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A képrõl hiányzó további csapattagok: Lindinger Miklós, Markovics László, Gyulai András,
Homoki Attila
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Délelõtt nyílt meg a múzeumban az Af-
rika kiállítás. Az ünnepélyes megnyitón
részt vett Miguel Vahekeni, az Angolai
Köztársaság nagykövete. Beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy a fekete kontinens
egyre több bemutatkozási lehetõséget kap
Magyarországon. Két éve Pécsett volt egy
nagyobb Afrikát bemutató kiállítás, Buda-
pesten már 24 éve rendeznek Afrika napot,
a fõvárosban mûködõ Afrika Központ pe-
dig mindenki számára megtekinthetõ.

A kiállítást városunk polgármestere nyi-
totta meg. A vármúzeum alsó termében a
20. századi magyar Afrika-kutatók fotói
kerültek bemutatásra rövid életrajzzal. A
felsõ termekben egy modernizálódó afrikai
nagyváros, Kinshasa hétköznapjai eleve-
nedtek meg fotókon és tárgyakon. A láto-
gatók ízelítõt kaphatnak az öltözködés kul-
túrából a kiállított ruhák révén, de lát-
hattunk itt Kongóban készült köznapi
használati és fogyasztási cikkeket.

A megnyitón a Sankofa táncegyüttes
adott látványos mûsort. A hazánkban élõ
ghánai fiatalok 2002-ben alapították
együttesüket. A tánc, a hangszerek, a ru-
hák hûen adták vissza hazájuk népi kultú-
rájának értékeit. Mûsorukban arra töreked-
tek, hogy a Ghánában élõ különféle tör-
zsek eltérõ szokásait, hagyományait mu-
tassák be. 

Már a délelõtti órákban, fõleg a gyere-
kek szórakoztatására a rendezvény hangu-
latához illõ programok kezdõdtek. A Diós-
di Bajvívó Egylet tagjai a középkori lova-
gi tornák hangulatát varázsolták a 21. szá-
zadba. Korabeli fegyverekkel tartottak
harci bemutatót; a közönség is kipróbál-
hatta a kardokat, a dárdákat, a buzogányo-

kat. Az egylet már bemutatkozott Duna-
földváron a korábbi játékok alkalmával,
szívesen fogadták az idei meghívást is,
mondván az itteni közönség érdeklõdõ, a
nap hangulata pedig nagyszerû. 

A dunaújvárosi hagyományõrzõ íjászok
sátra elõtt is nagy volt az érdeklõdés, sorba
kellett állni, hogy valaki néhány
nyílvesszõt lõhessen a céltáblára. 

A kisebb gyerekek számára Bergengócia
országa született meg erre a napra a várud-
varon. Még az államhatár is ki volt jelölve
kötéllel, amelyet csak en-
gedéllyel lehetett átlépni.
Sok érdekes játék, feladat
várta az ifjú utazókat eb-
ben a csodaországban. Az
ügyesség és a leleményes-
ség nagy szerepet játszott
az itteni utazás során. 

Délután négy órakor
kezdõdött a pünkösdi ki-
rályválasztó vetélkedõ.
Három legény veselkedett
neki a megmérettetésnek.
Embert próbáló feladat
volt a petrencés rúd kitar-

tása és a kõgolyóhajítás. A legkellemesebb
próba a leánycipelés volt, itt mindegyik
résztvevõ igyekezett a legtökéletesebben
megfelelni. Az idei pünkösdi királyi címet
Puskás Tibor, az MLG diákja nyerte el.
Egy évig õ viseli a címet és élvezi az ezzel
járó kiváltságokat. 

Késõ délutánra a nézõtér is megtelt, so-
kan kíváncsian várták a hagyományos
színielõadást, melyet a gimnázium tanulói
mutattak be. Sütõ András Kalandozások
Ihajcsuhajdiában címû mesejátékában
mintegy harminc szereplõ lépett színpadra.
A több mint egyórás elõadásra hetek óta
készültek a diákok. A darab látványos volt,
vidám, ugyanakkor komoly üzenetet köz-
vetített gyermek és felnõtt számára
emberiességrõl, barátságról, szeretetrõl. A
fõszerepet Eper Márton 9. évfolyamos di-
ák játszotta, a darabot Lukácsi Pálné
tanárnõ rendezte több kollégája segítségé-
vel. A díszletek Kiss Éva tanárnõ ötletei
alapján készültek, a hangtechnikát Kiss
Boldizsár 11. évfolyamos tanuló biztosí-
totta. 

A hangulatos elõadás után a Vodku
együttes szórakoztatta a közönséget A kö-
zép és kelet-európai könnyû és népzene is-
mert dallamai csendültek fel a  földvári ko-
ra nyári estében. 

Szabados Sámuel

Ismét pünkösdi várjátékok
Néhány év kihagyás után ismét várjátékokat rendezett a Mûvelõdési Köz-
pont és a Magyar László Gimnázium. Pünkösd vasárnapján színes progra-
mok, kiállítások várták az érdeklõdõket a várudvaron. Ez alkalomból nyíltak
meg a vár kapui a széles közönség elõtt a két évig tartó felújítás után. 
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Kuti Valéria titkár értékelte az elmúlt
idõszakot. Ez alkalomból meghívót kaptak
a leköszönõ illetve a rendszeres véradók,

meghívták a szponzorokat és az
együttmûködõ szervezetek vezetõit. A tit-
kár szerint az elmúlt öt évben kibõvültek a
feladatok. Rendszeresé vált a gyermektá-
boroztatás, a gyermeknapi programok
szervezése, szélesedik a ruhaosztó akció
is. Napjaink gazdasági, társadalmi viszo-
nyait ismerve nõ a rászorulók aránya, de
szerencsére egyre több az adakozó is, eb-
ben az évben a német támogatás megszû-
nésének ellenére minden igénylõt el tudtak
látni ruhával. 

Hagyatéki felszámolás során bútorado-
mányozással is támogatni tudják a

nagycsaládokat, vagy a hátrányos helyzet-
ben élõket. Az év hátralévõ része is sok
munkát ad az aktivistáknak. A pünkösdi
segélyosztás után a nyári teendõkre kell
koncentrálni. Júliusban, augusztusban
megkezdõdik a tanszer-, táska-, könyv-
gyûjtés az iskolába készülõ gyerekek szá-
mára. Megindul az õszi véradás szervezé-
se. 

Természetesen egész év során gyûjtik a
karácsonykor kiosztásra kerülõ segélycso-
magokat. Rendszeres a kapcsolat a város
iskoláival, a nagycsaládosok szervezeté-
vel, a Máltai Szeretetszolgálattal, és min-
den olyan szervezettel, amelynek célja,
feladata a támogatásra szorulók, a hátrá-
nyos helyzetûek megsegítése. Az újabb tá-
mogatók, szponzorok bevonása alapfel-
adat, ahogyan a város közéletében való ak-
tív részvétel is immár annak tekinthetõ -
hangsúlyozta Kuti Valéria. Az emléknapi
program a Ladi pincében közös vacsorával
zárult.

Szabados Sámuel

Megemlékezés a Vöröskeresztes
világnapról
A helyi Vöröskereszt szervezete minden év májusában megemlékezik a vi-
lágnapról. A Duna-parti Hõsök emlékmûvénél gyertyát gyújtanak, és eléne-
kelik a Himnuszt. Öt évenként az emlékezés kiszélesedik egy nagyobb hor-
derejû, idõszak-értékelõ rendezvénnyé. Az idei emléknap is ennek a jegyé-
ben telt. 

Tisztújító gyûlést tartott a FIDESZ Ma-
gyar Polgári Szövetség dunaföldvári szer-
vezete június 4-én a Centrum étteremben.
A kétévente tartott tisztújítás során a párt
elnökét és az alelnököket, azaz a
vezetõséget választják újjá. A tagság ez al-
kalommal megerõsítheti tisztségükben a
vezetõket, illetve leválthatja õket, visszalé-
pés esetén új személyt delegál a tisztségek-
re. 

Ismét elnökké választották Takács Zol-
tánt, aki egyetlen jelöltként indult, és egy-
hangú szavazással újabb két évre bizalmat
kapott. A vezetõségben változás történt,
Szutyányi Zoltán visszalépett eddigi alel-
nöki tisztébõl, helyét a vezetõségben ez-
után a tagok döntése alapján Nagy László
tölti be. A korábbi három vezetõségi tagot
Dr. Nyúli Gyulánét, Szabó Pétert és Mohai
Gyulánét tisztükben megerõsítette a tag-
ság.

Szabados Sámuel

Ismét Takács Zoltán lett az elnök

Sajtóközle-
mény

A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség Tolna Megyei Ön-
kormányzati Tagozata 2007.
június 5-én tartotta tisztújító
ülését. A Tolna Megyei Önkor-
mányzati Tagozat elnöke dr.
Puskás Imre, a Tolna Megyei
Közgyûlés elnöke lett. 

Alelnöknek választották:
Széles Andrást, Tamási alpol-
gármesterét, Horváth Istvánt,
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármesterét, Barnabás Ist-
vánt, Paks alpolgármesterét és

Patay Vilmost, dombóvári ön-
kormányzati képviselõt. 

Az önkormányzati tagozat
országos tanácsába az alábbi
küldöttek lettek megválasztva:
dr. Puskás Imre, a Tolna Me-
gyei Közgyûlés elnöke, Kapi-
tány Zsolt, a Tolna Megyei
Közgyûlés alelnöke, Ribányi
József Tamási polgármestere.
Pótküldöttek: Rózsai Éva, a
Tolna Megyei Közgyûlés Jogi
és Ügyrendi Bizottságának tag-
ja és Tilmann András Diós-
berény polgármestere. 

Szekszárd, 2007. június 7. 
Réger Balázs 
kabinetvezetõ

A Dunaföldvári Önkor-
mányzat pályázat útján
történõ bérbevételre meghir-
deti az alábbi ingatlanokat kü-
lön- külön, illetve egy hely-
ségként

1. Dunaföldvár, Rákóczi F.
u. 2. szám alatti 24 m2 alapte-
rületû helyiség, valamint

2. Dunaföldvár, Rákóczi F.
u. 2. szám alatti 42 m2 alapte-
rületû helyiség.

A ingatlanok kereskedelmi
üzlethelységként, illetve iro-
dahelységként üzemelteth-
etõk. 

Az ingatlanokról további in-
formációt a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Mûszaki
Irodája ad.

Részletes Pályázati kiírás
2007. június 12-tõl - július 10.
10 óráig vásárolható meg
11.000Ft/db áron a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal
pénztárában (hétfõ-csütörtök
10-12 óráig)

Az árverés idõpontja: 2007.
július 11. (Szerda) 10 óra, he-
lye: Polgármesteri Hivatal,
nagyterem.

Üzlethelyiségek bérbeadása
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Dunaföldvár város képviselõ-
testülete május 29-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 24 nyil-
vános és 3 zárt ülésen tárgyalandó
téma szerepelt. Az ülésen minden
képviselõ jelen volt.

Az elsõ napirendben a testület Böde Jó-
zsef, a Mezõgazdasági és Környezetvédel-
mi Bizottság külsõs tagjának lemondása
miatt Bartáné Ringbauer Paulát választotta
meg a bizottság új kültagjaként, majd jelen-
tést fogadott el a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.

Ezután a DIT Kht. 2006. évi munkájáról
szóló beszámolót fogadták el a képviselõk.
Ráthgéber Lászlóné ügyvezetõ elmondta,
hogy a cég tavalyi bevétele 411 millió Ft,
kiadása 389 millió Ft volt, adózás utáni
nyeresége 20 millió 633 ezer Ft, ebbõl köz-
hasznú nyereség 13 millió 940 ezer Ft, vál-
lalkozási nyereség 6 millió 693 ezer Ft volt.
A képviselõ-testület Ráthgéber Lászlónét
eredményes munkájáért 2 havi bérének
megfelelõ jutalomban részesítette, 2007. ja-
nuár 1-jétõl pedig fizetését 380 ezer Ft/hó
összegben határozta meg.

A negyedik napirendben Varga Lajos, a
DUNAVÍZ Kft. ügyvezetõje számolt be a
cég 2006. évi munkájáról. Beszámolójában
elmondta, hogy a Kft. az Orpheus beruhá-
zás keretei között végzett komoly csapa-
dékvíz-elvezetési és csatornázási munká-
kat. Komoly elõrelépés történt a szennyvíz-
hálózat minõségi javításában, az átemelõk
korszerûsítésében, fejlesztették a cég irá-
nyítástechnikáját, szennyvízszippantót,
eszközöket vásároltak. A Kft. likviditási
problémái megoldódtak, bevezették az új
díjbeszedési rendszert. Madocsa, mint szol-
gáltatási terület kiesésével jelentõs
bevételtõl esik el a cég, ezért új bevételi
forrásokat kell keresni. A testület Varga La-
jost eredményes munkájáért 2 havi bérének
megfelelõ jutalomban részesítette. Ezzel a
napirenddel kapcsolatban a testület rendele-
tet módosított a lakossági csatornadíj kom-
penzációja és közkifolyó megszüntetésérõl.

Ezután a képviselõk elfogadták a DDIF
Zrt. beszámolóját 2006. évi munkájáról, a
cég azonban üzleti tervet a 2007. évre nem
nyújtott be.

Ezután a helyi polgárõrség és a helyi
Tûzoltó Egyesület éves beszámolója követ-
kezett, a testület hozzájárult az Önkéntes
Köztestületi Tûzoltóság megalapításához,
majd a hatodik napirendben beszámolót
hallgatott meg a közbiztonság helyzetérõl.
Dr. Kuti István, a Paksi Rendõrkapitányság
vezetõje, és Domokos Attila, a Dunaföld-
vári Rendõrõrs parancsnoka sok képviselõi
kérdésre és észrevételre válaszolt, a Duna-
földváron elharapózott nem kívánatos je-
lenségekkel és cselekményekkel kapcsolat-
ban. 

A tizedik napirendben a képviselõk mó-
dosították szociális és gyermekvédelmi ren-
deletüket, majd elfogadták Dunaföldvár vá-
ros nevelési-oktatási intézményeinek racio-
nalizálási programját, illetve a mikrotérségi
oktatási intézmény tervezetét. 

A testület intézményi racionalizálási
program kidolgozásával bízta meg az okta-
tási intézmények vezetõit. Az elkészült ter-
vezetet Petrovics Józsefné, a Beszédes Jó-
zsef Általános Iskola igazgatója ismertette.
Ennek értelmében a 2007/2008-as nevelési-
oktatási évben az óvodában megszûnik a
kis létszámú fejlesztõ csoport, és a Hunya-
di Lakóparkban csak egy csoportot alakíta-
nak ki, így a jelenlegi 14 helyett 13 csoport
indul. Az általános iskolában megszûnik a
kis létszámú fejlesztõ osztály, a harmadik
évfolyamon pedig összevonással 3 osztály
indul. A hetedik évfolyamon csak 2, nyol-
cadik évfolyamon 3 osztály indul. A
gyógypedagógiai tagozaton 4 osztály indul,
így a Rákóczi utcai épület felszabadulhat.
Az alapfokú mûvészetoktatásban
minõsítési szigorítások következtében 2 fõ
dolgozó leépítése szükséges. 1 fõ hivatalse-
géd létszámleépítéssel, 1 fõ konyhai dolgo-
zó nyugdíjazással távozik. Az osztályok
számának csökkenése és a pedagógus óra-
számemelés is létszámleépítést indokol: az
alsó tagozaton 3 fõ, a felsõ tagozaton és a
szakiskolában 2 fõ, az óvodában 1 fõ, a
gyógypedagógián 1 fõ távozik. 1 fõ óvoda-
pedagógus és 1 fõ dajka nyugdíjazással tá-
vozik. Összesen tehát 13 fõvel csökken a
Beszédes József Általános Iskola dolgozói-
nak létszáma. A Magyar László Gimnázi-
umban létszámleépítés úgy történik, hogy
két nyugdíjba vonuló tanár helyét az intéz-
mény nem tölti be.

A következõ napirendekben a testület

döntött a közoktatási törvény szerinti sajá-
tos helyzet meghatározásáról, meghatározta
az általános iskola felvételi körzeteit, felül-
vizsgálta a nevelési-oktatási intézmények
Minõségirányítási Programjait, majd állást
foglalt a Tolna Megyei Önkormányzat ké-
résére középfokú intézmények összevoná-
sával kapcsolatban. 

Ezután a képviselõk tájékoztatót fogad-
tak el társulásban és kistérségi ellátási
szerzõdéssel végzett szociális
tevékenységekrõl, majd a polgármester ass-
zony tájékoztatója hangzott el a Paksi Kis-
térségi Társulás Társulási Tanácsában vég-
zett munkájáról.

A testület döntött a temetõ fenntartására
fordított összeg felosztásáról, majd a
képviselõk ismét felajánlották tiszteletdíjai-
kat civil szervezetek támogatására.

A következõkben lakossági kérelmek el-
bírálása következett ingatlan, telekvásárlási
ügyekben, illetve a Rákóczi utcai lakók for-
galomkorlátozási ügyében. Végül a testület
pályázat benyújtásáról döntött az augusztus
20-dikai rendezvényre.

A zárt ülésen a korábbi vezetõt, Pataki
Dezsõt választották meg a Mûvelõdési
Központ élére, elõkészítõ javaslatot tár-
gyaltak a DUNAVÍZ Kft. tevékenységi kö-
rének bõvítésére, végül a DDIF Zrt. köz-
gyûlési jegyzõkönyvében felvetett
lehetõségeket vitatták meg.

Baksay Erika

ÜLÉSTERMI

TUDÓSÍTÁSOK 

Elment
Miskolczi József
Hosszú, tartalmas, elnyûhetetlen vas-
munkás és földmûves élet végén, 88
évesen elment Miskolczi József.
Az egykori, doni háborút megjárt dél-
ceg katona dolgos életében család- és
munkaszeretõ szívember volt.
Nyugdíjas évtizedeiben közéleti mun-
kája -szerénységének megfelelõen -
csak szûkebb körben lett ismertté:
kiemelkedõ kezdeményezõje volt a má-
sodik világháborús emlékmû felállítá-
sának, majd a gyõzelem napi megemlé-
kezések szervezõje és szónoka lett.
Tagja volt a várost éveken át segítõ - õ
így mondta - "vének tanácsának"…
Kegyelettel gondozta néhányadmagá-
val a hadisírokat is.
Most már õ is ott van, a háborús emlék-
mûtõl néhány méterre - örökre.
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Városunk jegyzõjének tájékoztatása
alapján az esemény bûncselekménynek
számít, hiszen a sértett maradandó sérülé-
seket szenvedett, így az üggyel a rendõrség
foglalkozik. Természetesen a városvezetés

is lépéseket tesz. Amennyiben a kutyák
gazdája nem tartotta be az ebtartás szabá-
lyait, szabálysértést követett el, ez pénzbír-
ságot vonhat maga után. Az ügy még ki-
vizsgálás alatt áll.

A kutyatartás szabályait a városveze-
tés igyekszik betartatni. Sajnos a gazdák
egy része nem veszi komolyan az elõírá-
sokat, ebbõl gondok támadhatnak. A ve-
szélyes kutyákat külön nyilvántartásba
veszik, tartásmódjukat a lehetõségekhez
képest ellenõrzik. A bejelentés önkéntes,
vagyis a gazda feladata. Mivel többen
ezt nem teszik meg, így a hatóság nem is
tud a létezésükrõl, tehát ellenõriz-
hetetlenek.

Szabados Sámuel

Harci kutyák támadása
Május elsõ napjaiban a szomszéd harci kutyái támadtak meg városunkban
egy idõs asszonyt. Azonnal kórházba szállították, az orvosok napokig küz-
döttek életéért. Azóta állapota szerencsére javult. Több országos médium
is foglalkozott az esettel. 

Ingatlan
értékesítés

A Dunaföldvári Önkormányzat pályáza-
tot 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 1155 m2 területû telek

2. a dunaföldvári Iskola u. 12. sz. (3202
hrsz.) alatt található 1490 m2 területû telek

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

12-tõl 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. jú-
nius 10. (kedd) 12 óráig.

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

2. 3202 hrsz-ú telek 125.000 Ft
A letéti díj:
- sikertelen pályázat esetén a licitálást

követõ 10 napon belül visszafizetésre ke-
rül

- sikeres pályázat esetén a vételárba be-
számításra kerül.

Az árverés idõpontja: 2007. július 11.
(szerda) 10 óra 

Helye: Polgármesteri Hivatal, Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. (nagyterem)

Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvár

Orbán Jolán a kolozsvári  Babes-Bolyai
Tudományegyetem Filológiai Karán szer-
zett magyar-orosz szakos középiskolai ta-
nári diplomát, majd irodalomelméleti, fi-
lozófiai, esztétikai posztgraduális tanul-
mányokat folytatott a zürichi egyetemen,

illetve Párizsban, az École des Hautes
Études en Sciences Sociales-on. A Boston
College egyetemi tanulmányait követõen
lett a Pécsi Egyetem tanára, doktori, kan-
didátusi majd habilitációs vizsgát tett.
Ösztöndíjasként tanulmányokat folytatott
a Virginiában és Párizsban. A Mestertanár
és kétszeres Széchenyi Ösztöndíjas
elõadó elnyerte HESP Ösztöndíjat illetve
az Eötvös Ösztöndíjat is. 

Orbán Jolán irodami, etikai illetve filo-
zófiai témájú konferenciák rendszeres
szereplõje, Jacques Derrida dekonstruktív
filozófiájának hazai szakértõje.

A társadalmi nyilvánosság olyan teret
jelent - mondta elõadásában Orbán Jolán -
, ahol bárki, bármikor megszólalhat, el-
mondhatja véleményét, tartozik egy kö-
zösséghez, része ennek a térnek, alakít-

hatja azt. A II. világháború és az 1989 kö-
zötti idõszakban a nyilvános teret a politi-
kai erõk uralták, határozták meg ideológi-
ailag. Ezen ideológiailag lehatárolt,
meglehetõsen domináns tér mellett azon-
ban léteztek alternatívnak mondható nyil-
vánosságok is, például a szamizdat, a kül-
földön élõ magyarok által megnyitott
nyilvános tér. 1989 után szabadult fel az
immár általunk is alakítható nyilvános tér,
így a civil közösségek, egyesületek szint-
jén az átlagember megnyilvánulhat, ki-
mondhatja véleményét. Az aktuális politi-
kai tér Orbán szerint már bonyolultabb
kérdés. Lehet élni és visszaélni vele, de
lényege, hogy a politikai tér is köztérré
vált, azaz mindenki elmondhatja a véle-
ményét, akár tetszik ez másoknak, akár
nem.

Orbán Jolán a dekonstrukció felõl köze-
lítette meg elõadásában a demokrácia té-
makörét. Ez a filozófiai irányzat a nyilvá-
nos teret nem tekinti egyszer s minden-
korra adottnak, hanem attól függõen vál-
tozónak, ahogyan használjuk, alakítjuk
azt. Mint mondta, a világ sok országában
a nyilvánosság a demokrácia feltétele, ki-
alakult gyakorlata van, s ez hozzátartozik
a társadalmi játékszabályokhoz. Magyar-

Társadalmi nyilvánosság,
demokratikus kultúra
A Part-Oldalak Kulturális Egylet által szervezett Közös kincsünk a demok-
rácia címû sorozat utolsó, ötödik elõadását Orbán Jolán egyetemi tanár, a
Pécsi Tudományegyetem docense tartotta 2007. május 2-án a Magyar
László Gimnázium aulájában. Az elõadó a társadalmi nyilvánosságról és a
demokratikus kultúráról beszélt a megjelenteknek.

Orbán Jolán
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országon egyelõre még tanuljuk a nyilvá-
nos térben való viselkedést, s azokban az
idõkben élünk, amikor a már említett já-
tékszabályokat mi magunk alakíthatjuk.
Orbán Jolán szerint éppen ebben az
idõszakban több kezdeményezésre lenne
szükség az egyszerû állampolgárok
részérõl, segíthetnék az államot, hogy
közlésüket meghallja.

Az irodalom és demokrácia kapcsolatá-
ról az elõadó kijelentette: nincs demokrá-
cia irodalom nélkül, és nincs irodalom de-
mokrácia nélkül. Az irodalom jelenti min-
denkor azt a teret, ahol a társadalom sok-
szor következmények nélkül kimondhatja
a véleményét; a normális demokráciákban

kritikát gyakorolhat. Az a pillanat - mond-
ta Orbán Jolán -, amikor az irodalmat cen-
zúrázzák, a demokrácia végét jelenti, s
elkezdõdik az ideológiai nyomás.

Orbán Jolán a nyilvánosságot, a demok-
ráciát Jacques Derrida filozófiáján keresz-
tül mutatta be. A 2004-ben elhunyt fran-
cia gondolkodó nevéhez fûzõdõ a dekon-
strukció elmélet az irodalom mellett kiter-
jedt filozófiára és a képzõmûvészetre is.
Orbán Jolán évtizedeken át munkakapcso-
latban állt a francia filozófussal, aki több-
ször volt vendége a Pécsi Tudományegye-
temnek. Derrida a társadalmi nyilvános-
ságról így vall: "Amikor azt mondják,
(…) hogy az államnak garantálnia kell a

véleményszabadságot és a szólásszabad-
ságot, és ezt mindig új feltételek között
kell megtennie - figyelembe véve a kom-
munikáció és az információ felgyorsult
fejlõdését -, ez alatt azt értjük, hogy az ál-
lamnak ezt a szabadságot ott is elõnyben
kell részesítenie, ahol sem joga, sem esz-
közei nincsenek ezek kritikai hatásának
ellenõrzésére. 

Az államnak nemcsak kötelessége, ha-
nem érdeke is egy elõre nem ellenõrzött
térnek - nevezetesen a kalandos kísérlete-
zés terének - a megnyitása, amit elõre fel-
szabadított minden szerzõdés, azaz min-
den célszerûség alól."

Balogh Emese

Április végén elhunyt Újbányai Ferenc.
Szûk családi körben helyezték végsõ
nyugalomra a Fehérvári utcai teme-
tõben. Mérnökként dolgozott az ország
különbözõ településein, nagyberuházá-
sok, hidak, üzemek építését vezette.
Utolsó munkahelye Pakson volt, részt
vett az atomerõmû építésében. Nyugdí-
jasként kertjét, különleges virágait
gondozta. Feri bácsinak köszönhetõ,
hogy az elsõ híd mûszaki rajzai és az
édesapja által készített, az építés folya-
matát bemutató fényképek, azok ritka,
üveglapon lévõ negatívjai a város tulaj-
donába kerülhettek. Támogatta újsá-
gunk munkáját, elbeszéléseivel hozzá-
segített Földvár történetének megisme-
réséhez.
Nyugodjon békében!

Szerk.

Biogazdálkodás és
borgasztronómia

A Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Kht. ügyvezetõje Kiss La-
jos Csaba tizenkét hetes tanfolyamot szer-
vezett azoknak a borászoknak, akik szak-
mai tudásuk karbantartását, fejlesztését
fontosnak tartják. A 30 résztvevõ elméleti
és gyakorlati képzés keretében a szakterü-
letek neves képviselõinek segítségével
bõvíthette ismereteit. A biogazdálkodás
témakört a Tolna Megyei Agrárkamara
képviseletében Jaksa Péter Titusz, a
szõlõtermesztés, borászat területét Módos
Ernõ, a megye fõborásza, a gasztronómiai
ismereteket pedig Kovács János Venesz-
díjas mesterszakács adta elõ az érdek-

lõdõknek a paksi családsegítõ szolgálat
elõadótermében. A gyakorlati helyszínek-
nek Kiss Károly paksi és Hanák Tibor
bölcskei borászok ajánlották fel présházu-
kat. A tanfolyamot a Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítvány és a Paksi
Atmerõmû Zrt. finanszírozta.

Sziegl Erika

Tájékoztatom
ügyfeleinket, 

hogy a Tourinform iroda a várudvarra,
az újjáépített Ispánházba költözött. 

Címünk: 7020 Dunaföldvár, Rátkai
köz 2. Telefon: 75/341-176, e-mail:
dunafoldvar@tourinform.hu

A felújított várudvar pincéjében
igényesen kialakított bortrezorok bér-
lésére van lehetõség. Az éves bérleti díj
fejében a bérlõ névre szóló tároló helyet
kap, amelyben 21 palack bor elhe-
lyezésére van lehetõség, és bármikor
igénybe veheti a pincét borbemutatóra
vagy borkóstoltatásra. Bõvebb informá-
ció a Tourinform irodában.

Sziegl Erika  irodavezetõ

A Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesület 2007. évi
közgyûlésének határozatai

1/2007. sz. közgyûlési határozat: 2006.
évi közhasznúsági jelentés elfogadása

2/2007. sz. közgyûlési határozat:
Táncoktatási díj kifizetésének elfogadása

3/2007. sz. közgyûlési határozat: 2007.
évi költségvetési tervezet elfogadása

4/2007. sz. közgyûlési határozat: Ko-
vács Zoltánné titkár titkári megbízásáról
valamint tagságáról való lemondásának
elfogadása

5/2007. sz. közgyûlési határozat: Var-
ga Ákos megválasztása az egyesület tit-
kári posztjára
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"A kézirat már
régóta készen állt,
de pénzhiány miatt
csak most jelenhe-
tett meg. Szelle
Zsigmond Pakson
született, de élete
nagy részét Duna-
földváron élte le.
Õ leírja, számára a
régészeti tevé-
kenység hobbi, jó
kikapcsolódás a
munkája mellett.
Nem tekinthetõ
felelõtlen turkáló-
nak, akik sokan
voltak korában, tu-
dásra tett szert, fel-
jegyzéseket, vázla-
tokat készített az
ásatásokról, me-
lyek ma is tanulmányozhatók. Kapcsolatot
tartott hivatásos tudósokkal, például Török
Auréllal. Gyûjteményét, régészeti, numiz-
matikai, geológiai és könyvgyûjteményét a
paksi polgári fiúiskolának adományozta
1894-ben. A gyûjtemény nagy része Duna-
földvár határából elõkerült régiségekbõl
állt. Tartalmazott 51 darabból álló geológi-
ai, 232 régészeti, 426 tételes numizmatikai
leletet, 79 kötet könyvet, valamint egy 60
füzetet tartalmazó gyûjteményt. Egy szer-
tárt rendeztek be az iskolában, ahol az
anyag folyamatosan, adományokból
bõvült. A háború alatt munkaszolgálatoso-
kat, hadifoglyokat, végül orosz katonákat
szállásoltak el az iskolában. Sajnos a hábo-
rú után az anyag nyomtalanul eltûnt.

Írásom négy részbõl áll: foglalkozom
Szelle életével, munkájával, gyûjteményé-
vel, nyomtatásban megjelent, régészeti té-
májú írásaival, ezt kiegészítik fényképek,
melyek különlegesek, az 1890-es években
készültek. Ebbõl az idõszakból nem marad-
tak fenn ilyen tárgyú fényképek, leszárma-
zottja, Csoma Jánosné sz. Filep Edit bocsá-

totta rendelkezésünk-
re."

Ki is volt Szelle
Zsigmond?   

Nemesolcsai Szelle
Zsigmond õsi magyar
család ivadéka, õse
Zelle Miklós 1492-4-
es években Horvátor-
szág bánja. Pakson
született 1838-ban.
Középiskolai vizsgáit
Kalocsán tette le,
majd Pesten folytatta
tanulmányait. 1856-
tól 63-ig katona, mint
hadnagy szerel le.
Szekszárdra költö-
zött, ahol II. alje-
gyzõként dolgozott a
megyénél. 1866-ban
megnõsült, felesége

Béri Balogh Honóra, Béri Balogh Ádám
kuruc brigadéros dédunokája. 1872-tõl
Dunaföldváron lakott, ahová járásbírónak
nevezték ki.  

"1872 óta lakott Dunaföldvárott s - cso-
dálatos! - azóta soha el nem kívánkozott.
Nagy része lehet ebben annak, hogy Föld-
vár határa nagyon alkalmas volt búvárko-
dó természetének foglalkoztatására. Id.
Hõke Lajossal megismerkedvén, szenvedé-
lyes munkása lett az archaeológiának.
Szünidõben napokon keresztül kint tartóz-
kodtak a határban s kutattak mindenfelé.
Két napszámos kíséretében Baracstól
Kömlõdig bejárták a földvári határt - itt is,
ott is ásva, - hogy az eltemetett római út
irányát föltalálhassák. Kutatásaik ered-
ményérõl a lapokban szoktak beszámolni.
A régiségeket (anyagi áldozatok árán is)
folyton gyûjtögette: egész kis múzeumot ál-
lított össze belõlük s azokat nemrégiben a
paksi m. kir. Állami polgári iskolának aján-
dékozta, numizmatikai s könyvgyûjtemé-
nyével együtt. (Kár, igen nagy kár, hogy a
földváriak nem mutattak e gyûjtemény iránt

oly kevés érdeklõdést csak, hogy biztos
megõrzését megigérték volna! Hiszen ez
esetben nem Paks kapta volna meg azt s a
Földvár õskorát kutató archaeológusnak
nem kellett volna e gyûjtemény tanulmá-
nyozása miatt Paksra utazgatnia.) Hasznos
munkálkodásával magára vonta a pestiek
figyelmét. Pulszky Ferenc, dr. Hampel Jó-
zsef, dr. Török Aurél, dr. Czobor Béla, dr,
Fröhlich Róbert ismert jeles tudósainkkal
megismerkedvén, még inkább hozzáfogott
kedvenc tudományága mûveléséhez. Rend-
szeres ásatásokat végzett nemcsak a föld-
vári, hanem a szomszédos bölcskei, szen-
tandrási stb. határokon, hol népvándor-
láskori sírokat is talált. Ezekrõl az Arch.
Értesítõben értekezik. Tudományos mun-
kálkodásának legszebb s Földvárra nézve
megbecsülhetetlen gyümölcse: A Duna-
földvár régi emlékei címû remek munkála-
ta, melyet a magyar tud. Akadémia saját
költségén adott ki az Arch. Közlöny XIV: k.
1-33. l 1895-ben. A természettudományi és
archaeológiai társulatoknak rendes, a m.
kir. magyarhoni földtani társulatnak tiszte-
letbeli tagja."

(Cziráky Gyula)
Dunaföldváron hunyt el 1897-ben, földi

maradványait felesége birtokán, Faddon
helyezték örök nyugalomra. Haláláról nem
csak a Szekszárd Vidéke, a Tolnamegyei
Közlöny, de az Archaeologiai Értesítõ is
megemlékezett.

(Szelle Zsigmond élettörténetét K. Né-
meth András írása, valamint Cziráky Gyu-
la monográfiájának felhasználásával és
idézetével állítottam össze.)    

Kiss Éva

"… a régészetbe hébe-hóba
belekontárkodom…"

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
irodák, ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vétel-
hez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügy-
intézéssel, 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

A paksi Városi Múzeumban május 10-én délután a Paksi Múzeumi Füzetek
4. könyvecskéjének bemutatójára gyülekeztek az érdeklõdõk. Dr. Várady
Zoltán kandidátus mutatta be K. Németh András, a múzeum munkatársának
írását. A szerzõ a méltatlanul elfeledett Szelle Zsigmond dunaföldvári járás-
bíró régészeti kutatásairól, módszerérõl, gyûjteményérõl, annak sorsáról
írt. K. Németh András így beszél munkájáról: 

Szelle Zsigmond
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Régóta készül-
tem erre a pályá-
ra, de az minden-
képpen megma-
radt bennem,
ahogy felsõ tago-
zatos koromban
a földrajzot taní-
tottam - saját ma-
gamnak. A
szülõi házunk fo-
lyosóján volt egy
térkép, azon mu-
togattam, mi hol
van, és ez a kis
tanítósdi játék
nagyon tetszett
nekem. A föld-
rajzot azóta is nagyon szeretem, mindig
örülök, amikor a környezetismeretben föld-
rajzi anyag következik, és végre taníthatom.

Akkor miért nem lettél földrajz szakos
tanár?
Mert a kicsik közelebb állnak hozzám,

úgy érzem, jobban szót értek ezzel a korosz-
tállyal. Ugyanakkor érdekes lehet kama-
szokkal dolgozni, akiknek már egészen má-
sok a problémáik. 

Bizonyára így van, bár a felsõs korosz-
tályról igen sok panaszt hallani.
Nem irigylem a felsõs tanárokat: sem az

örökös épületrõl-épületre vándorlás, sem az
idõbeosztásuk miatt nincs elég idejük arra,
hogy intim kapcsolatot alakítsanak ki a gye-
rekeikkel, még a saját osztályukkal sem.
Márpedig ha a gyerek a tanárát elfogadja,
ha kötõdik hozzá, hadd ne mondjam, szere-
ti, azt is elfogadja, amit a tanár közvetít. Az
alsó tagozatban gyakori, hogy a gyerek a ta-
nítója kedvéért tanul, mondjuk nem ked-
vence a matematika, de miatta becsülettel
dolgozik. S ha ez a kapcsolat gyerek, tanár
és tantárgy között megszakad, megszûnik
egy motiváció.

Empatikus, elfogadó alkatú pedagógus-
nak ismertelek meg. 
Nem jellemzõ rám a vasszigor, bár a

munkában nem tûrök lazaságot. Mindenest-
re a mostani negyedikes gyerekeim az órá-
kon rendesen dolgoznak, figyelnek rám, az
órán kívül meg gyerekek: rosszalkodnak,

megpróbálkoznak ezzel-azzal,
idõnként feszegetik a határo-
kat, az én dolgom meg az,
hogy megtanulják, hol is az a
határ. 
Hol kezdted a pályádat?

Kaposváron, a tanítóképzõ
harmadik évében féléves gya-
korlatot kellett végeznünk. A
névsor szerint a második fél-
évben került volna rám a sor,
de - mivel egy Mucsi nevû kis
faluból kértek két
tanítóképzõst, a barátnõmmel
elvállaltam a munkát, és októ-
ber elsejétõl ott töltöttem az
egész tanévet. Két másik, ké-
pesítés nélküli lánnyal laktunk

egy nagy szolgálati házban, és nagyon él-
veztük az egészet.

Aztán kis faluból volt még egy, ahová
már diplomásan, frissen férjezetten kerül-
tem, lényegében a szolgálati lakás miatt. A
nagybátyám szerezte ezt az állást, a Dom-
bóvárhoz közeli Jágónakon. Ez a Jágónak
egy olyan 500 körüli lelket számláló, igen
egyszerû kis település volt akkor, vezetékes
víz és egyéb luxus nélkül, mégis igen szép
éveket töltöttünk el itt. Maga az iskola egy-
ben templomként is funkcionált: az utca-
fronton, az egyik régi tanteremben volt az
oltár, mellette egy üres terem, középen a ha-
rangláb, és a folyosóról nyílt a mi tágas
szolgálati lakásunk. Az üres terembõl
késõbb könyvtár lett, én pedig a könyvtáros,
és mivel ott laktam, gyakorlatilag nem volt
érvényes nyitva tartás, pontosabban a
könyvtár nem is volt zárva. Akkoriban én
voltam a falu egyetlen értelmiségije, az eh-
hez járó teljes megbecsüléssel. A falubeliek
hozzám fordultak ügyes-bajos ügyeikkel,
kérvényeket, hivatalos leveleket fogalmaz-
tam. Cserébe annyi disznótorba hívtak,
hogy nem gyõztük lemondani, hozták a
kóstolókat, segítettek a mezõgazdasági
munkákban, mert egy idõ után az is volt:
malacot, tyúkokat kaptunk, hogy gazdál-
kodjunk, nagy kertet mûveltünk. 

Maga a tanítás nem volt egyszerû. Elsõtõl
negyedikig négy osztály tanítottam össze-
vonva, amire a fõiskola nem készített fel.

Volt persze ide vonatkozó szakirodalom, de
igazán magam tapasztaltam ki, hogyan is
boldoguljak. Az elv önmagában egyszerû:
míg az egyik osztállyal frontálisan dolgo-
zom, a másik három önálló munkát végez,
aztán csere. Valójában ez nem ment kön-
nyen: az osztályok eltérõ óraszámai, a tan-
anyag rendszeresen keresztülhúzta a számí-
tásaimat, sosem fértem bele a 45 percbe.
Ennek ellenére sosem volt bukás, és a gye-
rekek mindent megtanultak.

Milyen volt a szakmai felügyelet? 
Volt az is, de az is megesett, hogy hoz-

zám, mint tagiskolához kilátogatott az igaz-
gató meg a helyettese. A férjemék a ház vé-
gében, egy függöny mögött éppen pálinkát
fõztek, szaglott az egész falu. Amikor az
igazgató elhúzta a függönyt, csak annyit
mondott, hogy ha szólunk, adott volna jobb
pálinkafõzõt. Aztán kimentünk az udvarra
kuglizni, amíg a férjemék ultiztak. Békebe-
li, szép idõk voltak. 

A fiam még ott született, aztán hazajöt-
tünk Földvárra. A Külvégen néhány évig
napközisként dolgoztam, amit akkoriban
sokkal komolyabban vettek: rengeteg fog-
lalkozást, gondosan megtervezett kézmûves
tevékenységet, játékot, miegymást tartot-
tunk, igaz, eszköz is, szerszám is volt hoz-
zá, és a gyerekek még nem járkáltak annyi
különórára, mint most, és ötig ott voltak az
iskolában. A napközis munkát feltehetõen
kevesebbre tartották, mint a délelõtti taní-
tást, de szerintem az legalább olyan értékes
volt, ráadásul nagyon élveztem. Aztán a
belvárosi alsó tagozatra kerültem, a mostani
ebédlõ épületébe, az elsõ napköziotthonos
osztályba, Andrásné Marával, aki egy na-
gyon szigorú, de igen jó tanító volt. 

Hogy fért össze egy osztályba a kétféle
tanári attitûd?
Szerintem szerencsés, ha két nagyon más

személyiség tanít egy osztályban. Mindket-
tõnek vannak erényei és hibái, jó esetben ki-
egészítik egymást. A gyerek alkalmazkodó,
és kell is, hogy az legyen, hiszen késõbb az-
tán mindenféle személyiséggel összehozza
a sors.

Milyen visszajelzéseket kapsz a volt ta-
nítványaidtól?
Biztos vagyok abban, hogy az alsós taní-

tó személyisége meghatározó, de fonák mó-
don a gyerekek nem különösképpen emlé-
keznek rá. Természetesen megismernek az
utcán, beszélünk néhány szót, tudok róluk,
hiszen egy részükkel egy városban élünk.
De az emlékeikre olyan sok minden rárakó-
dik, hogy inkább csak impressziók.

Egy tanító: Berecz Sándorné
Idén õsztõl nem kezd új tanévet kedves kolléganõm, Berecz Sándorné, Ibo-
lya. Nyugdíjba vonulásának alkalmából pedagógusi elveirõl, tanítói pályá-
jának emlékezetes epizódjairól beszélgettünk, néhány nappal pedagó-
gusnap után.

Berecz Sándorné



9.

Értem, mire gondolsz. Az én alsós tanító
nénimbõl leginkább a rúzsa színe, a do-
hányillata, a mély hangja meg a határo-
zottsága maradt meg -egyébként nagyon
szerettem. Igaz, felnõtt koromban talán,
ha egyszer találkoztam vele.
Így van ez, de nem bánom. Azért vannak

persze olyan visszajelzések, amik
megerõsítik az embert. Éppen a napokban

kaptam egyik mostani negyedikes tanítvá-
nyomtól e-mailben néhány képeslapot: Az
egyik címe Ölelés, a másiké Nagyanyó volt.
Nem fûzök hozzá semmit. 

Idén nyugdíjba mész, korkedvezményes
nyugdíjba. Unod már a tanítást?
Egyáltalán nem. A dolognak praktikus

okai vannak, és meg kell mondanom, hogy
ahogy közeleg az idõ, egyre nehezebben tu-

dom elképzelni magam, ahogy csak otthon
vagyok, ezért bizonyára vállalok majd kü-
lönórákat is. És amit égi jelnek tekintek: ha
minden jól megy, szeptember elején uno-
kám születik, vagyis kicsit olyan, mintha
egyik feladatot elvégeztem volna, és most
jönne egy másik. Ha ezt összerakom, össze-
áll egésszé.

Baksay Erika

Új kereszt
Május 26-án délután szentelte fel Mayer

Mihály pécsi püspök a Paksi utca és a Kéri
utca keresztezõdésében álló új keresztet.

Felállítását Csepeli István kezdeményezte
és a faragta ki abból a régi, út mellett álló
keresztbõl, ami valamikor Földvár határát
jelezte. Elmondása szerint, õt is meglepte,
amikor két fiatalember kereste meg azzal,
hogy a régi keresztet meg kellene menteni.
Csepeli szívesen vállalta, annál is inkább,
mert két éve a Budai Ferences Rend-
nek már faragott egy hasonlót. A fõ
ok azonban mégiscsak az volt, hogy
az alkotás felhívja a figyelmet a hit-
élet fontosságára. Az alkotó ismeret-
ségi körében olyan családokat kere-
sett meg, akikrõl úgy gondolta, szí-
vesen támogatják a megvalósítást. 

A munkát januárban kezdte, ami
nem volt egyszerû, mert a régi Jé-
zus-test közel négy mázsa volt, az
elkészült kereszt 70-80 kg. A közel
másfél millió forint értékû alkotást
a következõ családok támogatták:

Ambrus György, Bárdkai László (Solt), id.
Csepeli István, ifj. Csepeli István,
Götzinger István, Holmi Zoltán, Kövics
Mihály, Petrényi Mátyás és Tóth István.

A felszentelt kereszt Csepeli István ti-
zennyolcadik köztéri munkája.

Sziegl Erika 

Érettségi
2007

Az írásbeli vizsgákon már túl
vannak a Magyar László Gim-
názium diákjai. Az idén össze-
sen  84-en érettségiznek, 57 fõ
a 12. évfolyamon, - elõrehozott
érettségit tettek négyen a 10.
évfolyamon és
20-an a 11. évfo-
lyamon, ismétlõ
érettségizõ há-
rom fõ. Az emelt
szintû érettségit
11-en választot-
ták, korábban tet-
tek érettségit 13-
an, van aki több
tantárgyból is.

Június 20-án
kezdõdnek a szó-
beli érettségik

magyar nyelvbõl, matematiká-
ból, történelembõl, angol és
német nyelvbõl, biológiából,
kémiából, fizikából, földrajz-
ból, informatikából és énekbõl.
Az utolsó osztály június 28-án
fejezi be a vizsgákat - tájékoz-
tatta lapunkat Balogh Emese
igazgatónõ.

Sziegl Erika

Fotópályázat
"Az Én Tolna Megyém" elnevezéssel fotópályázatot hirdet a

Tolna Megyei Önkormányzat.
Pályázni lehet max. 10 db fotóval, melyeken tükrözõdik

készítõjük egyéni látásmódja, Tolna megye iránti elkötelezettsége.
Feltételek: a képek hosszabb oldala 40 cm legyen, rövidebb ol-

dala tetszõleges méretû lehet.
Pályázni lehet max. öt képbõl álló sorozattal is, mely egy kép-

nek minõsül.
Az elkészült képeket postai úton 2007. július 22-ig, vagy sze-

mélyesen 2007. július 18. és 19-én 8 és 16.30 között lehet eljuttat-
ni a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinetjéhez (7100
Szekszárd, Szent István tér 11-13. 134-135. iroda).

A pályázat jeligés. A képek hátoldalán tüntessék fel a kép címét
és a jeligét. Mellékeljék a jeligével ellátott zárt borítékot, mely tar-
talmazza a nevüket, címüket és telefonszámukat. Kérjük, hogy a
pályamûveket, zárt borítékban juttassák el a pályázat kiírójához.

A zsûri által legjobbnak ítélt képek 2007. augusztus 31-én a Me-
gyenap kísérõ rendezvényeként a Mûvészetek Házában kerülnek
kiállításra.

Az elsõ három legjobbnak ítélt kép 50.000 Ft-os díjazásban ré-
szesül. 

Mayer Mihály pécsi püspök
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A diákokat és szüleiket igényes kiállítás
fogadta. Az iskola rajzpályázatot hirde-
tett, a kiállítás a pályázó diákok külön-
bözõ technikával készült munkáiból állt.
Láthattunk tollrajzot, vízfestményt, krétá-
val, ceruzával készített alkotást, sõt a na-
gyobbak olajfestményeket is festettek.
Készültek agyagszobrok és textil-mun-
kák. 

Szõke Sándor, az iskola vezetõje beszá-
molt az elvégzett munkáról, elmondta,
hogy a következõ tanévben pályázatokon
kívánnak részt venni, hogy az iskola mû-
ködése, munkájuk feltételei jobbak legye-
nek. Erdélyiné, Horváth Terézia a Leven-

dula Mûvészeti Egyesület elnöke kiosz-
totta a pályázatra legjobb munkákat
készítõ diákoknak a díjakat. Különdíjat

kapott: Pintér Krisztina szabadszállási,
Tóth Dalma dunaegyházi és Juhász Krisz-
tina elõszállási tanuló. Elsõ díjban része-
sült: Bankó Bence dunaegyházi, Czobor
Evelin dunaföldvári és Szabó Zoltán

daruszentmiklósi diák. Második he-
lyezést ért el: Berki Bianka
dunaföldvári, Kovács Angéla
alsószentiváni, Névery Lilla
dunaföldvári, Völgyesi Benjamin
dunaegyházi és Zámbó Péter
dunaföldvári tanuló. Munkájáért
harmadik díjat kapott: Ruff Eszter
és Tóth Dóra dunaföldvári diák.
Balázs Lilla ének szakos fõiskolai
hallgató énekével, citerajátékával
szórakoztatta a közönséget, az ün-
nepély második felében Berecz
András népi ének és mesemondó

ízesen elõadott meséit, dalait hallgathat-
ták a megjelentek.

Kiss Éva

Tanévzáró a Levendulában
Június elsején ünnepélyes tanévzárót tartottak a Levendula Alapfokú Mû-
vészeti Iskolában, amely az idei tanévben ünnepelte fennállásának öt éves
évfordulóját. Az eseményre az evangélikus egyház rendelkezésükre bocsá-
totta idén is templomát. 

Az Édentõl keletre
Május 8-án nagy számú érdeklõdõ rész-

vétele mellett az evangélikus templomban
megtartották a vallástudományi konferen-
cia idei elõadásait. Molnár Iván lelkész
szándéka hiteles elõadók részvételével ki-
elégíteni az emberekben meglévõ igényt,
nívós elgondolkoztató szellemi táplálékot
nyújtani. 

Az idei konferencia témája Az Édentõl
keletre volt. Hol lehetett az Éden? Megha-
tározható földrajzilag? Miért ûzték ki az
elsõ emberpárt? A tiltott gyümölccsel ho-
gyan ismeri meg az ember a rosszat? Hogy
találjuk meg az édenkertet napjainkban? A

Szentírásban olvasható ese-
ményeket mennyire tudjuk
ma értelmezni, megfejteni?
Az elõadók: Grandpierre
Attila csillagász, Raj Tamás
fõrabbi, Paulinyi Tamás
PSI-kutató és Jókai Anna
írónõ elõadásaikban ezekre
a kérdésekre keresték a vá-
laszt.

A jövõ évben is megren-
dezésre kerül a konferencia.
Molnár Iván lelkész el-
mondta, hogy már a címe is
megvan: Hol lakik az Isten? 

Kiss Éva

-Diákjaink és tanáraink is sok városi ren-
dezvényen, ünnepélyen vettek részt ebben
a tanévben, ezen kívül versenyeken, kon-
certeken szerepeltünk szép számmal. Lás-
suk az eseményeket címszavakban.

Több mûsort is adtunk, illetve vettünk
részt ilyen rendezvényeken, így például a
Családsegítõ Központ által szervezett
Idõsek Világnapján, Nyugdíjas Napi mû-
soron a Polgármesteri Hivatalban, a Máltai

Szeretetszolgálat felkérésére a Máltai bá-
lon, illetve a Levendula Mûvészeti Iskola
Adventi Hétvégéjén. Mikulás napján kon-
certet adtunk az óvodásoknak, aztán a
felsõ tagozatosokkal közösen köszöntöttük
karácsonykor Dunaföldvár városát a
képviselõ-testületi ülésen. Nõnap alkalmá-
ból a Polgármesteri Hivatalban, március
15-én a városi ünnepségen szerepeltünk.
Felléptünk a Napsugár Otthon 5. évfordu-

lóján és a Rendõrnapon, ismét a Polgár-
mesteri Hivatalban. 

Több koncertet is szerveztünk ebben a
tanévben: így például a Zenei Világnapon,
novemberben pedig elõször rendeztük meg
az ún. "Kezdõk Hangversenyét", amelyen
elsõ és másodéves növendékek léptek fel,
bemutatkozva a hozzátartozóknak. Termé-
szetesen megtartottuk szokásos félévzáró
és évzáró hangversenyünket is, de játszot-
tunk a Mûvészetek Napján Pécsett, a Tol-
na Megyei Vonós Zenekarral, illetve a 120
tagú Regionális Vonós Zenekarral a IX.
Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál megnyitó
gáláján. Tanáraink rendszeresen felléptek
az Annamatia és a Cantemus kórus mûso-

Évzárás a Zeneiskolában
A Beszédes József Általános Iskola zenei tagozatán a napokban vizsgáz-
tak le a gyerekek. Tanárok és diákok számára egyaránt sûrû év volt az idei.
Cseharovszki Tatjána tagozatvezetõ az év eseményeirõl számolt be. 
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Fából szabadon
A Pünkösdi Várjátékok elsõ rendezvé-

nyeként nyitotta meg Jankovics Marcell
Csepeli István és Schmidt Sándor "Fából
szabadon" címû kiállítását a Fafaragó Ga-
lériában. Régen fordult elõ Földváron,
hogy egy kiállítás megnyitóján nem fértek
be a helyiségbe az érdeklõdõk. A Vásáros-
naményban élõ Schmidt Sándort és Csepe-
li Istvánt több évtizedes barátság köti ösz-
sze, mindketten a Sárospataki Iskola tag-
jai, mindketten Kapoli-díjasok, számos pá-
lyázat fõdíjának nyertesei. (Csepeli István
Kodály Éltmûdíjat is kapott.) Ha alkotása-
ikat nézzük, rögtön feltûnik, hogy más a
formaviláguk, a motívumkincsük, más
technikával dolgoznak - Jankovics Marcell
Kodály és Bartók kettõséhez hasonlította

õket - ami közös, a rendkívüli szakmai igé-
nyesség. Ahogy Harmat Béla fogalmazta
meg kiadványuk bevezetõjében: "a nép
mûvészei a szó legszorosabb, legneme-
sebb értelmében … egyenrangú társai nap-
jaink legjelesebb tárgyalkotó mûvészei-
nek, nép-, képzõ- és iparmûvészeknek
egyaránt. 

Ritka dolog, hogy egy szakma legjele-
sebb képviselõi közös kiállításon mutat-
koznak be. Csepeli István és Schmidt Sán-
dor kapcsolatában soha nem merült föl a
szakmai féltékenység - de ahogy õk fogal-
maztak, "nem törekedtünk rá tudatosan,
hogy együtt állítsunk ki, de most különle-
ges élményként éljük meg." 

A kiállítás anyaga még hét településen
mutatkozik be egy év alatt Orfû, Paks,
Kecskemét, Budapest, Nyírbátor, Máté-

szalka és Sárospatak közönsége is megis-
merheti "megalkuvás nélküli", közös
gyökerekbõl táplálkozó alkotásaikat.

Láttam õket közösen dolgozni, hogy is
jellemezhetném? - "feszültséggel teli össz-
hang".

Sziegl Erika  

Néptánc
Önálló mûsorral mutatkoztak be a

mûvelõdési ház színpadán a Levendula
Alapfokú Mûvészeti Iskola néptánc cso-
portjai május 20-án. Mint azt Raboczki
Anikó néptánc pedagógus elmondta,
elsõtõl negyedik osztályosig, a saját kor-
osztályának megfelelõ koreográfiában kö-
zel nyolcvan kisgyermek mutatta be tudá-
sát a nagyszámú közönség elõtt. A nézõk a
legkisebbektõl játékfûzést, a legnagyob-
baktól rábaközi csárdást láthattak, mely-
hez a talp alá valót a székesfehérvári Szed-
tevette zenekar szolgáltatta.

Idén a VII. Baracsi Táncfesztiválon az

Ördögszekér Táncegyesület néptánccso-
portjai mellett már a levendulás csoportok
is színpadra léptek, így a fesztivál legnépe-
sebb delegációja - mintegy 120 táncossal -
a Raboczki Anikó és Appelshoffer János

vezette dunaföldvári volt. A szakmai zsûri
idén is az Ördögszekér gyermek néptánc-
csoportot tartotta a legjobb teljesítményt
nyújtó gyermekcsoportnak, s új siker is
született, mivel a felnõtt csoport is elsõ lett
kategóriájában.

A nyár sem telik eseménytelenül a
dunaföldvári néptáncosok számára, hiszen
több mint egy hetet töltenek majd Erdély-
ben, ahol néhány nap kirándulást követõen
Széken egy tánctábor lakói lesznek. Au-
tentikus adatközlõktõl tanulnak majd tán-
cokat, énekeket, melyeket a következõ
évadban a dunaföldvári közönségnek is
bemutatnak.

Balogh Emese 

rain, diákjaink pedig sok versenyen
szerepeltek szép sikerrel.

Részt vettek a megyei szolfézs
versenyen, az Országos Furulyaver-
seny területi válogatóján Budapes-
ten, népdaléneklésben pedig egyene-
sen országos sikereket értek el. A
"Cinege madár" megyei népdalének-
lési versenyt idén Dunaföldváron
rendezték meg, innen két tanítvá-
nyunk, Pataki Anna és Vácz Kamilla
is bejutott az országos gálaestre. Az
Apáczai Kiadó által szervezett nép-
daléneklési versenyen országos 2.
helyezést ért el Pataki Eszter, Vácz
Kamilla pedig 4. lett.

Kamarazenélésben is értünk el sikereket:
a III. Tolna Megyei Vonós Találkozón,
Bonyhádon négy csoportunkból három kü-

löndíjat kapott. A Klopcsik Klaudia, Fafka
Sarolta, Fafka Borbála trió, a Kiss Orsolya,
Pataki Anna, Huszárik Tamara, Baranyi
Botond kvintet és a Pataki Anna, Nyesev

Mercédesz duó. Vonós mûfajban
részt vettünk még a kaposvári Regi-
onális Vonós Versenyen.

A Kodály év alkalmából elõadást
rendeztünk a Városi Könyvtárban,
május végén pedig elõször rendez-
tük meg a Zenetagozaton a Nyílt
Hetet. Ezen a héten megtekinthetõ
volt a Zeneiskola hétköznapi mun-
kája: a szülõk részt vehettek gyer-
mekeik hangszeres és csoportos fog-
lalkozásain, betekinthettek az ehhez
kapcsolódó dokumentációba.

Végül egy leendõ programról: jú-
nius 25-30 között Regionális Vonós

Tábor lesz a Duna-parton a Mûvelõdési
Ház és a Zenetagozat vonós szakának kö-
zös szervezésében.

Baksay Erika
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Könyvtári Hírek

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
munkatársai májusban két alkalommal is
diákoknak szóló programot szerveztek.
Elõbb a Beszédes József Általános Iskola
zeneiskolai tagozatának növendékei ének-
kel és hangszeres bemutatóval emlékeztek
Kodály Zoltánra, akinek életútját a zeneis-
kola tanára, Regényiné Gelencsér Irén is-
mertette a megjelentekkel.

Május közepén könyvbemutatóra került
sor. Pásztor Bertalan nyugalmazott duna-
újvárosi tanár látogatott el a könyvtárba,
aki Virágom, virágom címû klasszikus ki-
rálymesére épülõ meseregényét mutatta be
a harmadik osztályos kisdiákoknak.

Mint azt Gallai Erzsébet, a könyvtár
vezetõje elmondta, június 25-tõl július 15-
éig állományrevízió miatt zárva tart a
könyvtár. Ezt követõen már az elektroni-
kus kölcsönzés lehetõségével várják a
könyvtár munkatársai az olvasni és köl-
csönözni vágyókat; mód lesz a kért köny-
vek elõjegyzésére és a kölcsönzési idõ te-
lefonos, illetve e-mailben történõ meg-
hosszabbítására is. A szolgáltatások köré-
nek bõvülése ellenére az éves tagsági dí-
jak változatlanok maradnak: felnõtteknek
600 Ft, diákoknak 300 Ft, míg a 16 év
alattiak és 70 év felettiek valamint a peda-
gógusok számára a könyvtári tagság in-
gyenes.

Balogh Emese 

Darvas Iván
1925-2007

Az ország egyik legnépszerûbb szí-
nésze volt. Számtalan legendás színhá-
zi szerepe mellett népszerûségét film-
szerepeinek is köszönheti. Számomra
felejthetetlen a Vígszínház Három
nõvér címû Csehov darabban nyújtott
Versinyin alakítása Ruttkai Évával,
vagy a legendás fõszerep Makk Károly
Szerelem címû filmjében. Alkalmam
volt munka közben látni néhány éve,
amikor Makk Károly itt forgatta "Egy
hét Pesten és Budán" címû filmjének
néhány jelenetét. Nagyon hideg volt a
Kis-Dunánál és másnap a várdombon.
A forgatás reggeltõl estig tartott. A fel-
vételek szüneteiben nem szórakozott,
magányosan ült egy lakókocsiban,
vagy a hideg, fagyos szélben a temp-
lomhegyen. Készült a jelenetére, amit
pontosan, hibátlanul alakított, nem kel-
lett ismételgetni. Az ügy érdekében a
leglehetetlenebb körülmények dacára
is alázattal, odaadással dolgozott. Ha-
lálával pótolhatatlan veszteség érte a
magyar szellemi életet.

Kiss Éva  

Földvári viselet
Pünkösdkor kiállítások megnyitójával:

(afrikai anyag a várban, Csepeli István és
Schmidt Sándor fafaragó népi iparmûvé-
szek munkái a Fafaragó Galériában, Oszoli
Piroska festõmûvész képei, Bódi Zoltán
gyûjteményébõl régi földvári nõi ruhák az
Ispánházban) játékos vetélkedõkkel, a
gimnazisták színielõadásával a dunaföld-
váriak birtokba vették a felújított várat.

Kiállított régi földvári ruhákat ritkán lát

az ember, pláne ilyen jó állapotban
lévõket, mint amilyeneket most az Is-
pánházban kiállítottak. Bódi Zoli évek óta
gyûjti õket. Kemény fizikai munkával te-
remti elõ az anyagiakat gyûjtõ-
munkájához. Elmondta, a régi viseletekbõl
mára nagyon kevés maradt a szekrények
mélyén. Idõs emberektõl vásárolja, töb-
büknek még az édesanyja viselte, a ruhá-
kat. A tehetõsebb nagygazdák bársonyból,
selyembõl varrattak, a gallérok csipkébõl
készültek, a kevésbé tehetõsek hímzett ru-

hákat viseltek. A nagy mûgonddal varrt ru-
hákat a város különbözõ részein élõ var-
rónõk készítették. Az egyik leghíresebb
varrónõ a Külvégen Tinódi Maris néni
volt. Bódi Zoltán szakemberekkel, ruha-
restaurátorokkal tisztíttatja gyûjteménye
darabjait. Szeretné, ha megmaradnának a
letûnt paraszti kultúrának ezek a darabjai.
Álma, hogy egyszer méltó helyen, egy
helytörténeti múzeumban legyenek elhe-
lyezve.

Kiss Éva

Új földvári
verseskötet

Záródó ajtók címmel megjelent Luk-
ácsi Péter második verseskötete. Az il-
lusztrációkat - a 2004-ben napvilágot lá-
tott "100 öles mélység"-hez hasonlóan -
ezúttal is a szintén dunaföldvári grafikus-
mûvész, Bakos András készítette. 

Milyen titkok lappanganak a "záródó
ajtók" mögött? A fülszöveg szerint ezt
"csak az tudhatja, aki elég bátor elolvas-
ni az írást, s aki kiszakítja a szavak, mon-
datok ízlelgetéséhez szükséges idõt a
mindennapok hálójából. Az igazi rejté-
lyeket magunkban keressük, ne a papír-
lapra fröcskölt tintában! Aki kitartóan
kutat, nemcsak saját ajtaját találja meg,
de a kulcsot is, mely a zárba illik." 

A kötet megvásárolható a könyvesbolt-
ban. Ízelítõül közreadjuk az egyik verset. 

Lukácsi Péter: Oldás és kötés
mert tûhegyre szögezne fényed
árnyékban hizlalom a csöndet
még bújtatni vágynám a fájást
de legbelsõ termembõl csönget

az ég kékjét oldja fel szemed
míg pacákat égetsz a porba
és ígéred: új törvényt alkotsz
mi tûhegyet felhõkbe tolna
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2007. június 25., július 6., 23., 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

Soros hirdetések
Fogsor javítása rövid határidõre! Személyesen érdeklõdni: kedd-
szerda 9.00-10.30-ig. Sztankovicsné Plávity Valéria. Dunaföld-
vár, Beszédes sor 4. Telefon: 25/435-093 ill. 20/982-42-76

Népdalverseny 
Május 17-én délután zajlott le az általános iskolában a nép-

daléneklési verseny, amelyet Telekiné Rábai Melinda
szervezett. A hatodik alkalommal rendezett versenyen már 25
tanuló indult, ami jelzi, hogy újra népszerû a mûfaj. Az idén
annyi könnyebbség volt, hogy nemcsak szólóban, hanem
párosával és csoportosan is lehetett énekelni.  

A tanárnõ értékelése szerint nagyon színvonalas volt a
verseny, ezért az eredetileg tervezett két korcsoportot (alsó-
felsõ tagozat) tovább kellett bontani. Az 1-2. osztályosok
korcsoportjában a Tóth Kamilla-Fafka Borbála duó gyõzött, a
3-4-esek közül Márkus Janka lett az elsõ helyezett. A felsõ
tagozatosok közül Papp Marcella nyújtotta a legjobb teljesít-
ményt. A zsûri különdíját Vácz Kamilla kapta több versenyen
nyújtott kiváló teljesítményéért. A gyerekek különbözõ orszá-
gos rendezvényeken folytatják a versenyzést.

Sziegl Erika 
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Twirling Magyar
Bajnokság

Várgesztesen 2007. április 29-én rendez-
ték meg a Twirling Magyar Bajnokságot,
melyre a Dunaföldváron és Füzesgyarma-
ton korábban lezajlott régiós versenyek

legjobbjai jutottak el. Tizenhárom társam-
mal együtt én is részt vehettem ezen az or-
szágos bajnokságon, ahol kategóriánként
és szintenként legfeljebb 12 lány - orszá-
gos viszonylatban a legjobbak - mérhette
össze tudását, ügyességét. A versenyzõk
Tatabányáról, Dunaföldvárról, Paksról,
Madocsáról, Nyúlról, Tétrõl, Szeghalom-
ról, Füzesgyarmatról, Vésztõrõl és
Kisvárdáról érkeztek, míg a pontozóbírók
Olaszországból és Szlovéniából jöttek. 

Tanárunk, Kiszliné Kristofics Szilvia
úgy nevezett be minket a versenyre, hogy
csapatunk minél jobb eredménnyel szere-
peljen. Ezt sikerült is elérnünk, hiszen kö-
zülünk mindenki dobogóra állhatott, volt,
aki többször is. A versenyen korcsoportok-
ként (childeren: 8 éves korig; kadett:9-11
éves; junior:12-16 éves; senior:17 éves
kortól) és kategóriánként( a legkisebb szint
a D1, majd jönnek a magasabb szintek a D,
C, B; és a legtöbb tudást igénylõ A szint)
értékeltek bennünket, s a következõ ered-
mények születtek:

Egyéni, mindenki számára kötelezõ
verseny:

A junior szint: 
1. helyezett Rivnyák Viktória (Magyar

László Gimnázium)
B junior szint:
2. helyezett Csányi Petra (Beszédes Jó-

zsef Általános Iskola)
4. helyezett Szakács Bernadett (Beszé-

des József Általános Iskola)
6. helyezett Kovács Petra (Magyar Lász-

ló Gimnázium)
C junior szint:
1. helyezett Huszárik Tamara (Magyar

László Gimnázium)
6. helyezett Czere Imola (Magyar Lász-

ló Gimnázium)
D junior szint:
3. helyezett Bartalos Hajnalka (Beszédes

József Általános Iskola)
7. helyezett Tumpek Nikolett (Beszédes

József Általános Iskola)
D kadett szint:
4. helyezett Törteli Nadin (Beszédes Jó-

zsef Általános Iskola)
D1 junior szint:
1. helyezett Koskai Anett (Beszédes Jó-

zsef Általános Iskola)
D1 kadett szinten:
2. helyezett Cselle Dominika (Beszédes

József Általános Iskola)
3. helyezett Fodor Ivett (Beszédes József

Általános Iskola)
Free Style (szabadon választott) verseny

eredményei:
Egyéni junior:
2. helyezett Rivnyák Viktória (Magyar

László Gimnázium)
4. helyezett Dunai Zsuzsanna (Magyar

László Gimnázium)
5. helyezett Bartalos Hajnalka (Beszédes

József Általános Iskola)
6. helyezett Tumpek Nikolett (Beszédes

József Általános Iskola)
Páros kadett:
2. helyezett Törteli Nadin-Csizmadia

Réka (Beszédes József Általános Iskola)
Páros junior:
1. helyezett Huszárik Tamara-Czere

Imola (Magyar László Gimnázium)
2. helyezett Csányi Petra-Szakács Ber-

nadett (Beszédes József Általános Iskola)
3. helyezett Tumpek Nikolett-Bartalos

Hajnalka (Beszédes József Általános Isko-
la)

4. helyezett Dunai Zsuzsanna-Kovács
Petra (Magyar László Gimnázium)

Csapatversenyt is Dunaföldvár nyerte
meg. Az aranyérmes csapat tagjai: Kovács
Petra, Szakács Bernadett, Csányi Petra,
Dunai Zsuzsanna, Rivnyák Viktória.

Nagyon örülünk a szép eredményeink-
nek. Tanárunknak, Szilvi néninek, köszön-
jük a sok segítséget és a rengeteg türelmet,
melyre még szükség lesz, hiszen többsé-
günk ezen eredmények alapján részt vehet
az októberi Három Nemzet Versenyén
Zágrábban, majd decemberben az olaszor-
szági Lignanoban rendezendõ Négy Nem-
zet Nyílt Versenyén.

Bartalos Hajnalka
5.a osztályos tanuló

Bajnokcsapat!
Megalakulása után tizenegy évvel bajno-

ki címet nyert megyei harmadosztályú
egyesületünk a DSTE, így 2007 õszétõl jo-
got nyert a megyei másodosztályban való
szereplésre. Hosszú, rögös út vezetett idáig.
Néhány éve még a megszûnés veszélye fe-
nyegette a klubot, a város sportstruktúrájá-
nak átszervezése miatt. A nehéz idõkön si-
került túljutni, és városi összefogással tal-
pon maradt a gárda. Az utóbbi évek tudatos
csapatépítõ munkájának eredményeként
született meg az aranyérem. 

A tavaszi fordulókban fokozatosan
elõnyre tettek szert a fiúk, melyet sikerült
megtartani. Május 5-én a Harc PSE-t fo-
gadtuk. Ifjúsági mérkõzés ezúttal nem volt.
Magabiztosan játszottunk mindvégig. Elsõ
gólunkat Úr Tibor szerezte a 25. percben,
tíz perccel késõbb Lindinger  távoli talála-
tával növeltük elõnyünket, házigazdáink a
40. percben szépítettek, 2:1- es vezetésünk-
kel tértek pihenni a csapatok. A gyõzelmet
a második félidõben biztosítottuk be Alber-
czki két góljával. 4:1-es gyõzelmünkkel
biztosítottuk elsõ helyünket a tabellán. 

A 23. fordulóban Bátán léptünk pályára.
A végeredmény már az elsõ játékrészben
kialakult. A házigazdák jutottak vezetéshez
a 20. percben, pár perc múlva Princz fejes
gólja hozta számunkra az egyenlítést. A
második játékrész kemény küzdelmet ho-
zott, de az 1:1-es eredmény már nem válto-
zott. A fiatalok szintén 1:1-es döntetlent ér-
tek el. 

Következõ ellenfelünk Alsónána volt,
amely jó középcsapatnak számítanak. A fö-
lényes 7:1-es gyõzelmünk azért is meglepõ
volt, mert a találkozó elsõ gólját vendége-
ink szerezték a 15. percben. A félidõben
Kun egyenlített, majd Dunai a vezetést is
megszerezte büntetõrúgásból a 40. percben.
A második félidõ 70. percéig tartott ki el-
lenfelünk, ezután sorra érkeztek a hazai gó-
lok. Dunai, Kun, Dunai, Lukács, Sulák volt
a sorrend. A végeredményt Gavrilovics ala-
kította ki a 91. percben rúgott góljával. Az
ifisták ismét 1:1-es döntetlent értek el. 

Gyapát idegenben gyõztük le. A 10. perc-
ben már 2:0-ra vezettünk Úr és Dunai gól-
jaival, de a hazaiak összeszedték magukat
és egyenlítettek. A félidõ vége felé azért si-
került a vezetést megszereznünk. A máso-
dik félidõ 20. percében Princz újabb gólt ért
el. Az eredmény ezután már nem változott.
4:2-re gyõztünk. 

Az utolsó fordulóban már biztos bajnok-
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ként a második helyre pályázó Fadd vendé-
gei voltunk. Az elõmérkõzésen fiataljaink
2:0-ás vereséget szenvedtek, õk a 6. helyen
zárták a bajnokságot. Számunkra tétje nem
volt a meccsnek, a házigazdák viszont az
ezüstéremért küzdöttek. Az eredmény is
õket igazolta. Az elsõ játékrészben 1:0-ra
vezettek. A második félidõ elején Sulák
egyenlített. Az utolsó percekben ellenfe-
lünk mindent egy lapra téve támadott, s
újabb gólokat ért el. 3:1-es hazai gyõzelem
született. Természetesen az öröm és a baj-
nokavatás így sem maradt el. Öt pontos
elõnnyel szereztük meg az aranyérmet. A
siker csapatmunka volt, melynek részesei a
játékosok, a vezetõség és a két edzõ. Varga
Lajos a kezdetektõl a múlt évig irányította a
gárdát, Takács Zoltán egy éve edzõ, a baj-
noki cím nála érett be. Szép volt fiúk! Foly-
tatás augusztustól a magasabb osztályban. 

Szabados Sámuel

Lecsúsztak a
dobogós helyrõl
kézilabdásaink

Két vereség elegendõ volt ahhoz, hogy
férfi kézilabdacsapatunk lemaradjon a do-
bogós helyezést érõ harmadik helyrõl. Az
5. fordulóban Csávolyban érte a csapatot
váratlan vereség. Tartalékosan álltunk ki, a
mérkõzés végig szoros volt, sajnos egy gó-
los vereséget szenvedtünk. 

A következõ fordulóban Bölcskét fogad-
tuk idehaza. Ellenfelünk továbbra is a tabel-
la utolsó helyén áll pont nélkül, így nem
volt meglepõ a nagyarányú hazai
gyõzelem. A bölcskeiek elõször indultak a
bajnokságban, õszi játékuk, teljesítményük
tavaszra érezhetõen javult. 

Egy hét múlva újabb hazai forduló várt a
földvári fiúkra. A harmadik helyen álló Du-
naújvárosi AC-t  fogadtuk. Korábban szo-
ros meccseket vívott egymással a két egy-
let, erre a találkozóra sajnos ez nem volt
jellemzõ. Súlyos vereséget szenvedtünk. A

mérkõzés érdekessége volt, hogy a vendé-
gek kapuját ifj. Dull Béla védte, aki Duna-
földváron kezdte sport pályafutását a nyolc-
vanas években. 

A tavasz legjelentõsebb sportsikere a
Miklós KC elleni hazai gyõzelem volt. A
kunszentmiklósiak már bajnokként érkez-
tek erre a találkozóra, ettõl függetlenül ko-
molyan véve a találkozót a legjobb csapa-
tukkal álltak ki. Csapatunk nagyon össze-
szedte magát erre a találkozóra. Presztízs
meccs volt a javából. A bajnok veretlensé-
gét akarta megtartani, mi pedig bizonyítani
akartuk, hogy tavaszi teljesítményünknél
többre vagyunk képesek. A végeredmény
ezt alátámasztotta, gyõztünk, s megszakadt
ellenfelünk veretlensége. Ötödik helyen
végzett gárdánk az idei regionális bajnok-
ságban. Sokáig esélyünk volt az érem szer-
zésre. Idén ez sajnos nem sikerült.

Eredmények:
Csávoly SE- Dunaföldvár 25:24
Dunaföldvár- Bölcske 32:10
Dunaföldvár- Dunaújvárosi AC 24:33
Dunaföldvár- Miklós KC 25:23

Szabados Sámuel

Szép sikersorozat
a DFC mögött

Csak a listavezetõ tudta legyõzni gárdán-
kat az utóbbi hónapokban. A 9. fordulóban
az idén gyengélkedõ Ozorát fogadtuk, el-
lenfelünk az utolsó elõtti helyen áll. A pa-
pírforma érvényesült. Az elsõ félidõben
Lamm rúgott gólt, a folytatás 84. percében
is õ volt eredményes, 2:0-ra gyõztünk. A ta-
lálkozó nem hozott nagy iramot, ezúttal
ennyi is elegendõ volt a három pont meg-
szerzéséhez.  Az ifisták meglepõ 16:1-es
gyõzelmet arattak.  

Bátaszéken megismételtük 2:0-ás
gyõzelmünket. A mérkõzés elején Kindl
szerzett gólt akcióból, ez is maradt a rész-
eredmény. A második félidõ 65. percében
Hargitai találata állította be a végered-
ményt, ügyes helyzetfelismerésbõl talált a
hálóba. A fiatalok szintén gyõztek 1:0-ra. 

Május 20-án Kajdacsot fogadtuk, fordu-
latokban gazdag mérkõzésen. A találkozó
elsõ gólját vendégeink szerezték, Nagy La-
jos a 34. percben 11-esbõl egyenlített. A
második félidõ is sokáig kiegyenlített játé-
kot hozott. A 63. percben buktatás miatt
büntetõhöz jutottunk, amelyet sajnos Nagy
Lajos kihagyott. Már sokan elkönyvelték a

döntetlent, ám a 80. percben Berényi elfu-
tott a balszélen és éles szögbõl a hálóba ta-
lált. 2:1. Az utolsó percek is izgalmat hoz-
tak. Ellenfelünk kitámadott. Fodor a gólvo-
nalról vágott ki egy kapura tartó labdát. Egy
kontratámadás viszont bebiztosította
gyõzelmünket. A 88. percben Nagy szerzett
újabb gólt, mintegy kárpótlásul a kihagyott
büntetõért. 3:1-gyel ért véget a találkozó.
Az utánpótlás is 3:1-re gyõzött. 

A következõ hétvégén a második helye-
zett Õcsény vendégei voltunk. Jól kezdtük
a játékot, a félidõ vezetésünkkel zárult.
Nagy szerezte elsõ gólunkat, de ellenfelünk
gyorsan kiegyenlített. Ezután ismét a mi
perceink érkeztek. Akcióból Hargitai, majd
Lamm góljai következtek. A második
félidõben keményen támadtak az
õcsényiek, meg is lett az eredménye,
egyenlítettek. Nekünk is lett volna gólszer-
zési lehetõségünk, végül mindkét csapat
örült a 3:3-as döntetlennek. Színvonalas
mérkõzésen igazságos pontosztozás szüle-
tett. Ifistáink 4:2-es vereséggel tértek haza. 

A 13. fordulóban az elsõ helyezett Szek-
szárdot fogadtuk. A megyeszékhely egye-
sülete szebb napokat, magasabb osztályo-
kat is megélt már. Ezen a találkozón az elsõ
hely megtartása volt számokra a tét, ennek
szellemében játszottak. A félidõ 2:0-ás ve-
zetésükkel ért véget. Szünet után ismét gólt
kaptunk, félõ volt a nagyarányú vereség.
Szerencsére nem így történt. Az utolsó ne-
gyedórában kimondottan jól játszottunk.
Alberczki gólja feldobta a fiúkat. A Szek-
szárd beszorult. A 88. percben Bakos szép
találatával már közel kerültünk az egyenlí-
téshez. A hosszabbítás perceiben volt is er-
re esély, de kitámadtunk és rutinos ellenfe-
lünk ezt rögtön felismerte, ellentámadásból
gólt ért el. 4:2-es vereséget szenvedtünk, de
nem játszottunk alárendelt szerepet. Ifjusá-
gi mérkõzés ezen a hétvégén nem volt. 

A tavasz során bekapcsolódtunk a Ma-
gyar Kupa küzdelmeibe. Sorozatmeccseket
játszottunk szerdánként. Elõször Ozorát
gyõztük le 2:1-re, majd Györkönyt 12:0-ra.
Bölcskétõl kikaptunk 3:0-ra, így kiestünk a
további fordulókból. Bölcske jutott tovább.

Felnõtt gárdánk a 6. helyen áll. Matema-
tikai esély van még a 4. hely elnyerésére.
Ehhez további meccseinken gyõznünk kell,
riválisainknak pedig hibázniuk. Ifistáink a
8. helyen állnak. Befejezték a bajnokságot a
legfiatalabb korosztályok. U-17-es csapa-
tunk 7., U 14-es gárdánk a 6. helyen vég-
zett.

Szabados Sámuel
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15. péntek TAXI
szinkronizált, francia vígj.

16. szombat Megérzés 
amerikai film

22. péntek A faun
labirintusa
feliratos, mexikói

23. szombat A Karib-tenger 
kalózai - A világ
végén
szinkronizált, amerikai 
akció-vígjáték

29. péntek X. Földvári 
Nyári Esték
freak!
- koncert az igényes zene 
és a jó hangulatú bulik 
kedvelõinek!
A mozi elmarad!

30. szombat Pókember 3
szinkronizált, amerikai

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

június

Állatokkal  kapcsolatban üzletünkben
ingyen hirdethet .

Alpha-falat zsákos táp 20+2 kg: 138 Ft/kg
Fõzött baromfi darálék: 115 Ft/kg
Bolha nyakörvek: 445 Ft/db
Bolhacseppek: 380 Ft-tól

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

Május közepén két kutya kiszabadult
Dunaföldváron egy udvarból, és megtá-
madott egy idõs nõt, aki a támadás követ-
keztében súlyos, maradandó sérüléseket
szenvedett. Az ügyben a rendõrség nyo-
mozást rendelt, el gondatlanságból elkö-
vetett súlyos testi sértés miatt. Az ügy ki-
vizsgálására a rendõrség több szakértõt
rendelt ki, szakvéleményük még nem ér-
kezett meg, az ügy kivizsgálása folya-
matban van.

Május 21-én a Jobbágyõsök és Kereszt
utca találkozásánál közlekedési baleset
történt, mely könnyebb sérüléssel járt.
Az egyik sérült rokonai összejõve bántal-
mazták a baleset másik részesét. A köz-
lekedési baleset ügyét a paksi kapitány-
ság munkatársai vizsgálják, a csoporto-
san elkövetett garázdaság miatt pedig a
földvári rendõrség nyomoz.

Mûvelõdési Ház
júniusi program

Június 14. csütörtök, 16 óra

Zeneiskola-hangverseny

Június 23-24

Földváriak találkozója

Pusztaföldváron

Június 25 - július 1.

Vonós-tábor

Június 29. péntek, 21 óra

X. Földvári Nyári Esték

Mujahid Zoli és a freak!

- koncert az igényes zene és a jó hangu-

latú bulik kedvelõinek!!!!

Jegyár: 1.000 Ft (asztalfoglalás aján-

lott!)

Július 2-6.

Kézmûves-tábor

Internetezési lehetõség, nyomtatás,

fénymásolás


