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KÖZÉLETI

LAP

A bajnokcsapat tagjai, felsõ sor balról jobbra: Vajai Miklós technikai vezetõ, Veisz Tamás, Czobor Gábor,
Somogyvári Ákos, Törteli Koppány, Polgár Ferenc, Zakara Gergõ, Dukai István, Horváth Gábor,
Orova Tamás edzõ. Alsó sor, balról jobbra: Vajai István, Nagy Gábor, Tóth Péter, Gallai László, Princz László,
Végh Norbert, Mészáros József, Bencze Dániel

Bajnokcsapat
A Tolna és Bács-Kiskun megyei csapatokat magába foglaló regionális férfi kézilabda bajnokság idei gyõztese a Dunaföldvári Városi Kézilabda Egyesület lett. 2003
után több évet kellett várni erre a sikerre.
Korábban éveken át megyebajnok volt a
gárdánk, idén ismét régi fényében ragyog
Dunaföldvár kézilabda sportja.


195 Ft

SZABADOS SÁMUEL

A múlt év nyarán Orova Tamás vette át az
edzõi tisztet, és kemény, kitartó munkával
készítette fel a fiúkat a bajnokságra. Néhány
mérkõzés után bebizonyosodott, hogy a fáradozásnak volt értelme. Sorra jöttek a gyõzelmek, mégpedig nagy gólaránnyal. Ez azt
jelentette, hogy a mezõnybõl több területen
kiemelkedtünk, az õszi szezont veretlenül
zártuk. Egyetlen alakulat, a Kiskunfélegyháza tudott otthonában megszorítani bennünket, de ezen a találkozón is egy góllal jobbak
voltunk.
A szezon zártával érezni lehetett, hogy a
csapat a tavasz során folytathatja õszi sikereit. Ekkor kezdték többen mondogatni, hogy
a dobogós helyezés reális cél. A mértéktartó
nyilatkozatok a tavasz során bátrabbakká
váltak, sorozatos gyõzelmeink következtében április végén már többen ki merték je-

lenteni, hogy bajnokok lehetünk. A nagy rivális, Kiskunfélegyháza legyõzése után
Orova Tamás edzõ is kijelentette, hogy már
csak mi veszíthetjük el az aranyérmet. A
Bölcske elleni gyõztes mérkõzés után matematikailag is egyértelmûvé vált elsõségünk,
bajnokok lettünk. Már csupán az volt a kérdés, megõrizzük e veretlenségünket. A jelentõs lelki tehertõl felszabadult játékosok a
bajnoki cím tudatában léptek pályára
Dávodon. Sajnos, megtörtént a nagy meglepetés, az esélytelen házigazdák 23:21 arányú gyõzelmet arattak. A versenysport íratlan törvényei szerint várható volt a kisiklás;
elvesztettük veretlenségünket.
A kudarc feldolgozására volt idõ, mivel a
következõ hétvégén szabadnapos volt a gárda. Az utolsó fordulóban itthon fogadtuk a
Kecskeméti Delfinek egyletét. A játékosok
és a nézõk is természetesen szép zárásban
reménykedtek. Az ellenféltõl tartottunk, mivel a tavasz során veretlenek voltak és a második helyen álltak, fiatalokból álló keretük
több tagja a magasabb osztályú kecskeméti
csapat edzésein is rendszeresen részt vesz. A
mérkõzésnek tehát tétje nem, viszont a
presztízs jellege megvolt: a földvári fiúk
szépen szerettek volna búcsúzni közönségüktõl, a vendégek pedig a bajnokot akarták
legyõzni. A mérkõzés során viszont gyorsan
kiderült, hogy a bajnokcsapat és a második
helyezett közt jelentõs a különbség. Vezeté-

sünk biztos tudatában nyugodtan játszottunk, a fiatalokkal szemben idõsebb játékosaink rutinja érvényesült. A csapat igazi erénye az utolsó percekben domborodott ki,
amikor egyre nagyobb iramot diktálva 3-4
gólos elõnyünket fokozatosan növeltük. Ellenfelünk nem tudott lépést tartani velünk,
36:26 lett a végeredmény. A tízgólos különbség kicsit meglepõ volt, de a fiúk mindenképpen bizonyítani akarták, hogy a mezõnyben õk a legjobbak. A lefújást követõen
a közönség tapsa és az ellenfél gratulációja
fogadta a bajnokcsapatot.
Hat év után ismét ünnep volt a gimnázium
udvarán. Orova Tamás edzõ dicsérte gárdáját, s megköszönte a fiúk egész szezonban
tapasztalható fegyelmét és lelkesedését.
Szerinte a siker meghatározója a jó fizikai
állapot volt, a meccsek vége felé rendszeresen tudtuk fokozni az iramot, amellyel
szemben az ellenfelek tehetetlenek voltak.
Fontos erény lett a taktikai fegyelem is,
mely meccsrõl meccsre egyre stabilabb vált.
Szerencsés a korösszetétel, az idõsebb, rutinos játékosok mellé beépültek az energikus
fiatalok. A tavasz során sérülés miatt Dukai
István nem lépett pályára, mint ahogy Orova
Tamás sem, a fiatalok viszont zökkenõmentesen pótolták a két tapasztalt játékost.
A „hogyan tovább?” kérdés még nyitott.
Bajnoki címünkkel jogot szereztünk a magasabb osztályba, az NB II-be jutásra. A legfõbb problémát a méretes sportcsarnok hiánya jelenti. A városi csarnokban nem lehet
bajnoki mérkõzéseket rendezni, így a feljutás esetén valamelyik szomszédos településen kellene a hazai mérkõzéseinket játszani.
A magasabb osztályba jutás továbbá anyagi
terheket is jelentene. Növelni kellene a költségvetést, ifjúsági csapatot kellene indítani.
Jó lenne a játékos keretet bõvíteni, esetleg
erõsíteni.
Sok a nyitott kérdés, az idõ rövid, mivel
június végéig nevezni kell. A játékosok és a
szurkolók többsége valahol reménykedik a
továbblépésben, ehhez viszont a városvezetés támogatása szükséges. Mindenesetre
bárhol is lépnek pályára õsztõl kézilabdásaink, gratuláció illeti õket idei teljesítményükért. A régi idõkre emlékeztetõ sikersorozatukra két megyében is felfigyeltek.
Szép volt fiúk! 

Kihívás Napja
A város
végén huszadik alkalommal rentulajdonába került Május
dezték meg a Kihívás Napját, melynek
dunaföldvári rendezvényén kb. 2000 fõ
a DDIF Zrt.
vett részt. Az országosan a Magyar SzaA képviselõ-testület május 26-i zárt
ülésén a képviselõk döntöttek a Dunapart fejlesztéséért, a kemping és a fürdõ mûködtetéséért felelõs DDIF Zrt.
többségi tulajdoni részvényeinek megvásárlásáról.


BAKSAY ERIKA

A döntés hátterérõl Nagy Gáborné polgármester elmondta, hogy a korábbi többségi tulajdonos, Végi András nehéz helyzet elé állította a testületet: a város vagy
megveszi a többségi tulajdoni részvényeket, vagy kezdeményezi a Zrt. felszámolását, vagyis a fürdõ bezár.
Mint ismeretes, a fürdõ évekig a város
tulajdonában volt, majd 1999-ben alakult
Zrt-vé, akkor Lukács Lajos szállt be a mûködtetésbe 70 millió Ft-tal. A fürdõ ettõl
kezdve mûködött, fejlõdött, bõvült, de
nyereséges soha nem volt. Az ezt követõ
tulajdonosváltás sem hozott pozitív változást, a többségi tulajdonos mostani ajánlata pedig válaszút elé állította testületet.
A fürdõ bezárását a testület kizártnak
tartotta, így hosszas mérlegelés után elfogadta a többségi tulajdonos ajánlatát, vagyis 140 millió Ft-ért megvásárolta a
többségi tulajdoni részvényeket.
A 140 millió Ft nagy részét önkormányzati ingatlanok értékesítésébõl fizeti
ki a város: a lakásgazdálkodásból befolyt
25 millió Ft, a Vörösmarty utcai ingatlan
értékesítésébõl befolyt 10 millió Ft, egy
kendergyári terület értékesítésébõl befolyó 15 millió Ft, a Templom utca 13.
szám alatti, jelenlegi ebédlõ épület eladásából származó összeg, és 5 millió Ft
egyéb bevétel képezi majd a vételi ár nagyobb részét, kb. 80 millió Ft-ot. A fennmaradó 60 millió Ft-ot a város rulírozó hitelkeretébõl fedezi.
A Zrt. vezetésével három hónapra Varga Lajost, a Dunavíz Kft. ügyvezetõjét
bízta meg a testület, ez idõ alatt pályázati
úton dönti el, ki lesz az új vezérigazgatója a Zrt-nek. 

badidõsport Szövetség által szervezett
eseményt helyben az önkormányzat rendezte meg, célcsoport nélkül, fiatalnaköregnek egyaránt.
BAKSAY ERIKA
A mozgalom célja, hogy ezen a napon
mindenki sportoljon legalább negyed órát,
bármilyen formában: futás, biciklizés, labdajáték, úszás – bármilyen sport, lehet akár
többféle is.
A jobbára a helyi oktatási-nevelési intézményeket, illetve civil szervezeteket megmozgató rendezvény sokféle tevékenységet kínált a megjelenteknek: a gyerekek a


sportolás mellett habpartin is részt vehettek, illetve megnézhették a helyi önkéntes
tûzoltóság felszerelését.
Minden negyedórás megmozdulás 1
pontot ért a városnak, így Dunaföldvár a
megszerzett 3820 pontjával a maga kategóriájában a 25 jelentkezõbõl a 16. helyezést érte el. 

Véradókat és aktivistákat tüntettek ki
a Vöröskeresztes Világnapon
Május elsõ hétvégéjén a Vöröskereszt
helyi szervezete korábbi hagyományaihoz híven ünnepség keretei közt emlékezett meg a világnapról.


SZABADOS SÁMUEL

A nemzetközi szervezet a XIX. században alakult. Az Itáliában lezajlott solferinói csata után a sebesült katonák tömeges pusztulását látva határozta el Henri
Dunant genfi polgár, hogy szervezetet
hoz létre a sebesült katonák megsegítésére. Svájcba hazatérve nem sokkal késõbb
megalakította a Nemzetközi Vöröskeresztet, melynek tevékenysége idõvel kiszélesedett. Napjainkban a humanitárius tevékenység igen széles skáláját vállalja fel a
nemzetközi szervezet, a betegek, rászorultak támogatása mellett a szociális munka, a megelõzés, az egészséges életmód
propagandája is a feladatai közé tartozik.
Az alapító, Dunant születésnapja, május 8-a Vöröskeresztes Világnap, mely alkalomból hazánkban is emlékünnepségeket rendeztek. A dunaföldvári program a
Duna-parti Hõsök Emlékmûvének koszorúzásával kezdõdött, majd a városi sportcsarnokban ünnepi gyûléssel folytatódott,
és vacsorával, bállal ért véget. Az ünnepség vendége volt Selymes Erik, a Magyar
2.

Papp Károly

Vöröskereszt fõigazgatója, aki beszédében kiemelte, hogy a helyi szervezet munkáját egész év során figyelemmel kíséri,
és teljesítményeivel elégedett. Már több
alkalommal járt Dunaföldváron, és örömmel tapasztalta, hogy a véradók száma településünkön nem csökken, hanem éveken át stabilitást mutat.
Az ünnepi gyûlésen többszörös véradókat tüntettek ki emlékplakettel. Papp Károly 80-szoros véradó elõször 16 éves korában az NDK-ban adott vért, majd hazatérve rendszeres véradó lett. Mint mondta, az elsõ alkalommal természetesen izgult és kicsit félt, de a következõ alkalmakkor mindez már elmaradt. Napjainkban évente 3-4- szer ad vért, közérzete Â

Â jelzi, ha hosszabb idõ kimarad. Véradás után szervezete felfrissül, életvitele
aktívabbá válik, s emellett az érzés is kellemes, hogy beteg, rászorult embertársain
segíthet.
Kovács Imréné, Terike aktivistaként
kapott plakettet. Öt éve dolgozik a szervezetben, raktárosi feladata igen felelõsségteljes, hiszen nagy értékekre kell
ügyelnie a tárolásnál, az elosztásnál. Szomorúan állapította meg, hogy napjainkban egyre több a támogatásra szoruló,
ami nyilván a gazdasági nehézségekbõl is
fakad. Szerencsére az adakozó kedv nem
csökkent, évente jelentõs adományok
gyûlnek össze. Az utóbbi években például nõtt a hagyatéki adományok aránya,
amelybe fõképp bútorok, s értékesebb

Pályázati kiírás
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Dunaföldvári Duna-parti Idegenforgalmi Zártkörû Részvény Társaság (DDIF
Zrt) vezérigazgatói álláshelyére.
Dunaföldvár Önkormányzata megvásárolta a többségi tulajdonos részvényeit, ezzel kizárólagos tulajdonosává vált a Zrt-nek. A
megüresedett vezérigazgatói pozícióra olyan
menedzser szemléletû, innovatív vezetõt keres, aki tevékenységével a Dunaföldvár legszebb Duna-parti szakaszán elhelyezkedõ
gyógyfürdõ, strand és kemping együttesét piacképes, ismert és vonzó, minõségi szolgáltatásokat nyújtó, gazdaságosan mûködõ vállalkozássá fejleszti.
Feladata Dunaföldvár lakossága, a környékbeli települések lakói és az idelátogató
turisták számára biztosítani, hogy itt, Dunaföldváron vehessenek igénybe jó minõségû
szolgáltatásokat.
Ennek érdekében szükséges a gyógyszolgáltatások bõvítése, színvonalának emelése, a
strand és a kemping megismertetése, kihasználtságának növelése.
A vezérigazgató foglalkoztatási jogviszonya munkaviszonyban történõ alkalmazása
Munka Törvénykönyve szerint, igény esetén
a PTK megbízásra vonatkozó szabályai szerint is történhet.(Kérjük a pályázó jelölje
meg).
A vezérigazgató munkaköri leírása a képviselõ-testület jóváhagyásával kerül meghatározásra.
A pályázó rendelkezzen legalább: középfokú végzettséggel és 10 éves szakmai gyakor-

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Rendkívüli testületi ülés
Kovács Imréné, Terike

használati tárgyak tartoznak. Nyugdíjasként tevékenykedik, a háztartástól, a családtól vonja el az idõt, de a nemes cél érdekében mindezt õ is és családja is természetesnek tartja. 

lattal, vagy felsõfokú végzettséggel és 5 éves
szakmai gyakorlattal.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a
szakirányú szakmai végzettség és gyakorlat
(fürdõ üzemeltetõi, szállodai, idegenforgalmi, marketing, nyelvismeret.)
A pályázó megbízása 2009. szeptember. 1jétõl 2011. szeptember. 30-ig szól.
A nyertes pályázóval kötött foglalkoztatási
szerzõdés kölcsönös egyetértés esetén pályázat kiírása nélkül további 2 évre meghosszabbítható.
A pályázathoz kérjük csatolni a Zrt. 2009.
szeptember 1-2010 augusztus 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó üzleti tervének tervezetét, szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok fénymásolatát, erkölcsi bizonyítványt, motivációs levelet.
A pályázat személyesen és postán is benyújtható.
A pályázati dokumentáció átvehetõ június
8-tól 12-ig munkaidõben a polgármesteri hivatal titkárságán.
A pályázat beadásának helye és határideje:
2009. július 15. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A beérkezett pályázatokról a képviselõ-testület legkésõbb 2009. augusztus 15-ig dönt.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás
kérhetõ Nagy Gáborné polgármestertõl személyesen szerdán 8-12-ig, és a 06/75-541551-es telefonon.
Pályázati
dokumentáció
részei:
Alapszabály 2008 évi beszámoló és mérlegadatok 2004 évi üzleti terv, Mûszaki adatokat tartalmazó dokumentáció, Térkép 
3.

Dunaföldvár Város Önkormányzata
május 12-én rendkívüli ülést tartott,
melynek napirendjén 11 téma szerepelt. Az ülésen történtekrõl Dukai István alpolgármester számolt be.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ két napirendben a testület alapító okiratokat módosított, illetve ehhez
kapcsolódva módosította az egyesített oktatási-nevelési intézmény fenntartására
létrehozott megállapodást.
A képviselõk bevezették a helyi szociális rendeletbe az óvodáztatási támogatást,
eltörölték a helyi luxusadót, illetve szolgálati lakást utaltak ki.
Az önkormányzat által kiírt pályázatokat bíráltak el az iskolaépítéssel kapcsolatban: döntöttek a beruházás projekt-menedzserérõl, pénzügyi és számviteli vizsgálójáról illetve az építés és kivitelezés
teljes körû mûszaki ellenõrérõl.
Ugyanezen pontban pályázat beadásáról döntöttek a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére, illetve illegális hulladéklerakók felszámolására.
Ez évben 4%-kal emelték a DIT Kft. És
a Dunavíz Kft. ügyvezetõjének megbízási
díját, illetve munkájuk elismeréseként 1-1
havi bérüknek megfelelõ jutalomban részesítették õket.
A nyolcadik napirendben a testület három hónapra Varga Lajost, a Dunavíz Kft.
ügyvezetõjét bízta meg az ismét a város tulajdonába került fürdõ és kemping vezetésével, és 5.5 millió Ft-ot szavazott meg a
fürdõben halaszthatatlan munkák elvégzésére.
A következõkben a képviselõk döntöttek
a Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetésérõl, támogatták a volt Mátrix klubszerû használatára benyújtott kérelmet, majd az egyebekben a 2-5 év közötti gyerekek pneumococcus elleni védõoltásának önkormányzati támogatásáról hoztak határozatot.
Â

Mûvelõdési ház
Nyári programok
2009. JÚLIUS 4., SZOMBAT, 21 ÓRA
Giambattista della Porta:
A SZOLGÁLÓLÁNY
A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház
elõadásában. Szerezzen magának egy
kellemes estét egy fergeteges komédiával! Jegyár: 2000 Ft
2009. JÚLIUS 11., SZOMBAT, 21 ÓRA
Szörényi Levente - Bródy János:
KÕMÛVES KELEMEN
Tánc-musical a Honvéd Táncszínház
elõadásában. Jegyár: 2000 Ft
2009. JÚLIUS 17., PÉNTEK, 21 ÓRA
Jacobi Viktor - Martos Ferenc Bródy Miksa: LEÁNYVÁSÁR
Nagyoperett a Sziget Színház elõadásában. Jegyár: 2000 Ft
2009. JÚLIUS 25., SZOMBAT, 20 ÓRA
ORGONA-KONCERT az Öregtemplomban
Közremûködik: Méhes Balázs orgonamûvész és az Annamatia Nõikar
Jegyár: 500 Ft
Múzeumok éjszakája - Szentiván éj
2009. június 20., szombat, 20 óra
Rendhagyó tárlatvezetés, szabadtéri
filmvetítés, máglyagyújtás, tûzugrás és
más varázslatok. Mediterrán hangulat a
Vento Lento Latin Club zenekar muzsikájával. „Mediterrán ételek a Várudvaron”. A múzeumokba a belépés egész
nap és egész éjszaka DÍJTALAN!
Kézmûves tábor a mûvházban
2009. június 29-tõl július 3-ig
Varró Katival és Hegedûsné Katona
Klárival. Agyagozás, papírmunka, szövés, sok játék, strandolás.
A táborban résztvevõknek ebédet biztosítunk. Információ és jelentkezés: 541000, 541-001, muvhaz.dfv@t-online.hu
Földvári Nyári Eesték
2009 nyarán a programban szerepet kap
a komédia, a tánc, az operett és az orgonamuzsika. A kellemes nyári estéhez a
kiváló elõadásokon kívül hozzájárulhat
egy baráti társaságban elfogyasztott ital,
amit a rendezvény idejére felállított büfében széles választékban kínálunk.
ONLINE JEGYRENDELÉS
www.dunafoldvar-muvhaz.hu

Â Soros

képviselõ-testületi ülés

Dunaföldvár város képviselõ-testülete
május 26-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 17 nyilvános és 2 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné polgármester Miru Sándornak illetve Nagy Sándornak gratulált a Város
Bora ez évi kiválasztása alkalmából.
Az elsõ napirendben a képviselõk véleményezték az egyesített oktatási-nevelési
intézmény igazgatói helyeire beérkezett
pályázatokat, így támogatták Dr. Sûrû
Jánosnét, Horváthné Támer Ilonát és Balogh Emesét, akik kinevezésérõl az iskola
igazgató tanácsa dönt majd.
Ezután a testület jelentést fogadott el a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd Nagy Gáborné polgármester felajánlásáról a részére megállapított jutalom
összegébõl civil szervezetek számára. A
képviselõk elfogadták a DIT Kft. és a
Dunavíz Kft. 2008. évi munkájáról szóló
beszámolót, majd elfogadták a Bölcske és
Környéke Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi zárszámadását és 2009. évi költségvetését.
Pályázatok beadásáról döntöttek a
Felsõ-Öreghegy ivóvíz-hálózatának bõví-

Pályázati felhívás

Önkormányzati
ingatlan
értékesítésére
A Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testülete nyílt versenytárgyalás útján
kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

tése, a Fehérvári és Derecskei utca útfelújítása illetve a helyi közlekedés támogatása céljából, támogatták az Ethanol
Europe cég kérelmét a Szabályozási Terv
módosítása tárgyában.
A következõ napirendekben a testület
rendeletet alkotott a térítési díjak mértékérõl az alapfokú mûvészeti oktatásban és
szakképzésben, döntött a szociális nyári
gyermekétkeztetés módjáról, majd elfogadta Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
A testület megállapította az iskolai és
óvodai körzethatárokat, meghatározta a
nevelési-oktatási intézmények 2009/2010.
nevelési évben indítható csoportjai/osztályai számát, majd javaslatot tett a
dunaföldvári vár-együttes és a város tulajdonában lévõ rendezvényszervezéshez
rendelkezésre álló eszközök bérleti díjairól.
A képviselõk elutasították a DSTE mûködési támogatás kérelmét, illetve anyagi
támogatás kérelmérõl döntöttek a „Ki Kicsoda” Dunaföldvár nagyjait bemutató
helytörténeti kiadvány megjelenéséhez.
A zárt ülésen a testület állást foglalt a
pécsi kollégiumi férõhelyek felmondásával kapcsolatban, illetve döntött a DDIF
Zrt. többségi tulajdoni részvényeinek megvásárlásáról. 

Az ingatlan értékesítése a pályázat
nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevõ pályázó
részére történik.
Pályázati ajánlat
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Pályázó nevét, címét,
- A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását,
- A pályázati biztosíték befizetésének
igazolását,

Cím
Megnevezés Alapterület Induló licit ár
Templom u. 13 étkezde
800m2
25 MFt+Áfa
(1164 hrsz.)
Amennyiben Vevõ lakásként kívánja hasznosítani: 25 MFt
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának idõpontjáig semmilyen
lejárt esedékességû tartozása nem áll
fenn.
4.

Pályázati biztosíték
1 MFt
1 MFt

- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy semmilyen lejárt esedékességû tartozása nem
áll fenn az önkormányzattal szemben.
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy lakásként kívánja-e hasznosítani az ingatlant.
Â

Â

Pályázati biztosíték
A pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetése és
a befizetés igazolásának becsatolása.
Az ajánlati biztosítékot a Dunaföldvár
Város Önkormányzatának a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70600133-15000013 sz. bankszámlájára
kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba beszámításra kerülõ foglalónak minõsül. Nem nyertes pályázónak az általuk befizetett bánatpénz az
eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül, kamatmentesen visszajár.
Pályázat beadásának határideje:
2009. július 3. (péntek) 12 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2009.
július 6. (hétfõ) 10 óra
Helye: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Polgármesteri Hivatal I. em. (Nagyterem)
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Licit eljárás
Az induló licitár a pályázati felhívásban
meghatározott vételár. A licit lebonyolítá-

sa során az ajánlatokat legalább a licitet
levezetõ személy által meghatározott öszszeggel lehet emelni.
A licit nyertese a legmagasabb vételárat
ajánló pályázó.
Az ajánlattevõk az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett bánatpénz visszautalásának
napjáig kötve vannak. A gyõztes pályázó
az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi
szerzõdést.
Az adásvételi szerzõdés elkészítésérõl
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
Az adásvételi szerzõdésben rögzíteni
kell, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi mûszaki és jogi állapotban történik.
A befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a megkötött adásvételi szerzõdésben foglalónak minõsül, és a vételárba
beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja
vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi
szerzõdést a fenti határidõn belül, az
ajánlati biztosítékot elveszti és a kiíró
döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

Vételár megfizetése
A vevõ a vételárat a szerzõdéskötéstõl
számított 30 napon belül köteles kifizetni.
Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott idõre történõ meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot.
Dunaföldvár Város Önkormányzata
2010. december 31-ig bérleti díj fizetése
nélkül jogosult az ingatlant használni. Ha
az önkormányzat 2011. január 1. után is
használni kívánja az ingatlant, úgy a felek
errõl 2010. december 1-ig bérleti szerzõdést kötnek.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetésének költségei a vevõt terhelik.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni
és a helyszíni megtekintésre idõpontot
egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot
benyújtani Dunaföldvár Polgármesteri
Hivatalának Építésügyi és Mûszaki Irodáján (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06-75/541-558) lehet.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.dunafoldvar.hu internetes oldalon,
az önkormányzat hivatalos honlapján is
megtekinthetõ. 

Védõoltás

ingyenes. Ahol kérte a szülõ -Földváron
szinte mindenki, 95%-os az átoltottság , megkaphatta. A kettõtõl ötéves korosztályban lévõk közül azonban nagyon sokan nem kapták meg. Amennyiben a
szülõk be akarják oltatni gyermekeiket,
most kedvezõ áron hozzájuthatnak a védõoltáshoz. Az oltás ára 16 ezer forint.
A gyártó és forgalmazó Wyeth cég az
összeg egyharmadát magára vállalta, a
másik egyharmadát a város önkormányzata fizeti, így a szülõknek a védõoltás
5000 forintba kerül.
Az érintett családoknak levelet küldtünk. Teendõjük a következõ: amenynyiben igényt tartanak a védõoltásra,
töltsék ki a nyilatkozatot, a postán fizessék be az ötezer forintot. A csekk
fénymásolatával és a kitöltött nyilatkozattal jelentkezzenek gyermekorvosuknál.
Jó lenne, ha ez minél elõbb megtörténne, lehetõleg még június hónapban, mert
idõt igényel a szervezés, az oltóanyag
rendelése. Fontos lenne, hogy mire a következõ hurutos idõszak õsszel beköszönt, védettek legyenek a gyermekek.

A másik oltás a méhnyakrák okozója,
a humán papillomavirus (HPV) ellen
véd. Ez a megbetegedés a nõk körében
ma a második leggyakoribb daganatos
betegség. Védõoltással megelõzhetõ. A
védõoltás három oltásból áll, amit 13-tól
18 éves korú lányok kaphatnak. A sorozat körülbelül 90.000 forintba kerül. A
gyártó cég és az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány hozzájárulásával most a szülõknek 60.000 forintba kerül. A házi
gyermekorvosok kiküldték a leveleket,
ha kéri a szülõ, töltse ki a regisztrációs
adatlapot, és vigye be házi gyermekorvosának. Az orvos azt átadja a gyógyszerfutárnak, aki kiviszi a szülõnek az
oltóanyagot, elrendezik az anyagiakat.
Ha kérik az oltóanyagot, egyenként is
lehet rendelni, fizetni. Rendelési idõben
saját házi gyermekorvosuk beadja a védõoltást.
Kérjük, minél elõbb juttassák vissza
házi gyermekorvosuknak a kitöltött
adatlapokat, mert nyáron kevesebb a beteg, ekkor jobban ráérnek az orvosok a
megelõzéssel foglalkozni.” 

Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos két nagyon fontos védõoltásra hívja fel figyelmüket, melyeket a gyártó,
illetve az önkormányzat anyagi támogatásával kedvezményes áron adathatnak be gyermekeiknek. A helyi önkormányzat a házi gyermekorvosok és
a védõnõk kérésére anyagi támogatásával segítette, és jelenleg is segíti,
hogy a fontos, megelõzõ védõoltásokat
kedvezményes áron kaphassák meg a
dunaföldvári gyerekek.
KISS ÉVA
„Két nem kötelezõ, de ajánlott vakcinára hívnám fel figyelmüket. A szülõk
jelentõs anyagi támogatás mellett juthatnak hozzá ezekhez a védõoltásokhoz.
Az egyik a tüdõgyulladást, agyhártyagyulladást, közép-fülgyulladást, és vérmérgezést okozó pneumococcus elleni
védõoltás. A pneumococcus az öt év
alatti kisgyermeket, és az idõs embereket veszélyezteti. A védõoltás tavaly október óta a két év alatti gyermekeknek


5.

Pünkösdi
keresztszentelés
Pünkösd hétfõjén délután öt órakor
Petkó Tamás plébános mintegy ötven jelenlévõ körében szentelte fel a felújított
Nagy-hegy keresztjét.


SZABADOS SÁMUEL

A két éve megújult Anna-hegyi
Csernyánszki kereszt példájából kiindulva
kezdõdött meg az évekkel ezelõtt egyszer
már felújított nagy-hegyi kereszt rendbetétele. Az akció szervezõinek egyike Szabó
Józsefné, Erzsike szerint nem volt nehéz
mozgósítani erre a környékbeli gazdákat,
templomjáró híveket. Az Anna-hegyi felújításból maradt pénz volt a mag, amelyhez gyûjtési akciót szerveztek, így a gazdáktól és a templomi adományokból 85
ezer forint gyûlt össze.
Elõször a környék rendezésére került
sor. Az önkéntesek szabadidejükben gyo-

Szabó Józsefné, Erzsike

mot, bokrot irtottak, szemetet szedtek.
Markológép is segítette a munkát, az önkormányzat pedig az összegyûlt szemetet
szállította el.
A kereszten a munkálatokat Weiszgáber
János, kõfaragó mester végezte el, melynek
során megújult a talapzat, a kõ feszület és a
Jézus szobor. Petkó Tamás plébános beszédében kiemelte, hogy a határban állított keresztek évszázadokon át jelentõs szerepet
játszottak a magyarság kultúrtörténetében.
A földeken dolgozó, nehéz munkát végzõ
parasztok vagy a napokig utazók számára a

keresztre vetett pillantás erõt adott a munka,
az utazás további folytatásához. Ma életkörülményeink nagyban átalakultak. A hívõ
ember számára viszont továbbra is jelentõs
lelki támaszt jelentenek az útszéli keresztek.
Ezért gondozásuk, fenntartásuk kötelezettség a ma élõk részérõl.
Helytörténeti kutatások szerint a kereszteket korábban tehetõsebb gazdák állították jeles események alkalmából; lehetett
ez a gyermekáldásnak vagy egy bõ termést
hozó évnek szóló köszönet. Városunk külterülete igen gazdag keresztekben, a hazai
településekhez viszonyítva is sokat állítottak elõdeink. Történetükrõl, múltjukról
sajnos keveset tudunk. A nagy-hegyi kereszt története is tisztázatlan, állítóiról
nincs pontos információ.
A megújult keresztek mellett még több
is felújításra szorul a földvári határban, de
az idei pünkösdi példa is bizonyítja, hogy
mindig akadnak vállalkozó szellemû emberek, közösségek, akik idõt, pénzt nem
sajnálva készek hitük és múltunk emlékeinek ápolására, megõrzésére. 

90 éve történt

A vörösterror áldozatai Dunaföldváron 1919 júniusában
Avagy politikai gyilkosságok,
amelyek a helyi monográfiából
kimaradtak

A meggyilkolt

A gyilkosság

A gyilkosság

A gyilkosság

A gyilkosságot

A gyilkosságot

neve, életkora,

helye, ideje

módja

ürügye

elrendelte

végrehajtotta

foglalkozása

TÓTH ISTVÁN,

Jankó Ferenc

Dunaföldvár,

A HELYTÖRTÉNETI KLUB TAGJA

földmûves,

1919. jún. 21

In medias res! Íme egy részlet Szamuely
Tibor (eredetileg Krausz Náthán Sámuel,
ill. Sámuel Tibor) a hírhedt Lenin-fiúk vezérének beszédébõl Gyõrött, 1919. április
20-án, húsvét vasárnapján:
„A hatalom a kezünkben van. Aki azt
akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt
kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyeneknek bele kell harapni a torkába.
A magyarországi proletariátus eddigi
gyõzelme nem került különös áldozatokba.
Most azonban szükség lesz arra, hogy vér
omoljon. A vértõl nem kell félni. A vér –
acél: erõsíti a szívet, erõsíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér.
A vér lesz az, amely az igazi kommunvilághoz elvezet minket.
Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát….” (Vörös Könyv 1919, Gerencsér
Miklós (szerk.), Lakitelek, Antológia Kiadó,
1993., a kiadvány hátsó borítóján)
Â

dunaföldvári

Elõszállás-

szky József 43

lakos

puszta

éves budapesti

Agyonlövés

Ellenforradalmi

Vöröskatonák,

mozgalom

köztük Baján-

lakos,

népze-

nész, vörösõr.
Révész Ferenc

Dunaföldvár,

földmûves,

1919. jún. 22.

dunaföldvári

Este az utcán.

Agyonlövés

Ellenforradalmi

Terroristák.

mozgalom

lakos
Miskolczy

Dunaföldvár

Agyonlövés

Ellenforradalmi

Aranyos

István

1919. jún. 23

Akasztás

mozgalom

György

Terroristák.
kor-

Az akasztáso-

60 éves,

mányzótanács

kat Rogászka

kisbirtokos,

biztos

István tenge-

Hambalkó

rögtönítélkezése

rész és Gubicza

János

alapján

József hajtották

30 éves,

Táncos Vendel

végre.

fuvaros,

vádbiztos

Holmár Imre,

jelenlétében

Gál Mihály,

Fábián István

21 éves,

hamis vallomá-

földmûves

sa alapján
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Â Eme uszító gondolatok jegyében indult útjára az a vörösterror, ami 1919 júniusában elérte szûkebb pátriánkat is. Hat
tisztességes polgárt gyilkoltak meg
Dunaföldváron a vöröskatonák és terroristák, melyeknek leírását Dr. Váry Albert
koronaügyész-helyettes „A vörös uralom
áldozatai Magyarországon” címû könyvében (Dr. Váry Albert leszármazottai
HOGYF EDITIO, 1993. III. kiadás, 38. oldal, eredeti 1922.) a következõképpen találhatjuk meg:
Rogászka – és a hozzá hasonlók – embertelenségét bizonyítja, hogy „Holmár
Imre két ízben leszakadt a kötélrõl, de
Rogászka, bár a kívülállók kegyelemért kiáltoztak, agyonkínzott áldozatát harmadszorra is felhúzta.”(Dr. Váry Albert idézett
mûvébõl, 39. oldal)
Megjegyzem, hogy Solton a dunaföldvárinál sokkal kegyetlenebb módon végeztek áldozataikkal Krausz Náthán Sámuel
és vörös terroristái. A szomszéd város pol-

1920. június 4-re
emlékezve


TÓTH ISTVÁN,

A HELYTÖRTÉNETI KLUB TAGJA

A dunaföldvári Országzászlót elõdeink
emelték 1938-ban a helyi polgárok akaratából, nemzetünk – talán – legnagyobb tragédiájának emlékére. 1920. június 4-én a
Versailles-i
Nagy-Trianon-kastélyban
hozta meg az antant, és
kényszerítette Magyarországra azt a békediktátumot, mely hazánk területének több, mint 2/3 részét elcsatolták tõlünk, illetve elvesztettük
lakosságunk
63,6%-át. Erre a szörnyûségre emlékeztetett ez az
alkotás, egészen addig, míg
barbár kezek el nem tüntették a mostani strand területérõl. Nem ismerjük sem a
kezek tulajdonosait, sem
azt, hogy hova rejtették el,
és azt sem, hogy mikor.
Annyit lehet tudni, hogy
sem a németeknek, sem a
szovjeteknek nem volt útban, marad tehát a túlbuzgó
helyi vezetés. Az idõpontot

gárai rendszeresen megemlékeznek errõl a
szörnyûségrõl, amit a helyi lapban is közzé tesznek, illetve a városukról készült
könyvükben is publikáltak.
Az elhallgatott múltról (Kádár-, vagyis
Csermanek-korszaki megközelítés: amirõl
nem beszélünk, az nincs) már illene lerántani a leplet és igazi valójában bemutatni
azt, amit elkövettek a kommunisták az országunkban, így Dunaföldváron is. Az én
korosztályom – a mai ötvenesek – csak a
fehérterrorról tanult, a vörösterrorról „elfelejtettek” szólani tanáraink.
Ha már az oktatásnál tartok, a cikkem
alapjául szolgáló dokumentumokat megmutattam egy – Dunaföldvár szellemi-kulturális életére is hatással bíró – pedagógusnak, aki, finoman szólva, érdektelenséget
mutatott a téma iránt, de talán közelebb állok a valósághoz, ha azt mondom, hogy
sértve érezte magát. (Titkon arra számítottam, felajánlja, hogy megírja ezt a
cikket….)

1948-ra tenném, akkor küldtek ugyanis
olyan körlevelet a helységekbe, hogy állítsanak emlékmûveket a szabadságharc 100.
évfordulójának tiszteletére. Szekszárdon
ezért rombolták le majdnem teljesen az
Országzászlót, melynek helyére került a
ma is álló ’48-as emlékmû. Mások szerint
a híd újjáépítésekor dobták a Dunába a
földvári Országzászlót, esetleg elásták.
Akárhogyan is történt, remélem hamarosan újra állni fog az emlékmû Dunaföldváron. 

fotó: Kiss László, 1941-45 között

7.

Csupán a történelmi hûség kedvéért: a
vörösterror elõbb zajlódott a fehérterrornál. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert – sok emberrel történt beszélgetésemre alapozva – számomra az derült ki,
hogyha hallottak is a vörösterrorról, nem
tudják azt idõben elhelyezni.
Végül, javasolom városunk polgárainak,
hogy állítsunk méltó emléket a vörösterror
dunaföldvári áldozatainak. 

Dunaföldvár szülötte

Szandtner Pál
125 éve, 1884. december 4-én Dunaföldváron született Szandtner Pál jogász, aki egyetemi tanár, a kolozsvári,
a szegedi és a budapesti jogtudományi
egyetem professzora volt.


BALOGH EMESE

Az egyetemet Innsbruckban,
majd Kolozsvárott
végezte,
ahol 1910ben avatták
az államtudományok
doktorává.
Pályáját a
vallás- és
közoktatásügyi
minisztériumban kezdte, de 1911 decemberében a nagyváradi jogakadémia közjogi
és politikai tanszékére kapott meghívást
nyilvános rendkívüli tanárként. 1915 tavaszától a kolozsvári Ferenc József
Egyetemen tanított, itt 1917-tõl a magyar
közjogi tanszék nyilvános rendes tanár,
professzora volt. Sorsát befolyásolták az
elsõ világháborús összeomlás eseményei, munkatársainak többségével együtt
neki is el kellett hagynia a kolozsvári
egyetemet.
Ekkor, 1919-ben kapcsolódott be a
külügyminisztérium béke-elõkészítõ
irodájának munkájába, s hamarosan õt
nevezték ki a számûzött kolozsvári
egyetem szegedi letelepítésének kormánybiztosává. Nemcsak egyeteme sorsát viselte a szívén, hiszen az Országos
Menekültügyi Hivatal munkatársa- Â

ként a menekült diákok jóléti ügyeivel is
foglalkozott.
Szandtner Pál is követte az egyetemet
Szegedre, ahol 1921-ben a Politika Tanszék elsõ professzora, nyilvános rendes tanára lett. Tanszékvezetõként, majd 192223 között a jogi kar dékánjaként tevékenykedett, késõbb prodékán volt, 1923-28 között pedig a Diákjóléti- és Diákvédõ Iroda
vezetõi feladatait is ellátta, s negyedmagával társadalmi tevékenységként vállalta az
1927 januárjában induló Széphalom címû
folyóirat vagyoni ügyeinek kezelését.
Budapestre 1928 decemberében került, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán az általános alkotmánytan és közigazgatástan nyilvános ren-

des tanáraként, professzorként dolgozott.
Jelentõs szakmai sikereit azzal is elismerték, hogy 1937-ben beválasztották a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi
bizottságának tagjai közé, de ezzel egy idõben az Egyetemi Tanács jegyzõje, az Egyetemi Diákjóléti Bizottság tanárelnöke és az
Egyetemi Diákjóléti Hivatal igazgatója is
volt, aki évtizedeken át foglalkozott az
egyetemi ifjúság szociális kérdéseivel.
A politikai (alkotmányi és közigazgatási) tanszéken húsz évig, annak felszámolásáig dolgozott, õ volt e tanszék utolsó professzora, akit 1948-ban kényszerítettek
nyugállományba.
Dr. Szandtner Pál Budapesten 1963. november 10-én halt meg.

„Borzasztó
férfias dolog!”
A kuruc 3 igazsága
„Az esemény jön és elsuhan
s az emléknek száz ideje van.”
(Weöres Sándor)


LUKÁCSI PÁLNÉ

Immár tizedik alkalommal rendezték
meg a dunaföldvári Várjátékok programjait. Az idén Bottyán János generális halálának 300. évfordulójához kapcsolódóan a kuruc korba tehettek idõutazást
azok, akik május 24-én a várudvarra látogattak.
A városban régi hagyományai vannak a
színielõadásoknak, a szépkorúak még emlékeznek a a Tabáni orgonák, a Muhi virága vagy az Akárki bûnhõdése címû színdarabokra. Hogy a mai fiatalok a nyomukba
érnek-e, nem tudjuk eldönteni, de hogy
minden évben megtelik a várudvar nézõtere, és az elõadás után vastaps köszönti a fiatalokat, azt érzékeljük.
A Magyar László Gimnázium színjátszói adják a várjátékok fõmûsorát jelentõ
programot. A korábbi években a történelmi személyiségek (Szent István, Mátyás,
Rákóczi, Kossuth) életútját felidézõ darabokon kívül bemutatták Sütõ András Kalandozások Ihajcsuhajdiában címû mesedrámáját, vagy a francia Tabarin bohózatait, az Európa-napon pedig Dante Isteni
színjátékának alakjait varázsolták a felújítandó vár falai közé az ún. Élõ panoptikum
keretén belül.

Az idén A kuruc 3 igazsága címet adták
az elõadásnak. A kuruckorhoz kapcsolódóan egy korosztálynak a híres, emlékezetes A Tenkes kapitánya címû filmsorozat
juthat eszébe, s az a szignálmelódia, amely
a 60-as évek elején mindenkit a tévékészülék elé vonzott. Ez a dal csendült fel a vasárnapi elõadás indításaként, miután Nagy
Csaba tárogatómûvész zenéjének kíséretében a fiatalok a Csínom Palkó soraival lelkesítették a nézõket: „Mutassuk meg nemzetünknek jó vitézségünk!”
Az idei színdarab forgatókönyvét Balogh Emese írta. Az összeszokott alkotócsapatot Kiss Éva, Lukácsi Pálné és színjátszói alkották. Segítségükkel megtudhattuk, hogy a kurucvilág Ludas Matyija, azaz Buga Jakab hogyan adja vissza a verést,
hogyan jár túl a labanc ezredes és kapitány
eszén, s hogyan áll bosszút. „Borzasztó,
borzasztó férfias dolog!” - hangzott fel
hajdan Krencsey Mariann ajkán a sóhaj,
ezúttal Süveges Gréta alakította a nagyságos ezredesnét, Buga Jakab arcait Ferenczi
Henrietta jelenítette meg. Csereklyei Nórát
és Bankó Bencét akcentussal beszélve, labanc egyenruhában, alig ismerték fel még
a családtagok is. A végén természetesen a
rossz elnyerte méltó büntetését, a
8.

Fõ mûvei: Az államcél elméletei
(Nagyvárad, 1911); Az alattvalói engedelmesség problémája (Nagyvárad,
1914); A magyar fõiskolai ifjúság válsága (Szeged, 1926); Az értelmiségi
magyar ifjúság jövõje (Bp., 1931); Politika (Bp., 1931); Az egyetemi ifjúság
tanulmányai és szociális helyzete és az
egyetemi reform (Bp., 1937), Politika
(Bp., 1938)
(Források: Paczolay P. Állambölcselet
oktatása a jogi karon, Magyar Életrajzi
Lexikon, Vincze Gábor: A számûzött egyetem, Ki kicsoda?
Fotó:
www.bibl.u-szeged.hu/pantheon/virtpantheon/ulthm5.htm) 

labancvezérek a gyógyvízben fuldokolva
könyörögtek segítségért, s tanulták meg a
kuruc-magyar virtust.
Az elõadás egyszeri alkalom – bár sokan
minden évben méltóbb körülményeket és
több elõadást is kívánnak, remélnek a gimnazista csapatnak, - a munka, ami mögötte van,
folyamatos. A Lukas-sci színjátszó szakkör
évek óta alkot együtt: országos pályázaton
nyertes hangjáték, film, több városi és iskolai
rendezvény jelzi tevékenységük színvonalát.
Nemcsak a tanév során „színészkednek”, hanem nyári színjátszó tábort is szerveznek,
hogy újraéljék és jobban megismerjék azt a
korszakot, amelyet a Várjátékokon bemutattak. S ami a legfontosabb, közösséggé formálódnak: a készülõdés során sokat nevetnek,
kreatívan gondolkodnak, ismeretekkel és élményekkel gazdagodnak, hogy majd 25-50
év múlva a gimnáziumi évekbõl ne csak a
dolgozatírások emléke maradjon.
Alkottak valamit, mert „alkotni születtünk erre a földre, gazdaggá tenni az
életet…”
Az 1997-ben indult rendezvénysorozatból - egy dunaújvárosi csoport ötlete nyomán - városi hagyomány lett. Hagyományokra, múltunk ismeretére, emlékekre, a
jelen élményeire mindenkinek szüksége
van, hogy gazdagabb emberré váljon. 

Orvosi ügyelet
2009. június
12. Dr. Palkó Ágnes
19. Dr. Móricz Zoltán
26. Dr. Hallai Róbert

Dunaföldvárt is érintette Schirilla
György életmódfutás kampánya
Városunkon haladt keresztül május 27én a Schirilla György által kezdeményezett egészséges életmódfutás. A Szekszárdról induló és a budapesti gyermek
szívkórházban célba érõ akciót Schirilla
György a szívbeteg gyermekekért való
demonstrációnak szánta.


SZABADOS SÁMUEL

A 360 kilométeres futás 37 települést
érintett. A futó egy kopjafát vitt magával,
melyre a városok, falvak tûzték fel szalagjaikat. A kopjafát a szívkórháznak ajándékozza, jelezve a szolidaritást a beteg gyermekek mellett. A szervezés során a Schirilla
György kérte a településeket, hogy hoszszabb-rövidebb távon kísérjék õt a sportolni, futni szeretõ lakók, ezzel is felhívva a figyelmet az esemény jelentõségére. A sportember örömmel számolt be arról, hogy a táv
feléig mintegy kétezren futottak vele
együtt, fõleg gyerekek, de voltak társai
sportolók, háziasszonyok, amatõr kocogók
is. Jelentõs teljesítmény volt egy 60 éves

Schirilla György

férfitól, hogy húsz kilométeres távon kísérte a futót.
Városunk határában gimnazisták csatlakoztak az eseményhez. A cél a várudvar
volt, ahol rövid pihenõre került sor. Településünk nevében Dukai István alpolgármester köszöntötte a vállalkozás résztvevõit, s
felkerült a kopjafára Dunaföldvár szalagja
is. Az itt készült rövid interjúban Schirilla
György beszélt arról, hogy nem ez az elsõ
ilyen jellegû vállalkozása. A jövõben is
szervez nemes, humánus célokért akciókat,

Ezúttal pálinkákat kóstolgattak a
borklub vendégei
Igazi kuriózum volt a Matheus Pálinkaház bemutatója a májusi klubesten. Pál
László területi igazgató beszélt a 2007 óta
mûködõ vállalkozásról, múltjáról és céljairól.


SZABADOS SÁMUEL

Szerencsére az utóbbi években ismét
rangja lett a nemzeti értéknek tekinthetõ jó,
magyar pálinkának. A korábban igencsak
kommersszá váló ital tekintélyének visszaállításában jelentõs állomás volt a 2003-as
pálinkatörvény, amely különbséget tett a
tiszta gyümölcsbõl készült és az aromázott,
vizezett röviditalok közt. A Matheus cég fõ
célja a hagyományos, minõségi pálinka forgalmazása, valamint a pálinkafogyasztás
kultúrájának terjesztése, a hazai hagyományok ápolása.
A szigorúan eperfahordóban érlelt italokat 3-6 hónap után palackozzák. A hagyományos körte, szilva stb. pálinka mellett ki-

sebb mennyiségben igyekeznek nem mindennapi ízekkel is bõvíteni a kínálatot, ilyenek például a ribizli vagy a birsalma pálinka. Jelenleg még csak Nyugat-Magyarországon és Budapesten értékesítik termékeiket, de szeretnék a hatósugarat más irányba
is növelni.
A földvári közönség hatféle italt kóstolhatott meg. A barack, szilva, cseresznye, körte
mellett a különlegességnek számító bodza
és ribizli pálinka növelte a választékot. Az
esztétikus üvegekben asztalra kerülõ italok
9.

melyek célja a sport, a mozgás propagálása,
az emberi kapcsolatok, ismeretségek, barátságok elmélyítése és a rászorult, problémákkal küszködõ embertársaink támogatása.
Sikeresnek nevezte az akciót, mivel minden településen sokan figyelemmel kísérték
a futást. Mint mondta, önmaga számára is
élvezetes és hasznos a több napos esemény,
mert sok új embert ismert meg, szép tájakon
haladt keresztül, és sok információval gazdagodott a városok, falvak múltjával, érdekességeivel kapcsolatban. A megállók alkalmával érdeklõdött a település múltjáról,
hagyományairól, jeles épületeit is megtekintette. Elmondta, hogy minden egyes akciójával nemrég elhunyt édesapja emlékének is tiszteleg, az idõsebb Schirilla György
egyéni sportteljesítményeivel vált nemzetközileg ismertté. A 60-as évektõl 37 alkalommal úszta át télen a jeges Dunát, sok
egyéni futórekord is kötõdik a nevéhez. Ennek kapcsán került szóba, hogy esetleg városunkban kerülne sor az ifjú Schirilla által
is tovább folytatott téli Duna átúszásra. A
sportembert érdekelte a lehetõség, így elképzelhetõ, hogy januárban városunk lesz a
helyszíne az egész ország által figyelemmel
kísért jeges Duna átúszásnak. 

nagy része 50, kisebb hányada 60 fokos. A
szakember szerint a magyar gasztronómia
rangos itala a pálinka, amely sokféle alkalomkor, sokféle ételhez fogyasztható. Hagyományos az étkezés elõtti, illetve nehéz,
zsíros ételek esetén az étkezés utáni kortyolgatás, továbbá esti borozgatásokhoz is ajánlott kiegészítõ italként. Ideális a 13-18 hõfokon való szervírozása. Mivel ízválasztéka
rendkívül gazdag, az édeskéstõl a markáns,
torkot tisztító hatásúig, ezért a legkülönfélébb összetételû társaságok számára is felkínálható.
A Matheus ház versenyeredményekkel
is büszkélkedhet. A múlt évben a legrangosabb hazai pálinkaversenyen öt itallal
indultak, ebbõl négy arany, egy ezüstminõsítést szereztek. Külföldön Ausztriában
mérettették meg italaikat a Destilata fesztiválon, ahonnan egy arany és több ezüst,
valamint bronzéremmel tértek haza. A külföldi értékesítés fõleg a német nyelvterületen eredményes, mivel innen jár hazánkba
a legtöbb turista, akiknek nagy része ismeri a pálinkát. Az ottani szokásoknak megfelelõen inkább a gyengébb 30-40 fokos
italokat keresik. 

Volt egyszer
egy bábszakkör
Életre kelt mesék,
zenemûvek, bábok

KIÁLLÍTÁS

Anikó
Anikó csendes, szõke lány, akirõl csak a
gimnázium szûkebb közössége tudja,
hogy profi kerékpárversenyzõ. Már
évekkel ezelõtt kimagasló eredményeket
ért el, de sikereivel sohasem kérkedik,
azokat mindig úgy kell kihúzni belõle.
Ruff Anikóval, a Magyar László Gimnázium 11. a osztályos tanulójával beszélgettem kedves sportjáról.
KISS ÉVA
Melyik egyesület színeiben versenyzel?
A Szekszárdi Szabadidõs Kerékpár Egyesület színeit képviselem. Bölcskén élek,
magamat edzem, illetve Kiss Gábor vezetésével csütörtökönként Bölcskén vannak
foglalkozások, amelyeken bárki részt vehet.
A gimnáziumból Vizler Csilla is részt vesz
ezeken. Õ a 9. b osztály tanulója, közösen is
szoktuk edzeni. Csilla eredményei nagyon
jók, a diákolimpia megyei döntõjében õ is
elsõ helyezést ért el, csak más korcsoportban, mint én. Sajnos, az országos döntõben
bukott a kerékpárjával.
Ebben az évben milyen versenyeken szerepeltél?
Legutóbb Mosonmagyaróváron versenyeztem az Országos Diákolimpia döntõjén. Az idõmérõ futamban negyedik lettem,
mezõnyben pedig harmadik helyezést értem
el, így az összetett harmadik helyet sikerült
megszereznem. Most hétvégén volt a hegyi
magyar bajnokság és a Tour de Pécs, de
ezen nem tudtam részt venni, mert nincs
még meg az orvosi engedélyem.
Részt vettem viszont az országos szezonnyitó versenyén, ahol harmadik lettem.
Melyek a következõ versenyek, amelyeken szerepelsz?
A Magyar Bajnokság és a Tour de Pécs 5.
7. szakasza és a Tour de Gyömrõ. Ezt rög-



Vali néni (Dr. Velis Béláné)
„Brunszvik Teréz”-díjas óvónõ
alkotásaiból
A kiállítás megtekinthetõ a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtár
folyosógalériáján2009. június 4-tõl
július 30-iga könyvtár nyitva tartási
idejében.

Földvári gimnazista
is díjazott lett


KISS ÉVA

Májusban rajz, illetve fotópályázaton
vett részt a Magyar László Gimnázium
11.b osztályának három tanulója: Farkas Zsuzsanna, Mészáros Anna és Tóth
Dóra. A pályázatot a szedresi Lovas
Udvarház hirdette meg, és természetesen témája a ló volt. A közel hatszáz
munka közül választotta ki a zsûri a
legjobb munkákat, amelyeket kiállításon mutattak be. Kiállították a földvári
gimnazisták munkáit is, és Tóth Dóra
díjazott lett. 

tön az iskola befejezése után rendezik meg,
valamint egy nemzetközi bajnokság, amit
Tamásiban szerveznek. A Magyar Bajnokságon indulok idõmérõ kategóriában, ez az,
amikor egyenként indulnak a versenyzõk,
és mezõnyben, amikor együtt indul a mezõny; és van egy nagyon látványos kategória, amikor háztömbök körül folyik a verseny, valamint pályán, Budapesten a Millenárison lévõ kerékpáros pályán.
Kivel utazol a versenyekre?
Édesapám vagy Csilla apukája, illetve az
egyesület visz minket a versenyekre. Az
egyesülettõl kapunk bicikliket, de én a sajátommal edzek, versenyzek.
Mennyi elfoglaltságot, munkát igényel,
hogy valaki ilyen remek eredményeket
tudjon elérni? Hogyan egyeztethetõ öszsze az iskolai munkával?
Nagyon nehezen, mert rengeteg idõt elvesz. A mindennapi edzés két- három órát
jelent a délutánomból. Jól be kell osztanom
az idõmet, hogy tanulásra is jusson elég.
Most csak kerekezem az országúton, télen
viszont sok futás gimnasztika van a kerékpározás helyett. Kevésbé forgalmas helyeken gyakorolok, Bölcskén és környékén
edzek, elmegyek Andráspusztára, feljövök
Földvárra, amikor pedig edzõvel vagyunk,
Bölcskérõl Dunaföldvárra, onnan Elõszállásra, Daruhegyre és visszatekerünk. Tervezünk olyan utat is, hogy átmegyünk Soltra,
a gáton elkerekezünk a kompig, ami
Pakssal szemben van, és koppal kelünk át a
Dunán, majd vissza Bölcskére.
Hogyan kezdõdött a kerékpározás szeretete?
Korábban is nagyon szerettem, a Kegyes
József Általános Iskolában a jelenlegi igazgató úr, Rausch tanár úr foglalkozott velünk.
Egyszer elmentem egy versenyre, ami nagyon megtetszett, azóta kerékpározok. A
gimnázium után is szeretném folytatni, örömöm lelem benne, és nagyon jó idõtöltés. 

Eredményesen versenyeznek a botforgató lányok


BALOGH EMESE

Twirling szezonnyitó
Lezajlottak a hazai twirling versenyek,
melyeken Dunaföldvárt junior B kategóriában Kiszliné Kristofics Szilvia tanítványa,
Bartalos Hajnalka, a Magyar László Gimnázium hetedikes tanulója képviselte.
Bartalos Hajnalka eredményei:
Kék Duna Kupa (Paks, 2009. március 14.)

- "B" solo kötelezõ gyakorlat I. helyezés
- free style gyakorlat II. helyezés
- összesített versenyben II. helyezés.
Az idén egy új kategóriát is bevezett a
Twirling Szövetség. A betûk sorrendjében
(D , C, B, A) egyre magasabb szintû tudást,
ügyességet kell mutatniuk a versenyzõknek.
Dunántúli Régiós Twirling Versenyen
(Zánka, 2009. április 25)
- kötelezõ solo gyakorlat: I. helyezés
10.

- free style gyakorlat: I. helyezés
- összetettben pedig IV. helyezés.
Twirling Magyar Bajnokság (Paks, 2009.
május 17)
- kötelezõ solo gyakorlat: II. helyezés
- free style gyakorlat: III. helyezés
- összesített: a III. helyezést ítélték meg
számára a Szlovéniából érkezett bírók.
Ezen verseny tétje nagy volt, mert az elsõ
négy helyezett képviselheti Magyarorszá- Â

Kajak-kenu
eredmények
Május 30-31-én rendezték meg
Sukorón a Duna-Régi Diákolimpiát,
ahol szakosztályunk tagjai eredményesen szerepeltek:


SZIEGL ERIKA

Leigazolt versenyzõk helyezései:
1. Szabó Lóránt – Gyarmati Sándor
(C-2 1000m); 2. Szabó Lóránt (C-1
1000m.);
3.
Gyarmati
Sándor
(C-1 1000m.), Süveges Ákos (MC-1
2000m.); 4. Hegedüs András (MC-1
2000m.), Németh László - Kiszli Zsombor (PC-2 2000m)
Szabadidõs versenyzõk (ikolai színekben indulók) helyezései:
1. Szapu Norbert – Némedi Konrád
(PC-2 500 m.), Végh Viktoria - Simon
Stefánia (MK-2 500m.) Pere János Klinger Adrián (C-2 500 m.) Pere János
(C-1 500 m)
2. Nahlich Csaba (C-1 500 m.), Molnár Levente (C-1 500 m.), Karádi Áron
– Molnár Levente (C-2 500 m.), Némedi
K. - Nagy B. - Jánosházi B. - Doszpod
D. (TC-4 500 m.)
3. Klinger Adrián (C-1 500 m.), Nagy
Péter( C-1 500 m.)
Pünkösd
vasárnap
indult
a
Dunaföldvári Sárkányhajó Klub –
Györkõ Sándor vezetésével – Dunaújvárosban a Dunaferr Sárkányhajó Kupán,
ahol hét hajóból az elsõ helyezést szerezte meg a fél éve alakult csapat. 

Â got a nyáron Strasbourgban megrendezésre kerülõ Európa Bajnokságon. Bartalos
Hajnalka az eredményea alapján tehát jogosultságot szerzett a strasbourgi versenyen való induláshoz.

Vándorkupa verseny 2009
2009. május 16-án rendezték meg Siófok
városában az V. Amatõr Majorettek Országos Vándokupa Versenyét, melyen
Dunaföldvárt a Löfan Mazsorett Egyesület
Delfin és Csillag csoportja képviselte. A
földvári mazsorettek méltóak voltak elõzõ
évi teljesítményükhöz, hiszen a vándorkupa
ismét városunkba került!
Mindkét csoport maximális pontszámot ért
el tradicionális induló kategóriában, és a
show tánc kategóriában is elhozták az arany
kupákat.
Eredmények:
Miss majorette 1 bot szóló kategória
Ifjúsági korosztály: Bartalos Hajnalka I.
helyezés, Tilli Fanni IV. helyezés.
Junior korosztály: Csányi Petra I. helyezés,
Huszárik Tamara II. helyezés.
Senior korosztály:
Kovács Petra I. helyezés.
Páros 1 bot kategória
Iifjúsági korosztály: Tumpek Nikolett és
Bartalos Hajnalka I. helyezés, Tilli Fanni és
Csizmadia Réka II. helyezés.
Junior korosztály: Huszárik Tamara és
Kovács Petra I. helyezés, Csányi Petra és
Szakács Bernadett II. helyezés.
A Miss majorett szalagot mindhárom
korosztályban a dunaföldvári lányok kapták:
Ifjúsági korosztály: Bartalos Hajnalka
Junior korosztály: Csányi Petra
Senior korosztály: Kovács Petra.
A legjobb párosok: Tumpek Nikolett és
Bartalos Hajnalka, valamint Huszárik Tamara és Kovács Petra.

Országos Mazsorett Bajnokság
700 versenyzõ, 22 magyar és 5 külföldi
csoport részvételével május utolsó hétvégéjén lezajlott a IX. Magyar Mazsorett
Bajnokság és kvalifikációs verseny a Büki
Sportközpontban.
Az elsõ versenynap a menettánccal kezdõdött, majd színpadi produkciókkal folytatódott a megmérettetés. A földvári
lányok eredményei:
Botforgatásban
A Junior korosztály eredményei:
Szóló:
Bartalos Hajnalka I. helyezés
Törteli Nadin IV. helyezés.
Páros:
Bartalos Hajnalka és Tumpek Nikolett
II. helyezés.
Kiscsoportos (5-7 fõ):
Bartalos-Tumpek-Doszpod-Törteli- Tilli
II. helyezés
Csapat- színpadi I. helyezés
Menet I. helyezés
Összetett versenyben I. helyezés.
A Senior korosztály eredményei:
Szóló:
Csányi Petra II. helyezés
Huszárik Tamara IV. helyezés
Páros:
Csányi Petra és Szakács Bernadett I. helyezés
Csapat- színpadi II. helyezés
Menet II. helyezés
Összetett versenyben II. helyezés
Pomponban
A Junior korosztály eredményei:
Szóló:
Tumpek Nikolett I. helyezés
Törteli Nadin IV. helyezés.
A Mazsorett Európa Bajnokságra a versenyen elsõ, második és harmadik helyezést elért dunaföldvári lányok kvalifikálták
magukat. 

Ifjúsági horgászversenyen a Kis-Dunán
Tizenhárom versenyzõ nevezett az idei
gyermek és ifjúsági horgászversenyre,
melyet a Dunaföldvári Sporthorgász
Egyesület szervezett május végén a kisdunai horgász tanyánál.


SZABADOS SÁMUEL

Somogyi László szervezõ szerint az idei
létszám elmaradt a korábbi évekéhez ké-

pest, pedig szép volt az idõ és a vízállás is
kedvezett a horgászoknak. Ugyanakkor
nagy érdeklõdés kísérte az eseményt, hiszen gyerekekrõl volt szó, s szinte mindegyik szülõi kísérettel érkezet. Az apukák
és egynéhány anyuka a menedzseri feladatokat is ellátta a versenylázban égõ ifjú
horgászok mellett: segítettek szerelést pakolni, a bizottságnál feliratkozni.
11.

A két részbõl álló délelõtti program az
elméleti feladatlap kitöltésével kezdõdött, ami régi hagyománynak számít.
Ennek az a célja, hogy a fiatalok minél
elõbb sajátítsák el a horgászat elméleti
ismereteit pl: fogásnapló vezetése, halismeret, méretek ismerete, szabályok
betartása. A szervezõbizottság elégedetten állapította meg, hogy a verseny- Â

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2009. június 18. és 25., 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

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
TAKARÉKSZÖVETKEZET
DUNAFÖLDVÁR,
BÉKE TÉR 5. SZ. ALATTI
KIRENDELTSÉGÉN.

A

12.

Â zõk általában jártasak ezen ismeretekben.
A verseny során sportszerûen viselkedtek, ügyeltek a szabályok betartására, és a
szülõktõl is csak a legelemibb segítséget
fogadták el. Igazi sikernek számított, hogy
a megszabott idõn belül minden résztvevõnek sikerült valamilyen halat fognia. Ez a
felnõtt versenyeken sem valósul meg minden esetben.
Két kategóriában hirdettek eredményt. A
gyermekkorúaknál Nagyfaludi Zoltán lett

az elsõ az írásbelin és a fogásban is, teljesítménye 600 gramm volt. Az ifjúsági kategória gyõztese Nagy László,aki 980
grammot tartott a szákjában mérlegeléskor. Az elméleti részt is õ nyerte. Minden
résztvevõ oklevelet és ajándékot kapott a
szervezõktõl, melyek horgászati kellékek
voltak.
Az egyesület jelentõs hangsúlyt fektet az
utánpótlás nevelésre, ezek a versenyek is
ezt a célt szolgálják. Igyekeznek megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ezt

Ismét autocross verseny Dunaföldváron
Két év után idén májusban újra feldübörögtek az autók a dunaföldvári
crosspályán, mégpedig egy kupasorozat
második futamán. Idén márciusban alakult újjá a Dunaföldvári Technikai
Sport Egyesület, melynek új elnöke, Kaszás Tamás célul tûzte ki a helyi versenyek felújítását.


SZABADOS SÁMUEL

A földvári pilóták az utóbbi két évben
nem tétlenkedtek, több versenyen részt
vettek, néhányan közülük az elsõ osztályban is indultak, de a magasabb költségek
miatt visszatértek ebbe a versenyrendszerbe. Mint azt Kaszás Tamás elmondta, a nehéz gazdasági helyzet a technikai sportokat jelentõsen sújtja. Emelkedett a gépek
fenntartási költsége, az utaztatás és a versenyszervezés is drágább lett. Meg kell fizetni a biztonságot is: a bukócsõ, a sisak
használata kötelezõ, s a kezdés elõtt gépát-

vételi bizottsággal is át kell vizsgáltatni át
az autókat, hogy megfelelnek-e a biztonsági- és versenyfeltételeknek, s a versenyekkor végig biztosítani kell mentõ és tûzoltó
autók készenlétét. Költséges a pályafenntartás is; a szárazság és a nagy meleg miatt
többször kellett locsolni, majd egyengetni
a talajt.
A májusi futamon a földvári pályán
nagy, közép és kis kategóriában álltak
rajthoz a gépek. Egyik kategóriában sem
volt sok jelentkezõ. Kaszás Tamás, szervezõ szerint azért, mert évek óta nem volt
verseny Földváron. Így idõ kell, míg híre
járja az itteni futamnak, ezért is rendezték
a kupasorozat második futamát városunkban. A versenyzõk fõleg a közelebbi településekrõl érkeztek, Szekszárdról, Dunaújvárosból, Budapestrõl, mivel a távolság
jelentõsen növeli a költségeket. A váratlan májusi nagy meleg is csökkentette az
érdeklõdést, amit érezni lehetett ezt a né-

A DSTE feljött a hetedik helyre


SZABADOS SÁMUEL

Nagyszerû tavaszi szereplésével másodosztályú egyesületünk az õszi 13.
helyrõl a 7. helyre zárkózott fel június
elejére. A kölesdi kirándulás még balul
ütött ki, az élcsapatok közé tartozó hazaiakkal szemben nem ment a játék. Az elõjelek is kedvezõtlenek voltak: Princz sérülés miatt nem lépett pályára, Vörös
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tartott a kerettel, Alberczki meccs közben
sérült meg. 2:0-ás félidõ után 5:0-ás vereséget szenvedtünk. Idõsebb, rutinos játé-

kosokból álló ellenfelünk ezen a napon
megérdemelten gyõzött ilyen gólarányban. Az ificsapat pontot tudott szerezni
4:4-es döntetlenjével, bár 4:1-rõl biztos
gyõzelmet engedtek ki kezükbõl.
A 28. fordulóban Bátaapáti volt a vendégünk. A papírforma gyõzelmünket sejtette,
mely nem is maradt el. A 8. percben Búzás
lövése a felsõ sarokba kötött ki, vezetünk
1:0-ra. Vendégeink a 40. percben szabadrúgásból egyenlítettek, 1:1-gyel zárult a
félidõ. A folytatás változatos játékot hozott, nem sok helyzet adódott egyik fél
számára sem. Sejteni lehetett, hogy aki
13.

a szép és kellemes elfoglaltságot. A természet megismerése, megóvása is a horgászéletmód része. Napjaink felgyorsult világában fontos, hogy a gyerekek ezeket az
értékeket is megismerjék.
A korábbi években sikeresek voltak a
horgász táborok, amikor is majd egy hetet
töltöttek a fiatalok a Kis-Dunán. Sajnos, az
utóbbi években anyagi okok miatt nem
volt elég jelentkezõ, de igény esetén, az
egyesület ismét szervezne tábort kellõ számú jelentkezõ, kb. 18-20 fõ számára. 

zõk számán is, a korábban négy-ötszáz
fõs átlag alig fele volt a kilátogatók száma.
Igen lelkes volt viszont a fõleg fiatalokból álló szervezõgárda. Szerencsére volt
bõven jelentkezõ, fõleg az autósport iránt
érdeklõdõ tizenévesekbõl. Bár, az õ munkájuk nem irigylésre méltó, hiszen a nagy
porban, zajban, a melegben kellett irányítaniuk az eseményeket. A felelõsség is jelentõs, hiszen figyelmük, zászlójelzéseik a
biztonsági rendszer részét alkotják, amely
ezen a napon jól mûködött. A verseny balesetmentesen ért véget.
Dunaföldvárt egy versenyzõ, Kaszás Tamás képviselte; a közép-kategóriában Lada autójával állt rajthoz. Nem tartott a futamtól, mivel ellenfeleit ismerte és a pálya
sem volt számára idegen. Célja a dobogós
helyek egyikének megszerzése volt, végül
a harmadik lett.
A kupakiírásnak megfelelõen õsszel sor
kerül még egy futamra a földvári pályán,
amelyet remélhetõen nagyobb érdeklõdés
fog kísérni. 

gólt rúg, megnyeri a meccset. Szerencsére
ez nekünk sikerült a 75. percben Tóth
György révén. DSTE- Bátaapáti 2:1. Fiataljaink 4:2-es gyõzelmet arattak.
Gólokban gazdag volt a Pincehely elleni
találkozó. A vendégek jutottak vezetéshez
a 18. percben, a 25. majd a 30. percben
Alberczki és Béres találataival fordítottunk
az álláson. A második félidõ 70. percéig
nem sok minden történt a pályán, ezután
viszont mindkét gárda kockáztatott és támadott, aminek következtében sorra potyogtak a gólok. Alberczki lövésével 3:1re vezettünk. A 85. percben vendég góllal
3:2–re módosult az állás. A 87. percben
Búzás egyénei akciójával növeltük elõnyünket: 4:2, s a 90. percben esett ven- Â

Â dég találattal alakult ki a 4:3-as végeredmény. 3:3-as döntetlen született az ifi
találkozón.
Nagymányoki vendégszereplésünk szintén sok gólt hozott. A házigazdák 10. percben rúgott góljára Boros szabadrúgással
válaszolt, 1:1. Húsz perc múlva Benedikti
akciója után 2:1-re vezettünk, de elõnyünket nem sikerült a félidõ végéig megtartani, mert a 43. percben egyenlítetek a hazaiak. A második félidõ a fölényünkkel zaj-

lott. Pasker a 60. percben fejelt a kapuba,
majd ismét Benedikti volt eredményes a
74. percben. Gyõztünk 4:2-re. A fiatalok
ezúttal 4:0-ra kikaptak.
Pünkösd hétfõjén Aparhanttal mérkõztünk itthon. Ellenfelünk 4. helyen állt a
tabellán. A 10. perc hozta az elsõ találatunkat, Búzásnak köszönhetõen a félidõ
egy gólos vezetésünkkel zárult A továbbiakban a 60. perc hozta az újabb gólt, Búzás rúgott kapura, s az egyik védõrõl a há-

lóba pattant a labda. A 70. percben ismét
Búzás volt eredményes, már 3:1-re vezettünk, de az Aparhant egy perc múlva gólt
ért el. A maradék 20 perc sok izgalmat
hozott, de az eredmény már nem változott. 3:2- es gyõzelemnek örültek a nézõk
és a játékosok. Az 5:0-ás ifisiker már az
elõmérkõzésen megszületett. Szép siker
sorozatot hagyott maga mögött a DSTE;
az április-májusi mérleg nyolc gyõzelem
és egy vereség. 

A diákolimpia országos döntõjébe kerültek a fiúk
Szép eredményeket értek el a Beszédes
József Általános Iskola tanulói az idei
diákolimpiai versenyeken. A legfiatalabbak számára kiírt szivacs kézilabda
bajnokságon Kerekes Péter testnevelõ
tanár tanítványai a szegedi régiós döntõbe jutottak, ahol Tolna, Csongrád és
Bács-Kiskun megye iskoláival játszottak. A 9-10 éves sportolók a 6. helyet
szerezték meg.
SZABADOS SÁMUEL
Az elnevezés is jelzi, hogy ezt a játékot
könnyû, szivacsból készült labdával játszszák. A gyerekek itt ismerkednek meg a
kézilabda szabályaival, s megtanulják az
alapvetõ technikai elemeket.
Az Adidas gyermekbajnokságban a bõrlabdások harmadik korosztálya jobban
szerepelt, itt a dobogós 3. helyet szerezték
meg a kecskeméti régiós döntõn, ahol szintén három megye találkozott. Mivel Tolna
megyében nem nevezett rajtunk kívül más,

ezért mi képviseltük a megyét.
A diákolimpián a III. korcsoportos fiúk a
Simontornyán rendezett megyei döntõn a
második helyet érték el, de vigaszágon továbbjutottak a regionális döntõbe.
A 8-5 éves vegyes korosztály vett részt a
Komlón megrendezett Gagarin Kupán. A
komlóiakkal évtizedek óta jó kapcsolata
van az általános iskolának, évente kölcsönösen meghívják egymást barátságos
meccsekre. A komlói kupa érdekessége,
hogy az ország különbözõ területeirõl érkeznek ide olyan iskolák, ahol jelentõs hagyományai vannak a kézilabdának, mivel
az itt elért sikereknek országos híre kelhet.
A színvonalas mezõnyben végül az 5. helyet szerezték meg a földvári fiúk.
A városkörnyéki atlétikai versenyen a
III. korcsoportos fiúk az 5., a lányok a 6.
helyen végeztek. A III. korcsoportos kézilabdás lányok a megyei döntõn másodikak
lettek. A legjelentõsebb sikert a III. korcsoportos fiú kézilabda gárda érte el, akik

Szezonzáró Holler UFC torna
Május utolsó szombatján barátságos focitornával búcsúztatták a szezont a
Holler Utánpótlás FC ifjú focistái. Solt,
Dunapataj, Baracs, Harta voltak a meghívott vendégek, akikkel évközben is jó
volt a kapcsolat. A meghívott csapatok
változatosságot is jelentettek, mivel az
évközi kupákon fõleg dunántúli gárdákkal játszottak a földvári gyerekek.


SZABADOS SÁMUEL

A délelõttnek majális hangulatot adott a
tétnélküliség és a meghívott szülõk sokasága, akik már 10 óra körül elkezdték ké-

szíteni a közös ebédet. Holler Ferenc tudatosan szervezte ilyen jellegûvé a napot.
Célja volt, hogy minél több szülõ, hozzátartozó ismerje meg egymást, a kupák hangulatát és, hogy a gyerekek közönség elõtt
játsszanak. A közösségteremtés jó alkalma
volt ez a rendezvény.
Az évi teljesítménnyel is meg van elégedve az edzõ. Az U 9-es korosztály teljesített a legjobban, 11 mérkõzést veretlenül
nyertek, megelõzve többek közt az NB I-es
Paksi SE korosztályos gárdáját. Tavasszal
meglátogatta õket Dr. Mezei György labdarúgó szakember, a Felcsúti Puskás Fe14.

a régiós döntõbe kerülve Siklós csapatával
kerültek szembe. A selejtezõt a siklósiak
nyerték, de nem mentek tovább, így felajánlották nekünk az országos selejtezõn
való részvétel jogát. A móri selejtezõn
Szentgotthárdot legyõzve az elsõ helyen
végeztünk, ami a Debrecenben megrendezendõ országos döntõbe jutást jelentette.
Kerekes Péter tanítványai sporttörténelmet
írhatnak 2009 nyarán, ugyanis a döntõn
való részvétel városunk általános iskolájának egyik legjelentõsebb sikere. Júniusban
a földváriak hét csapattal mérkõznek majd
a diákolimpiai elsõségért.
Az általános iskola keretei közt mûködõ
Diák Sport Kör idén is szervezni kezdte a
több mint húsz éves múltra visszatekintõ
Duna Kupa ifjúsági kézilabda tornát májusban, de a meghívott csapatok nagy része
visszamondta a részvételt. Kerekes Péter,
szervezõ emiatt úgy döntött, hogy szeptemberben rendezik meg a rangos eseményt. 

renc Labdarúgó Akadémia szakmai vezetõje, együttmûködési lehetõséget ajánlva a
földvári foci sulinak. Májusban pedig az
FTC utánpótlásánál vendégeskedtek a gyerekek, egy barátságos mérkõzés erejéig,
ahol értékes döntetlent értek el.
A nyár sem holtszezon. A fiatalok nem
eshetnek ki a rendszeres munkából. Edzések s valószínû edzõtábor lesz a következõ
hónapok programja. Jól sikerült a múlt évben a Szalkszentmártonon szervezett tábor, ez idén is a tervek közt szerepel, de elképzelhetõ egy külföldi pár napos felkészülés is. A szervezés folyamatban van.
Egy éve vesz részt a klub a nemzeti
utánpótlás programban. Mivel felmenõ
korosztályokról van szó, minden évben Â

Â sok gyerek átlépi a korhatárokat, ezért
szükségszerû újakkal feltölteni a legfiatalabbak keretét, ami a 6-7 éves gyerekeket
érinti. Már a nyáron illetve szeptemberben

megkezdõdik a toborzás az óvodában és az
általános iskolában. Hosszú távon a klub
szeretné 18 éves korig foglalkoztatni a fiatalokat. A fejlett labdarúgó kultúrával ren-

DFC: Elúsztak a dobogós remények


SZABADOS SÁMUEL

A májusi sikerek ellenére sajnos, lemaradt a dobogós helyekrõl elsõ osztályú
egyletünk. A 25. fordulóban Tolnán léptünk pályára, ellenfelünk a 7. helyen állt,
tehát egy jó középcsapat várt ránk. Jó talajú pályán kellemes idõben került sor a találkozóra. Mi koncentráltunk jobban a
mérkõzés elején, s az 5. percben Böde fejesével 1:0-ra vezettünk. A továbbiakban
is többet támadtunk, de gól már nem esett
a félidõben. A második félidõ 52. percében
egy ártalmatlannak tûnõ helyzetbõl egyenlítetek a tolnaiak. Az egyenlítés kissé felrázta a fiúkat, mezõnyfölényben játszottunk, érett a gól. A 70. percben ismét Böde
volt eredményes, 14 méterrõl talált a hálóba, 2:1-nél továbbra is nyílt volt a játék.
Biztos gyõzelmünkhöz újabb találat kellett. A 80. percben csereként beállt
Markovics Böde passza után elsõ érintésbõl a kapuba küldte a labdát. Az eset ellenfelünket lelkileg megviselte, ezzel el is
dõlt a mérkõzés, 3:1-re gyõztünk. A fiatalok 5:0-ra kikaptak.
A következõ fordulóban az éremért küzdõ Õcsényt fogadtuk. Mindenki kemény
meccsre számított, de végül magabiztos
gyõzelmet könyvelhetett el a gárdánk. Az
elsõ félidõben már 2:0- ra vezettünk, a második félidõ a 68. percében Schulteisz Norbert növelte góljaink számát. Ezután a vendégek szépítettek, de a 90. percben 11-esbõl újabb gólt szereztünk, így 4:1-es sikert
hozott a hétvége. Az ifisták 3:1-es vereséget szenvedtek.
Május 24-én került sor a szezon legjelentõsebb eseményére: a Bölcske vendégeként léptünk pályára. Ezúttal is sok nézõ volt kíváncsi a két szomszédvár összecsapására. A meccset kezdéskor a szurkolók többsége bölcskei gyõzelemként
könyvelte el. A tét a házigazdák számára
óriási volt, ha pontokat veszítenek, lemondhatnak a bajnoki esélyekrõl, tehát
ennek szellemében léptek pályára. Csapatunkat csupán a presztízs és az õsszel elszenvedett súlyos vereség utáni visszavá-

gás szándéka motiválta, és semmilyen
egyéb teher, kötelezettség nem nyomta
játékosaink vállát. Felszabadultan játszottunk az elsõ percektõl kezdve. A 3. percben Böde óriási helyzetet hagyott ki,
megszerezhettük volna a vezetést. Ezután
a Bölcske vette át az irányítást, a 10. majd
a 30. percben rúgott góljukkal 2:0-ás vezetéshez jutottak. A 35. percben viszont
Alberczki Ábel gólja tartotta életben reményeinket, de nem sokáig, mert két perc
múlva a mi hálónkba került a labda. A korábban Földváron is focizó Farsang talált
a hálónkba, 3:1-es hazai vezetéssel fordult a találkozó. Ezután következett a
csoda. Az 55. percben Ashermann szabadrúgásból lepattanó labdából szerzett
gólt, így a 3:2-es állásnál teljesen nyílt
lett a folytatás. A hazaiak feszülten, idegesen játszottak, többször hibáztak, csapatunk érezte a meglepetés lehetõségét. A
60. percben Ashermann fejesével egyenlítettünk, erre nem sokan számítottak. Fél
óra volt még hátra, mely mindkét oldalon
hozott helyzeteket, mi voltunk a higgad-

15.

delkezõ országokban ez már jól mûködõ
rendszer, Magyarországon még nem terjedt el kellõképpen. A Holler UFC ezt az
ûrt tölti be szûkebb régiónkban. 

tabbak, jól védekeztünk. A bölcskeiek
görcsös akarása nem járt sikerrel, a 3:3as döntetlen a forduló szenzációja lett. A
DFC állta útját a bajnoki esélyeknek. A
földvári ifisták újabb 5:0-ás vereséggel
tértek haza.
A bölcskei siker lelkesítõ hatása érzõdött
a következõ fordulóban is, amikor Szedrest fogadtuk. A 6. percben öngólunkkal
jutottunk hátrányba, de Schulteisz Attila
találatával sikerült a félidõ derekán egyenlíteni. 1:1-es állásnál a folytatásban kiengedtünk. Vendégeink ezt alaposan ki is
használták, rövid idõ alatt kétszer voltak
eredményesek. 1:3- nál kezdtük komolyabban venni a találkozót. Vendégeink fáradni kezdtek. Schulteisz Norbert gólja
rázta fel a fiúkat. Nagy hajtás indult az
egyenlítõ gólért, melyet Böde szerzett
meg. 3:3 után éreztük, hogy van esély a
gyõzelemre is. A döntõ gólt a 75. percben
ismét Böde szerezte, vezettünk. Izgalmas
percek következtek, játékunkba érezni lehetett a magabiztosságot. Ügyesen tartottuk a labdát, s lefújás után lelkesen ünnepelte a közönség az 1:3-ról 4:3-ra fordító
földvári fiúkat. Az ifisták 1:0-ás vereséget
szenvedtek. 

Benzines üveg. Egy feltételezhetõen benzint
tartalmazó üveget helyeztek el egy ház ablakában. Mire a rendõrjárõr kiért, a háziak eldobták
az üveget, ami összetört. A bûnügyi forrónyomos rendõregység a helyszínen elvégezte a helyszíni szemlét, az adatgyûjtést. Az ügyben a Paksi Rendõrkapitányság folytatja a vizsgálatot.
Lopások. Vagyon elleni bûncselekmények:
lopások, gépkocsi feltörés, motorkerékpár lopások történtek. A vidéki elkövetõket a rendõrség
elfogta. Elfogta a rendõrség azt a helyi fiatalkorú,
illetve gyermekkorú tolvajt is, akik elloptak egy
gépkocsit.
Szünidõ. A vízirendészet munkatársai elõadásokat tartanak a gyermekeknek, felhívják figyelmüket a veszélyekre. Kérjük a szülõket, hogy
mivel rövidesen elkezdõdik a szünidõ, gyermekeiket ne engedjék felügyelet nélkül a vadvizek
mellé. Hívják fel figyelmüket a közlekedési szabályok betartására, a kábítószerek, és az alkoholfogyasztás veszélyeire. A rendõrség fokozottan
jelen lesz a szórakozóhelyeken.
Közlekedésbiztonság. A rendõrség, ahogy
korábban is, ez után is fokozottan ellenõrizni fogja a KRESZ szabályainak betartását. Mérik a
gépjármûvek sebességét, kiszûrik az ittas vezetõket, ellenõrzik a biztonsági berendezések: a biztonsági öv, gyerekülés meglétét, és használatát.
Vásár. A legutóbbi vásárban elloptak két
pénztárcát. Felhívjuk figyelmüket, fokozottan
ügyeljenek értékeikre a tömegben. Elveszett, ellopott irataik pótlása is tetemes összegbe kerül.
Parkoláskor a kijelölt helyen hagyják gépkocsijukat, mert a tilosban álló jármûvek vezetõi birságra számíthatnak.
Kérjük a város területén parkoló gépkocsik tulajdonosait is, legyenek tekintettel a gyalogosokra, ne álljanak a zebrára, vagy a járdára úgy, hogy
akadályozzák a gyalogosok közlekedését. Parkoláskor is tartsák be a KRESZ szabályait.
Közös szolgálat. A rendõrség a továbbiakban
is szervez közös szolgálatokat a polgárõrséggel,
és a mezõõrökkel a külterületeken. Mivel a földutakra is érvényesek a KRESZ szabályai, ezek
betartását ellenõrzik. Másik fontos feladatuk:
megakadályozni az illegális szemétlerakást. Sajnos, nagyon sokan a határban szabadulnak meg
a szeméttõl, ezzel szabálysértést követnek el. Ha
valaki veszélyes hulladékot, például vegyszert,
festékes dobozokat, akkumulátort dob ki a határban, már bûncselekményt követ el, aminek nagyon komoly következményeit viselnie kell.
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DIAMANT 13
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Ráthgéber Lászlóné

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

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

Hogy az állatok jó helyre kerüljenek!!!

Válassza üzletünk ingyenes
hirdetési lehetõségét, ha
kedvencet keres, kínál
vagy elad.

