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Közéleti lap

Mikrotérségi
akcióterv

ÁÁprilis 26-án érdekes, gon-
dolatébresztõ elõadást
tartott a polgármesteri hi-

vatalban Fóris Zoltán építész, a
mûegyetem tanára.

(2. oldal)

Közös kincsünk
a demokrácia

VVajda Mihály akadémikus
tartotta a Part-Oldalak
Kulturális Egylet által

szervezett Közös kincsünk a de-
mokrácia címû sorozat negye-
dik elõadását 2007. április 11-
én a Magyar László Gimnázium
aulájában.

(5. oldal)

Diákok
Weikersheimbõl

ÁÁprilis 28-án hét diák érke-
zett Dunaföldvárra a
weikersheimi gimnázium-

ból a már hagyományos diák-
csere keretében.

(6. oldal)

Diákolimpiára
készülnek

KKedvezett a meleg tavasz a
kajak-kenu szakosztály-
nak, már márciusban víz-

re tették a csónakokat, így az
erõnléti edzések mellett
elkezdõdhetett a felkészülés a
nyári diákolimpiára.

(9. oldal)

Ballagás 2007
A Beszédes József Szakiskolában

2007. május 7-én Petrovics Józsefné igaz-
gató köszönt el az iskola pedagógusai és
szakoktatói nevében a 22 végzõs szerke-
zetlakatos szakmát illetve falusi vendéglá-
tást tanuló diáktól.

A legjobbak pénz-illetve könyvjutalom-
ban részesültek, melyet Jákli János, a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetke-
zet vezetõje,  Horváth Zsolt és Weiszgáber
János a Dunaföldvárért Alapítvány tagjai
valamint Csizmadiáné Mihálovics Mag-
dolna, a szakiskola tagozatvezetõje adott
át. 

A falusi vendéglátást tanulók közül elis-
merésben részesült Homó Tibor  kiváló ta-
nulmányi eredményéért és az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyen informa-
tika tantárgyból elért negyedik helyezésé-
ért, Meiszter Edit kiváló közösségi tevé-
kenységéért és a gyakorlaton nyújtott
kiemelkedõ teljesítményéért, Domonyik
Istvám jó közösségi munkájáért és szor-
galmáért valamint Varjas Mónika kiváló
közösségi munkájáért. 

A szerkezetlakatos szakmát tanuló
végzõsök közül Kovács Milán kiváló ta-
nulmányi eredményét és a gyakorlaton
nyújtott kiemelkedõ teljesítményét vala-
mint Karácsony Zsolt kiváló tanulmányi
eredményét ismerték el az iskola ballagási
ünnepségén.

A Magyar László Gimnáziumban 57
tizenkettedikes mondott búcsút  2007. má-
jus 5-én az iskolának, az iskolatársaknak
és a pedagógusoknak. Az iskolavezetés
nevében Balogh Emese igazgató szólt a
végzõsökhöz. 

A gimnázium évtizedes hagyománya,
hogy a hat illetve négy év során
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákok a
ballagási ünnepségen beírhatják nevüket
az iskola Aranykönyvébe. Az idei évben a
nevelõtestület döntése értelmében
kiemelkedõ tanulmányi eredményéért
Pépp Nelli 12.a osztályos, Nagy Gábor és
Valaczka Mária 12. b osztályos tanulót ér-
te ez a megtisztelés, Dubicz Zoltán 12. a
osztályos diák pedig kiemelkedõ közössé-
gi tevékenységéért írhatta be nevét az
Aranykönyvbe.

Kiemelt díjazott  Vácz Krisztina 12.a és
Kovács Judit 12.b osztályos gimnazista
lett - õk az Aranykövbe való bekerülés
mellett, az Áldozzunk Gyermekeink Tudá-
sáért Alapítvány pénzdíját is átvehették.
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A most bemutatott
anyag kiindulópontja,
hogy Dunaföldvár és a
környezõ mikrotérség
idegenforgalmi fejlesz-
tésének motorja török
kori várunk és környe-
zete lehet. A fejlesztés
szellemisége, koncepci-
ója nagyban meghatá-
rozhatja a 2007–2013.
év közötti idõszak fej-
lesztési pozícióit. A leg-
fontosabb vezérelvek,
hogy a hagyományok
mellett újszerû elemek
jelenjenek meg, amelyek igazodnak a ha-
zai piaci igényekhez és az EU fejlesztési
filozófiájához. Mivel Európa Kulturális
Fõvárosa 2010-ben Pécs lesz (Essen-
Isztambul tengellyel), megfelelõ marke-
ting és menedzsment eszközökkel elérhetõ

lehet a magasfokú támo-
gatási prioritás. A török-
magyar együttmûködés
EU-s támogatása (19,5
millió Euro), az EU to-
vábbi bõvítésének kon-
cepciója, a török hódolt-
ság korának hazai bemu-
tatási hiánya, a sikeresen
lezárult 2006. évi beru-
házás kedvezõ alapokat
jelenthet a Nemzeti Fej-
lesztési Terv folytatásá-
ban. 

A várterület fejleszté-
séhez lehetne kapcsolni

a Duna-part fejlesztését szálláshelyek ki-
alakításával, a wellness szolgáltatások
bõvítésével, török fürdõ és egy úgyneve-
zett iszlám élménypark kialakításával –
utóbbiak nagy reklámértékkel bírnak, és
egyedileg is jól kommunikálhatók. Az él-

ménypark a török bazárok hangulatát
idézhetné és lehetõséget adhatna a helyi
termelõknek is árujuk értékesítésére.

A török értékek kereskedelmi, gazdasá-
gi kialakítása egyedülálló hazai és európai
szolgáltatás lehetne, egy olyan célpont,
amely kedvéért távolabbi régiókból is fel-
keresnék Dunaföldvárt. A belváros felújí-
tásával megfelelõ rangra lehetne emelni a
város fõterét, ahonnan történelmi sétálóut-
ca vezethetne a várudvarhoz. A Rókus és
a Mély úti pincék a dunaföldvári borok és
a helyi gasztronómiai különlegességek
lelõhelyei lehetnének, melyek a falusi
vendéglátás értékeit hordozhatnák.

A meglévõ szolgáltatások fejlesztése
összekötve a kistérség kulturális értékei-
vel, az új, egyedi elemek bevonása jól pro-
pagálható turisztikai terméket hozhat létre.

Sziegl Erika

Mikrotérségi akcióterv
Április 26-án érdekes, gondolatébresztõ elõadást tartott a polgármesteri hi-
vatalban Fóris Zoltán építész, a mûegyetem tanára. Elõzménye még
1997–'98-ra nyúlik vissza, amikor az egyetem hallgatói egy ötletpályázat ke-
retében a volt szovjet laktanya hasznosítását kapták feladatul. 

A múlt év végén egy vihar során kidõlt fa
épületet veszélyeztetett a lakóparkban, ek-
kor vetõdött fel a fák kivágásának gondola-
ta. A lakók panasza is a kitermelés mellett
szólt. Tavasszal a nyárfák levegõben szál-
lingózó virágzata sokakat zavar, allergiás
megbetegedést is okozhat. Ezek után szüle-
tett meg a döntés a fák kivágásáról. 

A munka március végén kezdõdött.
Faddi vállalkozás kapta a megrendelést, a
tuskókat is kiszedték, az elszállítást is õk
végezték. A faanyagot maguk értékesítet-
ték. A munkálatok gyorsan zajlottak. Ápri-
lis közepén megkezdõdött az új telepítés,
az önkormányzat háromfajta hársfát vásá-
rolt 120 ezer forint értékben. Húsz fa ke-

rült kiültetésre, allergiakeltõ hatásuk ninc-
s, évi növekedési ütemük kb. 80 centimé-
ter. Késõbb védõlécek kerülnek a fák köré,
és remélhetõen néhány év múlva terebé-
lyes, árnyat adó növényekké cseperednek. 

A tömeges fakivágás természetesen töb-
bekben kételyeket váltott ki, mivel a nagy
része ép, egészséges volt. A biztonsági
szempontok és az egészségre káros
allergén hatások ezúttal meggyõzõ érvnek
bizonyultak.

Szabados Sámuel

Fakivágás és telepítés a Hunyadi
lakóparkban



Április 20-án a föld-
vári szervezet tartott
közgyûlést a Ladi pin-
cében. Jákli Viktor el-
nök a munkát értékelve
a helyi adományok
mennyiségének csökke-
nését említette negatív
tendenciaként, melyet a
központi raktárból sike-
rült pótolni. A szervezet
munkáját dicséri, hogy
a tevékenységi kör
kibõvült, a támogatói
szolgálat négy fõállású
dolgozóból álló csoportja sokoldalú
munkát végzett.

A segélycsomagok összetétele kissé
szûkült, de értékük emelkedett. A legin-
kább rászorulók döntõ többsége részesült

a kiosztott adományokból, sajnos, az év
során nõtt az adományozottak száma. Jól
mûködtek a külsõ kapcsolatok is: támo-
gatásban részesült az elõszállási és a dé-
vai gyermekotthon. 

Egy hét múlva a dél-dunántúli régió tar-
totta évértékelõ gyûlését városunkban. A
rendezvény díszvendége Kozma atya volt, a
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat elnöke.
Beszédében kiemelte, hogy nemcsak a se-
gélyosztásból áll a munka, hanem az elesett,
magukra hagyott emberek kezét is meg kell
fogni és vissza kell vezetni õket a normális
társadalmi életbe. A szervezet elsõsorban
ezekért az emberekért tevékenykedik. A
dél-dunántúli régiót értékelve a szakosodást
emelte ki, és dicsérte a kezdeményezõ kész-
séget. Egyre több közfeladatot látnak el a
helyi csoportok, az önkormányzatok fel is
kérik erre õket. E területen ez a térség élen
jár az országban. A dunaföldváriakat mél-
tatva Kozma atya a hûséget emelte ki,
amely a szervezetet jellemzi. Hûség a fel-
adathoz, a közös célokhoz. A bátorság, a
felvállalás terén példát mutatnak, és mind-
ezt természetességgel vállalják. Hangoztat-
ta, hogy többször járt Földváron és mindig,
így most is, jól érezte magát. Reményét fe-
jezte ki, hogy a jövõben is ez a fajta hozzá-
állás jellemzi majd munkájukat.

Szabados Sámuel

3.

Dunaföldváron tartotta évi közgyûlését
a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat
Regionális Szervezete

Közfelhívás
Felhívom az alma, körte, birsfák tulajdo-

nosainak figyelmét, hogy az almatermésû-
ek tûzelhalása (Erwinia amylovora) bakté-
riumos betegség elleni védekezés a 2000.
évi XXXV. Törvény 5.§ (1) bekezdés a)
pontja értelmében kötelezõ. 

A kórokozó terjedésének megfelelõ
idõjárási viszonyok alakultak ki, ezért a
Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága az alma, körte, birs kultúrák-
ban virágzásban elvégzett kötelezõ véde-
kezést rendel el.

A védekezés módja: virágzásban történõ
permetezés.

Felhasználható készítmények: 
Kasumin 2 L 4 l/ha dózisban alkalmaz-

va. Szórványgyümölcsösben az a dózis 40
ml/10 liter vízbe kijuttatva. A készítmény
25C felett nem alkalmazható, ilyen esetben
eseti kijuttatás javasolt.

Aliette 80 WP 4 kg/ha dózisban alkal-
mazva. Szórványgyümölcsösben ez a dó-
zis 4 dkg/10 liter vízben való kijuttatását
jelenti. Felhívjuk a termelõk figyelmét,
hogy ez utóbbi készítmény a kórokozók el-
len csak akkor hatékony, ha már a virágzás
kezdetén is történt legalább egy védekezés,

mert a hatáshoz a hatóanyag feldúsulása
szükséges a növényben. Ismételt további
védekezések ugyanezen okból a késõbbi
hajtásfertõzõdések megelõzésére is alkal-
mas.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kórokozó
ellen a Blossom Protect biológiai
növényvédõszer használatára is lehetõség
van, mint I. forgalmi kategóriás készít-
mény, felhasználása kizárólagosan nö-
vényvédelmi szakmérnök irányítása mel-
lett történhet. A készítmény 120 napos en-
gedéllyel történõ felhasználását kizáróla-
gosan almatermésûek ültetvényekben tûz-
elhalásos baktériumos betegsége elleni vé-
dekezésre az egész ország területén 2007.
év április, május, június, július hónapban
engedélyezi a hatóság.

Felhívom a figyelmet a védekezés
kötelezõ jellegére, melyet a növényvédel-
mi hatóság ellenõrizni fog, és elmulasztása
esetén növényvédelmi bírsággal szankcio-
nálhat. 

A védekezéssel kapcsolatos további in-
formációk a TMMgSZH telefonszámán
(74/ 528–030) vagy a www.ontsz.hu inter-
netes honlapon hozzáférhetõk.

Dr. Vörös Géza igazgató Tolna Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Tájékoztatás
Felhívjuk a gyermekük után rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezményre jo-

gosult szülõk figyelmét, hogy a 2006.

évben megállapított jogosultságuk 1 év

határozott idõre szól.

A jogosultság folyamatosságának biz-

tosítása érdekében a jogosultság újabb 1

évre történõ megállapítása végett ismé-

telten kérelmet kell benyújtaniuk az 1 év

lejártát megelõzõ 3 hónapon belül.

Amennyiben az új jogosultság 2007.

július 1-jével nem kerül megállapításra,

akkor a szülõ a gyermek(-ei) után folyó-

sítandó július havi egyszeri támogatásra

nem lesz jogosult!

Kérelem-nyomtatvány a Családsegítõ

és Gyermekjóléti Szolgálat Kossuth L.

u. 14. szám alatti irodájában, illetve a

Polgármesteri Hivatal 9. számú irodájá-

ban kérhetõ.

Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda
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Dunaföldvár város képviselõ-
testülete április 24-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 12 nyil-
vános és 2 zárt ülésen tárgyalandó
téma szerepelt.

Az elsõ napirendben a testület jelentést
fogadott el a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd rendeletet fogadott
el az önkormányzat 2006. évi költségveté-
si zárszámadásról. Eszerint Dunaföldvár
önkormányzatának költségvetési bevétele
1 milliárd 970 millió Ft volt, melynek 68
%-a mûködési, 32%-a felhalmozási bevé-

tel volt. A mûködési kiadások ehhez ké-
pest 102,8%-ra teljesültek, melybõl a mû-
ködési kiadás 66.5% volt. Az önkormány-
zat mûködõképességének megõrzéséhez
folyamatosan likvid hitel igénybevételére
volt szükség, a beruházások finan-
szírásához 74 millió Ft-os hosszú lejáratú
hitelt vettek fel. A független könyvvizsgá-
ló a zárszámadást korlátozás nélkül elfo-
gadta.

A harmadik napirend tárgyalása során a
képviselõk beszámolót fogadtak el a
2006. évi belsõ ellenõrzési tevékenysé-
grõl, majd – jogszabályi változások miatt
– módosították a szociális és gyermekvé-
delmi ellátórendszer egyes szabályairól
szóló rendeletet.

A következõ napirend a DDIF Zrt. ügyét
tárgyalta. Mivel az Zrt. ügyvezetõje az áp-
rilisi ülésre sem nyújtott be a 2007. évre
vonatkozó üzleti tervet, a testület kezde-
ményezte a Zrt. közgyûlésének összehívá-
sát. Amennyiben a Zrt. május 30-ig sem
fogad el üzleti tervet, úgy a képviselõ-

testület törvényességi felügyeleti eljárást
kezdeményez.

Ezután a képviselõ-testület Nagy
Gáborné polgármestert a 2006. évben vég-
zett munkájáért kéthavi illetménynek
megfelelõ jutalomban részesítette, majd
átfogó értékelést fogadott el az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról. A képviselõk
beszámolót fogadtak el a 2006. évi köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatásról, köz-
érdekû munkavégzésrõl, közmunkáról.

A következõ napirendekben a testület
döntött a szeméttelep melletti területek vé-
telre történõ felajánlásáról, ingatlant ter-
helõ elidegenítési tilalom törlési
kérelmérõl, ingatlanvásárlási kérelemrõl
és az M6-os tervezett gyorsforgalmi úttal
kapcsolatos földút ügyérõl.

A zárt ülésen a képviselõk a riasztó fel-
ügyelet mûködtetésének módjáról döntöt-
tek, végül szociális ügyekben benyújtott
fellebbezéseket bíráltak el.

Baksay Erika

ÜLÉSTERMI

TUDÓSÍTÁSOK 

Tájékoztató

Temetkezés
Tisztelt Lakosság!

A TEMETÕKRÕL ÉS TEMETKEZÉ-
SEKRÕL szóló 1999.évi XLIII. tv. e tör-
vény végrehajtására kiadott 145/1999.
(X.01.) Kormány rendelet alapján, mint
Dunaföldvár temetõinek üzemeltetõje az
alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A fenti törvény 18.§-a alapján az
üzemeltetõ:

a.) nyilvántartókönyvet vezet,
b.) sírboltkönyvet vezet,
c.) biztosítja a temetéshez a sírhelyet,
d.) egyezteti a temetési idõpontot.
A temetõ üzemeltetõ kiemelt feladata a

nyilvántartások naprakész vezetése. Min-
den temetést megelõzõen a temetést intézõ
hozzátartozónak személyesen kell eljárni,
akadályoztatása esetén két tanúval igazolt
MEGHATALMAZÁSSAL rendelkezõ jár
el a sírhely kiválasztásában, igazolja, hogy
bír rendelkezési joggal.

Ez indokolja, hogy az üzemeltetõ a te-
metést megelõzõen 48 órával, rátemetés
esetén ÁNTSZ engedély miatt 72 órával
elõbb tudomást szerezzen a temetésrõl,
csak ebben az esetben tud törvényben
elõírt kötelezettének eleget tenni. Rendel-
kezési joggal nem bíró hozzátartozó teme-

tés ügyintézésében nem járhat el.
Az a temetési idõpont és sírhely elfoga-

dott, melyet a MÛDEKOR 2004 KFT.
írásban visszaigazolt. A megrendelõ igé-
nye szerint a temetés idõpontját az Egy-
házzal is egyezteti. A tájékoztatóban leírta-
kat a 2005. évi TEMETÕ RENDBEN sza-
bályoztunk, a temetõk bejáratánál kifüg-
gesztésre került.

Kegyeletsértéshez vezethet az a vállal-
kozói magatartás, mely a temetés napján
önhatalmúlag határozza meg a temetés
idõpontját, jelöli ki a sírhelyet.

A nyilvántartókönyveket a MÛDEKOR
2004 KFT. vezeti, kérjük a lakosságot,
hogy saját maguk megnyugtatására, a visz-
szásságok elkerülése érdekében tartsák be
a törvényeket, a TEMETÕI RENDET.

Az 1999.XLIII.tv.szerint a temetõben a
sírgondozáson kívül munkát csak akkor
szabad végezni ha azt az ÜZEMEL-
TETÕNEK bejelentették, sírkövekrõl,
kriptákról vázrajzot adtak be, a törvénynek
megfelelõ díjakat megfizették, errõl igazo-
lással, számlával rendelkezik.

A fentiek betartását 2007. május 1-jétõl
szigorúan betartjuk és betartatjuk. Ugyan-
ezen idõponttól a temetések kulturáltságá-
nak emelése érdekében az elhunytat és a
megemlékezés virágait gépkocsival szállít-
juk a ravatalozótól a végsõ nyughelyig.
Ezen intézkedésünk a temettetõt többletki-

adással nem terheli és nem terhelheti.
Elõre is köszönjük Dunaföldvár lakossá-

gának, hogy törvénytisztelõ magatartásá-
val segíti munkánkat.

MÛDEKOR 2004 KFT..
DUNAFÖLDVÁR, GÁBOR PÁL U.7.
TEL.: 06/75–441–048

Zsuffa kápolna
A Fehérvári utcai temetõben áll a Zsuf-

fa család neogótikus stílusú sírkápolnája.
A családnak nincs leszármazottja, évtize-
dek óta elhagyottan áll, a hatvanas évek-
ben kriptáját feldúlták; meggyalázták az
ott nyugvók földi maradványait.

Mára a megsemmisülés határán áll.
Belsõ berendezési tárgyai teljesen tönkre-
mentek. Egy dunaföldvári lakos bontott
cserepet adományozott a tetõ újjáépítésé-
hez, a munkák rövidesen megkezdõdnek.

Kiss Éva
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Vajda Mihály a fi-
lozófiai tudományok
kandidátusa, a Ma-
gyar Tudományos
Akadémia levelezõ
tagja, a magyar filo-
zófiai gondolkodás
egyik legismertebb
és legkedveltebb
alakja. 

A budapesti szüle-
tésû akadémikus
szakterülete a filozófia és a germanisztika.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen fi-
lozófia német nyelv és irodalom szakon
végzett, s már egyetemistaként a Lukács-is-
kolához tartozott. Szoros barátság fûzte
Lukács Györgyhöz csakúgy, mint a Buda-
pesti Iskola alapítóihoz: Márkus György-
höz, Fehér Ferenchez és Heller Ágneshez.
A Budapesti Iskolához tartozott õ is, az ala-
pítókkal együtt alakította ki filozófiai gon-
dolkodásmódját. 

Miután a Budapesti Iskola tagjai az úgy-
nevezett „filozófusperben“ állásukat elve-
szítették, szemben az iskola többi tagjával,
õ nem emigrált. Annak ellenére, hogy csa-
ládja német, s maga is sok tekintetben a né-
met szellemiség hatása alá került, csak ven-
dégprofesszori állásokat vállalt el, például a
brémai egyetemen.

A rendszerváltás elõtt ellenzéki tevé-
kenységet folytatott, tagja volt a demokrati-
kus ellenzéknek, rendszeresen publikált
szamizdat lapokban, s munkatársaival ek-
kor fordította magyarra Heidegger fõ mû-
vét, a Lét és idõt. 

A rendszerváltáskor, 1989-ben, az egye-
temi marxista intézetek átszervezése idején
érkezett Debrecenbe – s nem New York-ba,
ahová szintén hívták. Saját bevallása sze-
rint azért ide, mert a kulturális decentralizá-
ció ügyét kiemelten fontosnak tekintette.
Bár ellensége az „iskolának“ Debrecenben
mégis iskolát teremtett. Vajda Mihály pro-
fesszor úrnak – könyvei mellett – a legna-
gyobb alkotása a Debreceni Egyetem filo-
zófiai tanszéke. Ugyanitt vezeti a doktori
iskolát is, irányítója a Debreceni Egyetem
Filozófiai Intézetének és a kihelyezett aka-

démiai kutatócsoportnak.
2003-tól az egri Esterházy
Károly Fõiskolán is tanít.

Vajda Mihály 2001 óta a
Magyar Tudományos Akadé-
mia levelezõ tagja, a Filozófiai
és Történettudományok Osz-
tályának munkatársa. Egyete-
mi tanár, elnöke a Filozófiai
Bizottságnak, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Debreceni
Területi Bizottságának, a Böl-

cseleti, Mûvészet- és Ókortudományi Szak-
bizottságnak, alelnöke a Magyar Filozófiai
Társaságnak, díszdoktora a kolozsvári
Babes-Bolyai Egyetemnek. A Horror Meta-
physicae, majd Gutenberg Tér címû könyv-
sorozat szerkesztõje, A Gond címû filozófi-
ai esszéfolyóirat és a Vulgo címû filozófiai
folyóirat szerkesztõje, számos bel- és kül-
földi szakmai folyóirat szerkesztõbizottsági
tagja.

Talán õ az a szerzõ, akinek a legtöbb fi-
lozófiai írása jelent meg kortárs magyar fi-
lozófusok, esszéisták, regényírók, költõk
mûveirõl. Legnépszerûbb köteteit – A
fasizmusrólt, Az orosz szocializmus
Közép-Európábant, a Változó evidenciák,
Útban a posztmodern felét, A posztmodern
és Heideggert valamint a Fehér Ferencrõl
írt esszégyûjteményét- külföldön is jól is-
merik. 

Az akadémikus munkásságát számos díj-
jal jutalmazták. Neki ítélték az Alföld és a
Csokonai-díjat, a Deák Ferenc Kutatási dí-
jat, a Pro Renovanda Cultura Hungariae dí-
jat, átvehette a Széchenyi-díjat illetve a
Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztjét.

Vajda Mihály szerint a demokrácia leg-
fontosabb értéke a tolerancia és a másik
ember személyiségének tisztelete. Mint
mondta, ezeket megtanulni csakis a kis
egységekben, az úgynevezett bázisdemok-
ráciákban lehet. Svájc jó példája ennek,
ahol nem az össznemzeti szintû kérdések a
döntõek, hanem a kantonokon belüli prob-
lémák. 

Az akadémikus a magyar demokrácia
problémáját több tényezõben foglalta ösz-

sze. Szerinte létezik egy a közép-kelet-
európai térségre jellemzõ évszázados ma-
radvány: a történelem során a haladás és a
közösség ügye nem kapcsolódott össze,
minek következtében a közép-kelet-euró-
pai nacionalizmusok – így a magyar is –
nem demokratikusak, hanem retrográdak,
azaz visszafelé tekintõek. Ennek követ-
kezménye, hogy a geográfiai tényeket he-
lyezik elõtérbe, nem pedig az élet-
minõséget.

A másik hátráltató tényezõ, hogy nehe-
zen alakul ki Magyarországon a demokrati-
kus berendezkedés, sem sajátosan magyar
probléma. Összefügg ez a tömegdemokrá-
cia alapvetõ problémájával, a dolgok meg-
beszélésének hiányával. Vajda szerint csak
az a demokrácia mûködhet jól, amelyben
az emberek ismerik egymást, megtanulják,
hogy a másik is ember. Ahol politikai egy-
ségek ütköznek össze, ott az egyik tömeg
résztvevõi nem tudnak kapcsolatot teremte-
ni a másik tömeg résztvevõivel, hiányzik a
személyes érintkezés. 

Mint mondta, „azt az utat kellene megta-
lálni, melyben nem arról szól a demokrá-
cia, hogy négyévenként eldöntjük, ki tu-
dott a szívünkhöz szólóbban hazudozni,
hanem együtt próbáljuk meghatározni a
legfõbb problémáinkat, és hogy mit kelle-
ne csinálnunk.“ Ebbõl a szempontból Vaj-
da Mihály szerint az 1989–1990-ben rosz-
szul vezették be a dolgokat, mert eleve
konfrontációra és nem pedig együttmûkö-
désre építettek a politikai csoportok és
azok képviselõi.

A magyar politika szereplõirõl való vé-
leményében így fogalmazott: „A magyar
politikusok kétségkívül nem járatosak a
demokráciában. Mitõl is lennének azok?
De nem ez a legfõbb bajuk, hanem az,
hogy nekik mindenképpen nyerniük kell.
A mindenki megnyerésének pedig
alapvetõ feltétele, hogy muszáj hazudniuk.
Például a nyugdíjasoknak azt, hogy fel
fogjuk emelni a nyugdíjakat, a dolgozók-
nak azt, hogy csökkentjük a nyugdíjjárulé-
kot. Ezt a kettõt egyszerre kell mondaniuk,
ha azt akarják, hogy a nyugdíjas és a dol-
gozó is rájuk szavazzon.“

A demokrácia, mint mondta, számára azt
jelenti, hogy megpróbálunk mindannyian
külön–külön demokratákká válni. „A dik-
tatúra felbomlása után azt váruk, hogy itt
lesz a földi paradicsom. Földi paradicsom
nincs. De mindenen lehet egy kicsit javíta-
ni, ez mindenki saját kompetenciája.“

Balogh Emese

Közös kincsünk a demokrácia
Vajda Mihály akadémikus tartotta a Part-Oldalak Kulturális Egylet által szer-
vezett Közös kincsünk a demokrácia címû sorozat negyedik elõadását
2007. április 11-én a Magyar László Gimnázium aulájában. Az akadémikus
a modernkori demokratikus állam társadalmi berendezkedésérõl beszélt a
megjelenteknek.

Vajda Mihály
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Diákok
Weikersheimbõl

Április 28-án hét diák érkezett Duna-
földvárra a weikersheimi gimnáziumból a
már hagyományos diákcsere keretében. A
Nyugati pályaudvaron a szállást adó csalá-
dok várták õket, így egy rövid benyomás
szintjén ismerkedhettek Budapesttel. Hét-
fõn Raboczki tanárnõ szervezett számukra
„sportos“ programot. A délelõtti városné-
zés a Kálváriától a Mély útig kiadós séta
volt, délután pedig a túloldali dunai tölté-
sen gyalogoltak el Révbér-pusztáig. Ked-
den a Majális programjain vettek részt,
szerdán Pécsre látogattak, csütörtökön pe-
dig a dunaújvárosi uszodában jártak. A
gimnáziumban nyelvi és informatikai órá-
kon vettek részt, tapasztalatuk szerint az
órák felépítése, hangulata nagyon hasonlít
az övékéhez. Az egyhetes programsoroza-
tot egy Duna-parti szalonnasütés zárta. 

Sziegl Erika

Szitányi kereszt
Az újság áprilisi számában beszámol-

tam arról, hogy megkezdõdött az össze-
tört Szitányi kereszt helyreállítása. Az-
óta Weiszgáber János kõfaragó mester
elkészítette a ledõlt kõkereszt mását.
Május 4-én tereprendezéssel, és a ke-
reszt talapzatának kijavításával kezdték
a mesterek a munkát, és délután felállí-
tották a kõkeresztet. Felszentelésére va-
lószínûleg május közepén kerül sor.

Kiss Éva

Majális 2007
Május elsején a „Kistérségi kavalkád-

dal“ vette kezdetét a Duna-parti program,
melynek keretében már hagyományosan a
helyi és környékbeli kulturális csoportok
mutatkoztak be. A gyerekek körében nagy
sikert aratott a Varnyú Country együttes,
akik szintén visszatérõ vendégei a földvá-
ri rendezvényeknek. A csoportok bemu-
tatkozását a mostanság divatos karaoke
party szakította meg, a kicsik pedig egész
nap tréfás vetélkedõkön vehettek részt. 

A program legnépszerûbb része a grill
és tárcsás ételek versenye volt, melyet má-
sodik alkalommal hirdettek meg a
szervezõk. A népszerûséget jelzi, hogy a

tavalyi tizenegy csapat helyett idén már ti-
zennyolc csapat nevezett és az ételek ská-
lája is szélesebb volt. A háromtagú zsûri –
Ráthgéber László, Kiss Lajos és Tóth Ist-
ván – az ízek mellett a tálalást is értékelte,
abban pedig tagadhatatlanul a Szent Ró-
kus Borlovagrend vitte el a pálmát. A ver-
senyt is õk nyerték grillezett pulyka éte-
lükkel, melyet aszalt szilvás párolt ká-
posztával és gyümölcssalátával tálaltak. A
pulyka mellett sült kolbászt és hozzá való
italokat kínáltak a lovagrend tagjai. Máso-
dik helyezett lett Kovács Lászlóné bárány
sültje, harmadik helyen Babi és csapata
végzett vegyes grill táljukkal. A progra-
mot a Varnyú Country esti koncertje zár-
ta.

Sziegl Erika



7.

A: A háború elõtt Földvá-
ron nem tartottak majáliso-
kat. A háború után, amikor
kommunizmus lett, kény-
szerbõl menni kellett a vál-
lalattal felvonulni. Sztálin-
városba jártam dolgozni, de
ilyen felvonulásokat Föld-
váron is tartottak. 

Dunaújvárosban a Vasmû
úton mentek a felvonulók.
Kötelezõ volt részt venni,
mert ha nem ment az em-
ber, megjegyezték, és pél-
dául nem részesült jutalom-
ból. Ingyen virsli, sör járt a
résztvevõknek. Nem ma-
radtam ott egyszer sem, amikor vége lett a
felvonulásnak hazajöttem, de az ott lakók
mentek a szigetre, az erdõbe szórakozni. 

B: Rákosi alatt az ötvenes években már
rendeztek felvonulásokat. A központban a
tanácsház elõtt, vagy a Kossuth Lajos ut-
cán a községháza végénél állt a tribün,
amin helyet foglaltak a vezetõk, párttitkár,

tanácselnök… elõttük vo-
nult el a tömeg. Hajnalban
már tombolt a zene, reggel
ötkor már az orosz katona-
zenekar játékára ébredtünk.
A vállalatok dolgozói
különbözõ helyeken gyüle-
keztek. Transzparenseket
vittek. Kivonult a kender-
gyár, a gumisok, a szövet-
kezet dolgozói. Mezõgaz-
dasági gépekkel is vonul-
tak. Kötelezõ volt a részvé-
tel, bár többen leléptek me-
net közben, már a felvonu-
lás elején. A hivatalos be-
szédek után a tömeg levo-

nult a parkba, ahol ingyen virsli, pohár sör
járt mindenkinek, aki ment, ehetett-iha-
tott. 

A második háború után megalakult
Nagy Sándor gyógyszerész és Kelemen
Gyula cukrászmester vezetésével a Hor-
gász Egyesület, a Kis-Dunán felépült a
horgásztanya. A majálisok szervezését a

horgászok baráti társasága kezdte, csatla-
koztak hozzájuk a sportkörösök: Nagy
Sanyiék, Jancsóék, Bucsiék, Fogarasiék,
Révészék, Dunaiék, Kluppék, akik min-
den évben kint voltak. Majd a rendezvény
bõvült, cégek állítottak sátrakat. A gumi-
sok dolgozói között nagyon sok pecás
volt, a szövetkezet, a kendergyár dolgozói
is kijöttek családostul a Kis-Dunára. A vi-
lágon mindenkivel lehetett találkozni. A
híd csak 1950-ben készült el, így az elsõ
idõben csónakkal lehetett átmenni a szi-
getbe. A kompszerû motorcsónak a volt
villanyteleppel szembõl indult, és a régi
szigeti strandnál szálltunk ki. Baracskai
volt a hajós, õ szállította az embereket,
legalább tíz utast fel tudott venni, de volt
olyan hajója is, amivel kocsikat is át tudott
vinni a szigetbe. Onnan gyalog mentünk a
horgásztanyára, a kishíd állt, nem rombol-
ták le a háború alatt. Vitte mindenki az en-
ni-innivalót. Demizsonokban, termoszok-
ban cipeltük a hideg teát. Simon Béla volt
a gondnok, felesége a büfét vezette. Ami-
kor elkészült a híd, buszjáratok vitték a
közönséget. Sokan fõztek, halászlé, pör-
költ, sült keszeg jutott a kirándulóknak.
Cigányzenekarok játszottak, fürödtünk,
táncoltunk, aki akart csónakázott. Az erdõ
tele volt gyöngyvirággal. A tanya körül ál-
ló hatalmas fák árnyékában beszélgettek
késõ délutánig az emberek. 

Kiss Éva

Majális
A májusi szép idõ kicsalja az embereket a természetbe. Baráti, munkahelyi
közösségek, falvak, városok lakói szórakoznak-szórakoztak a szabadban.
Az elmúlt rendszerben pedig kötelezõen felvonulásokkal emlékeztek meg
a munka ünnepérõl. Régi beszámolókat gyûjtöttem arról, hogy hogyan zaj-
lott ez Földváron.

A Cantemus a
Bárdos Zenei
Heteken

Idén 31. alkalommal rendezték meg a
Bárdos Lajos Zenei Heteket Budapesten.
Az országos, sõt utóbb nemzetközivé
bõvült fesztivál szellemiségét, koncepci-
óját haláláig, 1986-ig Bárdos Lajos je-
lenlétével támogatta. Halála után
Miskolczi Ottó színmûvész és felesége,
Kempelen Tünde vállalta és tartja szív-
ügyének a szervezést, a rendezvény ha-
gyományainak megõrzését.

Az április végétõl június elejéig tartó
elõadás-sorozat körképet mutat be Ma-
gyarország és a környezõ országok zenei
életérõl, vokális, hangszeres, egyházi,
világi és népzenei mûfajokon keresztül a
régmúlttól napjainkig. A Bárdos Lajos
Zenei Hetek nemzetközivé szélesedését

mutatja, hogy ebben az évben Kárpátal-
járól, Erdélybõl, a Vajdaságból, Szerbiá-
ból és Szlovákiából is érkeztek kórusok.
A rendezvény alapja a magyarországi
kóruskultúrának, ezért is volt
megtisztelõ a felkérés, melyben a
szervezõk többek között a dunaföldvári
Cantemust Vegyeskart kérték fel a ren-
dezvény nyitónapjának egyik szere-
plõjéül. 

Az április 28-dikai esemény a Budai
Várban zajlott, a Magyar Tudományos
Akadémia Kongresszusi Termében, ahol
az öt fellépõ közül a Cantemus második-
ként lépett színpadra. Repertoárjukból –
a szervezõktõl kért Kodály és Bárdos
mûvön kívül – a weikersheimi testvérvá-
rosi kórus karnagya, Bert Ruff Gospellje
hangzott el, szólisták közremûködésével.
Szólót énekelt Elekné Csollány Éva, Re-
gényi Júlia és Dr. Bodolai György, zon-
gorán kísért Perémi Erzsébet.

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
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Sárdy János születésekor
szülei Nagykónyiban éltek,
ahonnan 1909-ben költöz-
tek a Somogy megyei
Andocsra. Mindkét helyen
szatócsboltot mûködtettek,
majd a család Zalakoppány-
ban telepedett le, ahol az
édesapa a helyi szövetkezet
üzletvezetõje lett. Késõbb
szükségbõl a család ketté-
vált: Sárdy János a nagy-
bátyjához került Szigetvár-
ra, öccse a szülõkkel ma-
radt. 

Sárdy János 1922-ben kezdte meg a ta-
nulmányait a pápai tanítóképzõben. A ba-
konyi városban érték az elsõ színházi él-
mények is; a Jókai Mór Színházban látott
zenés darabok kapcsán fogalmazta meg
igazi célját: énekelni szeretne színpadon. 

1927. június 25-én vehette át tanítói ok-
levelét, és családi közbenjárással Duna-
földváron kántortanítóként helyezkedett
el. Kántorként gyakran énekelt
esküvõkön, temetéseken, városi ünnepsé-
geken, és egyre gyakrabban hívták a me-

gyeszékhelyre, Szekszárdra
is alkalmi elõadásokra. 

Dunaföldvár Sárdy számá-
ra a színészpályára való fel-
készülés idõszakát jelentette.
A tanítás mellett képezte a
hangját, csütörtökönként –
ilyenkor szabadnapos volt – a
kora reggeli hajóval Pestre
utazott, énektanárt keresett,
próbaéneklésekre járt.

Mentora Palotai Árpád, a
Magyar Királyi Operaház
korrepetitora lett, aki ingyen

vállalta a tanítását.
1936-ban az operaház ösztöndíjasaként

Puccini Pillangókisasszonyában debütált,
1936. október 6-án pedig már a Bánk bán-
ban énekelte Ottó szerepét. 

Két év múlva lett a Magyar Királyi Ope-
raház állandó tagja. Elsõ nagy sikereinek
egyike Poldini: Farsangi lakodalomjában
Kálmán diák megformálása volt. Ettõl fog-
va az Operaház sztárjaként egyre nagyobb
szerepeket osztottak rá; énekelte Dávid
szerepét Wagner A nürnbergi mesterdal-
nok címû darabjában, játszotta Papagenót

Mozart Varázsfuvolájában, Almavivát
Rossini darabjában. Gyakran felkérték
klasszikus operett-szerepekre is. 1940 ja-
nuárjában próbafelvétel készült vele, s egy
csapásra filmcsillaggá vált. A filmjeiben
énekelt betétdalok szinte napok alatt slá-
gerré váltak, s ennek köszönhette Fényes
Szabolcs felkérését, hogy vállaljon ven-
dégszereplést a Fõvárosi Operettszínház-
ban. Olyan nagyságok társaságában lépett
színpadra, mint Honthy Hanna, Szeleczky
Zita, Kiss Manyi és Latabár Kálmán.

A világháború ideje alatt végig az opera-
ház tagja volt, s csak hosszas tépelõdést
követõen 1958-ban szerzõdött át a
Fõvárosi Operettszínházhoz, melynek ha-
láláig tagja maradt. 

Bár számtalan vidéki fellépést, külföldi
turnét vállalt, magánéletében visszavonul-
tan élt, Lilikével, feleségével és lányával,
Julikával. Zárkózott, szerepeire fegyelme-
zetten készülõ, a napi gyakorlásokat egé-
szen utolsó idõszakáig szigorúan betartó
személyiség volt.

Halála váratlanul következett be, mind-
össze 62 éves volt.

Emlékére Kisfaludy Stróbl Zsigmond
mellszobrot készített, Nagykónyiban em-
lékszobát hoztak létre, Hévízen, ahol
gyakran vendégszerepelt szintén emlék-
táblát helyeztek el.

Balogh Emese

100 éve született Sárdy János
1907. július 27-én Nagykónyiban született a színész, operett- és operaéne-
kes Sárdy János, aki tanítói pályáját Dunaföldváron kezdte. 

Mûvelõdési Ház
májusi program

Május 12. szombat, 10–14 óráig

Nyílt nap a foltvarró klubban

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a

Foltmûvek

Május 16. szerda 13 óra

Barátaink a vonós hangszerek

A Tolna Megyei Ifjúsági Vonós

Kamarazenekar

Internetezési lehetõség, nyomtatás,

fénymásolás

VIII. DUNAFÖLDVÁRI VÁRJÁTÉKOK
Május 26. szombat
14.30 „Fából szabadon“ Csepeli István és Smidt
Sándor kiállításának megnyitója a Fafaragó
Galériában. A kiállítást megnyitja: Jankovics
Marcell
Május 27. vasárnap
9 óra Istentisztelet – Öregtemplom
VÁRUDVAR
Egész nap kézmûves vásár, mesterség bemutatók 
10.30 A VÁRMÚZEUM megnyitója
„Változó Afrika“ – Kinshasa, egy modernizálódó afrikai nagyváros, XX. száza-
di magyar Afrika-kutatók – fotókiállítás. A megnyitón közremûködik a Sankofa
afrikai táncegyüttes.
11.00 „Bergengócia“ kalandjátszó gyerekeknek.
14.00 Diósdi Bajvívó Egylet és a Dunaújvárosi Hagyományõrzõ Íjászok bemu-
tatója.
16.00 Pünkösdi királyválasztás, közben mutatványosok.
17.00 Sütõ András: KALANDOZÁSOK IHAJCSUHAJDÁBAN komédia a
Magyar László Gimnázium diákjainak elõadásában.
19.00 VODKU EGYÜTTES koncertje – zene Közép- és Kelet-Európából

Sárdy János
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A zöld könyv célja, hogy a Bi-
zottság alaposabban megismer-
hesse azokat a problémákat,
amelyekkel a fogyasztók és az
ipari szereplõk ezen a téren
szembesülhetnek, ezáltal megál-
lapíthassa az átfogó célokat, va-
lamint meghatározhassa a továb-
bi munkát igénylõ területeket.
Ez a fellépés fontos része az
egységes piac jelenleg folyó fe-
lülvizsgálatának, amely azt hiva-
tott biztosítani, hogy a bizottsági
szakpolitikák teljes mértékben
megfeleljenek a XXI. század el-
várásainak. A Bizottság 2007.
július 16-ig várja a zöld könyv-
höz fûzött hozzászólásokat.

Charlie McCreevy, a belsõ pi-
acért és a szolgáltatásokért
felelõs biztos kijelentette: „Va-
lóban egységes piacot szeret-
nénk teremteni a lakossági pénz-
ügyi szolgáltatások terén, hogy
az európai polgárok kézzelfog-
ható elõnyök széles körét élvez-
hessék: igényeiknek megfelelõ
minõségi szolgáltatásokat kapja-
nak, nagyobb bizalmat keltõ kí-
nálatból választhassanak, és tel-
jesebb tájékoztatást és tanács-
adást vehessenek igénybe dönté-
seik megalapozásához. Minden-
kit felkérek, hogy ossza meg ve-
lünk nézeteit arról, mindezt ho-
gyan lehetne elérni.“

A lakossági pénzügyi szolgál-
tatások hozzátartoznak az uniós
polgárok mindennapi életéhez.
Az eddig elvégzett vizsgálatok
azonban azt mutatják, hogy ezen
a területen az elmúlt években el-
ért fejlõdés ellenére még mindig
nem valósult meg a szolgáltatá-
sok integrációja, és számottevõ

verseny sem alakult ki. Az uniós
fogyasztók ezért nem élvezhetik
az egységes piac elõnyeit.

A pénzügyi szolgáltatások po-
litikájára vonatkozó fehér
könyv, a Bizottság által a lakos-
sági banki szolgáltatások terén
elvégzett ágazati vizsgálat és a
vállalati vagyonbiztosításról
szóló idõközi jelentés alapján a
lakossági pénzügyi szolgáltatá-
sokról szóló zöld könyv megha-
tározza a Bizottság lakossági
pénzügyi politikájának átfogó
céljait, kifejti, hogy mi szüksé-
ges ahhoz, hogy az integrált
pénzügyi piac valóban elõnyös
legyen a fogyasztók számára, és
egyben visszajelzést is kér az
érdekeltektõl a felvázolt irány-
vonalakkal kapcsolatban.

A Bizottság elsõsorban három
területen kívánja javítani a la-
kossági pénzügyi szolgáltatási
piac integrációját:

– A fogyasztók elvárásainak
megfelelõ szolgáltatások nyújtá-
sa, választék, érték és minõség
biztosítása, ami a jól szabályo-
zott szabad piac és az erõs ver-
seny révén érhetõ el. 

– Az európai fogyasztók bizal-
mának növelése helyes döntések
meghozatala érdekében. Ez ak-
kor érhetõ el, ha a fogyasztók
szükség esetén megfelelõ védel-
met kapnak, a pénzügyi szolgál-
tatók pedig megbízhatóak, és
pénzügyi helyzetük stabil.

– A harmadik kihívás, hogy a
fogyasztók akkor is megtalálják
az elvárásaiknak legjobban
megfelelõ megoldást, ha azt egy
tõlük távol letelepedett szolgál-
tató kínálja. Ez leginkább azáltal

érhetõ el, ha a fogyasztók képe-
sek jó, a helyzetüknek leginkább
megfelelõ döntéseket hozni. Ez
viszont egyrészrõl jobb pénz-
ügyi alapismereteket, világos,
megfelelõ és idõszerû tájékozta-
tást, másrészrõl a hasonlónak
tartott termékek közötti igazsá-
gos versenyt feltételez.

A Bizottság 2007. szeptember
19-én meghallgatást tart a zöld
könyv által elindított konzultáci-
ós folyamat eredményeinek ösz-
szegzése céljából, és ennek kere-
tében szeretné megismerni az ér-
dekeltek véleményét arról, hogy
mely kezdeményezések révén
volna elérhetõ a lakossági pénz-
ügyi szolgáltatások belsõ piacá-
nak hatékonyabb mûködése. A
konzultációs folyamat eredmé-
nyei beépülnek az egységes piac
2007 õszén nyilvánosságra ho-
zandó felülvizsgálatába.

Az érdekeltek hozzászólásait
2007. július 16-áig fogadják. A
hozzászólásokat a következõ
címre kell küldeni: markt-retail-
consultat ion@ec.europa.eu.
Ezeket ellenkezõ értelmû kérés
hiányában közzéteszik a Bizott-
ság honlapján.

A zöld könyv és a meghallga-
táson való részvétel feltételei a
következõ címen érhetõk el: 

http://ec.europa.eu/internal_-
market/finservices-retail/poli-
cy_en.htm

MEMO/07/160

(Az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviseletének sajtó-

közleménye)

Uniós hírek
Belsõ piac: A Bizottság vitát kezdeményez a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jövõbeni
uniós politikáról

Az Európai Bizottság zöld könyv formájában közzétette a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal
kapcsolatos uniós politika jövõjérõl alkotott elképzeléseit. A lakossági pénzügyi szolgáltatások kö-
rébe tartoznak a bankszámlák, a kölcsönök, a jelzáloghitelek, valamint a befektetési és biztosítási
egyéni szolgáltatások. 
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„Fiatal koromban sokat meséltek róla az
idõsebbek. Tudtam, hogy gyakran járt itt,
sok barátja volt. Magam is szeretem a fo-
cit, ismertem fényképrõl, cikkekbõl õt is,
sikereit is. 1981-ben az Édesség presszó-
ban dolgoztam. Egy szép nyári napon egy
idegen férfi kért kávét a pultnál. Nagyon
ismerõs volt. Percekig gondolkodtam,
hogy honnan ismerem. Valahogy mindig a
fiatal Puskás képe ugrott be. Végül udvari-
asan megszólítottam: – Ön Puskás úr? –
Igen –válaszolta –, de nem úr, hanem Pus-
kás Öcsi. Így ismerkedtünk meg. Elmesél-

te, hogy hosszú idõ után
most jöhetett haza
elõször, és itt a földvári
rokonoknál laknak, ép-
pen az Édesség presszó
fölött. Ezután majdnem
minden nap lejött kávéz-
ni, fröccsözni. Ilyenkor
többen körülültük az asz-
talt és hallgattuk õt.
Ónódi Zoli bácsi, Doór
Öcsi, Kovács Viktor,
Lukács Pista meg még
mások is gyakran meg-
fordultak az asztalánál.
Közvetlen ember volt.
Sokan meg akartak vele

ismerkedni, mikor észrevette, hogy valaki
félénk, vagy bizonytalan, õ maga nyújtott
elõször kezet, és leültette. 

Beszélt a madridi éveirõl, de a disszidá-
lás körülményeirõl soha. Szerintem kicsit
félt is, nem tudta, hogy fogadják majd Ma-
gyarországon. Nem is Pestre, hanem Föld-
várra jött elõször a feleségével a rokonok-
hoz. Majdnem egy hónapot töltött itt. Sok
régi barátjával találkozott, és persze újakat
is szerzett. Volt, hogy késõ estig beszélget-
tünk a teraszon, az ablakból szóltak neki,
hogy kihûl a vacsora. 

Az akkori magyar focit nemigen ismer-
te, de a földvári után érdeklõdött. Kérdez-
te az eredményeket, kérdezte, kik játsza-
nak a csapatban. Így került sor aztán arra a
bizonyos meccslátogatásra. Németkér el-
len játszott csapatunk, s vasárnap délután
kivittem Öcsi bácsit a meccsre. Vittünk
magunkkal egy demizson bort, szódát. So-
kan voltak a pályán, híre járta, hogy jön
Puskás is. Kijöttek a régi haverjai. A kez-
dés elõtt szóltam a játékvezetõknek, hogy
vendégünk van, és szeretne kezet fogni a
játékosokkal. Elõször alig akarták elhinni,
hogy itt van Puskás Ferenc. Kezet fogott a
játékosokkal, a bírókkal, s borozgatás köz-
ben végignézte a meccset. A földvári fiúk
nagy gólarányú gyõzelmet arattak. Ittléte
alatt híre járta az országban, hogy hazajött.
Sokat telefonált, õt is keresték telefonon.
Végül összejött a pesti találkozó a régi
sporttársakkal. Én vittem fel Budapestre a
Népstadionba. Láttam rajta, hogy tartott a
találkozástól, 25 év után újra látni a régi
csapattársakat. Õ még akkor disszidensnek
számított, de biztos tisztázta a hatóságok-
kal, hogy nem lesz bántódása idehaza. A
stadionnál tettem ki az autóból. Vagy har-
mincan vártak rá. Ott volt Bozsik, Hideg-
kúti, Buzánszki, az akkori MLSZ vezetés.
Pár nap múlva visszajött Földvárra. Utána
feleségével együtt Budapestre költöztek.
Ebben az évben rendezték tiszteletére a
meccset a Népstadionban.

Ezután külföldön edzõsködött, ekkor
nem találkoztam vele. Majd, amikor vég-
leg hazajött, Pesten sokszor felkerestem.
Találkoztam vele a régi Sípos éteremben
is. Sokat emlegette a földvári barátokat.
Miután betegsége úrrá lett rajta már csak a
híradásokból értesültem róla.“ 

Szabados Sámuel

Puskás Ferenc emlékei nyomában
Dunaföldváron
A nemrég elhunyt világhírû labdarúgó, Puskás Ferenc szoros szálakkal
kötõdött városunkhoz. Házassága révén rokonlátogatóban többször meg-
fordult Földváron. Barátokra, ismerõsökre tett szert az 50-es, majd a 80-as
években. Sorozatunkban a világsztár emlékei után kutatunk. Azok szólal-
nak meg, akik személyesen ismerték. Ráthgéber László 1981-ben ismerke-
dett meg Puskás Öcsivel.

INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉS

A Dunaföldvári Önkormányzat
pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
70/2007. (III.27.) KT. számú határozata
alapján az alábbi ingatlanok licitálás
útján történõ értékesítésére:

1. a dunaföldvári Pince köz 1. szám
alatt található 3544 hrsz-ú területû telek

2. a 3548 hrsz-ú 46 m2 nagyságú
présház a hozzá tartozó pincével

3. a dunaföldvári Iskola u. 12. sz. (3202
hrsz.) alatt lévõ telek

Induló licit ára:
1. 3544 hrsz-ú telek 2.900.000 Ft+ÁFA
2. 3548 hrsz-ú présház 1.000.000 Ft+ÁFA
3. 3202 hrsz-ú telek 2.500.000 Ft+ÁFA
A részletes pályázati anyag 2007.

április 18-tól vásárolható meg 11.000
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 letéti díjat befizeti
a Polgármesteri Hivatal pénztárába 2007.
május 14. 12 óráig.

A letéti díj összege:
1. 3544 hrsz-ú telek 145.000 Ft+ÁFA

2. 3548 hrsz-ú présház 50.000 Ft+ÁFA
3. 3202 hrsz-ú telek 125.000 Ft+ÁFA
A letéti díj:
– sikertelen pályázat esetén a licitálást

követõ 10 napon belül visszafizetésre
kerül

– sikeres pályázat esetén a vételárba
beszámításra kerül.

Az árverés idõpontja: 2007. május 15.
(kedd) 10 óra 30 perc

Helye: Polgármesteri Hivatal,
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. (I. emelet 6.
sz. iroda).

Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár

Ráthgéber László
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2007. május 25 és június 14. 17 órakor

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

Gazdasági társaságok, kereskedõk,
szolgáltatást végzõk részére felhívás!
Értesítjük a kedves potenciális partnerünket, hogy társaságunk a Paks kereskedelmi
centrumában lévõ MATÁV székházat megvásárolta.
Társaságunk az épület külsõ homlokzatát a kor követelményeinek megfelelõen kí-
vánja felújítani. Az emeleten 25 m2 körüli irodák kerülnek kialakításra, míg a föld-
szinten a Dózsa Gy. utca és a posta felõli részen az épület DNY-i sarkán nagymé-
retû üveghomlokzat beépítésével 250 m2 üzlet, illetõleg szalon, avagy színvonalas
iroda kerülhet kialakításra.
Az ingatlanhoz 20 személygépkocsi parkolása biztosított az épület mellett, a Vil-
lany utca-Báthory utca sarkán.
Érdeklõdni: Dr. Wartig László ügyvédnél, elõzetes értesítés mellett Paks, Dózsa Gy.
u. 102. szám alatt, a 75/ 510–073-as telefonon, vagy a 06–20/ 972–40–43-as mobil-
számon lehet.

Soros hirdetések
Fogsor javítása rövid határidõre! Szemé-

lyesen érdeklõdni: kedd–szerda

9.00–10.30-ig Sztankovicsné Plávity Valé-

ria. Dunaföldvár, Beszédes sor 4. Telefon:

25/435–093 ill. 20/982–42–76

*   *   *

Sürgõsen jó gazdát keresünk egy szelíd,

kistermetû fiatal kutyának. Túri Állatkli-

nika.

*   *   *

Családi okok miatt gondos gazdinak el-

ajándékoznánk egy két éves, fekete, hím

pulikutyát. Telefon: 75/342–221
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„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 14 %.
Kezelési költség: egyszeri 1%.
Hitelbírálati díj: nem kerül felszámításra.

A 2007. január 1-jén már számlával rendelkezõ ügyfelek 2% kamatkedvezményben részesülnek.
THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft-os hitelfelvételnél 1–3 éves futamidõre 15,02–15,96%.
Bõvebb tájékoztatást a Takarékszövetkezet kirendeltsége ad.
Dunaföldvár, Béke tér 5. Telefon: (75) 541–514

Jelen tájékoztatás nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.
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Mólófelújítás és
horgászversenyek
a Kis-Dunán
Április közepén került sor a horgász-
egyesület kis-dunai mólójának felújí-
tására. A fapadlók lecserélése jelen-
tette a fõ feladatot. Fenyõ helyett
idõt állóbb akác került a stégre. A
munkát végzõ mintegy tíz fõs brigád
nagyrészt horgászokból állt, akik
társadalmi munkában vállalták a
munkát. 

Jagodics István szervezõ szerint mintegy
160 ezer forintba került a felújítás, mely
összeg természetesen a munkadíjat nem
tartalmazta. Új mólórész is vízre került. A
földvári vízisportkör átadott a horgászok-
nak a Nagy-Dunáról egy stéget, amelyet te-
herautón szállítottak ide. Felújították, majd
speciális darus kocsival tették vízre. Újabb
húsz csónakhellyel bõvült ezáltal a kiköté-
si lehetõség. 

Április végén elkezdõdtek a szokásos évi
horgászversenyek. A múlt évi magas vízál-
lás átírta a versenynaptárt, több rendezvény
el is maradt. Idén tavasszal egyelõre min-
den a tervek szerint halad. Április 28-án
délelõtt a fiatalok versenyére került sor.
Kedvezõ vízállás, kellemes napos idõ fo-
gadta a résztvevõket. A 15 induló elõször
az elméleti megmérettetésen vett részt.
tesztlapot töltöttek ki a szabályzat és a ter-
mészet ismeretébõl. Ezután kerültek elõ a
horgászbotok. A szabályok ismertetése
után már a fogásra koncentrált mindenki. A
legkisebbek szülõi felügyelet mellett ültek
a vízparton. Két kategóriában hirdetett
gyõzteseket Somogyi László versenybíró.
A gyermek kategória elsõ helyezettje
Hujber János lett 1440 gramm súllyal. Má-
sodik Turcsik Gergõ 900 grammal, harma-
dik Sztik Zoltán 780 grammos fogással. Az
ifjusági kategóriában Podonyi Csaba fogta

a legnagyobb mennyiséget (2580 gramm),
megelõzve Bagó Gábort (1810 gramm).
Harmadik helyen Meiszter Máté végzett
(1600 gramm). A versenyzõk és a
gyõztesek értékes jutalomban részesültek. 

Április 30-án szintén kedvezõ idõjárás
fogadta a felnõttek versenyét. 25 nevezõ
közül 22-en indultak a megmérettetésen.
Sportszerû légkör jellemezte a versenyt, a
szabályokat mindenki betartotta. A legjobb
eredményt Krisztián János érte el 3540
gramm fogással, másodikként Vagyon
Miklós végzett 3420 grammal, Jagodics
István 3240 gramm súllyal a harmadik lett.
Szoros volt a küzdelem, dekagrammok
döntöttek a helyezésekrõl. Május 20-án a
megyei versenyen mérettetik meg magukat
a legjobb földvári horgászok.

Szabados Sámuel

Földvári sikerek a
regionális twirling
versenyen
Április elején városunk adott otthont
a Dunántúli Regionális Twirling Ver-
senynek, hol négy egyesület
versenyzõi küzdöttek a sikerért. A
nap során több mint nyolcvan
versenyzõ lépett fel. A tét nagy volt,
hiszen a dobogós helyezettek a tata-
bányai országos döntõbe jutottak. 

A verseny díszvendége volt Vadóc Lász-
ló a Magyar Twirling Szövetség elnöke,
aki dicsérte a szervezõket, hiszen kiváló
feltételeket teremtettek a verseny számára.
A hazai twirling sport csak néhány éves
múltra tekint vissza. Idén csatlakozott Ma-
gyarország a nemzetközi szövetséghez.
Külföldön egyelõre bemutatókon vesznek
részt a magyar lányok, de remélhetõen rö-
vid idõn belül versenysikereket is fel tud-
nak mutatni. 

Ez az úgynevezett „botdobálós“ sport

egyben mûvészet is, harmóniát, mozgás-
kultúrát igényel. Hazánkban jelenleg a
sportág népszerûsítésénél tartunk. Minden
egyes bemutató, vagy verseny egyben pro-
paganda és toborzó. Egyre több az érdek-
lõdõ fiatal, és Dunaföldvár ezen a területen
jó példát mutat. 

A földvári csapat remekül szerepelt ezen
a napon, sok versenyzõ képviselheti váro-
sunkat a tatabányai országos döntõn. A csa-
patversenyt Dunaföldvár nyerte. Párosban
és egyéniben is sok hazai érem született. A
szóló kategóriában, mely szabad programot
jelentett hármas hazai sikert könyvelhet-
tünk el: 

I. Rivnyák Viktória
II. Dunai Zsuzsanna
III. Bartalos Hajnalka
A páros verseny során szintén hat földvá-

ri lány vehette át az érmeket:
I. Csányi-Szakács
II. Dunai-Kovács
III. Huszárik-Czere kettõs
A Junior 'A' kategória egyéni verseny:

aranyérmese Rivnyák Viktória lett.
Ezüstérmesek: Junior D – Koskai Anett;

Kadet D – Fodor Ivett. Bronzérmesek: Ju-
nior B – Kovács Petra; Junior C – Huszárik
Tamara; Junior D – Bartalos Hajnalka.

Szabados Sámuel

Diákolimpiára
készülnek

Kedvezett a meleg tavasz a kajak-kenu
szakosztálynak, már márciusban vízre tet-
ték a csónakokat, így az erõnléti edzések
mellett elkezdõdhetett a felkészülés a nyári

diákolimpiára. Azt megelõzõen több verse-
nyen is részt vesznek a gyerekek, hogy a
nagy megmérettetésen kellõ rutinnal ren-
delkezzenek. Sziklenka László mesteredzõ
elmondta, hogy a szakosztály mûködését
fõként a szülõk finanszírozzák, akik sza-
badidejükben versenyekre viszik a gyere-
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keket, és sokat jelent Albu György támoga-
tó segítsége is.

Sziegl Erika

Sportköri tervek
Árpilis 21-én tartotta évi rendes közgyû-

lését a Dunaföldvári Vízi Sportkör a Botel
Admirál állóhajón. Az elnöki beszámoló a
2006. év tevékenységérõl és 2007. év ter-
veirõl szólt, melyek közül az egyik legfon-
tosabb a pontonok meghosszabbítása, több
kikötési lehetõséget biztosítva ezzel a Du-

nán túrázóknak. A sportkör minden évben
részt vesz a városi nagyrendezvényeken, és
az idén sem maradhat el a Bajai Halász-
léfõzõ verseny meglátogatása. Amennyi-
ben az egyesület pályázati pénzhez tud jut-
ni, folytatják a legénységi kabinok felújítá-
sát, így néhány szálláslehetõség is rendel-
kezésre állna azoknak, akik többnapos tú-
rájuk során Dunaföldváron kötnek ki. A
sportkör ingyenes kikötési és evezési
lehetõséget biztosít a kajak-kenu szakosz-
tálynak, támogatva ezzel a szûkös anyagi-
akkal rendelkezõ egyesületet.

Sziegl Erika

Kézilabdásaink az
érmes helyekért
küzdenek

Tavasszal sorozatban nyerik meccseiket
kézilabdásaink. Április 7-én a szezonnyitó
meccsen Dávodot fogadtuk. Ellenfelünk a
tabella 7. helyén áll. A nagyrészt fiatalok-
ból álló egyesület nemigen tudta a földvári
támadásokat lefékezni. Magabiztos játék-
kal nagy gólarányú gyõzelmet arattunk. 

A második fordulóban a Kalocsai KC
vendégei voltunk Ellenfelünk tehetséges fi-

atalok alkotta csapat, nagyrészük az NB II-
es gárdában is bajnoki meccseket játszik.
Jó az erõnlétük, talán a rutin még hiányzik
náluk. Ezt használta ki gárdánk, taktikus já-
tékkal biztos gyõzelmet arattunk. Tartot-
tunk a találkozótól, ezért is meglepõ a
gyõzelem. 

Április 21-én Kiskunfélegyházát fogad-
tuk. Gyõzelemben reménykedtünk, ami
nem is maradt el. A játék alacsony színvo-
nalú volt, kevés gól esett. Biztos vezeté-
sünk tudatában átvettük ellenfelünk lassú
játékstílusát, de ezen a délutánon ez is elég
volt a sikerhez. 

Sajnos Soltvadkerten elszenvedtük idei
elsõ vereségünket. Sérülések miatt alig volt
cserelehetõségünk. Tartalékosan felálló
csapatunk így is nagyszerûen helyt állt. A
félidõben még vezettünk, de a meccs végén
ellenfelünk jobban koncentrált. 

Harmadik helyen állunk jelenleg a tabel-
lán, néhány pontra lemaradva a listavezetõ
Miklós KC-tól. Esélyünk van a dobogós
helyek egyikének megszerzésére. A
mezõny elég szoros, egy–egy gyõzelem,
vagy vereség jelentõsen átrendezi a tabella
állását. 

Eredmények:
Dunaföldvár–Dávod 32:15
Kecskemét–Dunaföldvár 29:21
Dunaföldvár–Kiskunfélegyháza 16:7
Soltvadkert–Dunaföldvár 26: 23

Szabados Sámuel

Lukács
István
1947–2007

Hosszú, sú-
lyos beteg-
ség után el-
hunyt Lukács
István az
1960–70-es
évek nagyszerû labdarúgója. 

Fiatalon, ifistaként kezdte pályafutását a
hatvanas évek elején, majd tehetsége révén
rövid idõn belül a felnõtt keret tagja lett.
Középpályás poszton remekül védekezett
és támadott. Erõs fizikumának köszön-
hetõen a csapat meghatározó játékosa lett.
Lelkesedése magával ragadta csapattársait
is. Legendásak voltak távoli szabadrúgásai,
melyeket hatalmas erõvel és pontosan tu-
dott kapura rúgni. Napjainkban is emlege-
tik egyik bajnoki meccsen elért gólját, ame-
lyet negyven méter távolságból szabadrú-
gásból ért el. 

Sok barátot, ismerõst szerzett megye-
szerte az évek során, amelyek egy részét
élete végéig ápolta. Nem csak a foci állt kö-
zel hozzá. A földvári kézilabdacsapatban is
játszott egy ideig. Itt is elsõsorban nagy
lövõereje volt figyelemre méltó. A kettõs
igazolással szombaton kézilabdázott, va-
sárnap focimeccsen játszott. 

Az aktív labdarúgás befejezése után sem
szakadt el a sporttól, hosszú éveken át pá-
lyagondnokként dolgozott. A földvári foci-
pályát méltán tartották akkor is, most is a
megye egyik legszebb, legjobb talajú pá-
lyájának. Nagy gonddal ápolta a füvet,
igyekezett a labdarúgók igényeit kielégíte-
ni. Kispályás focimeccseken szívesen vál-
lalt játékvezetõi szerepet, idõnként csukát
húzva beállt focizni az alkalmi öregfiúk
csapatába. Szurkolóként rendszeresen ki-
járt foci és kézilabda meccsekre, csapatát
sokszor vidékre is elkísérte. Érces hangon
buzdítani, dicsérni, de kritizálni is tudott.
Betegsége ellenére, amíg ereje engedte, ki-
járt a mérkõzésekre. Betegágyán pedig vé-
gig érdeklõdött a földvári sporteredmények
után.

A dunaegyházi temetõben utolsó útjára
sok barát, ismerõs elkísérte.

Lukács sporttárs, emléked a sportbarát-
okban örökké élni fog. Nyugodj békében.

Szabados Sámuel

DSTE:
Karnyújtásnyira a
bajnoki címtõl

Továbbra is listavezetõ és bajnokesé-
lyes megyei harmadosztályú csapatunk. A
tavasz során még veretlen egyesület Pusz-
tahencsét fogadta hazai pályán április he-
tedikén. Ifjúsági mérkõzés ezen a találko-
zón nem volt. A felnõtt csapatok találko-
zója sokáig kiegyenlített játékot hozott. A

Süveges József

Lukács István
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30. percben Úr Tibor góljával sikerült ve-
zetéshez jutnunk. A második 45 percben
viszont nagy fölényben játszottunk. Sorra
érkeztek a hazai gólok. A 70. percben
Alberczki Gábor volt eredményes, öt perc
múlva Dr. Horváth Tamás lõtt gólt. Õ ta-
vasszal elõször lépett pályára, sikeres volt
az elsõ fellépése. A folytatásban Dunai
Zsolt két gólja alakította ki az 5:0-ás vég-
eredményt. A tabella alsó házában helyet
foglaló ellenféllel szemben magabiztos
gyõzelmet ért el a DSTE. 

A következõ fordulóban Györkönyön
folytatta nagyszerû szereplését a földvári
gárda. A jó játékerõt képviselõ házigaz-
dákkal szemben az elsõ félidõben már
3:0-ra vezettünk. A házigazdák sokszor
csak szabálytalanság árán tudták megállí-
tani csatárainkat, így Dunai két büntetõbõl
szerzett góljával a 20. percben már 2:0-ra
vezettünk. Ezután szintén sok helyzetünk
adódott, ezek közül a 45. percben
Lindinger távoli, 18 méterrõl leadott lövé-
se talált a hálóba. 3:0-ás vezetésünknél az
edzõ a szünetben több játékost cserélt, így
játékunk kissé átalakult. Ellenfelünk több
lehetõséghez jutott, szerencsére csak egy
szépítõ gólra futotta erejükbõl. A 3:1-es
gyõzelmet csak Dunai kiállítása árnyékol-
ta be, akit szövegelés miatt küldött idõ
elõtt öltözõbe a játékvezetõ. Fegyelmezet-
lensége miatt Dunait három mérkõzésrõl
eltiltották. A fiatalok idegenbeli 4:3-as
gyõzelmükkel három pontot szereztek. 

A hetedik fordulóban Pálfa volt ellenfe-
lünk, akikkel mindig kemény csatákat vív-
tunk. Az elõmérkõzést a vendégek nyerték
2:1-re. A nagy meccsen az elsõ félidõben
biztos vezetéshez jutottunk. Princz a 10.,
majd Alberczki a 14. percben ért el gólt. A
találatok számát Kun és Tóth szaporította
a második félidõben. Kun Gábort fegyel-
mezetlensége miatt a játékvezetõ a 60.
percben kiállította. Gábor egy mérkõzésre
szóló eltiltást kapott. Az utolsó percekben
játékunk könnyelmûvé vált, ezt ismerte fel
ellenfelünk és a 86. percben megszerezte
szépítõ gólját. 4:1-es gyõzelmünkkel tar-
tottuk vezetõ pozíciónkat a tabellán.

Kölesden ugyan pontokat vesztettünk,
de a játék képe alapján reális volt az 1:1-
es döntetlen. Dunai és Kun eltiltás miatt
nem játszott. Az elsõ félidõben szereztük
gólunkat Homoki közelrõl kotorta a háló-
ba a labdát. Vendéglátóink a 73. percben
egyenlítettek. Ifistáink pont nélkül tértek
haza, 3:1-es vereséget szenvedtek.

Szabados Sámuel

Lendületben a
DFC

Gyõztes meccsek jelezték elsõ osztályú
gárdánk áprilisi szereplését. Az ötödik
fordulóban az õsszel jó formát felmutató
Decset fogadtuk. Ellenfelünk soraiban
több idõsebb rutinos játékos szerepelt. Õk
kezdtek jobban, a 15. percben védelmünk
megingását kihasználva vezetéshez jutot-
tak. A gól kissé felrázott bennünket, öt
perc múlva Lamm a szélen elfutva a hosz-
szú sarokba gurított. Az egyenlítõ gólnak
nem sokáig örültünk, a 22. percben ismét
a vendégeknél volt az elõny. A második
félidõben nagyobb akarással küzdöttek a
földvári fiúk. Erõnléti fölényünk is ki-
domborodott. A 60. percben Lamm szög-
let utáni fejesbõl egyenlített. Ezután nyílt
lett a küzdelem. Egyre több helyzetünk
adódott. A 80. percben Nagy Lajos hosszú
labdával indította Laczát, aki nem hibá-
zott, közelrõl a hálóba gurított. A
hátralévõ percek hoztak még izgalmat, de
az eredmény már nem változott. 3:2-re
gyõztünk. A fiatalok szintén sikerrel sze-
repeltek ezen a hétvégén, 4:1-re gyõztek. 

A következõ fordulóban Dunaköm-
lõdön folytatódott jó szereplésünk. Az
elõmérkõzés is biztató volt számunkra.
4:0-ás sikert könyvelhettek el az ifisták. A
felnõttek találkozóján magabiztosan kezd-
tük a játékot, ellenfelünk meg is lepõdött
csapatjátékunk láttán. Nagy Lajos bün-
tetõbõl szerzett vezetést számunkra, majd
az idén igazolt Hargitai akcióból növelte
elõnyünket. 2:0-ás vezetéssel fordultunk.
A folytatás viszont meglepetést hozott
számunkra. A korábban Földváron focizó
remek játékos, s egyben a Dunakömlõd
edzõje Farsang János rövid idõn belül két-
szer is a kapunkba talált, így döntetlen ál-
lásból kellett folytatnunk a játékot. A rö-
vid hullámvölgyön gyorsan túljutottunk.
Lacza góljával a vezetést megszereztük, s
hogy elõnyünk biztos legyen a 88. perc-

ben Nagy Lajos szabadrúgásból beállítot-
ta a 4:2-es végeredményt. 

A két gyõzelem önbizalmat adott egyle-
tünknek, ezzel az érzéssel vártuk
következõ ellenfelünket Madocsát. Sok
szurkoló érkezett a szomszéd település-
rõl, így a találkozó presztízs jelleget öl-
tött. Ideges volt a hangulat a pályán, mely
átragadt a nézõtérre is. Fölényben játszot-
tunk, de helyzeteinket az elsõ félidõben
nem tudtuk értékesíteni. A második játék-
rész is fölényünkkel jellemezhetõ, noha
ellenfelünk kontrái veszélyesnek bizo-
nyultak. Érezni lehetett, hogy nem sok
gólt lát a közönség ezen a napon. A 65.
percben kezezés miatt büntetõhöz jutot-
tunk, melyet a feszült hangulatban Nagy
Lajos a kapufára rúgott. Már sokan el-
könyvelték a döntetlent, de tíz perccel a
befejezés elõtt szép akciógól született.
Lamm szélrõl jövõ beadását Alberczki
látványosan a hálóba rúgta. Az utolsó
percekben ellenfelünknek nagy helyzete
adódott, de szerencsére nem tudták érté-
kesíteni. 1:0-ás gyõzelmünk már a harma-
dik sikert jelentette sorozatban. Az ifisták
szintén egy góllal gyõztek. 

A következõ hétvégén Dunaszentgyör-
gyön folytatódott bajnoki szereplésünk.
Ellenfelünk nemrég esett ki az NB III-ból.
Tudtuk, hogy nehéz meccs vár a fiúkra. A
mérkõzés során végig egyenrangú partne-
rek voltunk, sõt az elsõ félidõben kimon-
dottan jól játszottunk. A találkozót a 75.
percben esett gól döntötte el, sajnos mi
voltunk a szenvedõ alanyok. 1:0-ás hazai
siker született. Az ifisták szintén veresé-
get szenvedtek 4:2 arányban. 

Másnap április 29-én került sor arra a
jótékonysági mérkõzésre, melynek bevé-
telét a családtagjait balesetben elvesztõ
Kiss István megsegítésére ajánlották fel a
szervezõk. A DFC vendége az elsõ osz-
tályban szereplõ Paksi FC volt. A vendé-
gek nagylétszámú delegációval érkeztek,
maguk is adakoztak a nemes cél érdeké-
ben. Sok játékos lépett pályára mindkét
gárdában. Tiszteletre méltó, hogy vendé-
geink a legjobb játékosállománnyal érkez-
tek, minden focista szívesen eleget tett a
felkérésnek. A mérkõzést az elsõ osztályú
csapat nyerte 5:0 arányban, de az ered-
ménynél is fontosabb, hogy több, mint
százharminc ezer forint gyûlt össze támo-
gatásként. A találkozó végén a házigazda
DFC közös vacsorára hívta meg a vendé-
geket.

Szabados Sámuel



Megjelenik 600 példányban
Kiadja a Part-Oldalak Kulturális Egylet

Felelõs szerkesztõ: András Ferenc,
Tördelés: Magyari Ákos

Cím: 7020 Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.,
Telefon: (75) 341–176,

Honlap: www.partoldalak.atw.hu,
szerkeszti Kuti Péter

Nyomtatja: SÉD Nyomda Kft.,
7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.,

Telefon: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

11. péntek A dicsõség
zászlaja
feliratos, amerikai

12. szombat Hasutasok 
magyar

18. péntek 300
feliratos, amerikai

19. szombat Hannibál 
ébredése

10 óra feliratos, francia-am. thriller

25. péntek Dreamgirls
feliratos, amerikai

26. szombat Zene és szöveg
feliratos, amerikai

Június

1. péntek Rocky Balboa
feliratos, amerikai

2. szombat 56 csepp vér
magyar

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

május

Állatokkal  kapcsolatban üzletünkben
ingyen hirdethet .

Bolhacseppek 380 Ft-tól
Bolhanyakörvek 445 Ft-tól
Bolhaírtó samponok 480 Ft-tól
Húsos mellcsont 195 Ft/kg

Folyamatosan megújuló akciókkal ,  széles  
választékkal  várjuk kedves
vásárlóinkat.

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17

Koccanás
Április elején összekoccant két gépko-

csi, ezt követõen az egyik dunaföldvári
gépkocsitulajdonos jármûvét szán-
dékosan megrongálták, másfélmillió fo-
rint kárt okozva benne. A rendõrség
megállapította a rongáló személyét, aki
elismerte tettét. Mivel fiatalkorú, ügyé-
ben a paksi rendõr fõkapitányság folytat-
ja a vizsgálatot. A közlekedési baleset
körülményei után a paksi kapitányság
Közlekedési Alosztálya nyomoz. 

Autólopás
Elloptak egy Ford Fiesta személygép-

kocsit, amit a rendõrök néhány nappal
késõbb Solton sértetlen állapotban meg-
találtak. Legújabban a bûnözõk kedvenc
területe lett a Kadarka, Szõlõskertek utca
és környéke. A rendõrjárõrök kiemelten
figyelik a területet, de nagyon fontos,
hogy a lakosok is segítsék munkájukat
azzal, hogy figyelmesek, és a járõrkocsit
azonnal hívják, ha gyanúsan viselkedõ
idegeneket, vagy gépkocsik mozgását ta-
pasztalják.

Országos közlekedésbiztonsági
ellenõrzés

A tragédiák, a rengeteg súlyos közle-
kedési baleset – fõleg a hétvégeken,
kikényszerítették, hogy a rendõrség or-
szágos akciókkal próbálja jobb belátásra
bírni a magukról megfeledkezõ
sofõröket. Áprilisban két alkalommal
rendeztek több rendõr részvételével köz-
lekedésbiztonsági és közrendvédelmi ak-
ciót. A helyi állomány munkájába vidéki
kollégáik is bekapcsolódtak. Cél volt ki-
szûrni az ittas és az engedély nélkül
vezetõket. A hétvégi éjjeli akcióban töb-
bek között fennakadt nyolc ittas vezetõ
az ellenõrzés során. A nappali akció
eredménye olyan bûnelkövetõk elfogása
lett, akik ellen a bíróság már meghozta
ítéletét, valamint négy engedély nélküli
vezetõt is elõállítottak. Az országos ak-
ció folytatódik az év végéig. 


