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Közéleti lap

Beszédes József Szakiskola

Magyar László Gimnázium
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Ballagás a szakiskolában
A Beszédes József Szakiskolában
2008. április 30-án megtartott ballagási ünnepségen a 64 végzõs diáktól
Petrovics Józsefné, igazgató köszönt el
az iskola pedagógusai és szakoktatói
nevében.
!

BALOGH EMESE

Az idén hat szakma tanulói búcsúztak
az iskolától: közülük tizennyolcan vízvezeték-és központifûtés-szerelõ, heten
nõi ruhakészítõ, ketten varrómunkás, ti-

Elballagtak…
A Magyar László Gimnáziumban 62 tizenkettedikes diák mondott búcsút
2008. május 3-án az iskolának, az iskolatársaknak és a pedagógusoknak.
BALOGH EMESE
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 ered!

zenhárman szerkezetlakatos, kilencen
élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ, tizenöten pedig falusi vendéglátó végzettséget szerezhetnek a sikeres szakmunkásvizsga letételével.
Az elmúlt évek során legjobb teljesítményt nyújtó végzõsök pénz-, illetve
könyvjutalomban részesültek, melyet
Jákli János, a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet vezetõje, Horváth
Zsolt, Tóth István és Weiszgáber János a
Dunaföldvárért Alapítvány tagjai, vala-

mint Csizmadiáné Mihálovics Magdolna,
a szakiskola tagozatvezetõje adott át.
Tanulmányi illetve közösségi munkájáért jutalomban részesült: Höss Norbert,
Mintál András, Bertók Annamária, Téglár
István, Vonnák Loretta, Tyukodi Adrienn,
Bácskai Mihály, Kozma Erzsébet,
Domonyik Katalin, Quantana Aquiar Márta, Kovács Ferenc, Török Éva, Scheiring
Antal, Jenei Zsolt, Kerti Anikó, Gárdonyi
Róbert, Slámer Tibor és Kövesdi István.
A Beszédes József Szakiskolában a
szakmai írásbeli vizsgák 2008. május 16án kezdõdnek, a szóbelikre júniusban kerül
majd sor. !

ményéért illetve közösségi munkájáért a
12. a osztályból Gallai Zsuzsanna, Madár
Otília és Pozsgai Melánia, a 12.b osztályból Fodor Erika, Hegedüs Dóra és Márton
Emese Fruzsina érdemelte ki, hogy neve
bekerüljön az Aranykönyvbe.
A két kiemelt aranykönyves - szintén a
nevelõtestület döntése alapján - a 12. a
osztályos Kiss Boldizsár és a 12.b osztályos Götzinger Laura az Aranykönyvbe
való bekerülés mellett, az „Áldozzunk
Gyermekeink Tudásáért“ Alapítvány
pénzdíját is átvehette.
Huszárik Péter 12.b osztályos diák az
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-

senyen földrajz tantárgyból elért 21. helyezését - 1100 versenyzõ közül - nevelõtestületi dicsérettel és könyvjutalommal ismerte el a tantestület.
Az írásbeli érettségi vizsgák közép- és
emelt szinten, május 5-én kezdõdtek. A 62
végzõs érettségizõ mellett idén 33 alsóbb
éves „emelgés“ vállalkozott a középszintû
elõrehozott érettségi egy-egy tantárgyi
vizsgájára; a tizenkettedikesek közül 20 tanuló választotta egy, illetve két tárgyból
emelt szinten is az érettségit.
A középszintû szóbeli érettségik június
17-én kezdõdnek a Magyar László Gimnáziumban. !

Bölcskén adták át az
„Év Rendõre“ mikrotérségi kitüntetést
Több éves hagyomány immár, hogy tavasszal a Dunaföldvár - Bölcske - Madocsa Közbiztonsági Társulat javaslata
alapján a bölcskei Turul panzióban ünnepélyes keretek közt adják át az „Év
Rendõre“ megtisztelõ címet a Dunaföldvári Rendõrõrs arra érdemes dolgozójának. Idén április 25-én került sor a díjátadásra, ahol a három település polgármesterei mellett jelen volt dr. Kuti István, ezredes, a Paksi Rendõrkapitányság parancsnoka, valamint az
együttmûködõ szervezetek képviselõi.
!

SZABADOS SÁMUEL

Házigazdaként Kiss József, Bölcske polgármestere köszöntötte a résztvevõket,
majd az általános iskola tanulói rövid verses-zenés összeállítással kedveskedtek a

vendégeknek. Az idei díjátadás különlegessége volt, hogy ez alkalommal köszöntötték a „Tolna Megye Rendõre“ idei kitüntetettjét, Szalai József, fõtörzszászlóst,
aki Bölcskén teljesít körzeti megbízotti
szolgálatot. Õ korábban Szekszárdon vette
át az elismeréssel járó oklevelet a megyei
közgyûlés elnökétõl. Szalai József 1990
óta tagja a rendõrségnek, 1998 óta dolgozik Bölcskén. 2006-ban megkapta a
mikrotérségi „Év Rendõre“ címet. Az idei
magas rangú kitüntetés majd egy évtizedes
lelkiismeretes szolgálati tevékenységének
szól. Az „Év Rendõre“ címet idén Koch
Mihály fõtörzszászlóznak ítélte oda a Közbiztonsági Társulat. A díjazott kitörõ taps
közepette vette át Kiss József, polgármestertõl az oklevelet, majd Dunaföldvár polgármesterének és a kapitányság "
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Koch Mihály

Szalai József
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" parancsnokának gratulációi után né- ügyesen titkolták az utolsó percig a meglehány szóban köszönetet mondott a bizottságnak és feletteseinek akik méltónak találták az elismerésre. Koch Mihály 1993
óta dolgozik Dunaföldváron rendõrként,
az õrs egyik legrégebbi tagja. 2003-ban
már egyszer kiérdemelte ezt a címet. Idén
meglepetést jelentett számára az újabb
megtiszteltetés, a kollegák és felettesei

petést.
A kor változásait követve a rendõri szolgálat is egyre magasabb követelményeket
támaszt - nyilatkozta. El kell sajátítani a
modern technikai eszközök használatát,
követni kell a gyorsan változó jogszabályokat, õ mindezekkel igyekezett lépést
tartani. Munkáját nagyban segítették kolle-

Újságírók a megyében
Gazdag programmal várta azokat az újságírókat és idegenforgalmi szakembereket a Tolna Megyei Turisztikai Kht.,
akik az április 21-25-e között szervezett
tanulmányútra elfogadták a meghívást.
!

SZIEGL ERIKA

A szervezõk igyekeztek megyénk teljes
turisztikai keresztmetszetét bemutatni, hiszen olyan országos jelentõségû médiumok képviseltették magukat, amelyek a

szakmai, közéleti és a bulvár újságok piacán vezetõ szerepet töltenek be. A Diplomata Magazin, a Magyar Turista, a Világjáró, a TTG, a Gyöngy, a Kiskegyed, a
Tere-fere, a Nõk Lapja, a Budapesti 7 Nap,
a Szabadföld újságírói és a turizmusban
dolgozó szakemberek a természeti és épített örökség mellett megismerkedtek megyénk kulturális és népi hagyományaival,
tarkítva azt a mindig népszerû gasztronómiai programokkal.

Tovább ápolják erdélyi kapcsolataikat
az önkéntes tûzoltók
Áprilisban a romániai Gyergyóalfalun
járt tûzoltó egyesületünk hat fõs delegációja, viszonozva az ottani egyesület
múlt évi látogatását. A kapcsolat kezdete két évre nyúlik vissza, amikor Csányi
Imre jelenlegi parancsnok Erdélyben
járva megismerkedett a falu önkéntes
tûzoltóival, akik jelezték, hogy szívesen
tartanának fenn kapcsolatot a földvári
egyesülettel.
!

SZABADOS SÁMUEL

Az erdélyiek magyarországi útjuk során
már nem használt, de még mûködõképes
technikai eszközöket kaptak ajándékba városunktól. Az idei látogatásuk alkalmával
is ajándékokat vittek erdélyi kollegáiknak a
földváriak. Mivel két személyautóval tették
meg az utat, csak korlátozott nagyságban
tudtak szállítani eszközöket. A gyergyóalfalusiak így is nagy örömmel fogadták a
bevetési sisakokat, csizmákat, kabátokat,
összesen tíz garnitúrát, amelyeket itthon
már leselejteznének. Csányi Imre szerint a
segítség igencsak elkel, mert eléggé elavult
és hiányos felszerelés áll az ottaniak ren-

delkezésükre. Az autójuk is cserére szorul,
de ebben egyelõre még nem tudunk segítséget nyújtani. Nagy a lemaradásuk a balesetmentési eszközök terén is. Munkájuk
mindenesetre dicséretre méltó, a település
lakossága értékeli önzetlen munkájukat. A
földvári tûzoltók egy napot töltöttek Gyergyóalfalun, a maradék idõben Erdély csodálatos tájait látogatták meg. Jártak a parajdi sóbányában, Szovátán, a Békás-szorosban és a Gyilkos-tónál. A lehetõségek tükrében legközelebb az alfalusiak jönnek
Dunaföldvárra, addig is gyûlik számukra
az újabb ajándékcsomag.
* * *
Az áprilisi hónap és május eleje nem hozott sok munkát a földvári tûzoltóknak. A
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gái, fõnökei. Sokat köszönhet családtagjainak, akik az idegeket sem kímélõ, veszélyeket rejtõ hivatásának ellátása során
mindvégig biztos hátteret, támaszt jelentenek számára.
A díjátadó ünnepség közös ebéddel, borkóstolóval zárult, amely kötetlen beszélgetéssé alakulva a késõ délutáni órákban ért
véget. !

A sûrû program keretében április 24-én
délután látogatták meg városunkat. A sajnálatosan szûkre szabott idõ keretében a
felújított várudvar és a Duna part megtekintése mellett a földvári halászlé megkóstolására volt lehetõség. Ebéd közben eshetett szó azokról a látnivalókról, helytörténeti dolgokról, melyek még Dunaföldvárt
jellemzik, de megtekintésükre most nem
volt lehetõség. A visszajelzések alapján érdemes lenne egy helyi, de mindenképpen
Dunaföldvár központú study tour szervezésén elgondolkodni a helyi és környékbeli szolgáltatók összefogásával. !

parancsnok tájékoztatója szerint kétszer
kellett kivonulni nádtûzhöz, amelyet gyorsan sikerült lokalizálni és eloltani. Egy alkalommal villanyóra égéshez kaptak riasztást, amely szintén nem okozott nagy kárt.
Egyszer vonultak ki súlyos balesethez,
amely a 6-os úton történt, valamint zivatar
után a Völgy utcában kellett vizet szivatytyúzni egy épület alagsorából.
Csányi Imre kiemelte, hogy a lakosság
eddig példamutatóan betartotta a tûzoltási
tilalmat, s ha valaki mégis égetett valamit
udvarában, vagy földjén, õrizte a tüzet és
utána precízen eloltotta. A nyári tartós szárazság jelenthet majd nagyobb veszélyt, de
a tûzoltók remélik, hogy a város lakói hasonló fegyelmezettséggel járnak el. !

A háziorvosok péntek
délutáni, 12 órától 17
óráig tartó rendelési ideje
2008. május 09. Dr. Móricz Zoltán
2008. május 16. Dr. Hallai Róbert
2008. május 23. Dr. Englert Rolland
2008. május 30. Dr. Palkó Ágnes
2008. június 06. Dr. Móricz Zoltán
2008. június 13. Dr. Hallai Róbert
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ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár város képviselõ-testülete április 29-én tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 8 nyilvános és 3 zárt ülésen
tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen
Jákli Viktor és Széles János képviselõk
nem voltak jelen.
!

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület jelentést fogadott el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd elfogadta az önkormányzat 2007. évi zárszámadási rendeletét. A
könyvvizsgáló elmondta, hogy az önkormányzat tavalyi gazdálkodása teljesen jogszabályszerû és kiegyensúlyozott volt, hitelfelvételre nem került sor, a költségvetést
korlátozás nélküli záradékkal látta el. A
2007. évi költségvetés végszámai a
következõk voltak: kiadás 1 milliárd 480
millió 372 ezer Ft, bevétel 1 milliárd 648
millió 830 ezer Ft, az önkormányzat tehát a
tavalyi évet jelentõs pénzmaradvánnyal zárta.
A következõ napirendben a képviselõk
beszámolót fogadtak el a 2007. évi belsõ
ellenõrzési tevékenységrõl, majd átfogó értékelést fogadtak el az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól.
Az ötödik napirend a 2007. évi közfoglalkoztatásról szólt, amelybõl kiderült, hogy a
tavalyi évben Dunaföldváron a munkanélküliségi ráta 8.1 %-os volt. A nyilvántartott
álláskeresõk száma 316, a rendszeres szociális segélyben részesülõk száma 117 volt.
Közülük 18 fõ végzett közhasznú, 19 fõ

Sáfár Richárd Attila
1933 -2008.
Hosszú ideje tartó, súlyos
betegségben elhunyt Sáfár Richárd, aki az MDF alapító tagjaként tevékenyen részt vett a
rendszerváltásban. Lezsák
Sándorral, Für Lajossal, Csengey Dénessel járták az országot, szervezték a pártot,
kampányoltak az elsõ szabad választás
elõtt. Nagyon szívesen végezte ezt a
munkát, beszédet tartott, vagy levezette a

közcélú munkát kistérségi illetve a központi
költségvetés által finanszírozva. A Tolna
Megyei Büntetés-végrehajtási Bíróság által
kiszabott közérdekû munkát 6 fõ, közmunkát pedig 14 fõ végzett. A tapasztalatok szerint jelentõsen javult a munkafegyelem, és
ismét csökkent a táppénzes napok száma is.
A napirend tárgyalása során a képviselõk
egyetértettek abban, hogy kezdeményezni
kell a törvényalkotóknál a szociális segélyek
munkához kötését.
A következõ napirendben a testület pályázatok beadásáról döntött, így a sportpálya
öltözõjének fejlesztésére és a TEUT pályázaton keresztül belterületi utak burkolatának
megerõsítésére (melyben a Puskás, a Móricz
Zsigmond, a Tó és a Május 1. utca kap új
burkolatot).
Ezután a testület döntött arról, hogy
egyelõre nem támogatja a helyi utakra vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésében
közremûködõ igénybevételét.
Az utolsó napirendben a képviselõknek
Fóris Zoltán, építész mutatta be az Integrált
Városfejlesztési Stratégia terveit, melynek
része a Béke tér rehabilitációja is. Erre a célra az önkormányzat pályázni kíván a DélDunántúli Operatív Program által meghirdetett „Funkcióbõvítõ integrált városfejlesztési
akciók támogatása“ nevû pályázatra. A Béke teret, a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárt, a Reiter-közt, a volt Mátrix diszkót és
az Ifjúság teret érintõ rehabilitációs terv többek között tartalmazza fedett és nyitott piactér kialakítását, a könyvtár átalakítását, az Ifjúság téri játszótér fejlesztését, a közmûhálózat fejlesztését, utak, kerékpárutak, körforgalom építését, közösségi terek, zöldövezet
kialakítását, a parkolók bõvítését és kialakítását. A projekt teljes költsége 654 millió Ft,
melybõl az önerõ 154 millió Ft, a 2009. és a
2010. évi költségvetés terhére.
gyûléseket. Néhány év után súlyos betegsége miatt visszavonulni kényszerült az
aktív politizálástól, de mindvégig figyelemmel kísérte pártja és az ország sorsát.
Egyetlen munkahelye volt Dunaújvárosban a vasmûben, innen ment nyugdíjba.
Isztambulban, a Német Kórházban született, édesapja a Hoffer traktorgyár képviseletén dolgozott. Életének meghatározó
élménye volt a tíz év, amit kint töltött Törökországban, ezért rendelkezett úgy,
hogy a hamvait a Márvány-tengerbe szórják.

4.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia határozza majd meg a fejlesztés következõ területeit, két fázisban, melynek elemei a Mészáros utca, a Sóház utca, a Vár és a mûemléki belváros, a Duna-part és környezete, az
Ipari Park és Lakópark környezete, az M6.
sz. autópálya és a 6. sz. fõút és környezete
lesz. A tervezet többek között tartalmazza az
infrastruktúra korszerûsítését, kereskedõ utca kialakítását, parkolók és közlekedés fejlesztését, rendezvényterek kialakítását, közparki és zöldterületek fejlesztését.
Az egyebekben Bárdos Lászlóné dr.
jegyzõ tájékoztatta a lakosságot a Duna-parton építendõ szálloda ügyének nyilvánosság
elõtt elmondható részleteirõl. A lakossági
beadványokkal kapcsolatban elmondta,
hogy a szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, az építési engedélyt kiadták, a
szálloda terve a megyei fõépítésztõl jó
minõsítést kapott. Az építendõ négycsillagos szálloda Dunaföldvár számára hasznos
beruházás, az idegenforgalmi stratégia kiemelt célja.
Az ezzel kapcsolatos lakossági beadványokról a testület zárt ülésen tárgyalt, emellett lakossági kérelmeket bírált el. !

Kérelem
FÖLDVÁRI ÕSTERMELÕK
Kéréssel fordulunk a Polgármester
Asszonyhoz és a képviselõtestület tagjaihoz, hogy az úgynevezett kis piac továbbra is mûködhessen.
A téren árusító földváriak kisnyugdíjasok, számunkra ez a kereseti forrás,
amíg dolgozni tudunk - nélkülözhetetlen. A területet mindig rendben tartottuk, szemetet soha nem hagytunk magunk után, panasz ez ügyben nem volt.
Az a néhány óra, amíg árusítunk, a forgalmat sem akadályozza. Munkánkkal
meglévõ igényeket elégítünk ki, a lakosságot szolgáljuk, sõt az átutazó közönség körébõl is gyakoriak vevõink. Mindenütt Európában a városok közepén
meghagyják a piacokat, természetesen
meghatározott keretek között, és ez egy
színfoltot is jelent a települések életében. Ennek Földváron is évszázados hagyománya van.
A korábban meghatározott szabályokat, takarítás stb. továbbra is betartjuk,
kérjük számunkra az árusítás további engedélyezését. !
!
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Szélesedõ összefogás a vadászok
takarítási akcióján
A Dunaföldvári Vadásztársaság évente
két alkalommal, õsszel és tavasszal rendez környezetvédelmi napot településünk külterületén. Idén áprilisban a városból kivezetõ utak melletti sáv kb. 3
kilométer hosszúságban lett megtisztítva. A 6-os út, valamint az Elõszállási út
két oldalán gyûjtött szemetet a mintegy
negyvenfõs stáb. A vadászokhoz a kézilabda egyesület sportolói és a Természetvédelmi Egyesület tagjai csatlakoztak.
!

SZABADOS SÁMUEL

Süveges József, szervezõ irányításával a
déli órákig folyt a munka, melynek során
mintegy tíz köbméter szemét gyûlt össze
egy nagy konténerben. A mennyiség így is
csekély, hiszen az utaktól távol továbbra
is sok hulladék maradt kint a határban.
Voltak olyan anyagok is, amelyeket csak
technikai eszközökkel, például markolóval, lehetett volna felszedni, de erre most
nem készült fel a társaság. Amennyiben

Olvasói levél
Dunaföldvár egy gyönyörû löszparton
fekszik a Duna mellett. Az Alföld felõl a
hídon érkezve festõi látványt nyújt a kisváros történelmi városrésze, a Csonka torony, a körülötte húzódó várfal, valamint a
horizonton megjelenõ templomok és a környezetbe illeszkedõ lakóházak. A történelem folyamán több utazó utalt arra, hogy a
Duna magyarországi szakaszán ennél
szebb partszakasz nem található.
A múlt század elején állami pénzbõl rakpartot építettek, melyet a város több éven
keresztül részletfizetésre megvásárolt. Ezt
követõen hajóállomás, teniszpálya, világháborús emlékmû került a gondozott, öntözött parkba. A földváriak kedvenc sétálópihenõhelyévé vált, és ezt a funkciót tölti
be ma is. A park híd melletti részén az
1960-as évek elején termálvizes fürdõ
épült. 2001-ben és 2004-ben pályázati támogatással elkészült a felújítása, így egy
víztisztítórendszerrel korszerû, feszített
víztükrû medencék, fedett termálfürdõ áll
a lakosság, és a környezõ települések ren-

lehetõség van a szemetet lerakó személy
azonosítására, a mezõõrségen keresztül eljárást is lehet indítani a tudatos környezet
szennyezõkkel szemben.
Dukai István, alpolgármester, a kézilabda csapat tagjaként vett részt az akcióban.
Örült, hogy a sportolók nagy része igent
mondott a felkérésre. Szerinte a korábbi
évekhez képest enyhe javulás tapasztalható a külterület tisztaságát illetõen, köszönhetõen a szigorodó rendszabályoknak, az
egyre gyakoribb tisztasági akcióknak és a

delkezésére. A vár körüli környéket mûemlékvédelmi területté nyilvánították annak érdekében, hogy a vár és környezetének hangulata megóvásra kerüljön, s hogy
itt csak olyan épületek létesüljenek, melyek mind jellegükben, mind hangulatukban alkalmazkodnak a történelmi környezethez.
Tudomásunkra jutott, hogy a fürdõ területét az önkormányzat értékesíteni kívánja,
és a területén a Hotel Managment Kft. egy
100 szobás, kb. 18 méter magas szálloda
építését tervezi uniós pályázati pénzbõl. A
strand területe már nem tartozik a mûemlékvédelmi övezethez, de közvetlenül alatta terül el. Ha ez az épület megépülne viszszafordíthatatlanul tönkretenné a történelmi városrész látképét; sem méretében, sem
jellegében nem alkalmazkodik a környezethez. Az Alföld felõl megközelítve a várost, szinte teljesen eltakarná a hangulatos
domboldalt a várral, házakkal, templomokkal együtt. Véleményünk szerint a
környék megóvása érdekében célszerû lenne, hogy a tervezett szálloda ne a híd tövében, hanem a jelenlegi camping területén
(a park északi vége), vagy a hídtól délre
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nemrég újjászervezõdõ mezõõri szolgálatnak. Ennek ellenére vannak igen szennyezett területek is, példaként említette a
Nagy-hegy környékét.
Az idõ nem igazán kedvezett a takarítóknak; reggel szemerkélt az esõ, napsütésben nagyobb lett volna a részvételi
arány. A hagyományos háztartási hulladékok mellett lehetett találni bizonytalan
eredetû anyagokat is, amelyek növényekre, vagy állatokra gyakorolt veszélyes hatása sem kizárt.
A múlt évben újjászervezõdött Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület
erre a napra tíz tagját tudta mozgósítani.
Tóthné Kalauz Krisztina, elnök szerint
szívesen tettek eleget a felkérésnek, mivel
minden ilyen jellegû akciót támogatnak.
Városunk határában van mit takarítani, de
szerencsére a szennyezettség az országos
átlagnál nem magasabb. A természetvédõk önálló akciókat is szerveznek, a legközelebbit õsszel tervezik. A
Sárga-gödröt és környékét szeretnék rendbe tenni, ez alkalomra szívesen látják a
vadászokat, a sportolókat és más szervezetek tagjait is. A tavaszi takarítási akció a
vadászházban közösen elfogyasztott ebéddel ért véget. !

esõ partszakaszon épülne meg. A város
történelmének ismerete, és a szülõföld szeretete késztet minket arra, hogy aggodalmunkat fejezzük ki azért, nehogy pillanatnyi üzleti érdeknek essen áldozatul a történelmi városkép.
Kérjük segítségét a város értékének
megóvása érdekében.
Köszönettel: Vida, Kerekes,
Varga család.

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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Olvasói levél

Arány és léptéke
!

CSEPELI ISTVÁN

Régóta belsõ nyugalmam ellen vétkezem, ha a „nagy falu“ soros ügyével hagyom magam többek által provokálni, elmenve addig, hogy botladozva én írom le.
Miért nekem mondják, amit? Miért nálam keresik Nádori Klára építészt?- segítségnek. Három évtizeden keresztül Klára
asszony miért engem buzdított valamely
közérték megmentésére? Miképp az
idõsebb generációval a mûfajuk is kihalt
regölõk és nótafák, miért nekem panaszkodtak? „Fekete dobozomban“ négy évtizednyi jelzések kötetre gyûltek, emberek
sokasága máshogyan vigyázná, építené a
körülöttünk zajló világot, mint ahogy történik -a szavak menedéket keresnek. Egykor az országot járva, a Zemplén-felvidék, az Ormánság, vagy az Õrség egyetlen utca tucatnyi házából esendõen jelenik
meg a közösségépítés õskezdeménye, néhány család együttgondolkodásának
õsindítéka a házikókról lesírt. Folyományában gondolkodva õseink e szerint alakították Dunaföldvár települést, a rá
jellemzõ természeti környezetben ezer
éve így létezik. Az elmúlt hatvan évben a
mezõvárost jellemzõ arány és léptéke, különösen az együttgondolkodás, látványosan megbomlott. A városépítészetben tö-

kéletes pontossággal nyomon követhetõek
a bomlás-fázisok. A településvezetõk a
múlt hagyományaiból nem kértek, központi diktátumhoz igazodva típusházakat,
lapos tetõs magán és középületeket engedélyeztek, majd a stílustalan kivagyiságnak, rövidtávra gondolkodó könnyûszerkezetes kereskedelmi és szolgáltató épületeknek engedtek utat. Párhuzamába a
különbözõ vallásfelekezeti és világi közösségi terek, érdekközösségek, egyletek,
körök mesterséges bomlása magyarázatnak található. Az uralkodó (múltat eltörölni)- ideológia a település karakteres hagyományát, a népszokások szellemi, tárgyi javait az ablakon dobta ki, közösségépítésben új fejezetet nyitott. A lendületet
„haladónak“ mondják, ötletekbõl ma is
kifogyhatatlan:
1. A városközpontba bevásárló központ
épült.
2. Lakópark mellé bitumenkeverõ üzem
települt.
3. A Duna-partra szálloda készül.
Piros betûs napokon a fontos emberek
még fontosabb mondandója: Dunaföldvár
történelmi város, földrajzi és természeti
adottsága kiaknázatlanul gazdag! Dunaföldvár második Szentendre!
A fogalmakra visszakérdezni ma is illetlenség, kimondani végérvényesen nem
szabad:
Az uralkodó tendencia a használatos
fogalmakkal rendre szembemegy, csorbítja azokat!

Nyereményjáték a játszóterek
felújításáért

ezért kérjük, szóljon ismerõseinek is, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Fogjunk össze a cél érdekében, hiszen
közösen nekünk is sikerülhet! !

Nyerjünk Dunaföldvárnak egy biztonságos, jó játszóteret a „Delikát 8“
ételízesítõvel!
!

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

BOGNÁR BEÁTA

Ha Ön, vagy bárki az ismerõsei közül
használ „Delikát 8“ ételízesítõt, kérjük a
gyerekek érdekében, vágja ki bármelyik
75g-os, 250 g-os, 450g-os vagy 1kg-os kiszerelésû „Delikát 8“ ételízesítõ vonalkódját és dobja be az elhelyezett
gyûjtõládába, hogy legyen esélyünk megnyerni egy EU szabványnak megfelelõ,
legalább 5.000.000 Ft értékû közterületi
játszóteret.
A vonalkódok összesítésérõl és a játék-

Mondjuk Szentendre közel azonos
környezetébe, felépülhetne egy szálloda? Ismerve a szóban forgó település
szellemi potenciáit, a gondolat felvetését
is elképzelhetetlennek tartom. Kétségem
sincs, a szálloda itt, és úgy, ahogyan a
vevõ akarja -megépül.
Általa Dunaföldvár történelmének
egy szelete, a természeti környezet, a
város meghatározó arca visszavonhatatlanul elvész.
A közérdeket ez szolgálja? Belátom
sokak elõl elzártan gondolkodom, de
többek azonos véleményéhez társulva
soha nem a város épülése ellen tiltakozom. Kivétel nélkül a közérdeket, az értékeket óvnám, ez esetben a 21. századi
igénytelenséget, az önfeladást, párját ritkítónak tartom. Hosszú évtizedek óta a
különbözõ szakbizottságokban alig,
vagy egyáltalán nem található itt élõ jogász, építész, mûvész, a történelemben,
helytörténetben, a földrajzban jártas ember. Miért nincs? Tévedhetek, de azt biztosan tudom, hogy településünknek
irányt adó személyes képességek (korunk fifikáival mellékelve) így, vagy
úgy, de „monogramként“ beazonosíthatóan városunk látképén már visszavonhatatlanul kiültek. A vezérlõ elv tartalmatlan gyökértelenségét, a városarcon
hatalmasodó arány és léptékvesztés jellegtelenségét csak a mélyen elfogultak,
vagy a dilettánsok vélhetik csalhatatlanul vonzónak… !

Bognár Beáta

Dr. Süveges Árpádné
ban megadott címre való eljuttatásáról mi
gondoskodunk. Önnek csak annyi a feladata, hogy a vonalkódokat dobja be a gyûjtõdobozba. A gyûjtõdobozokat megtalálja a
dunaföldvári élelmiszerüzletekben, óvodákban, iskolákban, bölcsõdében, postán.
Nagyon sok vonalkódra van szükségünk,
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Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
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Meghosszabbított támogatási határidõk
Az öntözés, a melioráció, valamint a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi
és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások esetében a
Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium új támogatási kérelem beadási idõszak megnyitását
tervezi 2008. május 12. és 2008. június 16.
között.

Továbbá a szaktárca az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
egyes jogcímei esetében is - az ÚMVP
irányító hatósága április végi közleménye
szerint - meghosszabbították a támogatási
kérelmek benyújtási idõszakát, határidejét.
Így az irányító hatóság tájékoztatója
alapján május 30-ra módosították a támogatási kérelmek benyújtási határidejét az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének, továbbá az

A tervezett ütemnek megfelelõen
halad a kifizetés
Az Európai Unió tavaly októberben fogadta el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP). Ezzel az
unió jelenlegi költségvetési idõszakában azaz 2007. és 2013. között - mintegy 1.400
milliárd forint fejlesztési forrás felhasználására nyílik meg a lehetõség a magyar
mezõgazdaság számára. Margittai Miklóssal, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnökével a finanszírozással összefüggõ feladatokról, a programba illeszkedõ támogatási jogcímekrõl
és lehetõségekrõl beszélgettünk.
(Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretébe illeszkedik az Egységes
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap.
Az EMVA, lényegében több fejlesztési
forrás - az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, az AVOP, a SAPARD és a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT)
utódalapja.)
Melyek az ÚMVP prioritásai?
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program négy - úgynevezett - pillérbõl, kiemelt fontosságú projektcsomagból áll. Az
ezekbe foglalt programok megvalósítására
összesen 1.400 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elsõ és egyben a legnagyobb tengely, a mezõgazdaság és élelmiszeripar
versenyképességének fejlesztése, javítása.
Ebben elsõbbséget kapnak a versenyképességet javító intézkedések, az agrár- és
élelmiszergazdaság fejlesztéséhez kapcso-

lódó támogatások. Ennek megfelelõen ennél a tengelynél a legmagasabb a támogatás: a rendelkezésre álló forrás 48 százaléka. A második tengely az agrár- és környezetgazdálkodást, valamint a környezetvédelmi intézkedéseket foglalja magába. Idetartozik a NATURA 2000 is. Ezekre a
programokra a források 35 százalékát lehet
fordítani. A harmadik tengely a klasszikus
vidékfejlesztést ösztönzi, míg a negyedik
az úgynevezett LEADER tengely - ez a helyi fejlesztési stratégiákat segíti megvalósítani. Az utóbbi két tengely együttesen a
források 17 százalékát fedi le. A fennmaradó pénzekbõl a program végrehajtásának
költségeit lehet finanszírozni, az technikai
segítségnyújtásra (TS) igényelhetõ.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program végrehajtása jelent-e többletmunkát az MVH-nál dolgozóknak, tervezik a létszám bõvítését?
Egyfelõl még vannak „kifutó“ programok: az idén lezárul az AVOP és az NVT.
Az elõbbinél még mintegy 20 milliárd forintot kell kifizetni, utóbbinál már az utolsó
támogatásokat fizetjük. Másfelõl elindult az
ÚMVP, amelynek révén jóval több pénzt
kezelünk, mint az elõzõ két programban
együttesen volt. Csupán szemléltetésként:
az AVOP keretében három év alatt 105 milliárd forintot lehetett szétosztani. Ezzel
szemben az EMVA keretében, csak a
mezõgazdaság fejlesztésére hét év alatt 600

7.

EMVA, a kertészet korszerûsítéséhez
nyújtandó támogatásának, valamint az
ugyanebbõl a forrásból finanszírozott, a
kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételérõl szóló FVM rendelet.
A rendeletek módosítására azért került
sor a szakértõk szerint, hogy az ÚMVP
szóban forgó fejlesztési forrásaihoz minél
több gazdálkodó hozzájuthasson. Összességében ez százmilliárd forintot meghaladó támogatás megszerzésének nagyobb
lehetõségét biztosítja az üzemüket fejleszteni kívánó gazdálkodók számára. !

milliárd forintot kell kifizetni a pályázóknak. Ebbõl egyenesen következik: több
pénz - több intézkedés - sokkal több munka!
A többletmunkát a tavalyi létszámmal
végezzük, erre pluszforrást nem kapunk. A
hatékonyság növelésével és az ügyintézés
egyszerûsítésével igyekszünk megfelelni a
megnövekedett feladatoknak. Ennek része
a többi között például az, hogy megteremtettük a támogatási kérelem számítógépen
történõ, elektronikus kitöltésének és benyújtásának lehetõségét, vagy az, hogy a
gazdák a kétoldalú támogatási szerzõdés
procedúrája helyett államigazgatási határozatot kapnak a pályázaton elnyert támogatás összegérõl.
Milyen támogatásokra írtak ki eddig
pályázatokat és milyen új jogcímek
nyílnak meg az idén?
A pályázatok meghirdetésénél elsõsorban az elsõ tengelyre fókuszáltunk. A múlt
évben, még a program megkezdése elõtt nemzeti kockázatra - kiírtuk a nitrát direktívának való megfelelést. Ez alól ugyanis
olyan felmentést kaptak a gazdák
Brüsszeltõl, hogy akinek 2007. októberéig
a trágyakezelésre befogadó nyilatkozata
van, három év haladékot - derogációt kap. Ezért ezt a jogcímet az elsõk között
kellett meghirdetni. A trágyakezelés megoldását célzó beruházásokra 70 milliárd
forint feletti kötelezettségvállalásunk van,
a támogatás mértéke e jogcím esetében az
elszámolható költség 75 százaléka. A befogadó határozatokat 90 százalékban már
kiküldtük a gazdáknak, õk április 1-tõl negyedévenként - már benyújthatják az elszámolást.
"
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" Ezzel egyidejûleg hirdettük meg a
komplex állattenyésztési rekonstrukciós
pályázatot, hiszen aki rendbe rakja a trágyakezelését annak célszerû a teljes állattartó-telepi rekonstrukciót is elvégezni.
Várhatóan március végén kezdjük meg a
határozatok kiküldését a nyerteseknek. A
mezõgazdasági gépbeszerzésre is kiírtuk a
pályázatot. Ez a támogatás térül meg a leggyorsabban, a gépesítés válik a leghamarabb termelõerõvé. Géptámogatás esetében 41 milliárdot már kifizettünk, további
9 milliárdot folyamatosan fizetünk, a fennmaradó összeget pedig a következõ két negyedévben fizetjük ki a gazdálkodóknak.
Az EMVA-ban a kifizetési eljárás eltér
attól, amit az AVOP-ban alkalmazott a hivatal. Ez utóbbinál „mérföldkövek“ van-

nak, vagyis a beruházások ütemében történik a támogatási pénzek átutalása, míg az
EMVA-ban évente négyszer, azaz negyedévente nyújthatók be kifizetési kérelmek.
Pénzt viszont csak évente kétszer lehet felvenni.
A következõ negyedévben jelentõs elsõ
tengelyes jogcímek nyílnak meg. Május 1jétõl pályázni lehet meliorációs és öntözési, komplex növénytermesztési, kertészet
és kertészeti gépbeszerzési, mezõgazdasági területek erdõsítése, fás- és lágyszárú
energianövények ültetvénytelepítési, az
élelmiszeripari fejlesztését célzó támogatásokra. Valamennyi intézkedés mögött
közel 100 milliárd forintos nagyságrendû
uniós forrás van. Az egyes tengely programjaira - gépbeszerzésre, erdõsítésre, stb.

„Közös kincseink:
mesélnek a meghívók“
„Minden lehetséges, amit közösen, szívvel-lélekkel akarunk.“
Május 6-án nyílt meg a könyvtárban
Lukácsi
Pál
aprónyomtatványgyûjteményébõl a „Közös kincseink:
mesélnek a meghívók“ címû kiállítás,
melynek anyaga az utóbbi nyolcvan év
dokumentumaiból áll - bemutatva a város múltjának és közelmúltjának gazdag kulturális eseményeit, a civil szervezetek, egyesületek különféle programjait. A tárlat jeles napokat idéz fel
az 1930-as hídavatástól kezdve; emlékezetes színházi események plakátjait,
képzõmûvészeti kiállítások meghívóit
is láthatjuk a június 30-ig a BerzeNagy Ilona Könyvtárban.
!

KISS ÉVA

Hogyan merült fel benned a gyûjtõmunka ötlete?
Nyugdíjba mentem. A téli hónapokban
olyan elfoglaltságot kerestem magamnak,
amely leköt, ugyanakkor hasznos is. Novemberben részt vettem a helytörténeti
kör egyik foglalkozásán, ott vetette fel
Kókány Judit, érdemes lenne meghívókat
gyûjteni. Én már korábban rengeteg újságkivágást, meghívót eltettem magamnak. Két hét múlva a helytörténeti klubban száz darabbal jelentkeztem. Az anyag
egyre szaporodott, felmerült az ötlet, digitalizálni kellene. Pillanatnyilag 826 fájl

van a gépben, bárki hozzáférhet, és jó
minõségben megõrzõdik az anyag. Megkerestem azokat a helyeket, (önkormányzat, mûvelõdési ház, tûzoltóság, civil
szervezetek), ahol anyaghoz juthattam, és
nem utolsósorban meglátogattam jó néhány családot.
Az egy ívnél kisebb méretû dokumentumokat hívjuk aprónyomtatványnak.
Számtalan fajtája van: színlap, gyászjelentés, értesítés, meghívó, programfüzet,
röplap, ismertetõ stb. Azért gyûjtöttem a
meghívókat, mert ezek nem annyira személyesek, nagyobb közösséghez szólnak.
Ugyan a politikai hirdetések, meghívók is
ide tartoznak, de ezek gyûjtésével nem
foglalkoztam. Célom egy archívum létrehozása volt. Arra törekedtem, hogy minden bekerüljön, mert a meghívók ízelítõt

8.

- mintegy 300 milliárd forint kötelezettségvállalást fogunk teljesíteni. A kifizetés
pedig várhatóan megközelíti a 200 milliárd
forintot.
A kettes tengely jövõre fog megnyílni, a
hármas és négyes pillér pedig az idén szeptemberben indul. A kettes tengely támogatási jogcímeit az idén azért nem tudjuk
meghirdetni, mert az agrár-környezetgazdálkodás úgynevezett determinált ötéves
program. Ezt a támogatást három évig az
NVT-bõl, két évig pedig az EMVA-ból fizetjük. A 2009-ben megnyíló új agrár-környezetgazdálkodási támogatási program
végrehajtási és pályázati rendszerében is
hasonló lesz. A következõ ötéves programot már tisztán EMVA forrásból finanszírozzuk - tájékoztatott Margittai Miklós. !

adnak a város társadalmi és kulturális
életébõl, a kisnyomtatványok a helyi emlékezés fontos forrásai, védendõk, kordokumentumok.
Milyen témák szerint osztályoztad az
anyagot?
Öt csoportot állítottam fel. Idézeteket,
mottókat kerestem hozzájuk. Az elsõ témában azt mutattam be, milyen volt a legendás színházi élet a háború elõtt,
illetve napjainkban. A második csoport
képzõ- és iparmûvészek dunaföldvári kiállításaival foglalkozik. Csak az 1980 és
2008 közötti idõszakban 120 rendezvényre bukkantam! Lista is készült
ezekrõl.
A város életét a jeles napok is tükrözik.
Érdekesség az 1930-as hídátadásra invitáló meghívó, amelybõl mára már nagyon
kevés van. Fontos események a jubileumok: az általános iskola 275, a könyvtár
és a gimnázium 50 éves volt. Bizonyára
sokan emlékeznek az Európa-napi millenniumi programokra, de pár évtized
múlva már ez is történelem lesz. A földváriak szívének kedves a Kálvária megújítása, a kereszt állítása a Tóth cukrászda elõtt, de korábban szakmai szempontból is tekintélyt adott a városnak egy európai konferencia a helyi intézmények és
a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutató Intézetének közös szervezésében. A civil szervezetek rendezvényeire szóló meghívók (tûzoltók, Máltai
Szeretetszolgálat, Löfan, Ördögszekér,
kórusok stb.) szintén gazdagítják a kiállítást. Ide soroltam be a sportesemények
kisplakátjait is.
"
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" Az ötödik csoportba tartoznak a nagyközségi, városi rendezvények dokumentumai. A várossá válás idõszakát itt éltem meg.
Arra figyeltem, hogy a meghívók tükrözzék
azt a sokszínû életet, amely elkezdõdött. Szerepelnek a városi nagyrendezvények plakátjai
(Várjátékok, az augusztus 20-a mûsorai vagy
a majálisok). Sok érdekesség van, remélem,
mindenki talál majd magának az érdeklõdési

Dunaföldvár szülötte

Tamás István
Tamás István író, publicista 10 éve,
1998-ban hunyt el; Dunaföldváron talált nyughelyet. Nevét 2006 szeptembere óta utca õrzi városunkban. Utca,
amely a malom irányából a Nepomuki
Szent János kápolnához vezet. Ahhoz a
kápolnához, melynek oltárképet Tamás
István özvegye, Udvardi Erzsébet, Kossuth- díjas festõmûvész készített és
adományozott 2002-ben.
!

BALOGH EMESE

Tamás István Szekszárdon született
1932. október 19-én. „Azért ott - írja-,
mert ott volt a legközelebb kórház.“
Dunaföldváron nevelkedett, édesanyja,
Kató néni keze alatt több nemzedék tanult
meg zongorázni.
Székesfehérvárott érettségizett 1951ben, majd a budapesti egyetemen történelem szakos tanári oklevelet szerzett 1956ban.
Írói pályafutását újságírással kezdte:
1957-tõl a Magyar Nemzet, 1963-tól a
Népszabadság munkatársa, kritikusa volt.
„A szokásos kezdet volt: középiskola,
egyetem, gyakornoki idõ. Folytatásaként
újságírói pálya az 1950-es évek vége és
az 1990-es évek között Magyarországon.

körének megfelelõ néznivalót. A gyûjtés
folytatódhat, várjuk a régi meghívókat.
Mi lesz a következõ munka, amibe beleásod magad?
A helytörténeti klub tagjaival egy helyi
kortárs Ki-kicsoda kiadványon gondolkozunk. Van már egy igényes monográfiánk,
de a dunaföldvári születésû vagy innen elszármazott mûvészekrõl, alkotókról keve-

set tudunk. A munka zöme rajtunk múlik,
meg tudjuk csinálni. De ehhez a tevékenységhez, a kiadvány megjelentetéséhez már
pénzre is szükségünk lenne…
Minden ilyen esemény, a kiállítás és
egy-egy helytörténeti kiadvány azért is
fontos, hogy érezhessük: „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk
benne.“ (Tamási Áron) !

Rövidebb ideig néha külföldön is, de
elsõsorban mégiscsak itthon; Budapesten
- onnan tartós kiküldetésen néhány év
Veszprémben - s mindeközben állandóan
otthon Badacsonyban.“ (Az esti hajó)
Újságírói életmûvét több száz folyóiratés újságcikk jelenti. Szívesen írt tárcanovellákat, kritikákat, színházi és tévéjegyzeteket.
Pályája elsõ húsz évének cikkeibõl, tanulmányaiból válogatta össze az 1977ben kiadott Tizenhárom hónap címû kötete darabjait, de a további kötetei tükrözik,
hogy újságírói munkásságán túl szépírással is foglalkozott.
Az esti hajó címû gyûjteménye naplójegyzeteket, emlékezéseket, esszéket tartalmaz; egy-egy történetébõl Dunaföldvár
képei is ráköszönnek az olvasóra:
„A Zöld zátony fölött világított a nap,
apró pontokat lehetett látni a messzeségben, az apácákat, fürdõzõhelyükön. Távol
a strandtól, a hajóállomástól, ember-nemjárta parton, ami D.-n körülbelül másfél
kilométernyi távolságot jelentett. Senki
sem zavarta fürdésükben az apácákat. Ha
valaki véletlenül mégis arra tévedt, felvették sötétkék nyári köpenyüket és hazamentek. A zárdájuk a löszdomb mögött
volt, felkapaszkodtak az ingatag földlépcsõkön, eltûntek.“ (Az esti hajó)
Az epikus alkotások mellett a dráma
mûnemében is kipróbálta magát: elõször

a Thália Színházban mutatták be A pápa
és a császár címû drámáját 1988-ban;
1997-ben pedig Veszprémben született
meg kétrészes színmûve Szent Bernadette
címmel.
1992-ben megjelent Vízparton az ember könnyebben felejt címû kötete, a
nyolcvanas években született írásai általa
kiválasztott reprezentációja. Anno Domini - Egy kortárs feljegyzései 1985-1995
címû könyve az alcímben feltüntetett
idõszak publikációit gyûjti össze. Dokumentumkötete naplószerûsége miatt is élvezetes olvasmány, hiszen Tamás István a
kortárs szavaival rögzíti a tényeket, beszél a rendszerváltozást megelõzõ és az
azt követõ évekrõl.
Dunaföldvári gyermekkorának élményei egy életre szóltak; Tamás István
minden kötetében fel-felbukkan kisvárosunk:
„A kisváros néptelen utcáinak egyikmásikán kora délelõtt vagy alkonytájt,
amikor a zongoralecke gyakorlásának az
ideje volt, kihallatszott az utcára a Für
Elise dallama. Amikor ritkán ezeken az
utcákon járok, ma is a Für Elisét hallom…Tavasszal és kora õsszel, amikor
nyitva voltak az ablakok, a tanárnõ hangját is ki lehetett hallani. Sietett, mert jött a
következõ tanítvány, s a következõ Für
Elise.“ (Vízparton az ember könnyebben
felejt) !

Földvári sikerek a Megyei
Zongoraversenyen
A dunaföldvári zeneiskolások minden
évben indulnak a szekszárdi Augusztházban megrendezett Megyei Zongoraversenyen, az idén azonban úgy esett,
hogy mind az öt induló helyezést ért el a
maga kategóriájában. Perémi Erzsébet
tanítványai - Cseharovszki Máté (3. osz-

!

tályos, 3. helyezett), Csizmadia Réka (5.
osztályos, 3. helyezett), Horog Mariann
(4. osztályos, 2. helyezett), Nagy Bence
(4. osztályos 2. helyezett) és Pataki Eszter (5. osztályos, 1. helyezett)- a
felkészülésrõl és a verseny élményeirõl
beszéltek.

9.

BAKSAY ERIKA

Milyen felkészülés elõzte meg a versenyt?
N.B.: Mindenki két mûvet vitt a versenyre, a felkészülés ezeknek a daraboknak a megtanulása volt, és az, hogy elõtte
évekig szorgalmasan gyakoroltunk, ha az
idõnk engedte, minden nap fél, egy órát a
heti két zongoraóra mellett.
Milyen volt maga a verseny?
H.M.: A mûveket korcsoportonként a
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Nagy Bence

kicsiktõl a nagyokig haladva egymás után
játszottunk el. Mindannyian nagyon izgul-

tunk, volt, aki tévesztett is, de a zsûri nem
ezt nézte, hanem az átélést. Volt olyan
gyerek, aki nagyon pontosan játszott,
mégsem ért el helyezést. Sok szép mûvet
hallottunk, nagy élményt jelentett a számunkra.
A gyakorlás nem csak öröm, kötelesség
is. Nem esik nehezetekre minden nap
leülni a zongora mellé?
Cs.R.: Jó érzés olyan darabot játszani,
amit már tudok, de nekem a gyakorlás is
öröm, soha nem esik nehezemre. A zenélés
mindig megnyugtat és jó érzéseket kelt
bennem.

Tõrõlmetszett tevékenykedõ
Ezzel a megnevezéssel illette Nagy Dénes festõmûvészt kollegája, Györe Zoltán az Eszkép galériabéli kiállítás megnyitóján április 20-án, hol idén már a
második tárlatot tekinthetik meg az
érdeklõdõk. Nagy Dénes solti származású alkotó jelenleg Szolnokon él, de sok
szállal kötõdik Dunaföldvárhoz is. Középiskolai tanulmányait városunkban
végezte, sok barátja, ismerõse él itt, akiket gyakran meglátogat.
!

SZABADOS SÁMUEL

A meglepõen nagyszámú érdeklõdõ
szinte zsúfolásig megtöltötte a Templom
utcai épület ódon hangulatú udvarát. Sokan érkeztek Soltról, Dunaegyházáról
idõsebbek és fiatalok egyaránt. A
szervezõk ötletét dicséri, hogy a kellemes
tavaszi idõt kihasználva az udvaron fogadták a vendégeket, ahol kellemes meglepetés várta az érkezõket: solti zenészek alkalmi társulata népszerû jazz melódiákat elevenített fel a várakozás perceiben.
Györe Zoltán nyitó gondolataiban

mûvelõ emberként jellemezte Nagy Dénest, akinek a munkáját a szakma is elismeri, egyre több kiállításon van jelen.
A képek két helyiségben lettek kiállítva,
és a laikus is rögtön észrevette, hogy tudatos elkülönítésrõl van szó. A nagyobb teremben fõként absztrakciók kerültek a falakra, méretük, témájuk igen változó, színgazdagságuk viszont egységes; érzelmek,
benyomások, furcsa életképek jelennek
meg a vásznakon. A kisebbik teremben az
egyforma méretû színes ceruzarajzok
ismerõs város-, utcarészleteket ábrázol-

Eszter, Máté, a szüleitek maguk zenetanárok. Az, hogy ti is zenéltek, kényszer
vagy természetes?
P.E.: Nekem nem volt kényszer, hogy
zenélni tanuljak. Mondjuk, mivel anyukám
és a testvérem is hegedül, én inkább zongorázni akartam, mert így legalább kísérhetem õket.
Cs. M.: Az anyukám és a mamám soha
nem erõltette a zenélést. Már óvodás koromban zongoráztam, és anyukám azt
mondta, ha valamit elkezdtem, csináljam jól
és fejezzem is be. Szerintem természetes,
hogy aki ebbe született, maga is zenél. !

nak: Dunaföldvár jelenik meg rajtuk kis
mozaikokban. Élénk színek, fény-árnyékhatások teszik élvezetessé a látványt.
Dunaföldvári képeslapoknak nevezte el
õket alkotójuk. „Ki gondolná, hogy ilyen
szép részletei is vannak városunknak“ csodálkozott a képekben gyönyörködve
egy ifjú hölgy.
Nagy Dénes körülbelül tíz éve kezdett
tudatosan festeni. A korábbi hobbi idõvel
hivatássá vált. 2004-tõl a Mûvészeti Alap
tagja lett, önmagát ekkortól tekinti profi
festõnek. A szolnoki mûvészeti iskolában
tanít Györe Zoltánnal együtt, és az ottani
Kert csoportnak nevezett mûvészi társulás
tagja. „Az éjszaka nyugalma és végtelensége hozza számomra az ötleteket. Van
idõm gondolkodni, gyûjteni az impulzusokat, amelyek ha felhalmozódnak bennem,
felpattanok és nekiállok dolgozni. Tudatosan tervezgetem képeimet. Van amelyikkel két-három nap alatt végzek, van, amelyiket abbahagyom, ötleteket gyûjtök, s
hetek múlva folytatom. Földvár nagyon
gazdag téma. Sokat sétálok az utcákon, a
Duna-parton. Szeretem ezt a várost, mindig tud valami újat nyújtani“- vall munkájáról a festõ. !

Pályázaton nyertek kirándulást a gimnazisták
A Tolna Megyei Közoktatás -fejlesztési
Közalapítvány által meghirdetett pályázaton 2007 õszén kulturális célokat szolgáló
kiránduláshoz 150 ezer forint értékû támogatást nyert a Magyar László Gimnázium. A programra idén április 9-én került
sor: Budapesten múzeum- és színházlátogatáson vett részt mintegy negyven diák és
kísérõtanáraik.

!

SZABADOS SÁMUEL

Délelõtt a Történeti Múzeum Mátyás király koráról szóló kiállítást tekintették
meg, amely idén a Reneszánsz Év alkalmából igen gazdag és látványos anyagot
vonultatott fel. Este a Vígszínház Sok hûhó semmiért címû Shakespeare darabját
nézték meg a kirándulók.

10.

Mint azt Lukácsi Pálné, tanárnõ elmondta azoknak a gyerekeknek szánták ajándékul ezt a napot, akik a múlt év során nagyszerû teljesítményt nyújtottak a gimnázium
által szervezett Várjátékok díszelõadásán,
ahol Sütõ András „Kalandozások ihajcsuhajdiában“ címû színpadi játékát mutatták be. Az elõadás nagy sikert aratott az
õszi Francia Színházi Napokon is.
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A gimnáziumban mûködõ színjátszó
kör tagjai rendszeresen fellépnek iskolai,
városi rendezvényeken, megemlékezéseken. A reneszánsz kiállításon való részvétel is tudatos volt, hiszen az idei Várjátékok témája Mátyás király kora lesz. A
szereplõk és rendezõk így ötleteket gyûjthettek saját elõadásukhoz. A látott jelmezek, díszletek és a hangulat motiváló volt
számukra.
Az esti színház sem csak a szórakozás
céljait szolgálta. Amatõr színjátszóink
testközelbõl élvezhették neves mûvészek
játékát, színpadi trükköket leshettek el
tõlük. Lukácsi tanárnõ hangsúlyt fektetett
arra is, hogy a diákok a színházkultúra

hagyományos értékeit is elsajátítsák. A
buszban öltöztek át ünnepi ruhába, a
nézõtéri etika alapszabályaira felhívták a
figyelmet a tanárok. A szervezõk külön
örültek annak, hogy több olyan fiatalt el
tudtak vinni erre az alkalomra, akinek
szociális, esetleg anyagi háttere máskor
nemigen ad lehetõséget.
Dobos Bianka 11.a osztályos diákot különösen a színház ragadta meg. Nem gondolta, hogy egy reneszánsz kori darabnak
ilyen aktualitása lehet napjainkban. A
vígjáték pedig olyan humorral volt fûszerezve, amelyet mindenki értékelt és élvezett. Ferenczi Henrietta - Bianka osztálytársa - a színészek játékát figyelte. Na-

gyon érdekli õt ez a szakma, távlati elképzeléseiben is szerepel a színjátszás valamilyen formában.
A végzõs diákok ezzel a kirándulással
búcsúztak a színjátszó közösségtõl. A
többiek számára a hátralévõ iskolaidõ a
tanulás mellett a Várjátékokra való készülést is jelenti. A heti több órás próbák sok
idõt és energiát igényelnek, de mint
mondják, megéri, mert a közönség kitörõ
tapsa kárpótol mindent. A jutalomként
kapott nagyszerû kirándulás pedig „hab
volt a tortán“, maradandó élményt jelentett, e gondolatnak néhányan hangot is
adtak hazafelé a buszon. !

„Íródeák“

Misák Dóra
Várni
(2007)
Mint kapcsolóból az áram, a gyertyából a kanóc,
a tönkrement bolt kirakatából a baba, a kinyílt szembõl az álom,
az elembõl a folyadék, a tûzbõl a füst, a párából a víz,
a kihullott hajszál, az elszállt pernye, a lebomlott tetem,
a visszaesõ hullám, a hangszóróból a hang,
az éjbõl a sötét, a csillagból a fény,
a felszívott víz, az elhasznált levegõ,
a testbõl az erõ, a lélekbõl a lendület,
úgy tûnt el…
Ahol ezek vannak, ott vagyok most én is,
valami megbomlott, de ha visszaáll, én is itt leszek.
Ha visszaáll…
A szerzõ, Misák Dóra a Magyar László Gimnázium 12.b osztályos tanulója.

Varró Nyelvstúdió

Hambalkó autósiskola

Nyelvtanfolyamok folyamatosan, több tudásszinten, becsatlakozási lehetõséggel!

KRESZ tanfolyam indul:

Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

2008. május 22., június 5., 17 órakor

Júniusban induló nyelvtanfolyamok:

Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon!

- angol és német nyelvvizsga elõkészítõ, intenzív és
félintenzív tanfolyam,
- kezdõ gyermektanfolyam alsó tagozatosok számára,
- magántanfolyam.

Részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855

Angol, német nyelvoktatás,
magyar nyelv- és irodalom korrepetálás.
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
www.hambalkoautosiskola.hu

Angol nyelvtábor Balatonalmádiban!
További információ: 06-20/ 346-42-89
Cím: Dunaföldvár, Ifjúság tér 3/B.

11.
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Közgyûlés és
horgászverseny
Évi közgyûlését április 27-én tartotta a
Dunaföldvári Horgász Egyesület a kisdunai horgásztanyán. Szabó Miklós, titkár a múlt évet értékelve kiemelte, hogy
a feladatok egy részét sikerült megvalósítani, de maradtak megvalósítatlan dolgok is.
!

SZABADOS SÁMUEL

A haltelepítés nem az évi ütemnek
megfelelõen történt. A tavi lehalászás a
múlt évben nem valósult meg idõre, így a
telepítés elmaradt, de ezt az idei évben pótolni lehet. 2008-ban dupla mennyiségû
azaz hat mázsa hal kerül a Kis-Dunába.
A mederkotrásra pályázat útján sikerült
pénzt szerezni, de a megadott határidõn
belül nem indultak meg a munkálatok. A
különbözõ engedélyek csak késve érkeztek
meg, így a munkát már sajnos nem lehetett
megkezdeni. A pályázati pénzt így visszavonták.
Az ifjúsági horgásztábort a múlt évben
nem rendezték meg. Kevés volt az érdeklõdõ, 5-6 gyerek jelentkezett csak. Idén hasonlóan alacsony az érdeklõdés, a tábor
valószínûleg elmarad.
A tagság létszáma jelenleg 489 fõ, ez a
szám évek óta nem sokat változik. Sikeresek voltak az évi takarítási akciók és a versenyek.
A közgyûlés vendége volt dr. Márkus
István, a Tolna Megyei Horgász Szövetség
elnöke, akit április elején választottak tisztébe. Elnökként elõször vett részt közgyûlésen. Beszédében kiemelte, hogy a régi és
értékes hagyományokkal rendelkezõ földvári egyesület évtizedek óta stabilan mûködik, igyekszik kihasználni a Duna nyújtotta természeti adottságokat. Jövõbeni feladatként jelölte meg az utánpótlás biztosítását, fontosnak tartja a fiatalok felé való
nyitást. Versenyeket, táborokat kell szervezni a gyerekeknek, vonzóvá kell számukra tenni a sporthorgászatot, mely a természetszeretettel párosul. Az elnök hangsúlyozta az etikus magatartás gyakorlását a
horgász társadalom körében: keményen fel
kell lépni az orvhorgászok ellen, be kell
tartani és tartatni a szabályokat, a jövõben
kiemelten kell kezelni a vizek, a halak védelmét, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
természet értékeinek védelmére.
A közgyûlés után egy héttel került sor az

idei elsõ horgászversenyre. Ideális
horgászidõ várta a versenyzõket és az
érdeklõdõket, a szélerõ mérsékelt volt, a
Duna vízállása is kedvezett. A természet
tehát biztosította az optimális feltételeket,
a többi a versenyzõkön múlott. A 25
résztvevõ összesen 18 kilogramm halat fogott ki. Adott méret fölött bármilyen kifogott hal versenyképesnek minõsült. Jagodics István szervezõ szerint ez egy átlagos
érték, noha volt már nagyobb is az összsúly. Az elsõ helyen Szabó Miklós végzett
3,3 kg-os ponttyal, második Jagodics István lett 2,05-ös súllyal, Luscsik Lajos 1,8
kg- al a harmadik helyen végzett. !

Országos Twirling
Bajnokság
Pakson rendezték meg 2008. április 12én az Országos Twirling Bajnokságot,
melyen a Dunántúli és a Tiszántúli Régiós Versenyen legjobb eredményt elért
versenyzõk vehettek részt.
! BALOGH

EMESE

AZ EREDMÉNYEK:
Junior D szint:
I. helyezett: Csizmadia Réka (Beszédes
József Általános Iskola)
Kadet C szint:
IV. helyezett: Törteli Nadin (Beszédes
József Általános Iskola)
Junior C szint:
VII. helyezett: Tumpek Nikolett (Beszédes József Általános Iskola)
Junior B szint:
I. helyezett: Bartalos Hajnalka (Beszédes József Általános Iskola),
IV.helyezett: Huszárik Tamara (Magyar
László Gimnázium)
Junior A szint:
I. helyezett: Rivnyák Viktória (Magyar
László Gimnázium)
Junior Free style egyéni:
II. helyezett: Rivnyák Viktória
V. helyezett: Bartalos Hajnalka
IX. helyezett: Tumpek Nikolett
Junior Free style páros:
I. helyezett: Tumpek Nikolett-Bartalos
Hajnalka !

Jól indult a szezon

Dunaföldvárról hat versenyzõ is bejutott
a legjobbak országos megmérettetésére. A
verseny minden kategóriában rettentõ szoros volt, amit az is bizonyít, hogy csak tized pontok döntötték el a helyezések sorrendjét. Így esett meg, hogy országunk
legtechnikásabb versenyzõje, Rivnyák
Viktória free style egyéni számával egy tized ponttal lemaradt a dobogó legmagasabb fokáról, második helyezett lett. Ez az
eredmény sokkolta mind a csapattársakat,
mind a nézõket. Beárnyékolta a felhõtlen
örömöt, pedig Kiszliné Kristofics Szilvia,
edzõtanár tanítványai nagyon jó eredménnyel szerepeltek: négyszer is felállhattak a dobogó legtetejére.

12.

Május 3-án Tolnán az Évadnyitó Maratonnal indult a kajak-kenu szezon. Sziklenka László, mesteredzõ jegyzõkönyve
szerint nagyon szép eredményeket ért el
a helyi szakosztály:
!

SZIEGL ERIKA

I. helyezettek:
Szabó Lóránt C-1 500 m, serdülõ, VI.
kcs; Gyarmati Sándor - Szabó Lóránt C2, 500 m, VI kcs; Csányi Gegõ MC-1 500
m, gyermek, II. kcs; Némedi Konrád, MC1, 500 m, I. kcs.
II. helyezettek:
Németh László, MC-1, 500 m, gyermek
II kcs; Hegedüs András, MC-1, 500 m, I.
kcs; Csányi Gergõ - Németh László, TC4, 2000, II kcs; Kiszli Zsombor - Dohárszki Robin
III. helyezettek:
Gyarmati Sándor, C-1 500 m, serdülõ,
VI kcs; Dohárszki Robin, MC-1 500 m,
gyermek, II kcs.
IV. helyezettek:
Süveges Árpád, C-1 500 m, kölyök III
kcs; Szabó Lóránt, C-1 6000 m, serdülõ
VI kcs.
V. helyezett
Süveges Árpád, C-1, 3000 m, kölyök, III kcs.
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VI. helyezettek
Végh Viktoria, MK-1 500 m, gyermek
II kcs; Molnár Levente, C-1, 500 m, kölyök, III kcs.
Rövidítések:
kcs. = korcsoport
C-1 = kenu egyes
MC-1 = mini kenu egyes
MK-1 = mini kajak egyes
TC -4 = túra kenu négyes
Májusban még három verseny és a Gyõri
Sárkányhajó Fesztivál vár a csapatra. Reméljük, hasonlóan jó eredményekrõl tudunk beszámolni következõ lapszámunkban. !

Esély a dobogós
helyezésre
Április 4-én megkezdte tavaszi bajnoki
szereplését városi kézilabda-csapatunk
is a három megyét magába foglaló regionális bajnokságban.
!

SZABADOS SÁMUEL

Bölcskével, a másik Tolna megyei gárdával nyitottuk a szezont „idegenben“,
amely most fura szituációt eredményezett.
A bölcskeiek pálya híján minden hazai
mérkõzésüket Földváron játsszák, így
most helyben voltunk vendégek. Mindenki
biztos „vendég“ gyõzelmet várt s a papírforma érvényesült. Végig fölényesen vezetve magabiztos, nagy gólarányú gyõzelmet arattunk. Ellenfelünk az esélytelen
nyugalmával lépett pályára, s dicséretre
méltóan küzdötte végig a játékidõt.
Bölcske - Dunaföldvár 11:34.
A 11. fordulóban Csávolyt láttuk vendégül. A statisztika ezen a meccsen is mellettünk szólt. A szemerkélõ esõben lejátszott
találkozón az idõjárás nekünk kedvezett.
Komikus jelenetek játszódtak le a pályán a
labdáért vívott csúszkálás során, melyekbõl általában a földvári fiúk kerültek ki
gyõztesen. Gyõzelmünk ezúttal sem maradt el, jobban tudtunk alkalmazkodni az
idõjárás teremtette helyzethez, ez a tény
rutinunkat dicséri. Dunaföldvár - Csávoly
21:14.
Kalocsán elszenvedtük tavaszi elsõ vereségünket. Az NB II-es egylet tartalékaival
játszottunk, de mivel nem volt a másodosztályban forduló, ellenfelünk több má-

sodosztályú játékost is felvonultatott, a tudásbeli különbség végig érvényesült. Kalocsa - Dunaföldvár 30:22.
A kecskeméti Mistral elleni vendégjátékunk biztos gyõzelmet jelentett számunkra. Ellenfelünk nagyrészt idõs, hajdani
elsõ, másodosztályú játékosokból álló kerettel rendelkezik. Volt köztük hatvan év
körüli sportoló is, aki természetesen kora
miatt csak perceket játszott. Látszott rajtuk, hogy számukra a játék hobbi és kikapcsolódás, az eredmény nem számít. Néhány látványos megoldásuk jelezte, hogy
évtizedekkel ezelõtt nagyszerû játékintelligenciával rendelkeztek. Emelt fõvel, sportemberként viselkedve fogadták vereségüket a lendületesebb, fiatalokból álló csapattól. Kecskemét - Dunaföldvár 20: 34.
A szezon legizgalmasabb csatáját Kiskunfélegyházával vívtuk hazai pályán. A
fiatal, energikus játékosokból álló ellenfélrõl gyorsan kiderült, hogy egyenrangú
partner lesz. Mi irányítottuk a játékot a
mérkõzés nagy részében, 1-2 góllal vezettünk is. Az utolsó 5 perc jelentette a nagy
izgalmakat. A vendégek egyenlítettek. Az
utolsó percben sikerült ismét vezetéshez
jutnunk, de nem tudtuk a hátralévõ 15 másodpercet kibekkelni. Gólt kaptunk. Döntetlen lett a végeredmény, bánatunkra, s
vendégeink örömére. Dunaföldvár - Kiskunfélegyháza 29:29. !

Indul a vízi szezon
Április 18-án tartotta évi rendes közgyûlését a Dunaföldvári Vízisportkör
Egyesület a Botel Admirál állóhajón. Az
összejövetel célja a 2007-es év értékelése
és az idei szezon terveinek egyeztetése
volt.
!

SZIEGL ERIKA

Az elnöki beszámolóban a sikeresen
megvalósított programokról és a tavalyi
évben elvégzett feladatokról esett szó,
majd a tagság megszavazta a 2008-as év
programtervét. A vízitúrák és a városi rendezvényeken való részvétel mellett a tagok
fontosnak tartják az állóhajó állagának
megóvását és a kikötõhelyek számának
igény szerinti növelését.
Pénz hiányában eddig még nem sikerült
megvalósítani, de az egyesület továbbra is
napirenden tartja a bejáróhíd meghosszabbítását, mert kis vízállás esetén a hajó szárazon áll. Ahogy a tavalyi évben, az idén is

13.

nyújtott be az egyesület pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogramhoz azzal a céllal,
hogy a tervezett mûszaki és technikai fejlesztéseket meg tudják valósítani.
Id. Szászváry Lajos az egyesület pénzügyi helyzetérõl számolt be, kiemelte,
hogy a tagdíjak mellett több pályázati és
szponzori támogatás lenne szükséges ahhoz, hogy az egyre sûrûbben kikötõ belföldi és külföldi vendégeknek komfortosabb
körülményeket tudjanak teremteni. !

Középmezõnyben a
DSTE
Hullámzó teljesítménye ellenére tartja
középmezõnybeli pozícióját másodosztályú egyletünk.
!

SZABADOS SÁMUEL

A tabella utolsó helyén álló Bogyiszlót
itthon fogadtuk a 20. forduló során. A nagyon várt gyõzelem sajnos elmaradt. A találkozó rossz elõjelekkel kezdõdött. A fiatalok 7:3-as vereséget szenvedtek az
elõmérkõzésen. A felnõtt csapatban Fekete Csaba sérülése miatt a 17 éves ifi kapus,
Kis Norbert lépett pályára. Csaba valószínû, a tavasz során már nem lép pályára.
Vendégeinken
nem
érzõdött
a
megilletõdöttség a találkozó során. Az elsõ
félidõ közepén vezetéshez jutottak, az
újabb góltól a felnõttek közt debütáló Kis
Norbert védte meg csapatunkat, a 40. percben büntetõt védett. 0:1 maradt a félidei állás. A folytatásban mindent egy lapra téve
támadtunk, beszorítva vendégeinket.
Egyenlítõ gólunk a 87. percben született,
amikor szöglet után Lindinger fejelt látványos gólt. Az 1:1-es döntetlen csalódást
okozott játékosoknak, nézõknek egyaránt.
A folytatásban a 6. helyezett Szedres
vendégei voltunk. Az elõmeccsen fiataljaink szoros mérkõzésen 3:2-re vesztettek.
Figyelmetlenségünk miatt korán, már az 5.
percben gólt kaptunk. Lassan magára talált
a gárda, a félidõ derekán Pasker fejesével
egyenlítetünk. Gólunknak nem sokáig
örülhettünk, a lefújás elõtt pár perccel hálónkba kötött ki a labda, 2:1-es hátránnyal
fordultunk. A második félidõ sem hozott
jelentõs változást, a kezdés után két perccel már 3:1-re vezettek a házigazdák. A
végeredmény a 65. percben alakult ki, 4:1es vereséget szenvedtünk.
Április 20-án Simontornya volt az ellen-
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felünk. Az elsõ osztályt is megjárt vendégek nehéz napokat élnek át a tavasz során,
jelenleg a 14-ek, és a kiesés ellen küzdenek. A játék is ezeket a viszonyokat tükrözte. Fölényben játszottak a földvári fiúk,
a 20. percben ez góllá is érett, Tóth fejelt a
hálóba. Vendégeink egy perc múlva viszont egyenlítettek. Döntetlennel zárult a
félidõ. A folytatás hasonló képet mutatott.
Sokat támadtunk, de voltak veszélyes akciói a simontornyaiaknak is. Dunai a 75.
percben nagyszerû egyéni akció során a
védõk mellett elhúzva szerzett gólt. Sok izgalmat hozott az utolsó negyedóra, de több
gól már nem esett. 2:1-es gyõzelmünk egy
hosszú kudarcsorozatnak vetett véget. A
fiatalok 5:1-es veresége kissé beárnyékolta
a vasárnap hangulatát.
A következõ hétvégén ismét hazai pályán játszottunk, a két hellyel elõttünk álló
Mórágy volt az ellenfelünk. Nem várt
meglepetést hozott az elõmérkõzés: a fiatalok remek játékkal kiütéses 6:0-arányú
gyõzelmet arattak. Tavaszi elsõ sikerük
született meg. A fiatalok lendülete sajnos
nem ragadt a felnõttekre. Pontatlan, lassú
játékunk eredménye vereség lett. A félidei
0:1 után 2:0-ás vereség lett a vasárnap
mérlege. A szurkolók jogosan az akarást, a
küzdeni tudást hiányolták a meccs során.
A szezon legsikeresebb hétvégéje az
aparhanti vendégszereplés volt. Ifistáink
múlt heti lendülete tovább tartott, gólgazdag meccsen 5:1-re gyõzték le esélyesebbnek tartott vendéglátóikat. A felnõttek
meccse is izgalmakat, gólokat eredményezett. A 7. helyen álló hazaiak nagy önbizalommal kezdtek, de Dunai 14. percben
szerzett látványos gólja óvatosságra intette
õket. A 20. percben sikerült egyenlíteniük,
sõt percek alatt újabb két gólt szereztek.
Szerencsére Pasker 32. percben szerzett
gólja szûkítette a különbséget, 3:2-es hátránnyal kezdtük a második 45 percet. A
folytatás harmadik perce újabb gólt hozott
számunkra. Ismét Pasker talált a hálóba,
ezúttal fejjel. Hosszú volt még a hátralevõ
játékidõ, ellenfelünk görcsösen gólt akart
szerezni. Mi tudatosan próbáltuk lassítani
a játékot, taktikánk bevált. Több gól nem
esett, a 3:3-as eredménnyel értékes pontot
szereztünk. Csapatunk ezúttal jól játszott,
három gólt rúgtunk idegenben, de ez most
csak a döntetlenhez volt elég. A DSTE a
10. helyen áll jelenleg, további cél a stabil
középmezõnybeli pozíció megtartása. !

DFC: Harc az
ezüstéremért
A dobogó második helyének megszerzése a cél megyei elsõ osztályú csapatunk
számára
a
hátralévõ
bajnoki
mérkõzéseken.
!

SZABADOS SÁMUEL

A 20. fordulóbeli kakasdi vendégszereplésünk pontot jelentett. A két csapat nagy
küzdelmet vívott egymással. Ahogy telt az
idõ mindkét fél kezdett ráhangolódni a
pontosztozkodásra. Az utolsó percek a
„Gólt ne kapjunk!“ jelszó jegyében teltek
mindkét csapat számára. 0:0-ás döntetlennel ért véget a találkozó. Ifistáink 3:1-re
gyõztek.
Április 13-án Dunaszentgyörgyöt fogadtuk. Fiataljaink 8:0-ás gyõzelme jó elõjel
volt a felnõttek számára. Hosszú ideig tapogatózó játék folyt a pályán, mindkét gárda kereste a védelmek gyenge pontjait. Nekünk sikerült megtalálni a rést, Hargitai
18. percben közelrõl szerzett találatával
vezetéshez jutottunk. Vezetésünk tudatában biztonsági játékra törekedtünk. Fordulás után kiegyenlített játék folyt a zöld
gyepen. Fölényben játszottunk, de mindenki félt a kontráktól, amelyek bizony veszélyt jelentettek kapunkra. Az utolsó percek sok izgalmat hoztak. Helyzetek adódtak mindkét oldalon, az idegek harca dúlt a
pályán. Ha gólt kapunk, pontot vesztünk.
A játékosok egymást hibáztatták a kimaradt helyzetekért. Egy ilyen szóváltás után
Farsang engedély nélkül jött le a pályáról.
Mivel már volt sárga lapja, a játékvezetõ
kiállította. A lefújás után Kindl edzõ a
játékvezetõvel került vitába, erre õ is piros
lapot kapott. A fegyelmezetlenség két játékos
eltiltásához
vezetett,
1:0-ás
gyõzelmünk viszont értékes három pontot
ért.
Ozorai szereplésünk a tavasz egyik legjobb játékát hozta. Jól kezdõdött a találkozó számunkra, az 5. percben büntetõhöz
jutottunk, melyet Nagy Lajos értékesített.
A kapust szabálytalanság miatt kiállították, emberelõnyben folytattuk a játékot.
Csatáraink megérezve a lehetõséget folyamatosan nyomás alatt tartották a hazaiak
kapuját, tudván, hogy a cserekapus
sebezhetõ. A 35. percben Lacza szerzett
gólt, melyre a hazaiak a 40. percben válaszoltak, 1:2-es állásnál ért véget a félidõ. A
folytatás sok fordulatot hozott. Kezdés

14.

után rögtön egyenlítettek az ozoraiak, emberhátrányból ez szép teljesítmény. Pár
perc múlva viszont magára talált a gárda.
Lacza percei következtek, az 55. majd a
62. percben rúgott góljaival vezetéshez jutottunk. Ellenfelünk nem adta fel, a 70.
percben megszerezték harmadik góljukat.
3:4-es állásnál a döntetlent jelentõ találatért küzdöttek. Az emberhátrány viszont
védelmüket tette lazává. A 84. percben
Lamm találata eldöntötte a meccset, 5:3-ra
gyõztünk. Érdekes, gólokban és fordulatokban gazdag mérkõzés volt. Örömünket
még fokozta az ifisták nagyarányú 14:3-as
gyõzelme.
A következõ hétvégén ismét vendégeskedtünk, ezúttal Tevelen. Itt is folytattuk a
gólgyártást. Lamm két góljával már az elsõ
45 percben biztos vezetéshez jutottunk. A
hideg zuhany ezután jött. Könnyelmûsködésünk eredményeként sorra kaptuk a gólokat. Az elsõt rögtön a kezdés után, majd
pár perc múlva újabbat, s az 58. percben
egy szabadrúgás után már 3:2-re vezettek a
házigazdák. Ezután már a pontszerzésért
harcoltunk. Szerencsére sikerült. A 87.
percben 11-eshez jutottunk, melyet Nagy
értékesített. Biztos gyõzelmet engedtünk
ki a kezünkbõl, be kellett érnünk a 3:3-as
döntetlennel, a közönség viszont látott egy
jó mérkõzést. Ifistáink ezen a vasárnapon
2:1-re kikaptak.
A 24. fordulóban Bátaszék volt a vendégünk. Szerencsére csatáraink tartották jó
formájukat, ez alkalommal is szaporán potyogtak a gólok. Két gyökeresen ellentétes
félidõt láthatott a szemerkélõ esõben is kitartó szép számú közönség. Habár enyhe
fölényben játszottunk, mégis mi kaptunk
gólt az elsõ félidõ derekán. Jól játszottunk,
éreztük, hogy nincs veszve semmi, de góljainkra a 65. percig várni kellett. Ekkor
Berényi távoli lövése kötött ki a hálóba.
Percek múlva Fröhlich találatával már vezettünk. Nagy Lajos büntetõvel növelte
góljaink számát. Az utolsó 10 perc Lamm
Ádám egyéni alakításaival zárult. Ellenfelünk védelme megroppant, Ádám kétszer
is eredményes volt. 5:1-es gyõzelmünkkel
tartjuk dobogós helyünket a tabellán.
Ifistáink a listavezetõ bátaszéki fiataloktól
4:2-re kikaptak, a harmadik hely még
elérhetõ számukra a bajnokság végén. !

08_05.qxd

2008.05.12.

8:51

Page 15

Kis- és középvállalkozások figyelem!
Most csökkentheti vállalkozásának
számlavezetési költségeit!
Válassza a
Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
„MIDI“ vagy „MINI“
számlacsomagját, s akár havi 10 Ft
számlavezetési díj mellett is vezetheti
vállalkozásának számláját.
A részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségein.

Mûvelõdési Ház
MÁJUSI PROGRAMOK
A Vármúzeum és a Fafaragó Galéria
újra várja a látogatókat!
Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 10-18h, hétfõ: szünnap.
Belépõ: 300 Ft. Diák, nyugdíjas, csoportos: 160 Ft
Május 25., vasárnap
Várjátékok
Egy nap Mátyás király udvarában - reneszánsz forgatag és
gyereknap. Reneszánsz lakoma (1.000 Ft/fõ)
Május 26-31. naponta 8-18 óráig
Játékos tudomány - elmés játékok kiállítás
Jegyár: 350 Ft
Csoportoknak elõzetes bejelentkezés ajánlott!
Az elõtérben és a Folyosó Galériában: Tavaszi Tárlat - kiállítás helyi képzõmûvészek alkotásaiból.

15.
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Május elsejétõl életbe lépett az objektív felelõsségvállalás. Korábban szabálysértéskor, ha a gépkocsi tulajdonosa nem
közölte ki vezette a gépkocsit, nem volt
mód a büntetés behajtására. Május elsejétõl az üzembetartó felelõs a szabálysértésekért, amennyiben nem derül ki, hogy
ki követte el azt, a gépkocsi tulajdonosa
köteles megfizetni a tételesen megemelt
összeget. Ezzel párhuzamosan országos
ellenõrzéseket tartottak, és tartanak, ez
folyik Földváron is. Egy hét alatt több
vezetõrõl derült ki, hogy ittas.
A rendõrség kiszûri a szabálysértõket,
a piroson áthajtókat, ittas vezetõket és
azokat, akik egyirányú utcába hajtanak
be a tiltott irányból. Gyakori szabálysértés a gyorshajtás, a járõrök gyakrabban
fognak trafipax-szal ellenõrizni. A
rendõrség fõ feladata a kiemelt
szabálysértõkkel szemben eljárni, de
ellenõrzik a biztonsági öv, a gyermekülés használatát is.
Lassan vége az iskolának, gyermekeink több szabadidõvel rendelkeznek.
Kérjük a szülõket, próbáljanak értelmes
programot, szórakozást biztosítani részükre, figyeljenek rájuk, számoltassák
el õket, mert a cél nélkül lõdörgõ gyerekek nagyon könnyen rossz befolyás alá
kerülhetnek. Májusban fényes nappal
több gyermekkorú elkövetõ garázda cselekményeket követett el városunkban.
Ezekért a cselekményekért a szülõk is
felelõsek.
A vásár ideje alatt kérjük a gépkocsival közlekedõket, a kijelölt parkolóhelyen állítsák le a kocsikat, tartsák be a
közlekedési szabályokat! A rendõrség
következetesen eljár a szabálysértõkkel
szemben.
A Rendõrnap alkalmából kistérségi és
megyei szinten kiosztották az „Év
Rendõre“ címet. A kistérség kitüntetettje
munkatársunk, Koch Mihály rendõr
fõtörzs zászlós lett. A Tolna megye „Év
Rendõre“ címet Szalai József rendõr
törzszászlós, bölcskei körzeti megbízott
kapta.

Megjelenik 500 példányban
Kiadja a Part-Oldalak Kulturális Egylet
Felelõs szerkesztõ: András Ferenc,
Tördelés: Magyari Ákos
Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. 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

május

16. péntek

Cukrosnéni
17. szombat

Bakkermann
23. péntek

Horton
24. szombat

Az éjszaka urai
30. péntek

27 idegen igen
31. szombat

Egy bébiszitter naplója
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

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

(20) 362–58–17

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával! BÜFÉ.

2008. május 3-án 84 éves
korában elhunyt Czere
András. Utolsó útjára május
19-én 13 órakor kísérik a
Fehérvári utcai temetõbe.

Védje kullancsok ellen kedvencét!
Nyakörvek: 490 Ft-tól
Cseppek: 380 Ft-tól kaphatók.
ÚJDONSÁG! TÖRPE NYÚL: 3.000 Ft
Folyamatosan újuló áruválasztékkal és
szakszerû kiszolgálással várjuk továbbra is
kedves vásárlóinkat.

