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KÖZÉLETI LAP

KKéérrddééss
Dunaföldvár a második világháború elõtt
jelentõs kereskedelmi központ volt. Gaz-
dag árukészlettel, minden igényt kielégí-
tõ választékkal várták a zömében izraeli-
ta vallású kereskedõk a kuncsaftokat.
Nem kellett feltétlenül egy nagyvárosba
utazni, itt is megtalálta a vevõ a neki tet-
szõ árut.

KISS ÉVA

A Béke téren egymás után több üzlet volt.
Becski néninél rövidárut lehetett kapni: ele-
gáns fehérnemût, inget, harisnyát, zoknit,
pulóvert tartott boltjában. Mellette volt Erõs
Andor méteráru boltja, a mai Marcipán cuk-
rászda épületében Markstein Lipót rövidáru
kereskedése. Baumgartner terménykereske-
dõnél, a korábbi faipari épületében, külön-
féle magokat lehetett vásárolni. A régi ma-
radék bolt helyén Weisz Andor a cipõbolt-
jában gyönyörû cipõket árult. Borovitzék-
nak két vas- és edényüzletük volt: az egyik
a Paksi utca elején, Vida Manó, orvos háza
mellett, a másik a Béke téren az emeletes
házban, szemben Baumgartnerék kereske-
désével. Az épület sarkán álló hentesüz-
letben ekkor Nagyék kóser hentes boltja
mûködött. A Mészáros utcában Scherfer
férfiszabó dolgozott a mûhelyében körülbe-
lül a hatvanas évek közepéig. Az utca másik
oldalán lakott László Manci fodrász, aki ki-
zárólag házaknál dolgozott. A mai
Schukkert házban egy fakereskedõ telepe
volt, a Vak Bottyán téren, akkor Teleki
téren, az Adler család szatócsboltja állt,
ahol gyufát, sót, cukrot, petróleumot, cipõ-
fûzõt, minden a háztartásban alapvetõen
szükséges árucikket lehetett kapni. A
Bölcske utca elején Salamon élelmiszer kis-
kereskedése szolgálta ki a környék lakóit, a
Duna utcában Hirschli bõrkereskedõ a
nyers bõrt dolgozta ki. A Rákóczi utca vé-
génél, közel a Sefániához lakott a közked-
velt Deutsch fuvaros.

Berger Zsiga delikát üzletében mindent
lehetett kapni: a csokoládékon, sajtokon,
szalámin kívül tartott déligyümölcsöt is.
Elegáns üzlet volt, mely a Kossuth Lajos ut-

ca elején, a mai
Böde üzlet he-
lyén állt. To-
vábbmenve, a
Rác templom
melletti emeletes
ház földszintjén, a
mai virágüzlet he-
lyén Somló Manó
könyvkereskedése és pa-
píráru boltja mûködött. Az
udvarban dolgozott a nyomda, ahol
igényes nyomtatványok készültek, az eme-
leten pedig a fiú polgári iskola volt. A kapu
másik oldalán Deutsch vaskereskedése fog-
lalt helyet, kerékpártól mezõgazdasági gé-
pekig nagy választékot kínált vasáruból.
Néhány házzal arrébb lakott Lúria taxis, aki
két gépkocsijával szállította az utasokat.
Rózner doktor a bölcsõde helyén praktizált.
Braun fakereskedõ háza és telepe, - õ kizá-
rólag épületfát árult - a volt tsz-iroda helyén
állt, kicsit távolabb, a sarkon Schwartz szo-
bafestõ lakott. Apja, a Duna utcában emele-
tes házban, mely ma is áll, panziót tartott
fenn. Wellich cukorkaárus a Flórián és Kos-
suth utca sarkán álló házban dolgozott, ké-
zikocsijával vasárnap és ünnepnapokon jár-
ta a várost. Gál ügyvéd saját házában, ma a
Prajda panzió, folytatta tevékenységét. A
központ felé haladva az emeletes házak utá-
ni épület udvarán mûködött Rábék nyomdá-
ja; képeslaptól meghívóig minden igénnyel
hozzájuk lehetett fordulni. Spenáth Miklós

drogériája a mai
Czeitler házban
volt. A következõ
épület, Traubék
háza (ma az óvo-

da), õk bõrrel keres-
kedtek. Kidolgozott

minõségi bõröket árul-
tak, tõlük vásároltak a

környékbeli cipészek is.
Közvetlenül a patika mellett

Erõs Lajos kézimunkás üzlete volt.
Késõbb Jecsmen Alajos szabó dolgozott az
üzlethelyiségben a hatvanas évekig. A Rá-
kóczi utcai emeletes ház földszintjén Klein
Magda fûszerüzlete állt, a fûszereken kívül
élelmiszert, cigarettát tartott. A sarki ház
egész földszintje egy hatalmas rõfös üzlet
volt minõségi szövetekkel. Tulajdonosa
„szõke” Kohn. A szemben álló emeletes
házban Fischer Artúr divatáru boltja foglalt
helyet, kesztyûtõl a pulóverig, sõt fürdõru-
háig mindent lehetett kapni nála. A Temp-
lom utca Rákóczi utca sarkán Farkas doktor
gyógyított. A külvégen, a Kéri utcán a volt
Pekker kocsma mellett dolgoztak Wirték.
Szatócsboltjuk éjjel-nappal nyitva volt, ki-
szolgálták a határba menõ embereket.

Vajon hol vannak ezek az emberek? Hol
vannak leszármazottaik? Hol vannak isko-
láik, templomaik? Temetõjük miért elha-
gyatott, miért nem temetkeztek 1944 óta?
Mi a válasz a kérdésre? Tudjuk a választ
mindannyian?
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EEllbbaallllaaggttaakk  
Lezajlottak a ballagási ünnepségek a
D-B-M MONI Magyar László Gimnázi-
um és Szakiskola Tagintézményben.

BALOGH EMESE

Gimnázium

A Magyar László Gimnáziumban 64 ti-
zenkettedikes diák mondott búcsút 2008.
május 2-án az alma maternek.

Évtizedes hagyomány már a gimnázium-
ban, hogy a hat illetve négy év során ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó diákok a
ballagási ünnepségen beírhatják nevüket
az iskola Aranykönyvébe. 

Az idei ballagási ünnepségen a nevelõ-
testület döntése értelmében a 12. a osztály-
ból  Lengyel Csilla, Hakstol Sára és
Orovicz Krisztina kiváló tanulmányi mun-
kájáért, a 12.b osztályból Bodolai Péter ki-

emelkedõ közösségi tevékenységéért,
Marosvölgyi-Szõke Luca kiemelkedõ kö-
zösségi tevékenységéért és tanulmányi
munkájáért, Takács Katalin pedig kiváló
tanulmányi munkájáért érdemelte ki, hogy
neve bekerüljön az Aranykönyvbe. 

A kiemelt aranykönyves –szintén a ne-
velõtestület döntése alapján- a 12.b osztá-
lyos Reiter Zsófia az Aranykönyvbe való
bekerülés mellett, az „Áldozzunk Gyerme-
keink Tudásáért” Alapítvány pénzdíját is
átvehette kiváló tanulmányi munkája és ki-
emelkedõ sporttevékenysége elismeréséül.

Komjáti Dóra, Kiss Dávid és Varga Ta-
más, a 12.a osztály végzõsei közösségi te-
vékenységét nevelõtestületi dicsérettel és
könyvjutalommal ismerte el a tantestület.

Az írásbeli érettségi vizsgák közép- és
emelt szinte, május 3-án kezdõdtek. A 64
tizenkettedikes érettségizõ mellett idén 40
alsóbb éves „emelgés” vállalkozott a kö-
zépszintû elõrehozott érettségi egy, illetve

két tantárgyi vizsgájára. 
A középszintû szóbeli

érettségik június 16-án
kezdõdnek a Magyar
László Gimnáziumban.

Szakiskola

A szakiskolában a
2009. április 30-án meg-
tartott ballagási ünnep-
ségen a 27 végzõs diák-
tól Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna, a

tagintézmény igazgatóhelyettese köszönt
el az iskola pedagógusai és szakoktatói ne-
vében. 

Az idén három szakma tanulói búcsúz-
tak az iskolától: közülük öten vízvezeték-
és központifûtés-szerelõ, tizenhárman
szerkezetlakatos, kilencen pedig falusi
vendéglátó végzettséget szerezhetnek a si-
keres szakmunkásvizsga letételével.

Az elmúlt évek során legjobb teljesít-
ményt nyújtó végzõsök pénz, illetve könyv-
jutalomban részesültek. Skrenyó Ottó és Ta-
kács Renáta Petrovics Józsefné, fõigazgató-
tól vehette át az „Együtt a Korszerû Oktatá-
sért” Alapítvány pénzdíját, Biczó Bálintnak,
Domonyik Istvánnak, Gál Róbertnek és
Márton Józsefnek pedig Balogh Emese,
igazgató nyújtott át könyvjutalmakat. 

A szakiskolában a szakmai írásbeli vizs-
gák 2009. május 18-án kezdõdnek, a gya-
korlati vizsgáztatás pedig június 4-én
indul. 

Nagy Gáborné, polgármester asszony a
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének április 23-án megtartott
éves közgyûlésén vehette át a szövetség
legmagasabb kitüntetését, a TÖOSZ
Aranygyûrûjét.

BALOGH EMESE

A kitüntetéssel a szövetség egyrészt
Nagy Gáborné dunaföldvári polgármesteri
munkáját, másrészt a TÖOSZ-ban végzett
tevékenységét ismerte el.

Mint azt városunk polgármestere el-

mondta, Dunaföldvár a megalakulástól
tagja a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének, amely jelenleg közel
1700 település szövetségét jelenti. Ma-
gyarországon ez a legerõsebb, a legna-
gyobb településszámot képviselõ önkor-
mányzati szövetség, amelyben békésen
megfér egymás mellett a kis- és a nagyte-
lepülés.

Nagy Gáborné 1994-tõl képviseli
Dunaföldvárt a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségében, 15 éve tagja
az elnökségnek, a Tolna megyei tagozat el-
nöke, illetve 2007-tõl a TÖOSZ társelnöke. 

Mint mondta, a TÖOSZ mellett több,
egy-egy településformációra – faluszövet-
ség, városok szövetsége – épülõ önkor-
mányzati szövetség létezik, ami az önkor-
mányzatok érdekérvényesítõ erejének
megosztottságát jelenti a kormányzattal
való tárgyalásokkor. Ezért is tartja jelentõs
lépésnek, hogy a TÖOSZ kezdeményezé-
sére két éve megszületett a Kormány-Ön-
kormányzatok Egyeztetõ Fóruma. Ez az a
szervezet, melynek keretei között a külön-
bözõ önkormányzati szövetségek elnökei
és a kormányzat képviselõi egy-egy önkor-
mányzatot is érintõ jogszabály megalkotá-
sa elõtt és közben egyeztetnek. 

KKiittüünntteettttéékk

DDuunnaaffööllddvváárr

ppoollggáárrmmeesstteerréétt
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AAzz  iisskkoo--

llaabbeerruuhháázzááss  úújjaabbbb

mméérrffööllddkköövvee
A mikrotérségi iskolaépítési pályázat
újabb mérföldkövéhez érkezett: a pá-
lyázóknak 2009. április 30-áig kellett
benyújtaniuk a jogerõs építési enge-
délyt.

BALOGH EMESE

Mint azt Nagy Gáborné, polgármester
elmondta, a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségben zökkenõmente-
sen lezajlott az engedélyeztetés, megszüle-
tett a jogerõs építési engedély, így
mikrotérségünk is teljesítette a pályázat-
ban elõírtakat, 

Jelenleg a pályázat utolsó lépéseként a
második forduló véglegesen összeállított
anyagán dolgoznak, melynek benyújtási
határideje 2009. május 25. Ezt követõen

kerül sor a bírálatra, amely során eldõl,
hogy mikrotérségünk sikeresen teljesítet-
te-e a második fordulót.

Mint azt a polgármester asszony el-
mondta, az eljárási rend nagyon nehézkes
és lassú. Jelenleg a közbeszerzési eljáráso-
kat bonyolítják le; a kivitelezési közbe-
szerzési eljárást azonban csak feltételesen
tudják elindítani addig, amíg nincs végle-
ges döntés a pályázat elnyerésérõl.

A legutóbbi számítások szerint, ha meg-
születik a pozitív döntés, körülbelül szep-
temberben lehet kezdeni a kivitelezési
munkákat; addigra kell kiüríteni azokat az
iskolákat, amelyek átalakítása a három te-
lepülésen megtörténik.

Az építkezések befejezésének, illetve a
pályázat teljesítésének végleges határideje
továbbra is 2010. december 31., de már
vannak jelzések arra vonatkozóan, hogy
valószínûleg meg fogják hosszabbítani a
kivitelezésre fordítható idõt. 

A Duna-part fejlesztéséért felelõs rész-
vénytársaság, a DDIF Zrt. többségi tu-
lajdonosa ismét csökkenti tevékenysé-
gét. Végi András az év elején, az üzleti
terv beadásakor jelentette be, hogy a
veszteséges fürdõt tovább nem hajlandó
finanszírozni. Ezért a képviselõ-testület
a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy egy
évre átveszi a fürdõ üzemeltetését; fel-
vállalva akár az egy év alatt keletkezõ
veszteséget is.

BALOGH EMESE

Mint azt Nagy Gáborné, polgármester
elmondta, a legnagyobb veszteséget – er-
kölcsileg és anyagilag is – egy bezárt für-
dõ produkálná: megszûnnének a gyógy-
szolgáltatásokra kapott OEP támogatások,
s egy üzemeltetést késõbb újraindítani
meglehetõsen nehéz lenne, hiszen minden
új jogszabálynak meg kellene felelni.

A fürdõvel kapcsolatos pályázati – visz-
szafizetési – kötelezettségek 2009. május
19-én lejárnak. Végi András, a többségi tu-
lajdonos ezért is gondolt a bezárásra, amit
az önkormányzat az üzemeltetés átvállalá-
sával kíván elkerülni. Nagy Gáborné bízik
abban, hogy körültekintõ gazdálkodással,

kedvezményes jegyekkel, po-
zitív lakossági hozzáállással
fellendülhet a forgalom, és
nem lesz a veszteség akkora,
mint eddig. Mint mondta, az
önkormányzatnak vannak
olyan lehetõségei, amelyek-
kel a terület rendben tartását,
az üzemeltetést, a jobb marketinget, a rek-
lámozást segítheti. 

Az önkormányzat által fenntartott fürdõ-
nek – mivel az összes engedély DDIF Zrt.
nevére szól – meg kell tartania a korábbi
szervezeti viszonyait. Egyelõre a Dunavíz
Kft-vel születik együttmûködési szerzõdés
a vízgépészeti munkák elvégzésére, a
könyvelés átmeneti idõszakra a jelenleg is
könyvelõ cégnél marad.

A részvényesek hamarosan új vezérigaz-
gatót választanak. Az õ felelõssége lesz az
elkövetkezõ idõkben a többlet marke-
tingmunkák elvégezése, a forgalom fellen-
dítése, illetve a fürdõhöz tartozó kemping
lehetõségeinek feltárása.

Nagy Gáborné kifejtette, hogy a DDIF
Zrt. üzleti terve a képviselõ-testület követ-
kezõ ülésére elkészül majd; ebben határoz-
zák meg, hogy mennyi tagi kölcsönre lesz

szükség ahhoz, hogy a fürdõ, a kemping
mûködhessen. Végi András tulajdonrészé-
nek megvásárlását egyelõre az önkor-
mányzat nem tervezi; a többségi tulajdo-
nos 160 millió forintért adná el a 62 száza-
lékos tulajdonrészét, míg az önkormányzat
38 százalékos tulajdonrészéért csupán 20
milliót kínál. 

Az önkormányzat kutatja az egyéb lehe-
tõségeket. Levélben a polgármester asz-
szony már megkereste a helyi tõkeerõs
vállalkozókat, arra kérve õket, hogy legye-
nek részvényesei a DDIF Zrt-nek; részvé-
nyek vásárlásával mentsék meg, tartsák
dunaföldvári kézben ezt az értékes Duna-
parti területet. A válságos idõkben egy
ilyen befektetés biztonságosnak értékelhe-
tõ – véli Nagy Gáborné, ennek ellenére a
levelekre mindössze egy válasz érkezett;
az is nemleges. 

Kistérségi Köz-
kincs Kerekasztal

SZIEGL ERIKA

Április 22-én a kistérség mûvelõ-
désszervezõi gyûltek össze az Ispánház-
ban, hogy számvetést készítsenek, illet-
ve terveket dolgozzanak ki a szakma ha-
tékonyabb és a mai igényekhez igazodó
mûveléséhez. Bodó Katalin, a rendez-
vénysorozat szervezõje elmondta, hogy
a tartalmi munka elsõdleges célja, hogy
stresszes, rohanó világunkban a közmû-
velõdés is javítani tudjon az emberek
életminõségén. A szakemberek szám-
bavették a kistérségben még kihaszná-
latlan lehetõségeket, és beszéltek arról,
hogy a meglévõ, évek, évtizedek óta jól
mûködõ intézményeken, programokon
hogyan lehetne még javítani. A konfe-
renciát a várudvar objektumainak meg-
tekintése zárta. 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  mmûûkkööddtteettééssbbeenn aa  ffüürrddõõ



Dunaföldvár város képviselõ-testülete
április 14-én tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 27 nyilvános és egy
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelen-
tést fogadtak el a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, majd elfogadták az
önkormányzat 2008. évi zárszámadási ren-
deletét. Eszerint az önkormányzat vagyona
állandó, mûködését az elmúlt évben saját
forrásokból biztosította, hitelállománya
nem mutat veszélyt, pénzmaradványait jól
kezelte, gazdálkodása kiegyensúlyozott
volt.

A harmadik napirendben a testület 2 ha-
vi illetményének megfelelõ jutalomban ré-
szesítette Nagy Gáborné polgármestert el-
múlt évi munkájáért, majd beszámolót fo-

gadott el a 2008. évi belsõ ellenõrzési tevé-
kenységrõl. Az ellenõrzött tevékenységek
a vizsgálatokat végzõ szervek megállapítá-
sa szerint rendben voltak.

A következõ napirendekben az önkor-
mányzat ellátási szerzõdést kötött a DIT
Kht-vel szociális törvényben meghatáro-
zott étkeztetés, házi segítségnyújtás és idõ-
sek nappali ellátására, majd az önkor-
mányzat cégeinek 2009. évi üzleti terveit
fogadta el, így a DIT Kht. és a Dunavíz
Kft. üzleti terveit. Emellett döntött a DIT
Kht. Felügyelõ Bizottságának létszámáról
és összetételérõl. Eszerint a Felügyelõ Bi-
zottság tagjai: Dr. Sûrû János, Szabó Péter
Csaba és Veisz János lesznek.

Sok vitát gerjesztett a DDIF Zrt. 2008.
évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve.
A többségi tulajdonos a fürdõ súlyosan
veszteséges voltára hivatkozva hétpontos
megoldási terv-variációt nyújtott be a kép-
viselõ-testület elé. Javaslatai között szere-
pelt a csõdeljárás, a mûködtetés megszün-
tetése, a tulajdonrészek eladása és még
több elképzelés. A képviselõk végül azt a
javaslatot támogatták, mely szerint a ki-
sebbségi tulajdonos önkormányzat vegye
át a fürdõ mûködtetését meghatározott idõ-
re, vagyis a polgármester az áprilisi köz-
gyûlésen ezt az álláspontot képviselte.

A következõ napirendekben a testület
pályázat beadásáról döntött a helyi önkor-
mányzatok fenntartásában levõ sportléte-
sítmények felújítására, tájékoztatót hallga-
tott meg a 2008. évi közfoglalkoztatásról,
illetve elfogadta a 2009-es Közfoglalkoz-
tatási Tervet. Átfogó értékelést fogadott el
az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról, az in-
tegráció mellett foglalt állást a Tolna Me-
gyei Önkormányzat szociális intézményei-
vel kapcsolatban, korábban meghozott ha-
tározatok határidejét módosította, majd az
európai parlamenti választás szavazat-
számláló bizottságait egészítette ki. 

A következõ napirendben a képviselõk
haszonkölcsön szerzõdés megkötésérõl
döntöttek a Dunaföldvári Idegenforgalmi
és Természetvédelmi Egyesülettel a lõtér
hasznosítására, majd a dunaföldvári teme-
tõk üzemeltetésével kapcsolatos észrevéte-
leket vitatták meg. Tárgyaltak az önkor-
mányzati ingatlanok fûtésrendszerének
korszerûsítésérõl, a gázkazánok
faaprítékos, vagy pellet tüzelõanyagú ka-
zánokkal történõ kiváltásáról, majd lakos-
sági kérelmeket bíráltak el. 

A zárt ülésen a testület önkormányzati
ingatlan hasznosításáról döntött. 

4.

ÜÜLLÉÉSSTTEERRMMII

TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

MMeeggsszzüülleetteetttt

aa  ddöönnttééss
a Zsolnay Kulturális Ne-

gyed támogatásáról 

HALMAI NAGY RÓBERT – KSZ
MARKETING MENEDZSER,
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJ-
LESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

A bíráló bizottsági döntés értel-
mében több mint 9 milliárd forin-
tos támogatással megkezdõdhet-
nek Pécsett a beruházások a Zsol-
nay Kulturális Negyed leendõ te-
rületén. A bemutatott tervek sze-
rint teljes mûvészeti élményt kíná-
ló komplexum jön létre kézmûves
negyeddel, családi- és alkotóne-
gyeddel, az egyetem Mûvészeti
Karának helyet adó negyeddel, il-
letve a Zsolnay Mauzóleummal.
Az intézményegyüttes a tervek
szerint évente több tízezer látogató

fogadására lesz alkalmas.
A fejlesztések fõ célja egy tu-

risztikai szempontból is vonzó,
kreatív és mûvészeti negyed kiala-
kítása a Zsolnay Gyár épületegyüt-
tesének revitalizációjával, a Zsol-
nay hagyományok megújításával.
A terület felújítása ugyanakkor
hozzájárul a jelenleg elhanyagolt
állapotban lévõ városrész fejlõdé-
séhez, vonzó lakókörnyezet kiala-
kulásához – a helyi lakosság élet-
minõségének javulásához is. 

A majdnem 85%-os támogatás-
nak köszönhetõen 2010 végére el-
készül a jelenlegi gyárterület ki-
használatlan és rossz állapotban
levõ, ugyanakkor mûemléki vé-
dettséget élvezõ épületegyüttes-
ének felújítása, új funkciókkal va-
ló megtöltése.

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. 

DDuunnaavvíízz  ttáájjéékkoozzttaattóó

VARGA LAJOS, ÜGYVEZETÕ

Felhívjuk a tisztelt fogyasztók figyelmét, hogy a
Dunavíz Kft. Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 236/2008 (XII.20.) KT határozata
alapján (az integrált iskolafejlesztés nyertes pályázata
miatt) új telephelyre költözik.

2009. június 1-jével a Dunaföldvár, volt szovjet lakta-
nyában található Hunyadi park 5/a szám alatti telephe-
lyen állunk a fogyasztók rendelkezésére.

Ügyintézés, új bekötés, mûszaki ügyintézés a további-
akban a fenti címen történik. Számlázással kapcsolatban
az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változik:

Hétfõn 7-16.30 óráig a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1.
szám alatti, volt Öregek Napközi Otthonában kialakított
irodában tartunk fogadó napot. A hét többi napján a ko-
rábban megszokott idõben történik az ügyintézés, kedd-
tõl csütörtökig 7-15 óra között, pénteken 7-12 óráig ke-
reshetik fel ügyfélszolgálatunkat a Hunyadi park 5/a
szám alatti új telephelyünkön.

A költözésbõl adódó esetleges kellemetlenségekért
elõre is elnézést kérünk.

Reméljük, hogy az új telephelyünk mindenki megelé-
gedésére fogja szolgálni a fogyasztók érdekeit. 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL, DUNAFÖLDVÁR

A Dunaföldvári Önkormányzat pályáza-
tot hirdet a Képviselõ-testület
16/2009.(II.03.) KT. számú, a 43/2009.
(III.03.) KT. számú, valamint 81/2009.
(IV.14.) KT. számú határozata alapján az

alábbi ingatlanok licitálás útján történõ ér-
tékesítésére: (lásd táblázat)

A részletes pályázati anyag 2009. április
30–tól (csütörtök) vásárolható meg 11.000
Ft/db áron a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal pénztárában. (hétfõ-csütörtök 09-
12 óráig).

A licitáláson az vehet részt, aki kiváltja a
pályázati anyagot és a letéti díjat befizeti a
polgármesteri hivatal pénztárába vagy át-
utalja Dunaföldvár Város Önkormányzatá-
nak a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 70600133-15000013
számú számlájára 2009. június 2. (kedd)
12 óráig.

A letéti díj:
- sikertelen pályázat esetén a licitálást kö-

vetõ 10 napon belül visszafizetésre kerül,
- sikeres pályázat esetén a vételárba be-

számításra kerül.
Az árverés idõpontja: 2009. június 3.

(szerda) 10 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal,

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. (Nagyte-
rem) 

Cím Hrsz Terület Típus Induló licit ára
Iskola u. 12. 3202 1490 m2 beépítetlen mûvelési ágú 2.000.000 Ft + ÁFA

Pince köz 1. 3544 1155 m2 beépítetlen mûvelési ágú 2.900.000 Ft + ÁFA

Felsõ Kálvária 4295 229 m2 beépítetlen mûvelési ágú 1.145.000 Ft + ÁFA

Fehérvári u. 12. 1349 736 m2 beépítetlen mûvelési ágú 7.360.000 Ft + ÁFA

Ifjúság tér 1348/2 99 m2 beépítetlen mûvelési ágú 990.000 Ft + ÁFA

EEllaaddóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  iinnggaattllaannookk
Pályázati felhívása

PPáállyyáázzaattii

ffeellhhíívvááss

POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR

A dunaföldvári önkor-
mányzat licitálás útján törté-
nõ bérbevételre meghirdeti
az alábbi üzlethelyiséget:

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 45 m2 alapterüle-
tû ingatlan.

Az ingatlanról további in-
formációt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Mû-
szaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. tel.: 75/541-558)

Részletes pályázati kiírás
2009. május 6. és 2009. júni-
us 4. között vásárolható meg
11.000 Ft-ért a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal pénz-
tárában (hétfõ-csütörtök 10-
12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2009.
június 5. (Péntek) 10.00 óra.

Helye: Polgármesteri Hi-
vatal, Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2., I.emelet (Nagyte-
rem) 

Április 5-én vasárnap délelõtt avatták fel
Puskás Ferenc emléktábláját a Béke tér 2.
számú épület falán. A táblaállítás gondolata
már 2006-ban, a legendás labdarúgó halála
után megszületett. Helyi sportbarátok kezde-
ményezésére az elképzelésbõl idén tavasszal
valóság lett. 

SZABADOS SÁMUEL

Puskás Ferenc, az Aranycsapat kapitánya,
minden idõk legnagyobb magyar labdarúgója az
1950-es években gyakran megfordult városunk-
ban. Feleségének rokonai éltek itt, a látogatások
elsõsorban családi jelegûek voltak. Ittlétei jelen-
tõs eseménynek számítottak Földváron, megis-
merkedett a helyi focicsapat vezetõivel, játéko-
saival. Néha kilátogatott az edzésekre is, beállt a
fiúk közé focizni. Neki köszönhetõ, hogy klub-
ja, az akkor világhírû Budapesti Honvéd sztárja-
it felvonultatva ellátogatott városunkba, s barát-
ságos meccset játszott a helyi csapattal. A Duna-
parti focipályán több ezer nézõ zsúfolódott ösz-
sze, a mérkõzés azóta is sporttörténeti jelentõsé-
gû esemény városunk életében. 

A nyolcvanas években, mikor hazatért, felesé-
gével szintén többször ellátogattak Dunaföld-
várra, 1983 nyarán Budapestre költözésükig
több hétig a Béke tér 2. számú épület egyik la-
kásában laktak a rokonoknál. A régi barátságok
ismét felelevenedtek. Természetesen a foci sem
maradhatott el. Kilátogatott a helyi bajnoki
meccsekre, nagy feltûnést keltve a szurkolók
körében. A Németkér elleni mérkõzés elõtt kéz-

fogással köszöntötte a csapatokat és a játékveze-
tõket.

A 90-es évek elején járt utoljára városunkban,
sajnos súlyosbodó betegsége véget vetett a láto-
gatásoknak. Halálakor a Béke téren gyertya-
gyújtással emlékezett meg Dunaföldvár a nagy-
szerû labdarúgóról, a tábla pedig az utókor szá-
mára állít emléket Puskás Ferenc városunkhoz
kötõdõ kapcsolatáról. 

Az avató ünnepségen megjelent Puskás Fe-
renc özvegye Erzsébet asszony, az Aranycsapat
két legendás labdarúgója Buzánszki Jenõ és
Grosics Gyula, a Kispest Honvéd sportegyesület
képviseletében Szurgent Lajos ügyvezetõ,

Szinger Ferenc a Tolna Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnöke. Jelen volt a városvezetés, Tóth
Ferenc országgyûlési képviselõ, a helyi sport-
egyesületek, civil szervezetek vezetõi, tagjai,

AA  BBéékkee  ttéérrrree  kkeerrüülltt  PPuusskkááss  FFeerreenncc

eemmlléékkttáábblláájjaa

Puskás Ferenc özvegye Erzsébet asszony
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a Holler UFC ifjú focipalántái, de jöttek
érdeklõdõk a szomszédos településekrõl
is. A vendégek érkezésük után könyveket
dedikáltak, fényképekre osztottak aláírást.
Az ünnepség elején elhangzó vers és nép-
dal méltóságteljes hangulatot teremtett a
folytatáshoz. Szabados Sámuel köszöntöt-
te a megjelenteket, majd röviden ismertet-
te Puskás Ferenc életútját illetve városunk-
hoz kötõdõ kapcsolatát, beszélt a táblaállí-
tás körülményeirõl, s megköszönte a támo-
gatók segítségét. 

Ezután Szinger Ferenc, a Tolna Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke mondott be-
szédet. Buzánszki Jenõ a csapattársak nevé-
ben köszönte a megemlékezést, s utalt arra,
hogy ez a tábla nemcsak Puskásnak, hanem
a magyar labdarúgás aranykorának is emlé-
ket állít. A beszédek után Nagy Gáborné,
polgármester és Szinger Ferenc, a TMLSZ
elnöke leleplezték az emléktáblát, majd a
koszorúzással végzõdött a program. Az ün-
nepség után a városházán rövid álló fogadá-
son vettek részt a meghívott vendégek.

A táblát Dunaföldvár városa állíttatta és
a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség, tá-
mogatók voltak Weiszgáber János kõfara-
gó mester, a tábla készítõje, a DIT Kht. és
a Megyei Polgárõr Szövetség. Az ünnep-
ség szervezésében segítséget nyújtott Far-
kas István és családja, Hoffmann János és
Hoffmann György.

Az alábbi interjúkban a meghívott ven-
dégek nyilatkoznak az ünnepségrõl, s em-
lékeznek néhány gondolat erejéig Puskás
Ferencre.

Erzsébet asszony, Puskás Ferenc özve-
gye:

„Nagyszüleim Földváron születtek,
édesanyám is földvári volt, itt ismerkedett
meg édesapámmal. Én már nem itt szület-
tem, de mindig is otthonomnak tekintettem
a várost. Fiatalon sok idõt töltöttem itt. Há-
zasságunk után Öcsivel is gyakran jártunk
ide. Nagyon kellemes emlékek fûzõdtek
ezekhez a látogatásokhoz. Én mindig is ha-
zajöttem, a rokonokkal töltöttem az idõt,
de férjem is szeretett Földvárra járni.
Gyorsan barátokra talált. Nagynénémnél,
Sárika néninél laktunk, azt a házat már le-
bontották, ott állt az áruház mellett. Mikor
megérkeztünk, Öcsit már várták a haverok,
s mentek ide-oda, volt mikor késõ este ta-
lálkoztunk csak. Ilyen típusú ember volt,
szerette a társaságot, a barátokat. A 80-as
években is sokat jártunk ide, akkor Sári né-
ni már a takarékszövetkezet fölötti épület-
ben lakott a Béke téren. ’83-ban több hétig

itt laktunk. Jártak itt a gyerekek, az unokák
is. Most is szívesen mesélek nekik
Dunaföldvárról. Öcsi betegsége miatt a
’90-es években már nem tudtunk leutazni
ide, én néha jöttem, de már inkább csak a
temetõbe, a sírokat gondozni. 

Nagyon örülök az emléktáblának. Sok
helyen megemlékeznek a férjemrõl, de ez
a dunaföldvári a szívemhez igazán közel
áll. A földvári múltunknak szól, és úgy ér-
zem, hogy én is ott vagyok lélekben a táb-
lára írt szövegben. Különösen szép volt a
vers, amit a kislány szavalt az elején. Bi-
zony én is nagyon örültem, mikor hazajöt-
tem Földvárra, s az utcán végig menve is-
merõsöknek köszönhettem, szóba állhat-
tam valakivel. Megtisztelõ a várostól,
hogy ezt a táblát és a szép mûsort Öcsinek
és részben nekem szánták.”

Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa:
„Öcsit én 1945-ben ismertem meg, ak-

kor még Dorogon játszottam. Ellenfelek
voltunk a bajnokságban, de a válogatott-
ban már csapattársak. 1950-ben a Honvéd-
hoz igazoltam, így klubtársak lettünk. Ka-
pusként nekem más volt a kapcsolatom ve-
le, mint a mezõnyjátékosoknak. Meccse-
ken, edzéseken is sokat beszéltünk, hiszen
hátulról én irányítottam a védelmet, Öcsi
pedig az egész csapatot. Barátok lettünk, s
ez a magánéletünkre is vonatkozott. Több
volt, mint sporttárs. Képes volt hatást gya-
korolni az egész csapatra, s ami fontos,
hallgattunk rá. Ritka ma az ilyen játékos.
Mindennek alapja persze a világszínvona-
lú játéktudása volt. 

1957 tavasza fordulópont volt mindket-
tõnk életében. Bécsben voltunk a forrada-
lom után, a jövõnkrõl kellett döntenünk
mindkettõnknek. Õ Madridba ment, én ha-
zajöttem. Akkor úgy éreztem, hogy nem
bírnék máshol élni, s olyan volt a politikai
helyzet, hogy ha kint maradok, valószínû
sohasem jöhetek haza. Én ezt nem bírtam
volna ki. 

Az ötvenes évekbeli dunaföldvári
meccsre halványan emlékszem. Nem tu-
dom pontosan melyik évben jártunk itt, az
eredményre sem emlékszem. A Duna-par-
ton volt a focipálya szép környezetben, és
sok nézõ volt, utána közös vacsora egy
háznál, majd siettünk vissza Pestre. Tud-
tuk, hogy Öcsi hozta össze a meccset, mert
voltak földvári kapcsolatai. Nagyon el vol-
tunk foglalva akkortájt, s ritka alkalom
volt, hogy a Honvéd lemenjen vidékre egy
kis csapathoz barátságos meccsre, de Öcsi-
nek ezt is sikerült megszerveznie. Megtisz-
telõ, hogy meghívtak az ünnepségre, s úgy
érzem, hogy az Öcsi elõtti tisztelgés vala-
hol nekünk, a társaknak is szól.” 

Buzánszki Jenõ, az Aranycsapat játéko-
sa: 

„Külön öröm számomra, hogy szülõföl-
demen, Tolna megyében állítanak emléket
Puskás Ferencnek, hiszen én dombóvári
születésû vagyok. Jómagam nem tudtam
Puskás földvári kötõdésérõl. Más klubban
fociztam, csak a válogatottban voltunk
együtt. Hat csodálatos év volt az. Öcsi
nemcsak csapatkapitány, hanem igazi ve-
zér is volt. Elfogadtuk õt, soha nem volt
megkérdõjelezve az õ kapitányi tiszte. Ak-
kor még nem volt szokás, hogy az edzõk a
pálya szélérõk kiabáltak, meccs közben rit-
kán adtak utasításokat. Azt játszottuk, amit
a meccs elején, vagy a félidõben megbe-
széltünk a szövetségi kapitánnyal. Ha a
meccs menete úgy hozta, hogy taktikát
kellett váltanunk, bizony Öcsi sokszor be-
lülrõl irányított minket, s adott utasításo-
kat. A kapitányi cím erre is feljogosította.
Manapság sokszor a játékosok szinte me-
nekülnek a kapitányi karszalagtól, nagy fe-
lelõsségnek tartják. Néha olyanok húzzák
fel, akik a csapat gyenge láncszemei, rossz
példát mutatnak a pályán. Ez akkor meg-
tisztelõ cím volt, s a legjobb játékosnak
járt. Öcsi soha nem feledkezett meg arról,
hogy a foci csapatjáték, és a sikerekhez

Buzánszki Jenõ

Grosics Gyula
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A Rákóczi utca 2. szám alá, új irodába
költözött a Tarr Kft. ügyfélszolgálata,
ahol tágasabb, megújult környezetben
várja a cég ügyfeleit.

BAKSAY ERIKA

Ahogy azt Tarr János, a Kft. ügyvezetõje
elmondta, vállalkozása az 5. legnagyobb

magyarországi kábelszolgáltató. Ügyfelei
száma 160 településen meghaladja a 100
ezret, Dunaföldváron pedig - 1997 óta -, a
folyamatos fejlesztésnek köszönhetõen az
1800-at. 

Maga a megújult iroda nemcsak
Dunaföldvár, de a környezõ települések
ügyfélszolgálatát is ellátja, 5-6000 ember
számára nyújtva elérhetõ szolgáltatást. 

A cég fejlesztési tervei között kulcsfon-
tosságú helyen szerepel az internethálózat
bõvítése, korszerûsítése, a letölthetõ tartal-
mak elérhetõsége, és természetesen az IP
technológia meghonosítása. (A technológia
lényege az ún. VOIP (Voice Over Internet
Protocol), azaz hangátvitel Internet alapú
digitális technikával. Tehát azon az infor-
mációs csatornán, ahol adatátvitel történik,
a digitalizált beszéd is becsatlakoztatható az
adatfolyamba, ezzel a telefónia integrált ré-
sze lesz a számítástechnikai hálózatnak.) 

ÚÚjj  iirrooddáábbaann  aa

kkáábbeelltteelleevvíízziióó

üüggyyffééllsszzoollggáállaattaa

Tarr János

ÉÉvveett  éérrttéékkeelltteekk

aa  ttûûzzoollttóókk
Áprilisban évértékelõ közgyûlést tartott
a Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület. A helyi tûzoltók parancsnoka,
Csányi Imre elmondta, hogy a tavalyi
évet az elõzõekhez hasonló statisztikák-
kal zárták: 33-szor vonultak esethez, eb-
bõl 12 avartûz volt, 7 épülettûz, 5 mû-
szaki mentés és 9 vakriasztás, ami a be-
szerelt tûzriasztók érzékenységének volt
köszönhetõ.

BAKSAY ERIKA

A legaktívabb tûzoltó 2008-ban Bircsár
Antal volt, aki 30-szor vonult. Az egyesü-
let tagjainak száma állandónak mondható,

3 új jelentkezõvel fiatalodott a gárda. 
Eszközparkjukat 1 millió Ft-os pályázati

pénzbõl fejlesztették az elmúlt évben, agg-
regátort, fecskendõket, tömlõket vásárol-
tak, vagyis teljesen felújították a tûzoltó
autó eszközeit, illetve egyenruhákat sze-
reztek be.

Nemrégiben megyei 1. helyezést értek el
gépjármû-fecskendõ felszerelés kategóriá-

ban a megyei tûzoltók versenyén, ami az
egyesület eddigi legjobb eredménye.

Az elmúlt évben, és az idén is ápolják
kapcsolatukat gyergyószentmiklósi test-
vér-szervezetükkel, idén õsszel látogatják
meg erdélyi barátaikat. 

társak kellenek. Megadta társainak a
kellõ tiszteletet. Mikor Puskásra emléke-
zünk, ez a tisztelet, úgy érzem, nemcsak
neki, hanem a magyar labdarúgás aranyko-
rának is szól, s büszke vagyok rá, hogy ré-
szese lehettem ennek az idõszaknak. Az õ
pályafutása példa lehet a mai fiatalok szá-
mára. A tábla is arra fogja felhívni a föld-
vári srácok figyelmét, hogy tehetséggel,
kitartással milyen magas csúcsokat hódít-
hat meg az ember. Az én mai jelenlétem
meg arra utal, hogy ez csak segítõ társak-
kal karöltve lehetséges, akikre bármikor,
még a magánéletben is számíthat az em-
ber. Büszke lehet a város erre az emléktáb-
lára, s jó ötlet volt a fõtéren elhelyezni, hi-
szen így sokan például átutazók is láthat-
ják.”

Szurgent Lajos a Kispest Honvéd elnök-
ségének tagja: 

„Amikor  megkaptuk a meghívót, ter-
mészetesnek vettük, hogy képviseltetjük
magunkat az ünnepségen és koszorút is

hozunk. Klubunk fontosnak tartja Pus-
kás emlékének ápolását. Iskolát, utcát
neveztek el róla Kispesten. A Bozsik
stadionban is áll emléktáblája. A mi fo-
ciakadémiánkban gyakran hivatkozunk
õrá a gyerekek elõtt. A mai kornak is
kellenek példaképek, irányt mutató,
nagy egyéniségek. Öcsi ilyen nagyság
volt. Én remélem, a mai gyerekek közül
többekben, ha elmennek majd a tábla
elõtt és ránéznek, valami megmozdul,
valami belülrõl azt súgja nekik, hogy ér-
demes csinálni, érdemes kimenni a foci-
edzésre, intenzívebben hajtani, nagyobb
lelkesedéssel végigjátszani a meccset.
Ilyen apró dolgok is elõsegíthetik a ma-
gyar labdarúgás jövõbeni felemelkedé-
sét.” 

Szurgent Lajos

Csányi Imre Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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(2., befejezõ rész)

KISS ÉVA

A Népújság július 11-ei száma „Elõke-
rült egy apátság?” címmel beszámol arról,
hogy feltételezések szerint a vár közelében
állhatott a Szent Ilonáról, vagy Szent Pé-
terrõl elnevezett bencés kolostor. A kisegí-
tõ iskola renoválásakor dr. Gaál Attila, a
megyei múzeum helyettes vezetõjének irá-
nyításával az iskola udvarán feltárásokat
végeztek. „Az idei ásatási eredmények,
melyek elsõsorban a Dunaföldvár város ál-
tal önfeláldozóan szervezett, helyi és elõ-
szállási iskolásokból egybegyûlt tábor di-
ákjainak voltak köszönhetõek, újabb – a
valószínûséghez igen közeli – bizonyíté-
kokkal szolgáltak az egykori apátság hol-
létérõl. … nem közrendû sírok kerültek
elõ. A néhaiak összekulcsolt kezét fából és
csontból készült rózsafüzér övezte és pom-
pás mívû keresztekre is akadtak. Aligha
nyugodhattak itt mások, mint szerzetesek,
akik pedig a korabeli szokások szerint mi-
ért temetkeztek volna kolostoruktól, temp-
lomuktól távol. … Dunaföldvár egyébként
valóságos régészeti kincsesbánya. Az
erõsséggel átellensõ dombon is dolgoztak
a megyei régészek, ugyancsak lelkes diá-
kok segítségével. A feltárások mindkét he-
lyen jövõre is folytatódnak.” 

A Dunaújvárosi Hírlap, július 14-ei szá-
mában az amatõr színjátszó találkozóról
tudósít. „Immár tizenharmadik alkalom-
mal rendezték meg Dunaföldváron az
amatõr színjátszók országos találkozóját.
Ez a hosszú sorozat országosan is egyedül-
álló, a legtöbb helyen ugyanis esetlegeseb-
bek a hasonló rendezvények, ám a földvá-
ri találkozó nemcsak ettõl rangos esemény.
Többnyire a szakma színe-java segíti a
rendezvényt, neves rendezõk, dramatur-
gok, színházi szakemberek vezetik a szek-
ciókat. Kétévente pedig nemzetközivé bõ-
vül a tábor, angol nyelvû elõadásokkal,
külföldi elõadókkal.”  „Az elesettek em-
lékmûve” címû írás július 17-én egy em-
lékmû tervet ismertet. „Cyránski Mária és
Nádori Klára egy életében megcsonkított,
torzult fát állított az emlékmûterv közpon-
ti alakjának. Ez a figura egy öt méter átmé-
rõjû füvesített domb közepén áll, amelyet a
négy égtáj irányában négy részre osztott
kõbõl, mûkõbõl készült három lépcsõsor

határol. … Az öntöttvasból készülõ köz-
ponti alak körül a magyarságra jellemzõ,
különbözõ nemzetiségek által is használt,
alkalmazott sírjelek találhatók. … Eddig a
helyi tanácsok, népfrontbizottságok, egy-
házközségek szorgalmazták a II. világhá-
borús emlékmûvek felállítását, nekik
ajánljuk Nádori Klára és Cyránski Mária
tervét.” 

Július 21-én átadták az új ABC áruházat,
az eseményrõl 22-én a Népújság számol
be, és 31-i számában pedig egy földvári
kézilabda sikerrõl. „ …30 millióra rúgott
az összkiadás, és ebben benne van a fûtés
korszerûsítése és a szellõztetõ berendezés
is. A régi áruház földszinti részét (melynek
alapterülete 1100 négyzetméter) csekély 5
hónap alatt újították fel a kivitelezõ válla-
latok. Az eladóteret modern eszközökkel
szerelték fel, 5 millió Ft-os árukészlet vár-
ja a vevõket, s 40 eladó biztosítja a vásár-
lók folyamatos kiszolgálását.” „Hazai si-
ker a Földvár Kupán. A házigazda
Dunaföldvári Spartacus SE sikerével zá-
rult a negyedik alkalommal megrendezett
Földvár Kupa nemzetközi kézilabdatorna.
A háromnapos, körmérkõzéses rendszerû
tornán a Duna-parti együttes négy riválisa
közül hármat legyõzött, míg a lengyel
Opole elleni találkozón a 26-26-os döntet-
lennel, mindössze egyetlen pontot vesztve
szerezte meg az elsõ helyet.” Augusztus 2-

ai számában a Népújság és szeptember 4-
iben pedig a Magyar Nemzet ad hírt a rác
templom felújításának megkezdésérõl. „…
a török elõl menekült szerbek Dunaföldvá-
ron emeltek egy nagyon szép, barokk
templomot a XIII. század végén. Ez a he-
lyi tanács tõszomszédságában, forgalmas
út mellett romladozott, omladozott évtize-
deken keresztül, míg végül is a budai
(szentendrei) görögkeleti szerb püspökség,
hívõk és pap híján, lemondott róla. Az út-
tól elválasztó szép támfala, egy õsi sírkõ
felhasználásával, már két éve elkészült. A
közelmúltban felvonultak a helyi tanács
költségvetési üzemének szakemberei is,
akik az Országos Mûemléki Felügyelõség
tervei és felügyelete mellett elkezdték a
külsõ helyreállítást és a tetõ javítását. Erre
egyelõre nem sokkal több, mint egymillió
forint áll rendelkezésre. A távolabbi tervek
szerint a nagy idegenforgalmú település
majd egyháztörténeti múzeummal gazdag-
szik itt. … Jó lenne remélni azonban, hogy
ez a fontos mûemlékmentés nem tart újabb
két évtizedig…”  Október 9. Magyar Nem-
zet „Múzeum építését kezdték meg
Dunaföldváron, a Várkertben. Az épület
középsõ, nyitott részében helyezik majd el
a város területén és környékén elõkerült
római kori oltárköveket és más kõleleteket.
A városi tanács az idén 700 ezer forintot
adott a múzeum építéséhez, ezt anyagvá-
sárlásra költötték, és társadalmi munkában
készítik el az épület alapjait.” A Magyar
Nemzet hosszabb írást közölt október 14-
én a régészeti feltárásról „Római oltárkö-
vek a Dunában” címmel. „…1986 októbe-
rében a dunaföldvári Dánó Lajos hívta fel
a figyelmünket arra, hogy a rendkívüli ala-
csony vízállásnál a „sziklák” kiállnak a
vízbõl. A helyszínt átvizsgálva a térdig és
derékig érõ vízbõl 18 kisebb nagyobb
dombormûves, feliratos római kori kõfa-
ragványt emeltünk ki.  … A feltárás ered-
ményeként lassan kibontakozik elõttünk
egy körülbelül 80x80 méteres kikötõerõd
körvonala. …Ha a szárazföldön állna,
mindenki a csodájára járna. … Ez az erõd
a római korban közvetlenül a parton állt,
illetve egy része a vízbe nyúlt. Késõbb a
Duna megváltoztatta medrét, és befedte fö-
vennyel, így maradt meg számunkra. … A
feltárt anyag teljesebb körét: dombormû-
veket, oltárköveket, egyéb faragványokat
Dunaföldváron a most épülõ kõtárban fog-
ják elhelyezni.”

A Népújság október16-án ír a tan-
könyvhelyzetrõl, 17-én pedig egy be-

MMúúllttiiddéézzõõ  ––11998899
Mit írt a sajtó Dunaföldvárról 1989-ben, a várossá avatás évében?

Dunaföldvár 1991, Áprily Erzsébet felvétele
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törésrõl. „Állapotfelmérésünk a
dunaföldvári gimnáziumban készült,
ahol október 10-én – az optimista elõre-
jelzések ellenére – már csak az alábbi
tankönyvek hiányoztak: magyar iroda-
lom tankönyv és matematika feladat-
gyûjtemény az elsõévesek részére, har-
madikos és negyedikes történelem-
könyv, továbbá egy anyanyelvi szöveg-
gyûjtemény a felsõbbévesek számára. A
nyomdától a pesti központon, a százha-
lombattai raktáron át vezet az út a
dunaföldvári városi könyvesboltba. Bi-
zony hosszú az út odáig. Magyarország
messzire van…” „ Pénzt vittek és tüzet

hagytak” „…a városi gyermekkönyvtár-
ba betörtek. … Sok-sok ezer könyv vált
a lángok martalékává, vagy ment tönkre
a víztõl, amit az oltáshoz használtak. A
kárt tovább növeli, hogy több híradás-
technikai berendezést is használhatat-
lanná tettek a lángok. … a betörõk mi-
nimális értéket, néhány száz forint
készpénzt, esetleg még egy magnóka-
zettát vittek el. Ehhez képest a sokszáz-
ezer forint kár, amit a lángokkal okoz-
tak, elképesztõ.”

Decemberben a Magyar Nemzet
dunaföldvári kedvezményes kirándulásra
invitálta olvasóit. „Húsz százalékkal ol-

csóbban kirándulhatnak a Magyar Nemzet
olvasói a Budapest Touristtal”
„Dunaföldváron ismerkedés a látnivalók-
kal: Ferences templom, Szentháromság
szobor, Magyar László Gimnázium,
Csonkatorony (helytörténeti és börtönmú-
zeum), görögkeleti templom. Séta a to-
ronnyal szemben emelkedõ Alsó Öreg-
hegyre. Visszaútban rövid városnézés és
pihenõ Dunaújvárosban. Ebéd Dunaföld-
váron. Kedvezményes részvételi díj: 465
Ft/ fõ.” 

(Köszönöm Lukácsi Pálnak, hogy gyûj-
teménye felhasználásával összeállíthattam
a Múltidézõ anyagát.) 

A Szent Rókus Borlovagrend ebben az
évben arra vállalkozott, hogy a földvári
borokat a Közép-Duna menti települé-
sek boraival méresse meg. A kezdemé-
nyezés a vártnál sikeresebb lett, hiszen
március végéig 250 nevezés érkezett
Adonyból, Rácalmásról, Dunavecsérõl,
Soltról, Bölcskérõl, Madocsáról és Paks-
ról.

SZIEGL ERIKA

A nagy számra való tekintettel április
25-én egész nap hat zsûri dolgozott az Is-
pánházban. A bizottságokat országos hírû

szakemberek vezették a Magyarországon
leginkább elfogadott 20 pontos rendszer

alapján. Megfigyelhetõ, hogy évrõl-évre
egyre több nõ dolgozik borbírálóként, a hat
bizottság munkáját is nõ, Simon Cecília
borász koordinálta. 

Az abszolút gyõztes fehér bor kategóriá-
ban az adonyi Paulusz Imre olaszrizlingje,
vörös bor kategóriában a paksi Májer Ist-
ván zweigeltje lett. A legjobb helyezést el-
ért dunaföldvári fehér borok: Nagy Sándor
rizling szilvánija, Jankó Tamás vegyes fe-
hére és Németh József kövidinkája. Vörös
borok: Banyári István kékfrankos
zweigeltje, Vorák József kékfrankos
zweigelt néroja, Kiss Lajos otelló cabernet
savignonja illetve Vorák József cabernet
savignon nérója. Utóbbi borok indulnak a
Város Bora megtisztelõ címért. 

DDuunnaammeennttii  tteelleeppüülléésseekk  bboorrvveerrsseennyyee

100 éve, 1909. május 30-án jelent meg
Juhász Gyula - az irodalomtörténészek
szerint - elsõ, egyértelmûen Sárvári An-
na által ihletett verse Vigasztalásul cím-
mel.
Ki is volt ez az asszony, aki közel száz
költemény múzsájaként vonult be az
irodalomtörténetbe?

BALOGH EMESE

Sárvári Anna Schall Anna néven 1887-
ben Dunaföldváron látta meg a napvilágot.
Életútjának korai szakaszáról keveset tu-
dunk; a következõ eseményt 1904-bõl is-
merjük, mikor is a színiakadémia elõkészí-
tõ osztályából tehetség híján eltanácsolták. 

Elõször a pécsi színházban dolgozott,
majd 1908-tól segédszínésznõként a Nagy-

váradi Nemzeti Színházban alkalmazták.
Ekkor változtatta meg a vezetéknevét is: a
Schallt a jobban csengõ Sárvárira cserélte.

Juhász Gyula 1908 februárjában érkezett
Nagyváradra; a premontreiek gimnáziu-
mában tanított. Váradon tartózkodása alatt
versei, cikkei sorra jelentek meg a helyi la-
pok hasábjain. A Pece-parti Párizs nagyvá-
rosi élete, kulturális sokszínûsége, megba-
bonázta a költõt, aki rendszeresen járt szín-
házba, s egy-egy elõadást követõen színi-
kritikái jelentek meg a Nagyváradi Napló-
ban.

Amikor Juhász Gyula 1908 õszén elõ-
ször megpillantotta Annát, a nõ 21 éves
volt, nagytermetû, erõsalkatú. Juhász Gyu-
la vonzódott a szõke, molett nõkhöz.

A költõ a nézõtérrõl figyelte a próbákat,
távolról csodálta Annát, akit költeményei-
ben légies könnyedségû, bájos, szõke hajú,
búzakék szemû, selymes hangú, elragadó-
an szelíd lányként jelenített meg.

„Milyen volt szõkesége?...”

DDuunnaaffööllddvváárr  sszzüüllööttttee::  SSáárrvváárrii  AAnnnnaa

Sárvári Anna
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Megismerkedésükre, kapcsolatukra
1924-ben Anna így emlékezett:„Deésy
Alfréd elhozta egyszer hozzám, Váradon
bemutatta nekem, és õ egész délután csak
a kezemet fogta, és a nevemet súgta. A
szobában olyan csend volt, mintha vatta
fogta volna el a hangokat. Én inkább fél-
tem, mint meglepõdtem a költõtõl ... Aztán
összesen, ha kétszer-háromszor találkoz-
tunk, és én nem tehetek róla, hogy olyan
halálosan belém szeretett ... nem szeret-
tem, nem tudtam szeretni ...”

Anna 1909 szeptemberében otthagyta
Váradot, Zomborba majd más vidéki társu-
latokhoz szerzõdött. A ’ 20-as évek elején
ismét Nagyváradon élt, férjhez ment a ná-
lánál jóval idõsebb Mihelfy Jenõ, fûszer
nagykereskedõhöz. Házasságuk mindösz-
sze 4 évig tartott, a férj, miután Anna el-
hagyta, öngyilkos lett.

Az 1934-es esztendõt új férje, Szántó Je-

nõ, színházi rendezõ oldalán már Debre-
cenben töltötte. Rövid idõ múlva azonban
Pestre költöztek;  Szántó Jenõ az egyik
pesti kis színháznál kapott szerzõdést. Az
1938-as esztendõ egzisztenciájuk hanyat-
lásának kezdete: Szántó színházi  szerzõ-
dését nem újították meg, Anna pedig bal-
esetet szenvedett: csípõje kificamodott, so-
ha többé nem léphetett színpadra. A házas-
pár jövedelem nélkül maradt. Ekkor Anna
nénjéhez, Schall Máriához költöztek, a
csekély jövedelmû asszony tartotta el a
nyomorba jutott házaspárt. Sárvári Anna a
betegség, a kilátástalanság miatt egyre mé-
lyebbre került, mígnem 1938. július 25-én,
elsõ férjéhez hasonlóan, megmérgezte ma-
gát. A kórházban még rövid idõre magá-
hoz tért, késõbb azonban állapota súlyos-
bodott, s július 29-én meghalt.

„Sokat szenvedtem Juhász Gyula miatt,
sokszor bántottak és mindig igaztalanul.

Folyton vádoltak, hogy szívtelen és ke-
gyetlen vagyok. Furcsa lesz, amit mondok,
de halálosan igaz: én Juhász Gyulát alig is-
mertem. Mindössze egyszer beszéltem ve-
le, akkor is különös körülmények között.
Lakásomon víg társaság gyûlt össze, s va-
laki szólt, hogy künn a jeges téli estében,
az utca túlsó oldalán a fiatal tanár, Juhász
Gyula toporog és fagyoskodik. Kimentem
hozzá és behívtam. Halk hangon válaszolt,
ha kérdeztem, és csak hallgatott és hallga-
tott… Késõbb hallottam, hogy verseket ír
hozzám. Boldog voltam, hogy az ismerõ-
sök gratuláltak, de aztán rádöbbentem: ne-
kem ezekhez az Anna- versekhez semmi,
de semmi közöm. Ezek a csodálatos versek
szõke hajamnak, kék szememnek és Ju-
hász Gyula elképzelt ideáljának és nem
hozzám szóltak”. 

Forrás: www.sk-szeged.hu/statiku_html/
kiallitas/jgy_szerelmes/anna.html

Idén a Föld Napján tartotta hagyomá-
nyos Iskolanapját a Beszédes József Ál-
talános Iskola. Mindkét tagozaton ver-
senyekkel, játékos, illetve gondolkodtató
feladatokkal, sporteseményekkel emlé-
keztek meg a névadóról.

BAKSAY ERIKA

Lókiné Zsóri Gabriella, alsó tagozatos
igazgatóhelyettes elmondta, hogy az alsó
tagozatos gyerekek csapatalakítással, me-
netlevél készítéssel kezdték a programot,
ezután forgószínpadszerûen keresték fel az
állomásokat. A feladatok között szerepelt

rejtvény, puzzle, nyelvi feladvány, titkos-
írás, totó, ügyességi vetélkedõ, illetve a

névadó életével, munkásságával kapcsola-
tos feladatsor. 

A felsõ tagozaton – Kerekes Péterné, bi-
ológia-földrajz munkaközösség vezetõ el-
mondása szerint – közös filmnézéssel kez-
dõdött a nap, az „Együtt a Korszerû Okta-
tásért“ Alapítvány jóvoltából a mûvelõdé-
si házban, majd többféle helyszínen folyta-
tódott a program a megalakult csapatok
számára. 

Az iskola könyvtárában illetve a városi
könyvtárban a szelektív hulladékgyûjtéssel
kapcsolatos feladatokat kellett megoldani,
a várban az Év Madara, illetve az Év Fája
témához kapcsolódóakat, a sportcsarnok-
ban pedig rafinált akadályversenyen vettek
részt a csapatok. 

BBeesszzééddeess  NNaapp  aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoolláábbaann

VVáácczz  KKaammiillllaa
kiemelt arany fokozatú

minõsítést kapott

KISS ÉVA

Vácz Kamilla a Beszédes József Álta-
lános Iskola 6. osztályos tanulója részt
vett az Apáczai Könyvkiadó által rende-
zett népdaléneklési versenyen. Kamilla
Szekszárdon, a megyei megmérettetésen
elsõ díjat kapott, majd Budapesten, a
május 5-én megrendezett országos ver-
senyen teljesítményét kiemelt arany fo-
kozattal minõsítették! 

OOvviiss  hhíírreekk
Népes felnõtt és gyermek közönség elõtt a
Magyar Költészet Napja alkalmából idén
is megtartották a hagyományos vers-
mondó délutánt a Jókai utcai óvodában.

BALOGH EMESE

A korábbi évektõl eltérõen erre a rendez-
vényre meghívást kaptak a Hunyadi parki
ovisok is, akik közül sokan vállalkoztak
versmondásra is. A fellépõ kiscsoportosok
fõként mondókákkal, rövidebb rímes ver-
sekkel szerepeltek, míg a nagyobbak már
verses mesékkel szórakoztatták a megje-
lenteket.

A kora nyári idõszakban több program-
mal is várják a szülõket, nagyszülõket az
óvodák: az anyák napi ünnepségeket má-
jus végén évzáró követi, s nem marad el a
gyereknapi program sem.

Áprilisban lezajlott az óvodáskorúak be-
íratása; a 2009-2010-es nevelési évre közel
80 gyermeket írattak be a kiscsoportba. 
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KKiiáállllííttáássookk  aa

vváárruuddvvaarroonn
Májustól hatféle kiállítást nézhetnek
meg azok, akik a várudvarra látogat-
nak. A két állandó – helytörténeti és
Sárdy – kiállítás mellett négy idõszaki
kiállítás nyílott a közelmúltban.

SZIEGL ERIKA

Április 17-én nyílt meg a Vármúzeum-
ban „Kínai hangulatok“ címmel a hagyo-
mányos kínai iparmûvészetet bemutató ki-
állítás. A Kínai Népköztársaság nagykö-

vetsége közel félszáz tárgyat kölcsönzött
az idõszaki tárlatra, melyet Liu Wen
Quing, kulturális tanácsos nyitott meg. A
különféle technikák a legkedveltebb és a
legjellegzetesebb kínai anyagokat és for-
mákat mutatják be, mint például a kerámi-
ák, lakkmunkák, csont- és fafaragások,
gyöngyház berakások, belsõ festésû üve-
gek és a rekeszzománc. Látható a Százka-
rú Buddha, a Nevetõ Buddha, Szaraszvati
a bölcsesség istennõje, gyermek- és állat
figurák és a jellegzetes pekingi operamasz-
kok. A kiállítás július 5-ig tekinthetõ meg.

*   *   *
„Vak Bottyán emlékezete“ címmel az

utóbbi évek egyik legszínvonalasabb kiál-
lítását nyitotta meg április 24-én dr. Gaál
Attila, a Wosinszky Mór Megyei Múzeum

igazgatója. A tematikus tárlat sokoldalúan
mutatja be a kuruc kort, a Rákóczi szabad-
ságharc Tolna megyei és dunaföldvári vo-
natkozásait. A történeti kronológia mellett
a látogatók betekinthetnek a kor divatjába,
mûvészetébe, olvashatnak a hõsök legen-
dájáról, a mezõvárosi életrõl és olyan prak-
tikus dolgokról is, mint például a hadsereg
élelmezése vagy a zsoldfizetés. Megtekint-
hetõ Mányoki Ádám híres II. Rákóczi Fe-
renc portréja, és a 21. századi kiállítások
igényeinek megfelelõen a látogatók kicsit
a kuruc kor részesei is lehetnek. Lehet
fotózkodni kuruc lovas katonaként és ko-
rabeli ruhákat is fel lehet próbálni. Utolsó
mozzanatként a látogatók szavazhatnak ar-
ról, hogy mennyire tetszett nekik a kiállí-
tott anyag. A rendezõ V. dr. Kápolnás Má-
riát és a látványtervezõ Sági Apollóniát
minden elismerés megilleti. A kiállítás
2010. december 31-ig látogatható.

*   *   *
Az Ispánházban május elsején nyitott ki

az Eszképmûhely Galéria. A hónap végéig
a 11 éves Méhkasaula Kulturális Közhasz-
nú Egyesület visszatekintõ válogatása és a
mozgókép elõállítására alkalmas, a mozi
elõfutárainak tekinthetõ szerkezetek látha-
tók. A kiállítás állandó részét a helyi és
környékbeli kortárs képzõmûvészeti alko-
tásokból válogatták az egyesület tagjai.

*   *   *
Május 9-én Dr. Andrásfalvy Bertalan

nyitotta meg „Hagyományõrzõk“ címmel
azt a kiállítást, mely népi viseleteket, vert
csipkéket és népi hangszereket mutat be. A
tekerõlantokat, vonós, fúvós és pengetõs
hangszereket a Magyar Hangszermíves
Céh bocsátotta a galéria rendelkezésére.
„Valamikor a régiségben a hangszerkészí-
tõ, a muzsikus és a zeneszerzõ folyamatos,
tevékeny együttmûködésben dolgozott.
Egymás munkáját segítették, inspirálták. A
hangszerkészítõ ötletei fejlesztették a mu-
zsikus játéktechnikáját, bõvítették a zene-

szerzõ eszközrendszerét. Mindezeket pe-
dig életben tartotta a mesterek, õsök tiszte-
lete, a hagyományok õrzése, a tanítás,
amely apáról fiúra szállt. Ez a világ azon-
ban elmúlt. Manapság annak is örülnünk
kell, ha valaki még különbséget tud tenni
akusztikus hang és elektromos jel között.
Örülhetünk, ha gyermekeink nem válnak a
média és a számítógép mûvilágának fo-
gyasztóivá, hanem módjuk van ember mó-
don élni. Ennek egyik alapja az aktív zené-
lés, a zenei mûveltség megszerzése.”– ír-
ják magukról bemutatkozó anyagukban.
Az egyesület fõ célja a zene fontosságának
szemléltetése az élet minden területén és a
nemzeti értékeinkhez tartozó hangszeres
zene feltétlen támogatása. 

IIrrooddaallmmii

KKáávvééhháázz

A Székelyföld címû kulturális folyó-
irat munkatársai voltak a Rátkay
László Irodalmi Kávéház vendégei
2009. április 21-én.

BALOGH EMESE

A havonta megjelenõ kulturális folyó-
iratot Csíkszeredában 1997-ben Fer-
enczes István, fõszerkesztõ alapította; a
Hargita Megyei Önkormányzat támoga-
tásával megjelenõ folyóirat a romániai
magyar nyelvû területek irodalmi, törté-
nelmi, helytörténeti írásait publikálja.

A lap szerkesztõi - Fekete Vince,
György Attila, Lövétei Lázár László,
Molnár Vilmos valamint Lakatos Mi-
hály - április 20-a és 25-e között a paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár meghí-
vására látogattak Tolna megyébe, ahol
Paks, Bonyhád, Szekszárd és Dombóvár
mellett Dunaföldváron is találkoztak az
érdeklõdõkkel.

Városunkban  április 21-én délelõtt a
Magyar László Gimnázium 12. évfolya-
mosai számára tartottak jó hangulatú
rendhagyó irodalom órát, este pedig a
Marcipán Cukrászdában beszélgettek az
irodalmi kávéház tagjaival.

Az est során a Székelyföld szerkesztõi
folyóiratuk bemutatása mellett saját írá-
saik felolvasására is vállalkoztak, a kö-
zönség nagy megelégedésére. 

Kovács Attila és Szabó Szabolcs
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul: 2009. május 21., 16 órakor

Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!
3 havi kamatmentes részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Német kezdõ és haladó nyelvtanfolyam indul

felnõtteknek és gyerekeknek

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

KKüüllddööttttggyyûûllééss

Április közepén a horgásztanyán tartot-
ta éves küldöttgyûlését a Dunaföldvári
Sporthorgász Egyesület.

SZABADOS SÁMUEL

A fõ napirendi pont a 2008-as zárszám-
adás értékelése és az idei költségvetés vitá-
ja volt. Szabó Miklós, egyesületi titkár be-
számolójából kiderült, hogy a tagság lét-
száma viszonylag stabil, jelenleg 495 fõ,
ez a szám évek óta alig változik. A múlt év
legjelentõsebb sikere a déli mederkotrás
volt, mely szinte teljesen befejezõdött,
több mint egy kilométer hosszúságban.
Idén tervezik az északi szakasz kotrását

kb. egy kilométeres távon. A kivitelezõ
cég munkájával meg voltak elégedve. 

Sikeres volt a haltelepítés is. Az egyesü-
let költségvetésének 7,5 millió forintjából
4,8 milliót szántak telepítésre. Ebbõl 38
mázsa ponty, a többi süllõ és egyéb hal. 

A gyûlésen a tagság kérésére módosult a
horgászati rend is az idei évben.  Eddig a
telepítés után egy ideig éjjel nem lehetett
horgásznia a tagságnak, természetesen az
orvhorgászok ekkor is garázdálkodtak. Ezt
a tilalmat a tagság számára feloldották. 

A határoztak arról is, hogy ezután a tava-
szi horgászversenyt a nemrég elhunyt, ko-
rábbi, majd tiszteletbeli elnökrõl Nagy
Sándor Emlékversenynek nevezik el. 

A gyûlés vendége volt Gecse Lajos, a
Tolna Megyei Horgász Szövetségek ügyve-
zetõ elnöke, aki ötödik alkalommal vesz
részt Földváron küldöttgyûlésen. A beszá-
molót pontosnak, precíznek tartotta, mely-
bõl kiderült, hogy az egyesület az év során
értékes munkát végzett, és mûködése a sza-
bályoknak megfelelõ volt. Elmondta, hogy
a megyében az utóbbi két évben fokozato-
san nõtt az igazolt horgászok száma, évente
kb. 100-150 fõvel. Ennek az oka, hogy szi-
gorúbb lett a fellépés az orvhalászat ellen.
Meggondolandó kockáztatni, mivel súlyos

pénzbírság a büntetés, így egyre többen vá-
lasztják a legális horgászatot. 

Szóba került a magán halastavak számá-
nak növekedése is, amely sajnos problémát
jelent a szabad vizû egyesületeknek. A tör-
vény szerint Magyarországon csak állami
horgászjeggyel lehet horgászni, de a ma-
gán tavak tulajdonosai nemigen tartják be
ezt az elõírást, ugyanakkor az egyesületek
számára ez szigorú kötelem. Így nincs
egyenlõség. A jövõben ezt a problémát
mindenképpen meg kell oldani.

*   *   *
Május másodikán került sor az idei elsõ

horgász megmérettetésre, amely már a
Nagy Sándor Emlékverseny nevet viselte.
Az idõjárás kedvezõ volt, de tömegével je-
lentek meg a szúnyogok a Kis-Dunán, így
a résztvevõknek szinte minden testrészü-
ket el kellett takarni, hogy bírják a több-
órás egy helyben ülést. 

16-an álltak rajthoz. Jagodics István,
szervezõ szerint alacsony volt a létszám,
ez részben a háromnapos ünnepnek tudha-
tó be. Általában húsz fõ fölötti szokott len-
ni az indulók létszáma. Ezúttal békés hala-
kat lehetett kifogni, a kisméretûeket nem
értékelte a bizottság. A mennyiség elég
csekély lett, a szervezõk szerint az utóbbi

KKeeddvveess  VVeennddééggüünnkk!!
A 25 éves szekszárdi Mûvészetek Háza szeretet-

tel meghívja Önt újabb nagyszabású kiállítására!
A XIX. század második felének tudós festõje, a

magyar történelmi festészet legnagyobb alakja,
Székely Bertalan alkotásaival, tárlatvezetéssel,
filmvetítéssel várjuk, hétköznapokon hétfõ kivéte-
lével naponta 9-19 óráig, szombaton 9-13 óráig. 

A kiállítás 2009. június 28-ig tekinthetõ meg, 
Információ: 74/511-247,  06/30- 582-1509 www.szekelyberta-
lanszekszardon.com 
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évek legszerényebb eredménye. Ennek
több oka lehet, akár klimatikus viszonyok,
akár a víz pillanatnyi biológiai állapota, de
volt már erre korábban is példa. Az elsõ
helyen Nikl Béla végzett 2140 grammos
fogással. A második Várdai Tamás fiatal
horgász, elõször indult felnõtt versenyen,
1620 gramm volt a teljesítménye. A har-
madik Farkas László 1530 grammal. Má-
jus közepén az ifjúsági korosztály verse-
nyére kerül sor. 

VVaarrrróó  MMááttéé  oorrsszzáággooss

ddiiáákkoolliimmppiiaaii  bbaajjnnookk

Április 18-án Balatonfüreden a Balaton
Szabadidõ és Konferencia központban
rendezték meg az országos gumiasztal
diákolimpia döntõjét, ahol Varró Máté
a Beszédes József Általános Iskola 2.
osztályos tanulója, a Dunaferr SE színe-
iben versenyezve a 3. korcsoportban az
elsõ helyen végzett. 

SZABADOS SÁMUEL

Máté két éve kezdett sportolni, s már az
elsõ évben korosztálya legjobbjai közé
küzdötte fel magát. Múlt évben a „B” kate-
góriában lett olimpiai bajnok, idén a leg-
magasabb kategóriában is diadalmasko-
dott. Edzõje Trenka János igen tehetséges-
nek tartja tanítványát, amit bizonyítanak
egyéb sikerei is. A diákolimpián kívül szá-
mos más versenyen is indult, s a legtöbb
helyrõl érmekkel tért haza. 

A sportág a huszadik század közepén

született. Az elsõ bajnokságot az USA-ban
rendezték 1948-ban. 1964-ben már világ-
bajnokságot is rendeztek a legjobbak szá-
mára. 2000-tõl olimpiai szám. A sportág

látványosan fejlõdik. A biomechanikai és
technikai kutatások eredményeinek kö-
szönhetõen a legjobb felnõtt versenyzõk
egyre elképesztõbb magasságokat érnek
el. Napjainkban 8 méter magas teremben
lehet csak versenyt szervezni, de a szövet-
ség tervezi a 9 méteres magasság elõírását. 

A balatonfüredi országos döntõn 10-10
elembõl álló kötelezõ és szabadon válasz-
tott gyakorlatot kellett bemutatni, melye-
ket az öttagú bírói testület pontozott tízes
skálán. Pontszám a technikai hibákért jár.
Máté gyakorlata sokféle elembõl állt. A
leglátványosabbak közé tartozott a nyújtott
testû hátra szaltó, hátra szaltó zsugorhely-
zetben, és a 180 fokos fordulatok többféle
variációja.

A 150 versenyzõt felvonultató füredi
döntõn a dunaújvárosiak 6 aranyérmet sze-
reztek, ezzel csapatban az ország legjobb-
jai közé tartoznak. Máté és társai nem so-
kat pihenhetnek a szép siker után, mivel
május közepén a Szolnokon rendezendõ
Budapest-Vidék Bajnokságon vár rájuk
újabb megmérettetés. 

VVeennddééggssééggbbeenn  aa  FFee--

rreennccvváárroossnnááll

Nem mindennapi élményben lehetett ré-
sze annak a tízegynéhány fiatalnak,
akik az FTC meghívására utaztak Bu-
dapestre április 30-án barátságos mér-
kõzést játszani a klub U 9-es korosztá-
lyú gárdájával. A találkozót Bakos
Zsolt, a Holler UFC edzõje szervezte,
akinek személyes ismerõse a ferencváro-
si fiatalok edzõje, Mitág Pál. 

SZABADOS SÁMUEL

Csodálva járták körül a gyerekek és a kí-
sérõ szülõk a népligeti edzõ komplexumot,
ahol szinte mindegyik pályán mérkõzések,
vagy edzések zajlottak. Közvetlenül érez-
hették azt a hangulatot, mely a nagy múltú
egyesület hétköznapjait jellemzi. 

Fontos megmérettetés volt ez a földvári-
ak számára, mivel a Nemzeti Utánpótlás
Program keretei közt zajló tavaszi paksi
tornán mindegyik ellenfelüket magabizto-
san gyõzték le, illõ volt megmérettetni ma-
gukat egy erõsebb partnerrel szemben is.
Az utazástól kissé fáradt, de az izgalomtól
felfûtött gyerekek nagy lelkesedéssel ve-
tették magukat a játékba. Percek múlva ki-
derült, hogy nem játszunk alárendelt szere-
pet a pályán. Szervezetten védekeztünk,

ügyes támadásokat vezettünk, s volt idõ-
szak, mikor mi irányítottuk a játékot is. A
házigazdák csak az utolsó percekben tud-
tak egyenlíteni, 4:4 lett a végeredmény. 

Mitág edzõ megdicsérte csapatunk lel-
kes és fegyelmezett játékát. Az eredmény
számunkra meglepõ, de a szakember sze-
rint ebben az életkorban (7-9 éves gyere-
kekrõl van szó) még nem igazán jelentõsek
az erõnléti, technikai különbségek. Egy al-
kalmilag összeállított gárda is partnere le-
het egy rendszeresen együtt gyakorló csa-
patnak. Az eredménynek mi mindenesetre
örülünk, hiszen a krónika évek múlva úgy
fog emlékezni, hogy a földvári fiatalok ik-
szeltek a Fradi otthonában, s ezen ese-
ménynek mindig is sporttörténeti jelentõ-
sége lesz. A fiúk jövõbeni sport pályafutá-
sát jelentõsen motiválhatja a Fradinál tett
látogatás és a végeredmény. 

Május 25-én vár még a csapatra egy je-
lentõs erõpróba, Kajdacson. A Nemzeti
Utánpótlás Program keretei közt négyes
tornán vesznek részt a házigazdák, Paks és
Bölcske társaságában. Az eddigi teljesít-
ményeink alapján mi vagyunk az esélye-
sek. Ezután a nyári szünet következik, ter-
mészetesen nemcsak pihenõvel, hanem
sok munka és esetleg edzõtábor vár a gye-
rekekre.

Bakos edzõ tervezi, hogy a Fradival tar-
tósabb kapcsolatot épít ki. Ennek keretei
közt szeptemberben sor kerülne a vissza-
vágóra, mikor is a pesti klub jönne Föld-
várra edzõmeccset játszani. Jó programnak
ígérkezik, nyilván sokan kilátogatnának a
sportpályára. 

A három éve alakult Holler UFC szép si-
kereket könyvelhet el rövid fennállása
alatt. Az utánpótlás kupákon elért eredmé-
nyei nagyon jók, de sikeres a menedzselé-
se, sportdiplomáciája is. Nemrég járt váro-
sunkban Dr. Mezei György, a Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia szakmai veze-
tõje, s az együttmûködés lehetõségeirõl
tárgyalt Holler Ferenccel és a város veze-
tõivel. Most pedig az FTC-vel kibontako-
zó kapcsolat jelzi, hogy jó úton halad az
utánpótlás nevelés városunkban. 

DSTE

ÁÁpprriilliissii  ggyyõõzzeelleemmssoorroozzaatt

SZABADOS SÁMUEL

Gyõzelmek itthon és idegenben, ez jelle-
mezte megyei másodosztályú gárdánk áp-
rilisi és május eleji teljesítményét. A 22.

Varró Máté (balról) edzõjével és klubtársaival
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fordulóban Sióagárdot láttuk vendégül, kik
a tabella 8. helyén álltak. Ellenük még nem
sikerült gyõznünk a másodosztályban. En-
nek tudatában érkeztek vendégeink, bár az
elõmeccsen 9:0 arányú földvári gyõzelem
született, a vendégcsapat fiataljai nem áll-
tak ki teljes létszámban. A felnõttek talál-
kozója a kevés gól ellenére sok izgalmat
hozott. Mi kezdtünk lendületesebben, s a
12. percben egy beívelt labdát Tóth Gyuri
ügyesen a kapuba fejelt. A vendégek na-
gyobb lendületet igyekeztek diktálni, de az
akarás inkább kapkodássá fajult. Egygólos
vezetésünkkel zárult a félidõ. A folytatás
sem hozott sok újdonságot. Mindkét olda-
lon adódtak helyzetek, de a játékot mi irá-
nyítottuk. Az eredménybõl adódóan az
utolsó percek sok izgalmat hoztak. Csapa-
tunk taktikusan védekezett, s igyekezett a
labdát tartani, a Sióagárd nem tudott újíta-
ni. 1:0-ás hazai gyõzelem született.

Bonyhád-Börzsönybe utazott egyletünk
a következõ hétvégén. Az elõjelek nem
voltak kedvezõek, sok volt a hiányzó, sé-
rülések és családi programok miatt, húsvét
lévén. 12 fõ volt az utazó keret, vagyis egy
cserénk volt. A fiúk ennek tudatában kezd-
ték a meccset, amely a mi mezõnyfölé-
nyünket eredményezte az elsõ félidõben,
sõt Boros igen látványos, 40 méteres eme-
lése után megszereztük a vezetést a 33.
percben. Elõnnyel kezdtük a második fél-
idõt. Lendületünk kissé alább hagyott, ezt
ellenfelünk ki is használta, többet táma-
dott. Egy kontra után viszont mi szerez-
tünk gólt. A 71. percben Benedikti lefor-
dulás után a rövid sarokba talált, növeltük
elõnyünket. Nem sokáig örültünk, a 75.
perc meghozta a hazaiak szépítõ gólját,
szabadrúgás után került a hálónkba a lab-
da. A tavaszi szezon legnehezebb negyed-
órája következett: ellenfelünk az egyenlí-
tés reményében mindent egy lapra tett, s
támadott. Rúgtak kapufát, többször csak
szabálytalanság árán tudták szerelni védõ-
ink a csatárokat. 11-es gyanús helyzet is
akadt, de a szerencse ezen a napon mellénk
állt, 2:1-re gyõztünk  Az ifisták fegyelme-
zetlen játékuknak köszönhetõen 6:2-es ve-
reséget szenvedtek, miután kapusunkat ki-
állították.

Április 18-án a Kajdacs elleni itthoni
meccstõl mindenki gyõzelmet várt, mivel
vendégeink a sereghajtók a mezõnyben.
Az elõmeccs magabiztos 4:0-ás hazai si-
kerrel zárult. A nagymeccsen sem kellett
sokat izgulnunk. Boros távoli lövésével és
Pasker büntetõjével az elsõ félidõben két

góllal vezetünk. A folytatástól sokan gól-
arányjavítást vártak, de nem így történt.
Fiaink a kétgólos elõny birtokában inkább
biztonsági játékra törekedtek. A fölényben
játszottunk, de újabb gólt már nem szerez-
tünk, vendégeink arra ügyeltek, hogy elke-
rüljék a nagyarányú vereséget. 2:0-ás föld-
vári gyõzelmet hozott a hétvége. 

A 25. fordulóban szabadnapos volt a
DSTE. 

Május elsõ vasárnapján a 6. helyen álló
Kisdorog érkezett hozzánk. Jó statisztiká-
val érkeztek, mivel a bajnokságban csak
egy vereségük volt eddig. Játékukon lát-
szott, hogy jól tartják a labdát, és sok
ügyes futballistájuk van. Az elsõ játékrész-
ben viszont a flegmaságuk bosszulta meg
magát. Félvállról vették a hazaiakat, mi
pedig „büntettünk”, Benedikti ügyes,
egyéni akciók után a 38. és a 43. percben
szerzett gólokat. Biztos vezetéssel vonul-
hattunk az öltözõbe az elsõ 45 perc után.
Nehéz folytatásra számítottunk, de nem
így alakult. A kisdorogiak fölénybe kerül-
tek, többet támadtak, de mi szereztünk
újabb gólt a 75. percben. Lukács a 16-os
sarkáról szépen emelt kapura. 3:0-ra vezet-
tünk. Ezzel a találkozó el is dõlt, ez maradt
a végeredmény. A fiatalok biztos gyõzel-
met engedtek ki a kezükbõl, mikor is az
utolsó percben 11-esbõl egyenlítettek a
vendégek. 2:2 lett a végeredmény.
Ifistáink a 6. helyen állnak a tabellán, a fel-
nõttek pedig a 13-dikak. 

MMaaggaabbiizzttooss  mmeenneetteellééss

aa  bbaajjnnookkii  ccíímm  ffeelléé

Egyetlen gyõzelem választja el kézilab-
da csapatunkat a bajnoki címtõl három
fordulóval a befejezés elõtt. Már csak
óriási balszerencse foszthatja meg gár-
dánkat az aranyéremtõl, de erre nagy
valószínûséggel nem kerül sor. 

SZABADOS SÁMUEL

Orova Tamás nyáron vette át a csapat
irányítását. A keret lényegében nem válto-
zott. A kemény edzésmunka, a taktikai fe-
gyelem és a lelkesedés meghozta gyümöl-
csét. A fiúk szeptember óta veretlenek, sõt
döntetlent sem értek el. Gyõzelmeink
mindegyike egy kivétellel nagyarányú
volt, elsõségünk így megkérdõjelezhetet-
len. 

A tavaszi fordulóban változott a keret,
mivel Dukai István és Orova Tamás egész-

ségügyi problémák miatt nem léphetett pá-
lyára. A két rutinos játékos hiányát még-
sem érezte meg a csapat, a fiatalok nagy-
szerûen pótolták a hiányzókat, s tavasszal
is folytatódott a gyõzelem sorozat. 

A tavaszi szezon április 5-én kezdõdött.
Egyesületünk Csávolyon vendégszerepelt.
Gyõzelmünk nem forgott veszélyben, tud-
tuk, hogy ellenfelünk nem sokáig bírja az
általunk diktált tempót. Fölényünket sport-
szerûen tudomásul véve tisztességgel ját-
szották végig a találkozót. Csávoly –
Dunaföldvár 20:31.

A tavasz számunkra legfontosabb mér-
kõzésére a 11. fordulóban került sor, itthon
fogadtuk Kiskunfélegyházát. Õsszel na-
gyon kemény meccsen csak egy góllal tud-
tuk legyõzni õket. Ez volt az õsz legnehe-
zebb meccse. Tartottunk a tavaszi találko-
zástól. Õk is készültek, mivel a legjobb
összeállításban léptek pályára, valószínû, a
gyõzelem reményében. A kezdés után per-
cek múltával viszont kiderült, hogy aggo-
dalomra nincs ok. Nyugodtan játszották
megszokott taktikájukat a földvári fiúk,
szépen potyogtak a gólok. 2-3 gólos elõ-
nyünket a meccs végi hajrában még tovább
tudtuk növelni. Nagyarányú gyõzelmünk
meglepetést okozott számunkra is. Óriási
lépést tettünk a bajnoki cím megszerzése
felé. Dunaföldvár- Kiskunfélegyháza
35:17.

A következõ mérkõzések ennek tudatá-
ban zajlottak. A régi ismerõs, Soltvadkert
valaha jobb napokat látott gárdája sem je-
lentett akadályt. A mérkõzés 20. percéig
tudtak lépést tartani velünk, utána egyér-
telmûvé vált fölényünk. Dunaföldvár-
Soltvadkert 28:20.

A kecskeméti Mistralt itthon fogadtuk.
A hajdanában magasabb osztályokat meg-
járt veterán játékosokból álló gárda napja-
inkban inkább hobbinak tekinti a kézilab-
dát. Az eredménnyel nemigen törõdve in-
kább önmaguk szórakoztatására játszották
végig a találkozót. Néhány megmozdulá-
sukból kitûnt, hogy hajdanában kitûnõ já-
tékosok voltak. Sportszerûen elfogadták a
két csapat közti nagy tudáskülönbséget.
Dunaföldvár- Mistral Kecskemét 36:17.

Bácsalmáson sem maradt el a nagyará-
nyú gyõzelem. Innen már úgy érkeztek ha-
za a fiúk, hogy csak egy aprócska gyõze-
lem kell ezek után a bajnoki címhez.

Évek óta vártunk erre a sikerre, mely
karnyújtásnyi közelségbe került május elsõ
vasárnapján. Bácsalmás- Dunaföldvár
19:28. 
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DFC

KKeemméénnyyeenn  kkeellll  kküüzzddeennii

SZABADOS SÁMUEL

Igen változatos teljesítményt nyújtott
megyei elsõ osztályú gárdánk április során.
Fájó volt a Majostól elszenvedett vereség a
20. fordulóban. Nagyjából kiegyenlített já-
ték folyt a pályán az elsõ félidõben, de el-
lenfelünknek sikerült egygólos elõnyt ki-
harcolnia. A folytatásban görcsös igyeke-
zet jellemezte játékunkat, helyzeteink is
adódtak, de nem tudtunk gólt szerezni,
1:0-ás vereségünkkel ért véget a meccs. Az
ifisták súlyos 7:0-ás kudarca meglepõ volt. 

A következõ hétvégén Dunaszent-
györgyön léptünk pályára. Kellemes idõ,
jól elõkészített pálya várta a földvári fiú-
kat. A házigazdák számára nagy volt a tét,
mivel a kiesõzóna közelében állnak a ta-
bellán. A játékukon látszott is, hogy min-
denképpen pontot akarnak szerezni. Ná-
lunk Lesnyik, sárga lapjai miatt, nem lép-
hetett pályára. Kezdettõl mi irányítottuk a
játékot, de valahol érezni lehetett a múlt
heti hazai vereség még meglévõ, nyomasz-
tó hatását. A 16-osig rendre elvezettük a
támadásainkat, de a befejezés nem sike-
rült, ehhez hozzájárult a házigazdák jól
szervezett védelme is. 0:0 lett a lefújás utá-
ni eredmény. Fiataljaink 2:1-es gyõzelmet
arattak, úgy, hogy a gyõztes góljuk a 89.
percben született. 

A 23. fordulóban ismét idegenben lép-
tünk pályára. Bátaszék ebben a szezonban
jó gárdát szedett össze. A papírforma ezút-
tal mellettük szólt. A találkozót a szokásos
tapogatózó taktikával kezdte mindkét ala-
kulat, a félidõ közepétõl viszont a házigaz-
dák váltottak nagyobb lendületre. A 30.
percben meg is szerezték a vezetést. A fél-
idõ hajrájában voltak nekünk is helyzete-
ink, de maradt az egygólos hátrány. A
folytatás sem sok jót hozott számunkra. Az
55. percben újabb gólt kaptunk, nem sok-
kal késõbb már 3:0-ra vezetet a Bátaszék.
A mecs tulajdonképpen eldõlt, már csak a
végeredmény volt kérdéses. A hazaiak ma-
gabiztos vezetésük tudatában lassítottak az
iramon, figyelmük is lanyhult. Ezt hasz-
nálta ki Asherman, szögletbõl szépített. El-
lenfelünk viszont megmutatta, hogy ki az
úr a pályán, pár perc múlva újabb gólt
szerzett. 4:1-es hazai gyõzelem született.
Ifistáink 7:0-ra kaptak ki. 

Két hét után végre itthon léptek pályára
a fiúk, Dunakömlõd volt az ellenfelünk.

Mindenki várta már a hazai gyõzelmet. Ez-
úttal a mérkõzés is igazolta elvárásainkat.
A 18. percben Schulteisz Attila fejesével
már vezetéshez jutottunk. Ezután is mi
diktáltuk az iramot, de több gól nem esett.
A folytatás hasonló volt, uraltuk a me-
zõnyt, s az 56. percben Fröhlich találatával
két gól lett az elõnyünk. Negyedórával a
vége elõtt szépítettek a vendégek egy ártal-
matlannak tûnõ akció után. 15 perc volt
még hátra, az eredményben benne volt az
egyenlítés lehetõsége is. Ellenfelünk vi-
szont elfáradt, látszott a játékán, hogy nem
tudja fokozni a tempót. Mi tartottuk az
eredményt, s 2:1-re gyõztünk. Az ifisták
gólgazdag mérkõzésen 3:3-mal zártak. 

Május 3-án az utolsó helyezett Zombát
fogadtuk. Egyesélyes mérkõzés volt, pláne
azután, hogy kiderült, ellenfelünk csak 10
emberrel áll ki, nem jöttek el teljes lét-
számban. A találkozó lényege a gólarány-
javítás volt. Már az elsõ félidõben 5:1-re
vezettünk. A végeredmény 11:1-re alakult.
Játékosaink Böde Istvánt igyekeztek gól-
helyzetbe hozni, mivel õ esélyes a megyei
gólkirályi címre. Végül négy gólt sikerült
rúgnia, de sok helyzete így is kimaradt.
Ezzel 4 gólra közelítette meg megyei ve-
télytársát. A további gólokból Nagy Lajos
kettõt, Fröhlich, Fodor, Schulteisz Attila,
Barna és Markovics egyet-egyet szerzett.
Önbizalom és gólarányjavító találkozót
tudhattunk magunk mögött. Ellenfelünk
dicséretre méltó módon végig sportszerûen

játszotta végig a találkozót. Ifistáink 10:1-
re gyõztek. 

FFoottóókkiiáállllííttááss

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár-

ban májusban elõször mutatkozott be

fotóival Ortó János. 

BALOGH EMESE

Mint azt a dunaújvárosi alkotó el-

mondta, gyermekkora óta foglalkoztatja

a fényképezés; a középiskolában a ben-

cések indították el afelé, hogy ne csak

szemlélje, hanem meg is lássa a világ

szépségeit. Azóta az általa meglátott –

elsõsorban természeti – jelenségeket di-

gitális technikával fotókon is megörökí-

ti. 

A városi könyvtárban természetké-

pekbõl nyílt tárlatának sajátossága, hogy

egy-egy fotóhoz  egy-egy idézetet is fû-

zött az alkotó. Ortó János a gondolatok-

hoz keresi a képet, s ezek együttesével

szeretné emlékezésre és további gondol-

kodásra sarkallni a szemlélõdõket. 
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15. péntek

Coraline és a titkos ajtó
16. szombat

Spirit – Sikító város
22. péntek

A Boszorkány-hegy
23. szombat

Marley meg én
29. szombat

Dragonball: Evolúció
30. szombat

A túlvilág szülötte
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával!

MÁJUS

Szuper PRÉMIUM minõségû
TTTTEEEENNNNYYYYÉÉÉÉSSSSZZZZTTTTÕÕÕÕIIII tápok nagyon

kedvezõ áron
megrendelhetõk!

Közbiztonság
A rendõrség folytatja ellenõrzõ akcióit.

Különbözõ helyszíneken és különbözõ idõ-
pontokban, nem csak a helyi õrs munkatár-
sai, hanem külsõ rendõri szervek bevoná-
sával folytatják az ellenõrzéseket. Mérik a
gépjármûvek sebességét, ellenõrzik a
KRESZ szabályainak betartását.

Felhívás
Közeleg a szünidõ, egyre több gyermek

kerékpározik, többen közülük iskolába is
kerékpárral járnak. Sokan nap, mint nap
szabálytalankodnak, veszélyeztetik testi
épségüket. Kérjük a szülõket, mondják el
gyermekeiknek, milyen veszéllyel jár, ha
nem tartják be a közlekedési szabályokat,
hogyan kell helyesen és biztonságosan
közlekedni. Mutassanak jó példát nekik.

Bûncselekmények
Az elmúlt idõszakban megszaporodtak

területünkön a vagyon elleni bûncselekmé-
nyek: lopások, betörések. Madocsán idõ-
sek rovására trükkös lopás is történt. Két
fiatalember azzal az ürüggyel, hogy pénzt
hozott a házigazdának, bejutott a lakásába.
A pénzt fel kellett váltani, kilesték, hol tart-
ja megtakarított vagyonát, majd elterelték
figyelmét és meglopták. Kérjük a családta-
gokat, rokonokat hívják fel idõs rokonaik,
ismerõseik, szomszédaik figyelmét arra,
senkit se engedjenek be házaikba, lakásuk-
ba, legyenek bizalmatlanok. Ellenõrizzék,
ki keresi fel õket, kérjék el az igazolványát.
A szomszédok figyeljenek egymásra.

Járõrözés
Az elkövetkezõ idõben a rendõrõrs mun-

katársai a polgárõrökkel, mezõõrökkel kö-
zös járõrözést folytatnak külterületeken is.
Igyekeznek megakadályozni a gyümölcs-
fa lopásokat. 

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, 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

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett

22000099..  mmáájjuuss

15.: Dr. Palkó Ágnes

22.: Dr. Móricz Zoltán

29: Dr. Hallai Róbert

MMûûvveellõõddééssii  hháázz
Májusi programok

VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT –
FOLYOSÓ GALÉRIA

Kiállítás Nagy Csaba természetfotóiból.
Látogatható május 31-ig

MÁJUS 24., VASÁRNAP

Várjátékok – Várudvar
„a kuruc kor jegyében”
Kuruc hagyományõrzõ bemutató, drá-
majáték, koncertek, ételkóstoló, kézmû-
ves vásár. 


