉS TÁRCSÁS ÉTELEK
VERSENYE“
– NÉPMÛVÉSZETI VÁSÁR, BAZÁR,
VIDÁMPARK, BÜFÉK,
– JÁTSZÓHÁZ KICSIKNEK, NAGYOKNAK,
GRILL ÉS TÁRCSÁS ÉTELEK
VERSENYÉRE JELENTKEZNI, ÉS
ÉTKEZÉSI JEGYET VÁSÁROLNI
(500FT) KISS LAJOS CSABÁNÁL LEHET
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A
RENDEZÕ: VÁROSI MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT INFORMÁCIÓ: 75/541–000,
541–001 www.dunafoldvar-muvhaz.hu

dezték nyugdíjukat. Szerette, megbecsülte a
földmûves népet, a képviselõházban utalt
küzdelmeikre, nem kerülte el figyelmét a
kivándorlás sem… Beszédei tartalmasak
voltak, formára is kiváltak… bevitte az irodalmat az országgyûlés házába… barátai
voltak a nemzet legjobbjai, különösen Széll
Kálmán és Wekerle Sándor nagyon szerették õt, magas állásokkal, kitûntetésekkel kínálták a koalíció uralma alatt. Tizenöt évi
képviselõség után visszavonult Dunaföldvárra, szerény otthonába az õsi csonkatorony mellé, ügyvédi irodájába üres kézzel, egyetlen kitûntetés, elismerés nélkül.
Fekete kenyér- fehér becsület: ez volt a jelszava… Verseit halála után a Petõfi-Társaság adta ki Pittroff Pál gondozásában, aki
szép elõszót írt hozzá. Tiszta, mély érzés,
õszinteség jellemzik ezeket a verseket, méltók Arany János Õszikéihez, melyekkel lélekben annyira rokonok. A Hídavatáskor címû nyolcsoros kis remekét a dunaföldvári
híd bejáratánál márványba vésték.
Áll az uj híd, mûremekje
Magyar észnek, akaratnak,
Ércbõl egy csók, mit az Alföld
S Dunántul egymásnak adnak!
Nemzet, mely az égre nézve
Alkot nagyot, nincs letörve!
Gyönyörû híd, védd és szolgáld
Magyar hazánk, mindörökre!
Rátkay Lászlónak a nemzet még adósa:
amit elmulasztott életében, tegye meg halála után. Emlékét örökítse meg gönyûi
szülõházán és Dunaföldváron, hol fél évszázadig élt és meghalt.“
Kiss Éva

Cziráky Gyula
140 éve, 1867. november 14-én Dunaföldváron született, s 95 éve, 1912.
március 23-án ugyanitt hunyt el városunk monográfusa, Cziráky Gyula.
Édesapja, Cziráky József elismert
dunaföldvári tanító volt, aki fiát felsõbb tanulmányok elvégzésére ösztönözte. Így
került Cziráky Gyula a kalocsai papi szemináriumba. Gomboson szentelték pappá,
hivatását Bácstopolyán gyakorolta.
Az írás, Tolna megye múltja, a helytörténet mindig vonzotta, és erre biztatta a
Dunaföldvárra települt Hõke Lajos ügyvéd
és helytörténész is, akivel Cziráky gyakran
találkozott. Elsõ jelentõsebb mûve a
dunaföldvári vár 1705-ös ostromáról
1893-ban jelent meg. Kalocsán adták ki

1907-ben Árpádházi boldog Margitról írt
alkotását, fõ mûve pedig 1910-ben jelent
meg könyv formájában a Tolna vármegyei
Dunaföldvár múltja és jelene címmel.
Bácstopolyán betegen rendezte össze, írta
meg városunk monográfiáját, melyhez az
anyagot egész élete során gyûjtötte: „Sok
éven át, ha valami nevezetest találtam
szülõhelyemrõl, följegyeztem. A sok évi
munka gyümölcsét veszik tehát e könyvben, tisztelt Földieim!“
Cziráky Gyula életérõl keveset tudunk,
információ alig áll rendelkezésünkre. Az

Diáknap a gimnáziumban
A Magyar László Gimnázium életében régi hagyomány, hogy a tavaszi szünet elõtt diáknapot rendeznek a tanulók. A napi programokat õk állítják öszsze, a tanárok ez alkalommal csak vendégek.
Az idei nap a korábbi évekhez hasonlóan reggel játékokkal, vetélkedõkkel indult.
Volt kvízverseny, filmteszt, a tornacsarnokban akadálypálya. Vendégeket fogadott a teaház, mely egzotikus táncokkal,
ízekkel csalogatta az arra járókat. A virtuális társas a számítógép szerelmeseit vonzotta. Déltõl kezdõdtek a sportprogramok,
melyek keretei közt a diákok és a tanárok
mérték össze erejüket, tudásukat. A röplabda meccsen a leányok a tanárnõkkel
vívtak nagy csatát. A tanárcsapat tagjai
közt voltak játékosok, akiknek csak a ruházata, külseje utalt a nõi nemre. A labdarúgó-mérkõzésen ezúttal az alsóbb évfo-

lyamok diákjai mérkõztek a tanárokkal.
Mindkét összecsapáson meglepõ módon a
tanárok diadalmaskodtak.

azonban bizonyos, hogy papi és helytörténészi hivatása egyaránt fontos volt számára, hivatásában az emberek, szabad idejében a szülõföld iránit szeretete vezérelte. A
Dunaföldvár történetét feldolgozó mûvek
sorában máig alapmûnek számító monográfiája bevezetõ gondolatait Cziráky Gyula így zárja:
„Ha hibát találnak benn, kérem, ne gáncsoljanak! Én csak egy ember vagyok,
mindent nem láthatok. Bizonyára tökéletesebb mû létesült volna, ha csak négyen
vagy öten kutattunk volna is e tárgyban; de
magam voltam. Vezesse Önöket munkám
megítélésében az az érzelem, mely engem
vezetett: szülõföldem szeretete.“
Balogh Emese

Négyévenként rendezik mrg a diákparlament. Az idei diáknap délutáni
programja ennek jegyében telt. Az elõzõ
napokban osztályszinten vitatták meg az
iskolai élet mindennapjait. A parlamenten az osztályok öt fõs delegációja volt
jelen. A diáktanács elnöke beszámolt az
évi munkáról, majd hozzászólások, vélemények hangzottak el az iskolai munkával, a házirenddel, a tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatban. Az iskolavezetés igyekezett minden kérdésre választ adni, illetve bizonyos esetekben
késznek mutatkozott a diákok által javasolt változások bevezetésére.
Este a suli-buli zárta a napot. A
végzõs évfolyamosok vidám mûsorral
búcsúztak az iskolától, társaiktól, felelevenítve az itt töltött évek élményeit,
hangulatát.
Szabados Sámuel

Miért éppen a Leonardó?
Kerekes Anna nemrég végzett a Corvinus Egyetem államigazgatási
szakán. Mint friss diplomás az egyetem segítségével pályázatot nyert,
amelynek köszönhetõen négyhónapos szakmai gyakorlaton vehetett
részt Angliában. Tapasztalatairól, élményeirõl beszélgettünk.
Miért éppen a Leonardó programot választottad?
A válasz kézenfekvõ. A diákok nagy része a Leonardó és az Erasmus nevû mobilitási projekteket ismeri leginkább, másrészt a fõiskolai angol nyelvtanárnõm ezt
javasolta és ebben tudott segíteni.
Hogyan készül el egy ilyen projekt?

Szerencsém, hogy a pályázattal
járó feladatok nagy részét a
tanárnõm megoldotta. A fõiskola
nevében kitöltötte az igénylõ lapokat, ugyanis ennél a projektnél nem
személyek, hanem küldõ és befogadó intézmények között létesül a
kapcsolat. Õ „fedezte fel“szá-
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Kerekes Anna

munkra
Plymouthot is. Nekem
csak annyi dolgom
volt, hogy rész kellett vennem egy
szóbeli beszélgetésen és miután kiválasztottak, ki kellett töltenem a jelentkezési lapot. A
lapon meg kellett
jelölni
három
érdeklõdési területet, ami alapján egy
diákközvetítések-

kel foglalkozó kinti szervezet munkahelyet talált nekünk.
Hány diákot érintett ez a lehetõség?
Angliába heten jutottunk ki. Németországba hatan, Bulgáriába hárman utaztak.
Egy lány Franciaországba került, õ féléves
szerzõdést kapott. Többségünk a közigazgatás tudományi karról került ki, de volt
köztünk néhány közgazdász is
Mivel telt a kint eltöltött idõ?
Hétköznapokon dolgoztunk, mindenki
más helyen. Én egy technológiai fejlesztésekkel foglalkozó cégnél végeztem adminisztrációs munkát. Fõleg számítógépen dolgoztam. Adatbázis kiépítés, kezelés, iktatás,
levelezés volt a napi teendõ. Ez az úgynevezett „office work“ munka. A lényeg a tapasztalatszerzés volt. Kaptunk bizonyos összeget ösztöndíjként, amely a szállást és az
ellátást fedezte. Az én fogadócégem hozzájárult a buszbérletemhez is, mert nagy távolságra utaztam naponta. Közben egy ingyenes nyelvtanfolyamra jártunk, melyet uniós
állampolgároknak szerveztek, itt még vizsgát is tettünk. Hétvégén kirándultunk, sok
szép mûemléket láttunk, és kilátogatunk a
tengerpartra is.
Merre jártatok szabadidõtökben?
Rengeteg helyen. Megnéztük Londont, a
Stonhenge sziklákat, a St. Michel szigetet,
melyet csak apálykor lehet megközelíteni,
dagálykor körülveszi a tenger. Láttuk St.
Ives napsütötte tengerpartját, Dartmouth tengerbe épített várát. Részt vettünk egy hajókiránduláson, Bathban a római fürdõ maradványait, Exeterben a katedrálist mutatták meg
vendéglátóink. Állítólag itt van Európa legszûkebb utcája. Tényleg sok csodálatos

helyre eljutottunk.
Mi az, ami hiányzott odakint?
Mindenekelõtt a családom és anyukám
fõztje. Nem tudtam megszokni a kinti reform konyhát. Jó volt idehaza újra az ismert
ízeket élvezni. Például „gulasht“ enni.
Mi volt a haszna, elõnye kint létednek?
Sok minden. Megismertem egy más kultúrát, más életmódot, az ételektõl a szokásokig
kezdve. Ott kevésbé élnek szabályokhoz
mérten az emberek. Felszabadultabbak, mint
mi, nyitottabbak. Érdeklõdéssel hallgatták,
mikor a hazámról, az itthoni dolgokról beszéltem. Az akcentusomból rögtön tudták,
hogy külföldi vagyok, elõször általában
franciának, majd lengyelnek véltek, végül
nekem kellett megmondani, hogy magyar
vagyok. Erre már többeknek beugrott a Budapest, vagy a „gulash“ szó. Azon viszont
meglepõdtem, mikor valaki magyarságom
hallatán rögtön rávágta a „Westend City
Center“ kifejezést.
Kaptam egy Europass nevû okmányt is a
munkahelyemrõl, arról, hogy milyen munkát végeztem, milyen eredménnyel. Van
benne rövid értékelés is, melyre büszke vagyok.
Ha lehetõség lett volna rá, maradtál volna tovább?
Jó volt kint, sok tapasztalatot gyûjtöttem,
de vágytam már haza, és egyelõre itthon szeretnék élni és dolgozni.
Mik a jövõbeni terveid?
Jelenleg Budapesten dolgozom. Pár év
múlva szeretnék ismét továbbtanulni, és még
egy nyelvet elsajátítani.
Szabados Sámuel

Egy tehetséges fiatal:

Pataki Eszter
Az Apáczai Könyvkiadó által meghirdetett Országos Népdaléneklõ Verseny második helyezettje egy dunaföldvári kisdiák, Pataki
Eszter lett. A Pataki név talán ismerõsnek tûnhet ebben a mûfajban, hiszen az idõsebb Pataki lányról, Annáról már írtunk e tárgyban. A fõszereplõ azonban most Eszter, aki ugyan még csak negyedikes, de már rutinos versenyzõ, sõt sikeres is.
Ha az ember családjában sok a zenész,
akkor természetes, hogy õ is zenéljen?
Anyukám, nagymamám, de még a nagynéném is zenetanár, és mellette még énekkarban, zenekarban is játszik. Nekem már
kicsi koromban természetes volt, hogy a
családom zenél, így már nagycsoportosként

elkezdtem zongorázni a nagymamámmal, Perémi Erzsébettel.
Azóta zongorázom, sõt tavaly, a
Megyei Zongoraversenyen harmadik helyezést értem el.
Édesanyád hegedûtanár. A
hegedüléshez nem volt kedved?
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Mûvelõdési Ház
áprilisi program
Április 10–15,
Hüllõ kiállítás
Belépõ: 400 Ft, gyerekeknek: 300 Ft,
csoportoknak: 200 Ft. Nyitva: naponta
9–18 óráig
Április 12., csütörtök
Nem akarok többé boszorkány lenni!
A Tintaló Társulás bábszínházi
elõadása kicsiknek és nagyoknak
Jegyár: 500 Ft
Április 17., kedd, 14 óra
Filharmónia – Ifjúsági hangversenysorozat
A pécsi Szimfonietta koncertje
Április 18. szerda, 17 óra
KOSSUTH NÉPFÕISKOLA –
Elõadássorozat környezetünk
védelmérõl

Az Élõ Bolygó
Elõadó: a WWF Magyarország munkatársa
Április 24. kedd 11 és 14 óra
Áldott János
Zenés mesejáték a Forrás Színház
elõadásában
Folyosó Galéria: Tóth Attiláné, Szalay
Ágnes festõmûvész alkotásai
Internetezési lehetõség, nyomtatás,
fénymásolás
Kipróbáltam
azt is, de a zongora nekem jobban
tetszik. Heti két
órám van, de hetente legalább háromszor-négyszer
gyakorolok egy
órát.
A nõvéred, Anna
már több népdaléneklõ versenyen vett részt és
ért el elõkelõ helyezéseket.
Ez
ösztönzött téged
Pataki Eszter
arra, hogy népdalénekléssel is foglalkozz?

Ez is, de igazából a szolfézstanárnõm,
Regényiné Gelencsér Irénke néni vett rá
arra, hogy népdalokat énekeljek. A szolfézsórákon sokat hallott énekelni, és úgy
gondolta, hogy a hangom alkalmas erre.
Tartott nekem egy kis énektechnikai képzést, és amikor az idén két versenyt is
meghirdettek, mindkettõre beneveztem.
Az egyik a Cinegemadár Népzenei Verseny, aminek a megyei fordulója nemrég
éppen Dunaföldváron volt, a másik az
Apáczai Könyvkiadó versenye. A Cinegemadár megyei fordulója után már nincs országos, hanem egy gálamûsor, ahová meghívják a legjobbakat, de errõl még nem
kaptunk értesítést. Az Apáczai verseny
megyei fordulójáról viszont Vácz Kamillával mindketten bejutottunk az országosra,
holott oda korcsoportonként csak az egy
elsõ helyezett versenyzõt szokták küldeni.
A harmadikosok közül a megyei fordulón
Kovács Koppány második lett, ami számomra azért érdekes, mert õ az
unokatesóm.
Milyen dalokat kellett vinni az országos
versenyre?

Mivel a versenyt egy tankönyvkiadó
szervezte, vinni kellett öt dalt apáczais
énekkönyvekbõl, emellett pedig öt szabadon választott népdalt. A zsûri a döntõn az
általunk készített versenylapról választott
dalokat, ezeket kellett elénekelnünk a publikum elõtt.
A legtöbb ember meg sem tudna mukkanni mások elõtt. Nem voltál lámpalázas?
Csak egy kicsit, amennyire kell, de ez
nem zavart az éneklésben. Késõbb a zsûri
el is mondta, mennyire számított az értékelésnél a magabiztosság, a jó kiállás, mert a
népdalt csillogó szemmel kell énekelni.
Akkor egy kicsit elbizonytalanodtam, mert
nem voltam biztos abban, hogy ez nekem
sikerült. Amikor az eredményhirdetésen
elmondták, hogy a Kamilla negyedik lett,
akkor úgy gondoltam, én nem értem el helyezést, így nagy meglepetés volt a számomra, hogy második lettem. Jutalmul
szép könyveket kaptam.
Mindig megkérdezem a sikeres
gyerekektõl, hogy a tanulásban, vagy az
élet egyéb területein is jók-e. A választ

tudom. Eszter a zenetanulás mellett
néptáncot is tanul, félévkor pedig 6 dicséretet kapott. Újabb bizonyítéka annak, hogy a zene jóra tanít.
Baksay Erika

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

Új befektetési lehetõség a Takarékszövetkezetnél!

Jegyezzen TAVASZ KÖTVÉNYT!
A kötvény futamideje: 1,5 év
Minimális kamat: évi 5 %
A kamaton felül EUROSTOXX50
index teljesítménytõl függõen
akár évi 15 % kamatfelár is
elérhetõ.

Jegyzési idõszak:
2007. április 2-tõl
2007. május 2-ig.
A részletekrõl érdeklõdjön a
Dunafölvár és Vidéke
Takarékszövetkezet Béke
tér 5. szám alatti kirendeltségén.
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A Berze Nagy Ilona
Városi Könyvtár
áprilisi programjai

Felhívás
Sárdy János születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás lesz a Vármúzeum Galériájában.
A kiállítás idõpontja: 2007. július 20-tól október 28-ig.
Kérünk mindenkit, akinek a birtokában Sárdy
Jánossal kapcsolatos bármilyen fotó vagy egyéb
emléktárgy van, és szívesen a kiállítás rendelkezésére bocsátaná, jelentkezzen a Városi
Mûvelõdési Központban.

– Április 10-tõl az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
szervezésében kiállítás nyílik az Európai Unió 50. évfordulója
alkalmából. A kiállítás két hétig tekinthetõ meg a könyvtár
nyitvatartási idejében.
Április 18-án 17 órai kezdettel a Helytörténeti Klub
következõ összejövetelére várják az érdeklõdõket a földszinti
klubhelyiségbe.
Április 23-án „Kodály Zoltánra emlékezünk“ címmel nyílik
kiállítás, amely egész nyáron megtekinthetõ lesz.

Köszönettel: Pataki Dezsõ, igazgató

Hambalkó autósiskola

Értesítjük olvasóinkat, hogy a könyvtár állományrevízió
miatt június 25-július 14-ig zárva tart.

Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:

FELHÍVÁSOK:

2007. április 12, 26 (csütörtök) és május 9. (szerda) 17 órakor

Játsszon Ön is velünk helytörténeti játékunkban!
Bõvebb információ: www.dunafoldvar.hu
* * *
Készítsen Ön is dunaföldvári képeslapot!
Amennyiben van egy jó ötlete, vagy régóta motoszkál a
fejében egy dizájnos képeslap terve, most itt a lehetõség, hogy
papír formában is elkészüljön.
Részletek: www.dunafoldvar.hu

Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon! Részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.
Tel./fax: (75) 541–145, 541–144, (30) 237–98–48
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 237–98–48
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Aranyérmes
kézilabdás lányok
Március 28-án aranyéremmel tértek haza Szekszárdról a Magyar László Gimnázium leány kézilabdásai. A diákolimpia
amatõr megyei döntõjében öt csapat közül
szerezték meg az elsõséget. Az amatõr
státusz azt jelenti, hogy a csapatokban
nem lehettek egyesületi szintû igazolt játékosok, tehát a résztvevõk csak az iskolában foglalkoznak a kézilabdával.
Két szekszárdi és két bonyhádi középiskolával kellett megmérkõzniük a földvári
lányoknak. Mindegyik mérkõzésen nagy
gólaránnyal nyert csapatunk. A második
helyezett bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolát 8:3-ra gyõztük
le, a többi mérkõzést 10-12 gólos különbséggel nyertük.
Rostási Nándor testnevelõtanár büszke
tanítványaira. Nagyrészük csak õsztõl
kezdett ismerkedni a kézilabda sporttal,
szép teljesítmény tõlük az aranyérem. Kemény edzésekkel készültek a megmérettetésre. Az edzõ szerint a támadójáték a csapat erõssége. Mindenki jól teljesített, de
Kovács Bettina nevét érdemes kiemelni, õ
lett a házi gólkirály, tehetséges balkezes
lövõ. Néhány játékos-megfigyelõ fel is figyelt rá.
Utoljára a nyolcvanas években szerzett
a gimnázium kézilabdában aranyérmet. A
lányok az elkövetkezõ napokban az országos döntõre készülnek, melyet Veszprémben rendeznek április közepén. Itt 15 iskola küzd az elsõségért csoportmérkõzéses, majd döntõs rendszerben. Nagy kihívás elõtt állnak a lányok. Az összjátékban
kell fejlõdni, az egységes csapatjáték lehet a döntõbeli sikerek alapja.
Szabados Sámuel

Földvári csapat
nyerte a szabadtéri Saller Kupát
Negyedik alkalommal került megrendezésre a Saller sportruházati cég nevével
fémjelzett szabadtéri kispályás labdarúgó
torna. Március 15-én 14 csapat két csoportban kezdte a mérkõzéssorozatot. A
résztvevõk közt voltak visszatérõ illetve
új gárdák. A labdarúgók nagy része igazolt sportoló. Volt köztük NB I-es múlttal

rendelkezõ is. A földvári focisták több
csapatban is szerepeltek. A szervezõk
interneten, plakátokon, újságban hirdették
a rendezvényt, fõleg a környezõ megyékbõl érkeztek a nevezõk. Sportszerû, látványos meccsek zajlottak a pályán, a napsütéses idõ sok nézõt csalogatott ki a sporttelepre. A döntõt a két csoportelsõ vívta.
Az elsõséget büntetõrúgások döntötték el,
melynek gyõztese a Kerék Csárda lett,
megelõzve a 3 Királyokat. Harmadik helyen a Jamaica nevet viselõ társaság végzett.
Különdíjak is kiosztásra kerültek. A
gólkirályi címen ketten osztoztak Král
László (Clarissa Karmacsi) és Radovics
Mihály (Jamaica) egyaránt 13 gólt ért el.
A torna legjobb kapusának Pirik Ferencet
(3 Király) választották. A fair play díjat a
földvári Centrum étterem csapata kapta.
Az elsõ három helyezett értékes Saller vásárlási utalványt vehetett át Ráthgéber
Lászlótól a Tolna Megyei Labdarúgó
Szövetség Játékvezetõi Bizottságának elnökétõl. A szervezõk néhány hónap múlva újabb tornát szeretnének rendezni.
Szabados Sámuel

Középmezõnyben
a DFC
Váltakozó eredmények jellemzik elsõ
osztályú gárdánk tavaszi szereplését. A
szezonnyitón Tevelt fogadtuk, a várt
gyõzelem sajnos elmaradt. Viszonylag
gyorsan vezetéshez jutottunk, Lamm a 16.
percben egyéni akció után talált a hálóba.
A játék kiegyenlített volt, helyzetek
mindkét kapu elõtt adódtak, de az eredmény a félidõig már nem változott. A
folytatásban sem volt igazán erõteljes a
játékunk, ellenfelünk a 80. percben
egyenlített. A meccs vége felé
emberelõnyhöz jutottunk, a teveli kapust
szabálytalanságért
kiállította
a
játékvezetõ. Az eredményen ez sem változtatott, 1:1-es döntetlennel kezdtük a tavaszt. Az ifi csapat 0:0-ás döntetlent
könyvelhetett el.
A második fordulóban Majoson léptünk
pályára. Pontokat reméltünk a találkozótól ismerve a házigazdák játékerejét. Jól
játszottak a fiúk. Az elsõ félidõben Lamm
és Nagy Lajos büntetõbõl szertett góljával
2:0- ra vezettünk. A lefújás elõtt pár perccel szöglet utáni kavarodásból szépítettek
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a hazaiak. A folytatásban is eredményesebbek voltunk, Lacza a 60. Hargitai a 74.
percben szerzett gólt. Biztos vezetésünk
tudatában kissé kiengedtünk, védelmünk
hibájából a 78 percben gólt is kaptunk.
Ezután az eredmény tartására törekedtünk, ez sikerült is, 4:2-re gyõztünk. A fiatalok 3:1-es gyõzelmet ünnepelhettek.
Márciusi utolsó mérkõzésünkön Gerjent fogadtuk. Tartottunk ellenfelünktõl,
aggodalmaink a mérkõzés során igazolódtak. Lamm a félidõ közepén vezetést szerzett, de az utolsó percekben gólt kaptunk,
1:1-gyel fordultak a csapatok Küzdelmes
volt a folytatás. Öt perccel a kezdés után
újabb gólt kaptunk, ezután már az egyenlítésért kellett harcolni. Bátran kitámadtunk, ugyanakkor védelmünk fellazult. A
71. percben szabálytalanság miatt büntetõhöz jutottunk, ezt Nagy Lajos értékesítette, 2:2 lett az állás. Nyílt volt a
mérkõzés továbbra is. Az ellenfél kapusát
szövegelés miatt kiállította a játékvezetõ
az utolsó percben, de ez már nem változtatott az álláson. Maradt a 2:2-es végeredmény. Ifistáink ezen a hét végén 2:1-es
vereséget szenvedtek.
Április elsején Kakasdon vendégszerepeltünk. Az elõmérkõzés a fiatalok 1:1-es
döntetlenjével zárult. A házigazda kemény ellenfél hírében áll, ezt a mérkõzés
elsõ fele igazolta. Félidõben 3:0-ra vezettek a vendéglátók. A második 45 percben
sok helyzetet dolgoztunk ki, nagyrészüket
ki is hagytuk. Lehetõség lett volna legalább pontot menteni, ez sajnos nem sikerült. A 90. percben Alberczki Csaba szerezte szépítõ gólunkat. A mérkõzés után
derült ki, hogy Molnár kapus valószínû
sérülés miatt hosszú ideig nem állhat a
csapat rendelkezésére. Bajnokaink jelenleg a 8. helyen állnak. A szurkolók a folytatásban jobb teljesítményt remélnek a fiúktól.
Szabados Sámuel

Tavasszal még
veretlen a DSTE
Március 16-án kezdte bajnoki szereplését megyei harmadosztályú csapatunk. Az
utolsó helyen álló Váralját fogadtuk az
elsõ tavaszi fordulóban. A félidõ szoros
eredménnyel zárult, Dunai a 15. percben
juttatta vezetéshez csapatunkat, a vendégeknek a 18. percben sikerült egyenlíteni.

Döntetlennel zárult a félidõ. A folytatásban a földvári fiúk nagyobb sebességre
kapcsoltak, erõfölénybe kerültünk. Dunai
egymás után kétszer vette be a vendégek
hálóját, ezzel 3:1 lett az állás. Pár perc
múlva Fehér növelte góljaink számát. A
találkozó még az utolsó percekre is tartogatott érdekességeket, a 90. percben
Princz szerzett gólt, majd a hosszabbítás
második percében ismét Princz volt eredményes. Ellenfelünk a végjátékban összeroppant, fölényes 7:1-gyes arányú gyõzelmet arattunk. A fiatalok 3:1-gyes
gyõzelemmel kezdték a szezont. Sikerünkkel továbbra is az elsõ helyen álltunk.
A folytatásban Bonyhádvarasdon lépett
pályára a DSTE. Ifjúsági csapata ellenfelünknek nincs. A házigazdák szerezték
meg a vezetést a 12 percben. Még az elsõ
félidõben sikerült fordítanunk. A nagyszerû formában játszó Dunai két gólt szerzett. A második félidõ 5. percében szintén
az õ találatával már 3:1-re vezettünk. El-

lenfelünk még tudott szépíteni, de a 85
percben Dunai újabb találata már eldöntötte a mérkõzést. A lefújás elõtt Princz
kihasználta a védõk lazaságát, góljával
alakult ki az 5:2-es végeredmény. Dunai
Zsolt ezen a találkozón négy gólt szerzett.
Nem mindennapi teljesítmény!
A harmadik fordulóban Tengelicet láttuk vendégül. Hallottuk, hogy vendégeink
a tél során új igazolásokkal erõsítettek.
Aggodalmunk beigazolódott, kemény
küzdelemben itthon pontokat vesztettünk.
Vendégeink a félidõ elején vezetéshez jutottak, de Dunai szép fejessel a 31. percben egyenlített. Sajnos, a félidõ vége felé
Dunait szabálytalanság és szövegelés miatt kiállították. Tíz emberrel folytattuk a
játékot. Ellenfelünk elõnyét kihasználva a
60. percben gólt ért el, ismét hátrányba
kerültünk. A fiúk ezután az egyenlítõ gólért hajtottak, támadások sorozatát szerveztük, és a 80. percben Princz távoli lövésével 2:2-re módosult az eredmény. Si-

Puskás Ferenc emlékei nyomában
Dunaföldváron
A nemrég elhunyt világhírû labdarúgó Puskás Ferenc szoros szálakkal
kötõdött városunkhoz. Házassága révén rokonlátogatóban többször megfordult Földváron, barátokra, ismerõsökre tett szert az 50-es, majd a 80-as
években. Sorozatunkban a világsztár földvári emlékei után kutatunk. Azok
szólalnak meg, akik személyesen ismerték. Farkas László (Slincza) együtt
focizott Öcsivel a Duna-parti pályán.

Farkas László (Slincza)

„Az ötvenes évek elején ismerkedtem
meg vele. Ide udvarolt Földvárra. Ez idõ
alatt és a házasságkötés után is gyakran
megfordult itt. Én akkor fociztam a helyi
csapatba. A Gazsó Józsiékhoz többször elment. Õ is focista volt, úgy emlékszem, ott

találkoztam vele elõször. Érdeklõdött a
földvári foci iránt is. Egyidõsek vagyunk,
én is 27-ben születtem, összehaverkodtunk
vele. Elhívtuk a mi edzésünkre. Szívesen
eleget tett a meghívásunknak. Nagyon szerette a focit, számára az volt a kikapcsolódás is. Többször eljött az edzéseinkre, pedig biztos lett volna családi programja, de
õ velünk jött. Akkor már nagyon ismert
volt, mi pedig büszkék, hogy egy ilyen
nagy focista velünk tréningezik, tanácsokkal lát el, trükköket mutat be.
Egyszer az edzésen odajött hozzám és
azt mondta: – Slinczus – mert így becézett
–, állj oda a 16-os sarkára, én majd a félpályáról a fejedre adom a labdát, neked csak
bólintani kell. Hittem is, nem is a dolgot, de
valóban pontosan a fejemre ívelte a labdát,
és ezt többször is megcsinálta. Csodálatosan értett a labdához, bámultuk a tudását.
Edzések után leült velünk sörözgetni, beszélgetni az Ónodi féle vendéglõben. Köz-

15.

került tavaszi veretlenségünket megõrizni.
Április elsején Nagydorogon léptünk
pályára. A házigazdák mögöttünk a második helyen állnak. Sajnos, nem áprilisi tréfa, hanem valóság volt, hogy Dunai és
Gavrilovics eltiltás miatt nem játszhatott
ezen a találkozón. Nagydorog jutott vezetéshez a 15. percben, de 20 perc múlva
Princz szabadrúgásból egyenlített. A második játékrész sok izgalmat hozott. Két
jól felkészült gárda színvonalas küzdelmét láthatta a közönség, helyzetek adódtak mindkét oldalon, de az eredmény nem
változott. 1:1-es döntetlennel tértünk haza. A pontosztozkodással mindkét csapat
elégedett volt. A DSTE továbbra is listavezetõ, négy ponttal vezetjük a tabellát
Nagydorog elõtt. Nagyon közel kerültünk
a bajnoki cím megszerzéséhez, de még
kemény mérkõzések, nehéz percek várnak
a fiúkra a tavasz során.
Szabados Sámuel

vetlen ember volt, jó humorérzékkel. Nem
nézett le bennünket, inkább társnak, havernak tekintett. Amikor aztán eljöttek a Honvéddal edzõmeccset játszani, az óriási élmény volt. Rengeteg nézõ volt a pályán. Izgultunk elõtte, hiszen világhírû focisták álltak velünk szemben. Nagyon készültünk a
meccsre, elõtte órákkal ebédeltünk, hogy
könnyû legyen a gyomrunk. Sportszerûen
játszottak ellenünk, természetesen a tudásbeli különbség kidomborodott. Este közös
banketten vetünk részt. Az 1953-as angolmagyar meccset én Jugoszláviába éltem át.
Egyik kollegámmal Zágrábban szálltunk
meg, egy étteremben rádión hallgattuk a
mérkõzést. Tele volt az étterem, mindenki
a magyaroknak szurkolt. Kiabáltak, hogy
hajrá Puskás, hajrá magyarok! Mikor megtudták, hogy mi is magyarok vagyunk ételt,
italt fizettek, alig tudtunk elszabadulni.
'56 után, amikor elhagyta az országot, a
rokonoktól hallottunk híreket róla. Érdeklõdtünk, hogy merre jár, hol él. Tudtunk a
sikereirõl is. Mikor a 80-as években hazatért, én már nem találkoztam vele. Hallottam, hogy járt Földváron, találkozott a régi barátokkal, az Ónodi Zolival, a Gazsóval. Sajnálom, hogy akkor nem találkoztunk. Puskás Öcsi mindenesetre a mi korosztályunkra és az 50-es évek földvári labdarúgására nagy hatással volt“.
(Folytatjuk!)
Szabados Sámuel

Vásár
Eddig a vásárokba kilátogatók egy
része egyéb parkolási lehetõség híján a
hatos számú fõút mellett állította le
gépjármûvét. Áprilistól a vásárt
üzemeltetõ biztosít újabb parkoló helyet,
amit táblákkal fognak jelezni. A
rendõrség kérése: hagyják a parkolásra
kijelölt területen jármûveiket, mert a
rendõrség intézkedni fog azokkal szemben, akik nem megfelelõ helyen parkolnak. Zárják be a gépkocsik ajtaját, és
látható helyen ne hagyjanak értéket. A
vásári forgatagot többen kihasználják, ne
könnyítsék meg a tolvajok dolgát, ahogy
ez márciusban is történt, amikor nyitva
hagyott gépkocsiból pénzt, iratot loptak,
vagy a benne hagyott, jól látható helyen,
táskából értékeket vittek el. A vásárban
nézelõdõk, vásárlók ne válltáskában,
vagy szatyorban tartsák pénzüket. Az
árusok, ha eladnak valamit, számolják
meg a kapott pénzt. Játszani se álljanak
le. Az „itt a piros-hol a piros“ játékban
csak vesztesek lehetnek!
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14. szombat Malac a pácban

Noé bárkája
magyar

21. szombat Eragon
10 óra

szinkronizált, amerikai

21. szombat Parfüm: egy

gyilkos
története
amerikai film

27. péntek

S.O.S.
szerelem
magyar, romantikus vígjáték

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!
Vízvezeték-szerelés is!

(20) 362–58–17

Képviselõ-testületi döntés alapján a
Tourinform iroda március végén a felújított várudvarra költözött. Az újjáépített Ispán-házban alakítjuk ki az új iroda helyiséget, amely terveink szerint május elejétõl ismét fogadja a látogatókat. Addig
megértésüket és türelmüket kérjük.
Sziegl Erika, irodavezetõ

Véres gyémánt
feliratos, amerikai

20. péntek

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

Tisztelt Ügyfeleink!

13. péntek

szinkronizált, amerikai

Non stop!

Tájkép vásár után.

április

28. szombat A boldogság

nyomában
feliratos, amerikai

Az elõadások 19 órakor
kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások
kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

Állatokkal kapcsolatban üzletünkben
ingyen hirdethet.
Eukanuba tápok tenyésztõi áron kaphatók.

Csirkeláb: 95 Ft/kg
Csirke szárny: 195 Ft/kg
Húsos mellcsont: 195 Ft/kg
Leves csomag: 195 Ft/kg
Folyamatosan megújuló akciókkal várjuk
kedves
vásárlóinkat.

