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KÖZÉLETI LAP

A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa mik-
rotérségi oktatási intézmény Magyar
László Gimnázium és Szakiskola Tagin-
tézményében két ballagást is tartottak:
a szakiskolában április 30-án, a gimná-
ziumban május 1-jén búcsúztatták a
végzõs diákokat.

BALOGH EMESE

A Hunyadi téri szakiskolában 2010. áp-
rilis 30-án a ballagási ünnepélyen két szak
20 végzõs diákja búcsúzott a pedagógu-
soktól és az alsóbb évesektõl. Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna igazgatóhelyettes
köszöntõjét követõen a végzõs 12. évfo-
lyamosok és a búcsúztató 11. osztályosok
rövid irodalmi mûsorát nézhették meg a
meghívott vendégek, hozzátartozók. 

A négy év alatti tanulmányi illetve kö-
zösségi munkája elismeréséül pénz illetve
könyvjutalomban részesült Jakab Csaba, a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyének
ötödik helyezettje, valamint Abonyi Jó-
zsef, Kelcz Ivett, Quintana-Aguiar Márta,
Tóth Nikolett és Tóth Renáta.

A parkgondozók számára május 17-én
az írásbelivel indul a szakmunkásvizsga,

majd június 1-jén  szakmai vizsgán adnak
számot a gyakorlati tudásukról. Az élelmi-
szer és vegyi áru eladók vizsgái június 9-
én és 10-én gyakorlati megmérettetéssel
indulnak, majd a szóbelikkel folytatódnak
június 14-én.

A gimnáziumban hagyományosan
szombat délelõtt, idén május 1-jén tartot-
ták a ballagási ünnepséget. Ez alkalommal
két osztály 62 diákja köszönt el az alma
matertõl. 

Az évtizedes tradíciónak megfelelõen
idén is a tantestület tagjai döntöttek arról,
hogy kik érdemelték ki a négy illetve hat
éves tanulmányi, közösségi, sporttevé-
kenységükkel, hogy bekerüljenek a gimná-
zium Aranykönyvébe. 

Kiemelkedõ tanulmányi, közösségi illetve
sporttevékenysége elismeréséül írhatta be
nevét az Aranykönyvbe Dunai Zsuzsanna,
Jákli Tímea, Domanovszki Anna, Ferenczi
Henrietta, Bankó Bence, Garbacz Gréta, Já-
nosa Gergely, Klinger Nikolett, Kovács Ta-
mara, Krajecz Laura és Végh Ágnes. Az idei
év két kiemelt aranykönyvese: Félegyházi
Fruzsina és Süveges Gréta. Õk ketten  az
„Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” ala-
pítvány pénzdíját is átvehették. 

A gimnazisták érettségi írásbeli vizsga-
sorozata május 3-án a magyar nyelv és iro-
dalom tantárggyal vette kezdetét; a szóbe-
li megmérettetésre június 16. és 24-e kö-
zött kerül majd sor. 

LLeezzaajjlloottttaakk  aa  kköözzééppiisskkoollaaii  bbaallllaaggáássookk
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Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
foglalta össze a 2010. április 11-én meg-
tartott országgyûlési választások duna-
földvári vonatkozásait. 

LAJKÓ ANITA

Az április 11-ei eredményeket figyelem-
be véve nem volt szükség második fordu-
lóra Dunaföldváron, hiszen a választásra
jogosultak több mint 50%-a járult az ur-
nákhoz az elsõ forduló során. 

Az egyéni képviselõjelöltek közül Tóth
Ferenc a Fidesz-KDNP jelöltje szerzett
50% feletti szavazatszámot. Dunaföldvá-
ron 58,23 százalékos, a 2. számú választó-
kerületben (Paks és körzete) pedig 62,83
százalékos támogatottságot tudhat magáé-
nak.

A további jelöltek között szerepelt Hor-
váth Zsolt az MSZP színeiben, aki Duna-

földváron 19,4%, a 2. számú szavazókör-
ben 18,86% szavazatot kapott. 

Horváth Zoltán, a Jobbik jelöltje
20,96%-os eredményt ért el városunkban,
a 2. számú körzetben pedig 16,38%-ot tu-
dott megszerezni.

Földesi-Szabó László a Magyarok
Egymásért Szövetsége képviselõjelöltje
Dunaföldváron 1,75%-os, a 2. számú
körzetben pedig 1,93%-os támogatottsá-
got szerzett.

Dunaföldváron 9 szavazókörben folyt
a szavazás április 11-én. A helyi önkor-
mányzat összesítette a szavazati számo-
kat, a részletesebb eredmények a követ-
kezõképpen alakultak: Tóth Ferenc (Fi-
desz-KDNP) Dunaföldváron a leadott
4216 érvényes szavazatból 2455 szava-
zatot szerzett meg. Horváth Zsolt
(MSZP) 844, Horváth Zoltán (Jobbik)

884, Földesi-Szabó László 74 szavazatot
tudhat a magáénak. 

Köztudott, hogy országosan több helyen
fordult elõ sorban állás, fennakadás, amely
elsõsorban a fõvárost és a vidéki nagyváro-
sokat érintette. Szerencsére Dunaföldváron
minden a legnagyobb rendben zajlott, sem-
miféle atrocitás, fennakadás nem fordult elõ.

Bárdos Lászlóné dr. megjegyezte, hogy
több szavazást bonyolított le már a város-
ban, de olyan zavartalan, szabályos, csön-
des szavazást korábban még soha nem ta-
pasztalt, mint amilyen a 2010-es ország-
gyûlési választás volt. 

Végül néhány szó a megjelenési ará-
nyokról. A szavazásra jogosult személyek
megjelenése a következõképpen alakult:
az országos arány 64,27% volt, a duna-
földvári 59,61%, a 2. számú választókerü-
leté pedig 61,3%. 

AAzz  oorrsszzáággggyyûûllééssii  vváállaasszzttáássookk  dduunnaaffööllddvváárrii  vvoonnaattkkoozzáássaaii

A 2010. április 11-ei választások ered-
ményeképp ismét Tóth Ferenc, a Fidesz-
KDNP jelöltje lett választókerületünk
országgyûlési képviselõje. Tóth Ferenc
függetlenként kezdett politizálni szülõ-
falujában, Faddon. Mostani elsõ fordu-
lós mandátumszerzése nem meglepõ an-
nak tudatában, hogy 1998-tól folyama-
tosan hozza a paksi választókörzetet.
2010-ben 62,83 százalékkal.

LAJKÓ ANITA

„Rajt-cél gyõzelem” – hangzott el a ve-
le készült riportban. Tóth Ferenc valóban
érvényesnek tartja ezt a megállapítást, de a
külsõ szemlélõ számára oly könnyûnek tû-
nõ elsõ hely megtartása szerinte mégsem
volt olyan egyszerû és egyértelmû.

Az elõzetes, pozitív jóslatok ellenére Tóth
Ferenc a választásokat megelõzõen mindvé-
gig visszafogottan nyilatkozott, gyõzelme
után is óvatosságra int. Köszönetnyilvání-
tással kezdte a kialakult helyzet értékelését a
régi-új országgyûlési képviselõ. Hangsú-
lyozta, hogy sokat köszönhet nemcsak a rá
szavazó választópolgároknak, hanem annak
a csoportnak is, amely segítette õt a kam-
pányidõszak alatti munkában. 

A választási eredmények azonban õt ma-
gát is meglepték, hiszen ekkora arányú

gyõzelemre nem számított. A 2. számú vá-
lasztókörzetben elért eredménye az orszá-
gos átlagot is nagymértékben megelõzi –
mondta el Tóth Ferenc. 

Tolna megye mind az öt egyéni válasz-
tókerületében fideszes gyõzelem szüle-
tett, ez utoljára 1998-ban fordult elõ. Az
öt egyéni jelöltön túl további három listás
helyet is sikerült szereznie a Fidesz-
KDNP koalíciónak. Ez azt jelenti, hogy
nyolc Tolna megyei képviselõ foglal
majd helyet a májusban megalakuló új
magyar országgyûlésben a Fidesz-KDNP
színeiben. A három listás helyrõl beke-
rült képviselõ: dr. Puskás Imre, a Tolna
megyei közgyûlés elnöke, dr. Braun Már-
ton, a Fidesz jelöltje valamint a KDNP
színeiben induló dr. Vejkey Imre, alkot-
mányjogász. A 9. helyet az MSZP-s dr.

Harangozó Tamás nyerte el a területi lis-
táról. Tóth Ferenc elmondta, hogy remél-
hetõleg sikeres lesz az együttmûködésük,
hiszen elsõsorban a megye érdekeit kell
szem elõtt tartaniuk.

Tóth Ferenc a választási gyõzelme után
továbbra is ellátja a Paksi Atomerõmû lob-
bizása körüli feladatokat, de hogy a 2010-
2014-es kormányzati ciklus milyen jellegû
új kihívásokat jelent majd számára, ezt
még pontosan nem körvonalazta. Az or-
szággyûlési képviselõ azt is elmondta,
hogy a feladatok tekintetében a végleges
válaszokat a május második felében össze-
ülõ parlament adja majd meg, hiszen 2010-
ben a „régiek” mellett sok új személy ke-
rült a politikai palettára.

Az Fidesz-KDNP-vel szembeni – orszá-
gos méretekben jelentkezõ – nagy várako-
zásról, elvárásokról is szót ejtett Tóth Fe-
renc. Szerinte a „változás igénye” Tolna
megyében is jelen van. Az elsõdleges és
leginkább elvárt dolog a választók részérõl
az országgyûlés létszámának 200 fõ körü-
lire való csökkentése. Ezt követõ és ezzel
összefüggõ feladat az önkormányzatok
képviselõ-testületi létszámának redukálása
is. Természetesen a döntés meghozatala
nem jelent azonnali változást, hiszen csak
2014-ben állna fel a 200 fõ körüli új parla-
ment. 2010 és 2014 között továbbra is 386
fõvel dolgozik az ország háza – hangsú-
lyozta Tóth Ferenc. 

NNeeggyyeeddsszzeerr  iiss  TTóótthh  FFeerreenncc  

Tóth Ferenc
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Az „Év rendõre” címet mikrotér-
ségünkben a dunaföldvári Recskó Jenõ,
rendõrzászlós kapta. A három település
Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa rend-
õrei közül õt választották a legjobbnak.

LAJKÓ ANITA

Recskó Jenõ úgy véli, hogy ezzel a ki-
tüntetéssel közel másfél évtizedes munká-
ját ismerték el feljebbvalói, ami természe-
tesen örömmel, jó érzéssel tölti el. Vissza-
emlékezve az 1995 és 2010 közötti idõ-
szakra elmondta, hogy most nehezebb a
rendõrök helyzete, mint nyolc vagy tíz év-

vel ezelõtt, de kezelhetõnek tartja a jelen-
legi állapotot is. Önmaga fõ „szakterülete-
ként” a közrendvédelmet nevezte meg,
ezen a területen dolgozik hosszú ideje, és
itt is szeretné folytatni a munkáját. 

Dr. Kuti István paksi rendõrkapitány arról
számolt be, hogy milyen módon döntenek ak-
kor, amikor megválasztják az „Év rendõrét”.
A hosszú évek folyamán kialakult menetrend
a következõ: az õrs parancsnoka megkéri a
rendõrõrsön dolgozó személyeket, hogy egy
titkos szavazás során írják fel annak a nevét
egy papírra, akivel a legszívesebben dolgoz-
tak együtt, akinek a munkáját a legtöbbre ér-
tékelik. A legtöbb szavazatot kapó személy
neve idén egybeesett azéval, akit az õrs pa-
rancsnoka is ajánlani kívánt, így egyértelmû
volt, hogy a díjazott Recskó Jenõ lesz. 

A kitüntetést a mikrotérség három tele-
pülésének a képviselõ-testülete alapította.
A díj elsõsorban erkölcsi megbecsülést je-
lent némi anyagi juttatással egybekötve. 

AAzz  éévv  rreennddõõrree

Recskó Jenõ

Dr. Martinkó Károly, nyugállományú
rendõr alezredest, a Magyar Rendõr cí-
mû képes hetilap egykori tudósítóját sa-
játos kapcsolat fûzi Dunaföldvárhoz. 

LAJKÓ ANITA

Járta az országot, fõleg nagy bûnügyek-
rõl számolt be, amikor egyik útja során el-
jutott Dunaföldvárra. Itt ismerkedett meg
id. Süveges Józseffel valamint Fekete Fe-
renc törzszászlóssal, akikkel szoros barát-
ságot kötött.  

A barátok azonban néhány évvel ez-
elõtt távoztak az élõk sorából. Mikor dr.

Martinkó Károly errõl tudomást szer-
zett, ellátogatott a sírokhoz. Ekkor dön-
tött úgy, hogy lépéseket tesz Fekete Fe-
renc sírjának méltóbbá tételére. Útja Bu-
dapestre vezetett, ahol Werner Gábor
mûszaki igazgató és Berkei Péter ügyve-
zetõ a Budapesti Temetkezési Intézet
Nemeskõ és Építõipari Kft. vezetõi tet-
tek arra ígéretet, hogy a szerény sírt el-
készítik. Fél év sem telt el, és ma már áll
a méltó síremléke az egykori dunaföld-
vári törzszászlósnak. 

MMééllttóó  eemmlléékk  FFeekkeettee  FFeerreenncc  ttöörrzzsszzáásszzllóóssnnaakk

Lassan megszokhatták olvasóink, hogy
rendszeresen beszámolunk a mikrotérségi
iskola építési munkálatairól. Ebben a hó-
napban sem teszünk másképp, hiszen je-
lentõs változások történtek az elmúlt he-
tekben. A jóidõ beálltával ráadásul egysze-
rûbb dolguk van a munkásoknak, nem
kell a hideggel és az esõvel küzdeniük.

LAJKÓ ANITA

Kudlik Norbert, a dunaföldvári építkezés
vezetõje hónapról hónapra beszámol arról,
hol tartanak a Kossuth Lajos utcai munkála-
tokkal. Fontos és egyben a külsõ szemlélõ-
nek is látványos változás, hogy eljutottak az
elsõ szintig. A födémet elkészítették, az
ácsok a monolit valamint a leendõ lépcsõvel
kapcsolatos munkálatokkal foglalkoznak, a
kõmûvesek pedig már az elsõ emeleti fala-
kat rakják.

A födém úgynevezett „födémpanelos
technológiával” készül, amely során elõre
legyártott paneleket helyeznek a tartógeren-
dákra. A kisebb szakaszokra pedig helyszí-
nen szerelt monolit vasbeton kerül. 

A következõ munkafázis a falazás lesz,
majd a tartógerendák és a tetõszerkezet fog
elkészülni. Az épületben megosztott magas-
ságok lesznek, az utcai frontra második
emelet is kerül majd. 

A régi és új épületrészek valós összekap-
csolása akkor történik majd– mondta Kudlik
Norbert – amikor az új épület megkapja a te-
tõszerkezetet, és a két épületben a belsõ
munkálatok összeköthetõvé válnak. 

Alberczki Gábort, a bölcskei építkezés ve-
zetõjét is megkérdeztük a szomszédos tele-
pülésen zajló munkálatokról. A legutóbbi
beszámolónk óta helyükre kerültek a fából
készült rácsos tartók, az ácsok pedig nagy-

ban dolgoznak a tetõ munká-
latain, ahova lassan a tetõfe-

dõ cserép is felkerül. 
A régi iskolarész tetõszerkezetén a teljes

lécezést és a jelenlegi palaburkolatot bontják
el, a szerkezetet pedig megerõsítik. 

A várható szakmunkákra is lassan sor ke-
rülhet. A villanyszerelõk rövidesen meg-
kezdhetik a munkát, az ácsokkal összehan-
goltan kell dolgozniuk, hiszen a végsõ fóliá-
zást megelõzõen a rácsos tartókon húzzák
majd át a vezetékeket. Ezt követi majd a va-
kolás illetve a gipszkartonozás. 

AA  mmiikkrroottéérrssééggii  iisskkoollaa  ééppííttééssii  mmuunnkkáállaattaaii
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Dunaföldvár város képviselõ-testülete
április 27-én tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 30 nyilvános ülésen
tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen
Kiss Lajos Csaba képviselõ nem volt je-
len.

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület jelentést
fogadott el a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd elfogadta az önkor-
mányzat 2009. évi zárszámadási rendele-
tét, mely szerint a város gazdálkodása az
elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, va-
gyoni helyzete lényegében nem változott.
A zárszámadást a könyvvizsgáló korláto-
zás nélküli elfogadásra javasolta.

A második napirendben a képviselõ-tes-
tület tavalyi munkájának elismerésekép-
pen Nagy Gáborné polgármestert kéthavi
illetményének megfelelõ jutalomban ré-
szesítette, majd a következõ napirendek-
ben az önkormányzat saját cégeinek 2009.
évi beszámolóját, illetve 2010. évi üzleti
terveit tárgyalta. 

Így a testület elsõként a DIT Nonprofit
Kft. beszámolóját hallgatta meg, mely sze-

rint a cég tavalyi üzleti tervét 94,56%-ban
teljesítette, közhasznú bevételei 12.8 mil-
lió Ft-tal növekedtek, vállalkozási bevéte-
lei 22.9 millió Ft-tal csökkentek, kiadásai
alatta maradtak a tervezettnek. A 2010. év-
re a cég 270 millió Ft-os bevétellel és 247
millió Ft-os kiadással számol.

A DUNAVÍZ Kft. 2009. évi teljesítése
nagyjából nullszaldós volt, 213 milliós ki-
adással és bevétellel, 2010. évi üzleti ter-
vében pedig 234 milliós bevétellel és 221
milliós kiadással számolt. A testület mind-
két zárszámadást és üzleti tervet elfogadta. 

A hatodik napirend már kényesebb kér-
déssel, a teljes mértékig önkormányzati tu-
lajdonú DDIF Zrt. jövõjével foglalkozott.
Mint ismeretes, a cég tavaly került ismét
100 %-ban városi tulajdonba, a veszteség
azonban azóta is nõtt, a vezérigazgató pe-
dig lemondott. Felmerült, hogy az önkor-
mányzat megszünteti a Zrt-t, és a fürdõt a
szintén önkormányzati tulajdonú
DUNAVÍZ Kft. kezelésébe adja, Varga
Lajos ügyvezetõ azonban nem vállalta a
megbízatást, mivel nem bírta a testület
egyértelmû támogatását. A cég jogutód
nélküli megszüntetése is felmerült, így a
fürdõ és kemping az önkormányzat intéz-
ményei közé került volna, ez az eljárás
azonban 30 millió Ft körüli Áfa kötelezett-
séggel járna. A testület tehát csak két meg-
oldás közül választhat, ami valójában csak
egy: saját cégeinek egyikébe olvasztja a
fürdõt, és annak vezetõjére bízza az intéz-
mény vezetését (ezt azonban Varga Lajos
nem vállalja), vagy marad a Zrt. forma, és
május 11-ig új igazgatót neveznek ki az

élére. A képviselõk végül abban maradtak,
hogy május 11 elõtt rendkívüli testületi
ülésen döntenek a fürdõ sorsáról, az esetle-
ges igazgató személyérõl. 

A következõ napirendekben a képvise-
lõk módosították a testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát, beszámolót hall-
gattak meg az önkormányzat és intézmé-
nyei belsõ ellenõrzési tevékenységérõl, fe-
lülvizsgálták és módosították a Közbeszer-
zési Szabályzatot, majd átfogó értékelést
hallgattak meg az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról. Tájékoztatást kaptak a 2009. évi
közfoglalkoztatásról, felülvizsgálták az
Önkormányzati Minõségirányítási Progra-
mot, majd módosították a DBM-MONI (az
egyesített nevelési-oktatási intézmény)
Alapító Okiratát. 

A közköltségen történõ temetés végzésé-
re kiírt pályázatok közül a MÛDEKOR
Kft. ajánlatát fogadták  el, döntöttek a bel-
területi, gyommal és parlagfûvel erõsen
szennyezett területeken közérdekû munka
elvégzésére kiírt pályázatról, pályázat be-
nyújtásáról a helyi közösségi közlekedés
normatív támogatására, illetve döntöttek a
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatra
vonatkozó feladat és hatáskör ellátásáról.

A következõkben a képviselõk egyesüle-
ti és lakossági kérelmeket bíráltak el, ja-
vaslatokat tettek a Duna-Sió Menti Vízi
Társulat 2010. évi fenntartási munkáira,
támogatták a „Fogadj örökbe egy fát” pro-
jektet, az épülendõ bioetanol gyár által
érintett földterületek ügyében döntöttek,
végül egyesületi kérelmeket bíráltak el. 

ÜÜLLÉÉSSTTEERRMMII

TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

Áprilisban ismét takarítónapot szerve-
zett a Dunaföldvári Idegenforgalmi és
Természetvédelmi Egyesület.

SZABADOS SÁMUEL

A Föld napja alkalmából évekkel ezelõtt
a Közútkezelõ Vállalat kezdeményezésére
indult az országos akció. Kezdetben a he-
lyi vadásztársaság csatlakozott a program-
hoz, a természetvédelmi egyesület hat éve
vesz részt az akcióban. Az idei évben már
õk voltak a kezdeményezõk. 

Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök sike-
resnek nevezte a takarítónapot. Plakáto-
kon, élõszóban toborozták a résztvevõket,
hirdették az iskolákban is. Örvendetes,

hogy ez évben több gimnazista csatlako-
zott a takarítókhoz, a nap során 25-30 fõ
járta a terepet. 

A célterület a Seregélyesi út és a Matild

major környéke volt. Dolgozott csoport a
gyümölcsös kertben is, fõleg kisgyerme-
kes családok. A nyugdíjas klub is részt vett
a munkában, õk a Duna-parton tevékeny-
kedtek.  

A közútkezelõk biztosították a kesztyû-
ket és a mellényeket; a viszonylag kis terü-
letrõl 80 zsák szemetet szállítottak el. Az
egyesületi elnök szerint a leggyakoribb
szemét az utak mentén a mûanyagpalack, a
sörösdoboz és az otthagyott gumiabroncs.
Valamennyi jellegzetes autós szemét, me-
lyet utazás közben dobnak ki vagy hagy-
nak az út szélén. 

Az úttól távolabb az erdõben viszont sok a
zsákba csomagolt hulladék, melyet tudatosan
hordtak oda, gondolván, hogy az útról nem
látszik. Ezek tartalma igen változatos, nagy
valószínûséggel veszélyes anyagokat is

SSookk  aa  ttuuddaattooss  kköörrnnyyeezzeettsszzeennnnyyeezzõõ
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wwwwww..ppaarrtt--oollddaallaakk..hhuu

Immár az interneten is elérhetõ a Duna-
földvár Tv Földvár Mozaik címû mûso-
ra, a Dunaföldvári Part-Oldalak havi-
lap korábbi számai, valamint a televízi-
ót mûködtetõ és az újságot kiadó Part-
Oldalak Kulturális Egylet munkájának
legtöbb produktuma.

BAKSAY ERIKA

A www.part-oldalak.hu címû weboldalon
– melyet Takács András készített és gondoz
– megtalálható az egyesület munkájának
szinte összes eredménye. Az egyesületé,
amely 1999-ben, hiánypótló szervezõi fó-
rumként azzal a céllal jött létre, hogy Duna-
földvár kulturális életének megszervezését,

összefogását, bemutatását, a helyi értékek
közvetítését segítse elõ, a kultúra és tudo-
mány ápolásával, az ismeretterjesztés és in-
formációáramlás elõsegítésével.

Az egyesület minden fõ tevékenységi te-
rülete figyelemmel kísérhetõ mostantól a
neten: a Dunaföldvár TV heti aktuális fõ-
mûsora éppúgy, mint a havi rendszeresség-
gel megjelenõ Dunaföldvári Part-

A Mozgássérültek Tolna Megyei Egye-
sülete Dunaföldvár-Bölcske Csoportja
2010. április 15-én tisztújító taggyûlést
tartott.

SZIEGL ERIKA

A szervezeti szabályzatnak megfelelõen
a négyéves mandátum lejártával ismét cso-
portvezetõ választást írt ki a Mozgássérül-

tek Tolna Megyei Egyesülete. A helyszín a
Dunaföldvári Idõsgondozási Központ volt.
A megyei egyesületet Ácsné Oláh Gabriel-
la az Ifjúsági és Szociális Osztály vezetõje
és Szabó Sándor a megyei Gépkocsi El-
osztási Bizottság tagja képviselte. A város
részérõl Dukai István alpolgármester és
Lipták Tamás szolgálatvezetõ, külsõs bi-
zottsági tag volt jelen. 

Bevezetõként rögtönzött fórum keretében
olyan általános, a mozgássérülteket érintõ prob-
lémákról esett szó, mint az akadálymentesítés, a
foglalkoztatás, a segédeszköz igénylés, a rehabi-
litáció, az ápolás és gondozás. Az öszszejövete-
len kötetlen hangulatban beszélgettek egymással
a megjelentek; mindenki választ kapott a kérdé-
seire. Végül a tagság egyöntetûen szavazott bi-
zalmat Kudlik Vilmosnak és Szemenyei Rózsá-
nak. A vezetõk megköszönték a bizalmat és
megígérték, hogy a tagok érdekeit szem elõtt
tartva folytatják munkájukat. 

ÚÚjjaabbbb  nnééggyy  éévvrree  sszzóóll  aa  mmeeggbbíízzaattááss

tartalmaznak. Az extrém dolgok közé tar-
toznak a háztartási gépek és az öreg bútorok. 

Az akció csak a külterület kis hányadát
érintette. Hetekre és sok munkáskézre len-
ne szükség, hogy jelentõsen megtisztuljon

környezetünk. Az eredmény így is csak
idõleges, mert a szemét hónapok alatt újra-
termelõdik. A résztvevõk mindettõl füg-
getlenül hasznosnak érzik munkájukat, és
elismerés illeti õket, hogy szabadidejüket

feláldozva tettek valamit környezetünk
tisztaságáért.

A folytatás az õsz során várható, az év
második szemétgyûjtõ napján, melyhez re-
mélhetõleg még többen csatlakoznak. 

IIssmméétt  ttööbbbb
sszzáázzaann……

Több mint száz aláírást gyûlt össze
Fafkáné Simon Ildikó és Lókiné Zsóri
Gabriella segítségével a következõ játszó-
tér megkezdését ösztönözve Külvégen.
Nagy örömmel töltött el a felkérés és az ott
élõk bizalma a kezdeményezésem iránt. Az
aláírásukkal kinyilatkoztatták szándékukat
az új játszótér jogosultságát és helyét ille-
tõen. A játszótér helyének meghatározásá-
ban is a többségi akarata került papírra, va-
gyis, hogy a játszóteret az Iskola utcai há-
romszögben készítsük el.

Februárban kezdetét vette az a folya-
mat, amit már az elõzõ szervezésében
résztvevõk ismernek, a tervezés és a
pénzgyûjtés. A gyûjtés egy Levente Pé-
ter nevével fémjelzett „Kacagó kon-
cert”-tel indult, ötszáz fõ részvételével,
ebbõl 130.000.-Ft gyûlt össze, ezt követ-
te az Alma együttes nagysikerû gyer-
mekkoncertje ötszázhatvan résztvevõ-
vel, kb. 120.000.- Ft megmaradó bevé-
tellel. A további konstruktív ötleteket

ezúton is szeretettel várom a közös cél
érdekében.

A játszótér létjogosultságát nem kell job-
ban bizonygatni, mint amit a Kossuth téren
játszadozó több tucat gyerek boldogsága
nyújt a szülõk és a létrehozó társaság szá-
mára, tehát más lakóközösségnek is szük-
sége van egy KÖZÖSSÉGI TÉRRE. Térre,
ahol az ovis csoporttársak, iskolai osztály-
társak ismét találkozhatnak egy felhõtlen
játékra délutánonként. Hogy miért fontos?
Talán mert ettõl érezzük otthonunknak
Dunaföldvárt, a közös tér vár mindenkit,
mi találtuk ki, „a miénk itt a tér”.

Miért fontos együtt csinálni? A Kossuth
téri példa bebizonyította a közösségi akara-
tot, az egy irányba mutató csapattá ková-
csolódást, ami sok ember szemében már
kiveszni látszik. DE! Van még egy fontos
dolog benne, nemcsak „megkaptuk”, tet-
tünk is érte! Sokan, így mára négyszáz gaz-
dája van annak a térnek! A JÁTSZÓTÉR-
NEK. Õk, a „tulajdonosok”, odafigyelnek
rá, gondozzák, nem hagyják, hogy mások
tönkretegyék a közös munkánkat. 

Kívánom ezt az érzést mindenkinek, aki
részt kíván venni a külvégi játszótér meg-

építésében. Azt a felemelõ érzést, hogy
közremûködött valami olyan dolog létre-
hozásában, amely igazi értéket, örömet
képvisel mindannyiunk családja, gyerme-
kei számára.

Így, ha részt akartok venni egy játszó-
tér születésében, akkor jelentkezzetek a
külvégi Gábor boltban (CBA) társadalmi
munkával, szakipari munkával, felaján-
lásokkal (pl.: a Kossuth térre felajánlot-
ták az ebédünket), vagy pénzadomány-
okkal.

Szeretném megköszönni az eddigi se-
gítségeket, a mûvelõdési ház, az általá-
nos iskola dolgozóinak, a Máltai Szere-
tetszolgálat kollégáinak, és az eddigi
szervezésben részt vett magánemberek-
nek, cégeknek.

További információkkal Fafkáné Simon
Ildikó és Cziger István szolgál, a játszótér
alakulását illetõen.

Ezúton szeretnék megemlékezni id. Pa-
taki Dezsõ bátyámról, aki önzetlen és kitar-
tó munkájával járult hozzá a Kossuth téri
játszótér elkészültéhez, és aki már e sorok
születésekor nem lehet közöttünk.

Baráti üdvözlettel: Ifj. Csepeli István
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EEllhhuunnyytt  HHoorrsstt

HHääffnneerr
2010. február 22-én, néhány héttel 65.
születésnapja után elhunyt Horst
Häfner, aki 1981-tõl 1997-ig volt testvér-
városunk, Weikersheim és a csatolt tele-
pülések polgármestere. A 16 év nálunk
négy, Baden-Württenberg tartomány-
ban azonban két ciklust jelent, hiszen
ott 8 évre választják meg a polgármes-
tert és az önkormányzati képviselõket.

SZIEGL ERIKA

„Horst Häfner halála megdöbbentett
minket. Fontosak voltak számára a folya-

matban lévõ és a jövõt meghatározó fej-
lesztések. Sok esemény és program viseli
ma is kézjegyét” – írta a weikersheimi
közéleti lap nekrológjában Klaus
Kornberger, Weikersheim jelenlegi pol-
gármestere.  

Horst Häfner nevéhez fûzõdik és polgár-
mesterként az egyik legjelentõsebb ered-

ménye, a dunaföldvári testvérvárosi kap-
csolat létrehozása, melyet Kiss János pol-
gármester úrral 1993. március 17-én
Dunaföldváron, ugyanez év augusztus 14-
én Weikersheimben ratifikáltak. Szívén vi-
selte a két város kapcsolatának fejlõdését.
Nem túlzás azt állítani, hogy intézménye-
ink, civil szervezeteink munkáját jobban
ismerte, mint sok helybeli. Szívesen jött
Dunaföldvárra nemcsak delegációk veze-
tõje vagy tagjaként, hanem magánember-
ként is. Sokszor tûnt fel alacsony, köpcös
alakja a dunaföldvári utcákon, és sokunkat
úgy üdvözölt, mintha mindig közöttünk élt
volna.

Családja születési helyén, Wuppertalban
helyezte örök nyugalomra. 

Emlékét megõrizzük. 

PPáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a dunaföldvári 177/2.
hrsz-ú 254 m2 nagyságú úszótelken lévõ volt
hajóállomás épülete egy részének (cca. 135
m2, a maximálisan bérbe vehetõ terület)
2010. augusztus 1-jétõl  határozatlan idõre
szóló, visszavonásig érvényes hasznosítására
pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A hasznosítás elsõdleges célja: a Duna-
part és a fürdõ hangulatával, idegenforgal-
mi célú hasznosításával  összeegyeztethetõ
tevékenység megvalósítása.

A pályázatban részletesen ki kell fejteni
a tervezett hasznosítás célját, meg-
valósítási módját, határidejét, az épület
belsõ tereiben tervezett módosításokat,
azok költségét, meg kell jelölni az épület
bérbe adható cca. 135 m2 részébõl a bérbe
veendõ területigényt.

A hasznosítással járó szükséges belsõ
felújítás, beruházás költségei a pályázót
terhelik.

Az ingatlan bérleti díja: 14.000
Ft/m2/év+Áfa 

Érdeklõdni, részleteket egyeztetni Nagy
Gáborné polgármesternél és Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõnél lehet.     

A pályázat benyújtási határideje: 2010.
június 15. 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Titkárság

A pályázat jeligéje: „hajóállomás”
A pályázatok bontására a 2010. június

15-i  pénzügyi bizottsági ülésen kerül sor.
A pályázatokról 2010. június 29-i ülésén

dönt a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület fenntartja a pályázat

érvénytelenné nyilvánításának jogát!
A képviselõ-testület fenntartja azt a

jogát, hogy több pályázó jelentkezése
esetén mérlegelési jogkörében dönt a
nyertes pályázó kiválasztásáról. 

Horst Häfner

Két európai uniós pályázatban is érin-
tett a dunaföldvári Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár. Ezekrõl kérdeztük
Gallai Erzsébetet, a könyvtár vezetõ-
jét.

BALOGH EMESE

A TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program) Tudásdepó Expressz pályá-
zaton eszközvásárlásra nyert Tolna város-

sal közös konzorciumban nyolc-
millió forintot a könyvtár. Így
négymillió forint jutott arra, hogy

a 2002-es számítógépeket hét újra cserél-
jék, ezen kívül fényképezõgépet, vonal-
kód-készítõt, házimozi rendszert, fénymá-
solót vásároltak. A beszerzett esélyegyen-
lõségi gépekkel a szolgáltatások köre is
bõvült, a gyengénlátókat felolvasógép és
nagyítógép is várja.

A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program) pályázata a Tudásdepó
Expressz folytatása. Itt az olvasóvá neve-

lést, a könyvtár népszerûsítését, a Berze-
Nagy Ilona Könyvtár honlapjának több-
nyelvûvé tételét végezhetik el a könyvtá-
rosok. A pályázatot a megyei könyvtárral
és az összes Tolna megyei városi könyv-
tárral közös konzorciumban nyerte a föld-
vári, s városunk könyvtára négymillió fo-
rintot fordíthat a fejlesztésre. Gallai Erzsé-
bet elmondása szerint ezt az összeget tan-
folyamokra, továbbképzésekre, író-olvasó
találkozókra, olvasótáborokra és a könyv-
tárt, az olvasást népszerûsítõ programokra
fogják majd fordítani. 

KKöönnyyvvttáárrii  ppáállyyáázzaattookk

Oldalak címû városi, közéleti havilap.
Ez utóbbinak korábbi lapszámai, sõt ko-
rábbi évfolyamai is elérhetõek és letölthe-
tõek az egyesület weboldaláról. A tervek
szerint rövidesen hozzáférhetõ és kutatha-
tó lesz a lap teljes archív tára. 

A folyamatosan bõvülõ oldalon az ér-
deklõdõ információkat olvashat a Part-
Oldalak Kulturális Egylet szerkesztésé-
ben, támogatásával készült kiadványok-
ról, ismeretterjesztõ és tudományos
munkákról és filmekrõl. Rövidesen a

weblapra kerül az egyesület által meg-
szervezett, szerkesztett és kiadott, 300
oldalas Dunaföldvár monográfia is,
ahonnan bárki meríthet és letölthet in-
formációt a város helytörténetérõl ké-
szült hiánypótló kötetbõl. 
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Tibay Csaba, a Nemzetközi és Európai
Tanulmányok Egyesületének (NETE)
alelnöke tartott rendhagyó órát váro-
sunk középiskolájában.

LAJKÓ ANITA

Mint egykori diák látogatott vissza
Tibay Csaba egy sajátos kezdeményezés
alkalmával a Magyar László Gimnázium-
ba. Elmondta, hogy a Nemzetközi és Euró-
pai Tanulmányok Egyesülete egy civil
szervezet, amely több más egyesülettel
együtt alkotott a konzorciumot. A konzor-
cium sikeresen pályázott a Nemzeti Civil
Alapnál, az elnyert összeget pedig arra for-
dítják, hogy ellátogatnak három gimnázi-
umba: a budapesti Radnóti Miklós Gimná-
ziumba, egy hévízi Bibó István Gimnázi-
umba valamint a dunaföldvári Magyar
László Gimnáziumba. Az intézményekre
úgy esett a választásuk, hogy a program-
ban résztvevõ tagok ezekben a középisko-
lákban végezték tanulmányaikat, azaz
visszatérnek középiskolás éveik színterére. 

A felsorolt gimnáziumok mindegyiké-
ben tartanak egy-egy ismeretterjesztõ, el-
méleti valamint egy-egy gyakorlati órát. A
téma az Európai Unió Tanácsának elnök-
sége, ezért találó módon a rendhagyó óra
az „Elnökség emberei” címet viseli.

Az elméleti óra során egy szakember ve-
zeti be a diákokat az EU Tanács elnöksé-
gének lényegi munkájába. Az EU Tanácsa

soros elnökségérõl annyit érdemes tudni,
hogy a tagállamok adják féléves rotáció-
ban, elõre meghatározott, jelenleg 2020-ig
érvényes sorrendben. Az elnökséget adó
ország az adott félévben az uniós ügyeket
illetõen – de szélesebb értelemben is – az
európai figyelem középpontjába kerül. Bár
az elnökségi feladatok elsõsorban techni-
kai, szervezési jellegûek, egy ilyen féléves
periódus még mindig komoly lehetõséget
jelent az adott tagállam számára saját ké-
pességei felmutatására – vagy a kudarcra,
amint ezt számos példa bizonyítja.

A gyakorlati óra menetét Tibay Csaba
mutatta be. A feladatok során a diákokat
négy csoportra osztják, mindegyik csapat
egy-egy ország képviselõjeként szerepel.
A NETE munkatársai felvetnek egy-egy
problémát, amit a csapatok tagjainak kell
megoldaniuk. A megoldandó probléma a

klímaváltozással és a globális felmelege-
déssel kapcsolatos. A feladat során létre
kell hozniuk a diákoknak egy pénzügyi
alapot az EU számára, amellyel ezeket a
nehézségeket, problémákat kezelni tudják.
Ahhoz, hogy ez az alap létrehozható le-
gyen, mind a 27 tagállamnak fel kell aján-
lania egy bizonyos összeget. Az egyesület
munkatársai ehhez bizonyos keretszámo-
kat adnak a diákoknak, amely iránymutató
lehet a számukra. A keretszámokat úgy ha-
tározzák meg, hogy az adott ország gazda-
sági súlyát, szociális problémáit, csatlako-
zási évét is figyelembe veszik. A diákok
feladata, hogy ezeket a keretszámokat
megvitassák, kompromisszumra jussanak
egymással.

A jelenlegi program a három gimnázium
meglátogatásával nem zárul le, ugyanis
van még két szakasza, amelyet szeretnének
az egyesület munkatársai megvalósítani.
Az elsõ szakaszra legkorábban 2010
õszén, vagyis a következõ tanév elején ke-
rülhet sor. Ekkor összehívnák a három
gimnázium tanulóit egy hétvégére, amikor
is hasonló modellezési feladatokra kerülne
sor. A harmadik szakasz a 2010/2011-es
tanév második félévére esne, ami azért
fontos, mert az EU-ban ez a magyar elnök-
ségi periódus éve. Ekkorra a szervezõk
szeretnének egy belga és egy lengyel társa-
ságot is meghívni, ahol szintén egy gya-
korlati probléma megoldása lenne a csapa-
tok elsõdleges feladata. 

Az egész kezdeményezés gyakorlatilag
kettõs célt szolgál. Egyrészt a gyerekek

AAzz  EEllnnöökksséégg  eemmbbeerreeii

Tibay Csaba

A Föld napján, április 22-én jártak vá-
rosunkban a kecskeméti Porta Egyesü-
let tagjai. Az ötvenfõs csoportban az
egyesületi tagok mellett támogatók és
újságírók látogattak Dunaföldvárra. 

SZIEGL ERIKA

A 2002-ben alakult közhasznú egyesület
célja a környezet- és természetvédelem, a
mûemlékvédelem, a kulturális örökség
megóvása és a kulturális tevékenység nép-
szerûsítése.

A Porta Egyesület Katolikus Munkacso-
portja kezdeményezte 2005-ben, hogy a
Kálvária-szoborcsoport a második világ-
háborúban erõsen megrongálódott kereszt-
jét, valamint a Krisztus és a Szûz Mária

szobrot felújítsák. A kezdeményezéshez
csatlakozott városunk önkormányzata és a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, mely-
nek budapesti mûhelyében restaurálták a
szobrokat.

A mûemlékeket 2006. június 9-én szentel-
ték fel, amikor azt is bejelentették, hogy a
kecskeméti Polár Stúdió segítségével meg is
világítják azokat. Így a kegyhely számos se-
gítõ közremûködésének köszönhetõen újra
régi szépségében áll a Kálvária-hegyen.

A csoport a solti Meleg-hegyen tett láto-
gatása után érkezett városunkba. Az ispán-
házban Nagy Gáborné polgármester kö-
szöntötte õket, ahol disznótoros ebéddel,
majd a várudvar és a Vármúzeum megte-
kintésével folytatódott a program. Farkas
P. József, az egyesület elnöke elmondta,
hogy számos hasonló kegyhelyet újítottak
fel az országban, és tervezik a dunaföldvá-
ri szoborcsoport többi tagjának a felújítá-
sát is. Hozzátette, hogy mindig örömmel
tölti el, amikor éjjel közeledik Dunaföld-
vár felé, és már messzirõl látja a megvilá-
gított szobrokat. 

DDuunnaaffööllddvváárroonn  jjáárrtt  aa  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett
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felé szeretnék közvetíteni azt a fontos
tényt, hogy ha egy ország elnökségi fel-
adatot lát el az EU Tanácsában, annak
komoly súlya van. Másrészt készülnek a
tapasztalatokat összegyûjteni nemcsak a
kamerás felvételek segítségével, hanem
írott formában is. Ennek célja pedig az,

hogy bebizonyítsák, sokszor az alig 18
éves embereknek milyen remek, használ-
ható ötleteik vannak. 

A tapasztalatok azt mutatják – mondta el
Tibay Csaba –, hogy a középiskolások
olyan komoly, tartalmas érveket és érv-
rendszereket sorakoztatnak fel, amelyek a

szervezõket is meglepik. Bonyolult techni-
kai megoldások, tartalmas érvelések, re-
mek meglátások – ez jellemzi a diákokat.
Kicsit mosolyogva, de Tibay Csaba azt is
bátorkodott megjegyezni, hogy egyes „di-
ák szóvivõk” felkészültebbnek tûnnek,
mint aktív politikusaink. 

GGaazzddaannaappii

ffõõzzõõvveerrsseennyy

2010. május 29-én, szombaton,

Dunaföldváron, a vásártéren

Várunk minden fõzni szeretõ baráti tár-
saságot civil és társadalmi szervezetet il-
letve magánszemélyeket

Értékes jutalmak, egész napos progra-
mok várják a versenyzõket és vendégei-
ket.

Amit a szervezõk biztosítanak
- sörpad garnitúrát 8 személy részére
- 3*3 m-es sátrat
- vízvételi lehetõséget
- szeméttárolót
- csapatonként 5 000 Ft értékû hozzájá-
rulást, mely beváltható a Hunyadi park-
ban található húsboltban.

Amit a versenyzõknek kell hozniuk
- bográcsot
- savanyúságot, köretet
- díszítést az asztalra
- „jó csapatot, vidám társaságot”

A verseny a vásártéren kerül lebonyolít-
ásra.
A versenyen a részvétel díjtalan!
Az elsõ három helyezett kupát és okle-
velet kap ajándékba.

8:30 helyek elfoglalása
9:00 verseny kezdete
11:00 zsûrizés megkezdése

(köret és saláták is)
12:00 ételek zsûrizése
15:00 eredményhirdetés

Jelentkezés és részletes információ a 06
70 616-1449-es telefonszámon 
Nagy Zsuzsanna.

SZABADOS SÁMUEL

A földvári majálisok évek óta hagyomá-
nyos programja a fõzõverseny, mely Kiss
Lajos ötletébõl született. A versenyen csak
grill és tárcsás ételek szerepelhetnek, me-
lyek az utóbbi években egyre népszerûb-
bek hazánkban. E kategóriában hangsú-
lyos szerep jut az elõkészítésnek és a fû-
szerezésnek.

A zsûri több szempontból értékelt,  az íz
és illathatás, az esztétikum is szerepet ját-
szott a bírálat során. A program népszerû-
ségét jelzi, hogy 15 csapat vállalkozott a
megmérettetésre. 

Sziegl Erika szervezõ kezdetben aggódott,
hogy nem lesz nagy az érdeklõdés, sokan
vártak az idõjárás-jelentésre. Mivel ez ked-
vezett a szabadtéri programoknak, megnõtt
a jelentkezõk száma. A délelõtti gimnáziumi
ballagás is sok családot lekötött, de a 15 fõs
mezõny az utóbbi évek átlagának felelt meg.
A verseny gyõztese Magyari János és stábja
lett. Háromféle ételt készítettek: a borsbun-
dás sertés szûzpecsenye, a bacon szalonnába
tekert szûzpecsenye zöld fûszerekkel kísér-
ve, valamint a különlegesen pácolt oldalas
szósszal egyaránt elnyerte a szakemberek
tetszését. A csapatkapitány szerint a siker
közös, hiszen az elkészítésben aktív szerepet
vállalt a Viczai család, valamint János párja
Gyöngyi, aki az elõkészítés és a kivitelezés
koordinátora volt. Kiemelték, hogy nagy
hangsúlyt fektettek a fûszerezésre, s a ver-
seny elõtti napokban próbaízesítéseket is
tartottak. Az aranyérmes ételek kiválóságát
az is minõsítette, hogy gyorsan elfogytak.   

Az idei majális újdonsága a nagyszínpa-
don megrendezett szkanderverseny volt. Az
egyre népszerûbb sportág körülírt szabálya-
ival, szervezettségével és fegyelmével ki-
vívta magának az elismerést a többi sportág
között. Világszerte bajnokságokat, verse-
nyeket rendeznek a legjobbak számára. 

A délutáni verseny szervezõi és lebo-
nyolítói a sportág nemzetközileg ismert
alakjai. Szász György négyszeres világ és
nyolcszoros Európa bajnok. Segítõje és
egyben tanítványa a dunaföldvári Bogdán
Róbert, aki többszörös magyar bajnok és
kétszeres világkupa gyõztes. Robi rend-
szeres résztvevõje az Eurosport tvcsatorna
által szervezett világkupa sorozatnak,
gyakran láthatjuk õt a képernyõn is külön-
bözõ városok csarnokaiban küzdeni. Leg-
közelebb májusban és júniusban a londoni
versenyen áll asztalhoz. 

Az új majálisi program kissé bátortala-
nul indult, sokan tartottak a nyilvános sze-
repléstõl. A feszültséget a gyerekek oldot-
ták, õk egyre többen léptek a színpadra ki-
próbálni erejüket. Késõbb a felnõttek is
felbátorodtak, végül már a túljelentkezés
okozott problémát. A sikernek köszönhetõ,
hogy valószínûleg jövõre is lesz május el-
sején Földváron szkanderverseny. 

MMaajjáálliiss  aa  hhaaggyyoommáánnyy  ééss  aazz

úújjddoonnssáágg  jjeeggyyéébbeenn
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2010. április 24-én rendezte meg a duna-
földvári Szent Rókus Borlovagrend a II.
Duna Menti Települések Borversenyét.
A nagyszabású eseményre 350 borminta
érkezett.

 SZIEGL ERIKA

A nagyszámú mintát nyolc bizottság bí-
rálta el az ispánházban, melyek elnöke a
soltvadkerti Frittmann János, a 2007-es év
borásza volt. A verseny fõvédnökségét az
országgyûlés jelenlegi korelnöke Dr. Hor-
váth János vállalta, és díszvendégként je-
len volt Pálffy István egykori híradós, „A

100 legjobb magyar bor” címû könyv szer-
zõje. 

A mintákat ófehér, újfehér, óvörös,
újvörös, siller és rosé kategóriákban bí-
rálták. Arany minõsítést 53, ezüstöt 99,
bronzminõsítést 101 bor érdemelt, 56
borminta elismerõ oklevélben részesült,
41 mintát pedig kizárt a zsûri a verseny-
bõl. 

Az abszolút gyõztesek: Tomolik János
bölcskei borosgazda 2009-es évjáratú
Chardonnay borával és a madocsai Bacs
Sándor 2009-es évjáratú Cabernet Sauvi-
gnon borával. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés május elsején volt a Rókus kápol-
nánál, ahol Vorák József, a lovagrend
nagymestere köszönetet mondott azoknak
a helyi és vidéki vállalkozóknak, akik tá-
mogatták a rendezvényt. 

HHaarrmmiinncc  tteelleeppüüllééss  vveerrsseennyyzzeetttt

AAllmmaa  kkoonncceerrtt
A városi sportcsarnokban lépett fel áp-
rilis 26-án az ifj. Csepeli István által
szervezett jótékonysági koncerten a tele-
víziók mûsoraiból ismert Alma zenekar.
Buda Gábor az együttes énekese és veze-
tõje társaival együtt remek hangulatot
teremtett a fõleg óvodásokból álló kö-
zönségnek. Több ismert dalukat a gye-
rekek együtt énekelték a zenészekkel. 

SZABADOS SÁMUEL

Az énekes rövid interjújában elmondta,
hogy már 14 éve zenélnek együtt, s nép-
szerûségüket annak köszönhetik, hogy pár
éve szerzõdést kötöttek a Minimax televí-
ziós csatornával, amely gyermekmûsoro-
kat sugároz. A csatorna számára dalokat
szereztek, melyeket látványos klippek

tesznek még élvezetesebbé. Népszerûség-
ük ma már vitathatatlan, dalaikat a felnõt-
tek is ismerik, dúdolják. Rengeteg meghí-
vásnak tesznek eleget, melyek között sok a
jótékonysági koncert is. 

Mint Buda Gábor elmondta, kezdetben
egyetemi klubokban léptek fel, mûsorukat
felnõtteknek szánták. A Kaláka együttes
nyomdokain haladtak, hazai költõk meg-

zenésített verseit adták elõ. Egy alkalom-
mal olyan irodalmi esten léptek fel, me-
lyen gyerekek is jelen voltak szüleikkel.
Látva, hogy nem igazán kötötte le õket ad-
digi mûsoruk, nekik is elénekeltek egy-két
verset. Nagy tapsot kaptak a gyerekközön-
ségtõl. 

Ezután egyre inkább gyermekmûsorokra
specializálódtak. Felkérésre ma már a tele-
vízió számára is írnak dalokat, ilyen példá-
ul a születésnapi dal, s mivel valamennyi-
en elkötelezett környezetvédõk, a szelektív
hulladék fontosságáról is írtak számot.
Ezek az énekek természetesen felcsendül-
tek a földvári koncerten is, de repertoárjuk
nagy része irodalmunk válogatott versei-
nek dalba öntött változata volt. A lelkes
közönség tagjai közül sokan elõször szem-
besültek nyelvünk és dallamvilágunk cso-
dás értékeivel. 

BBeesszzééddeess  JJóózzsseeff

VVeerrssmmoonnddóó

VVeerrsseennyy
2010. április 28-án rendezte meg az álta-
lános iskola helyi versmondó versenyét,
amelyre Madocsáról is érkeztek diákok.

SZIEGL ERIKA

Bár a versenynek nem a továbbjutás
volt a tétje, mégis szép számmal jelent-
keztek rá a felsõ tagozatos tanulók. A
zsûri tagjai tartottak attól, hogy nem volt
korcsoportok közötti bontás, de félelme-

ik nem igazolódtak, hiszen az 5-6. osztá-
lyosok lényegesen jobban szerepeltek,
mint a 7-8-osok. 

Gallai Erzsébet, a zsûri elnöke összegzõ
értékelésében kiemelte, hogy biztos szö-

vegtudás nélkül nincs jó szereplés. Érde-
mes rövidebb verset választani, de azt „ál-
munkból felkeltve is tudni” kell. A kritika
mellett persze megfogalmazódott az is,
hogy aki csak egy verset is megtanul, tu-
dásban gazdagodik, aki pedig közönség
elõtt el is mondja azt, olyan tapasztalatot
szerez, amely a késõbbiekben más terüle-
ten is hozhat hasznot.

Eredmények:  Különdíj: Mendi Elvira
(6. o.), Fodor Ivett (7.o.), harmadik helye-
zett: Holmi Boglárka (5.o.), Cseharovszky
Máté (5.o.), Kövics Zsolt (8.o.), második
helyezett: Hegedûs Dorottya (6.o.), Fafka
Sarolta (6.o.). A versenyt kimagasló telje-
sítménnyel Borzavári Róza 8. osztályos
madocsai tanuló nyerte. 

Borzavári Róza
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AA  vveerrss  üünnnneeppee
A mûvelõdési központ szervezésében
zajlott az a hangulatos délután, melyen
a Költészet napjára emlékeztek az iro-
dalom kedvelõi. 

SZABADOS SÁMUEL

József Attila születésnapjához kötõdõ
szavalóversenyt már korábban is rendeztek
városunkban. Idén a szervezõk az amúgy
versenyközpontú világunkban kötetlen
versmondásra invitálták az iskolák tehetsé-
ges diákjait és a szavalni szeretõ felnõtte-
ket. A közönséget az irodalom iránt érdek-
lõdõk alkották. 

Pataki Dezsõ, a mûvelõdési ház igazga-
tója, aki maga is elõadóként állt a színpad-

ra, fontosnak tartotta, hogy ezúttal kötetle-
nül, az értékelés terhe nélkül hangozzanak
el a versek. A tizenöt fellépõ nagy része di-
ák volt, akik korábbi szavalóversenyeken
értek el sikereket. 

Bacsa Mária Kata a Beszédes József Ál-
talános Iskola negyedikes tanulója egy
székely népmesével lepte meg a közönsé-
get. Az ízes erdélyi nyelvjárás mellett a ha-
tást fokozta székely öltözéke is.  

Ferenczi Henrietta, a Magyar László
Gimnázium tanulója szinte profinak szá-
mított az elõadók közt, évek óta vesz részt
szavalóversenyeken. Végzõs diákként a
jövõben is szerepet szán életében az iroda-
lomnak és a színjátszásnak. Kérdésemre,
hogy mi alapján választotta ki elõadott
versét, elsõdlegesen a hangulati elemeket

jelölte meg, melyeket szerinte sok összete-
võ határoz meg. Ilyenek például a napi is-
kolai élmények, az emberi kapcsolatok. Ha
két héttel korábban lépett volna színpadra,
valószínûleg más verset választ.  

A mûsort Gyulai István, a gimnázium
volt diákja zárta, aki gitárkíséretével meg-
zenésített verseket dalolt. Repertoárjában
ismert, klasszikus és a hazai irodalom új
generációjának szerzeményei keltek életre.
A Pakson élõ fiatalember gyakori fellépõ-
je irodalmi esteknek, elõadásmódján érzõ-
dik, hogy nem idegen tõle a színpad vilá-
ga. 

A szervezõk szerint az idei siker garan-
cia arra, hogy a jövõ évben is hasonló mó-
don kerüljön sor városunkban a vers elõtti
tisztelgésre. 

Nem újdonság városunkban, hogy Afri-
káról szóló kiállítás tekinthetõ meg a vár-
ban. Ezúttal a múlt évben Kongóban járt
magyar expedíció fotóanyaga látható
több mint egy hónapon keresztül. Az ex-
pedíció kamerása és fotósa Lóránt Attila
a megnyitón beszélt a nagy utazás hátte-
rérõl és szervezésének körülményeirõl.

SZABADOS SÁMUEL

Az ötlet Szilasi Ildikótól származik, aki
a pécsi egyetem doktorandusza. Többször
járt már Afrikában, fõleg a Kongó- meden-
ce környékét kutatja. A 2009-es utazás öt-
lete 2007-ben született. Korábbi útjai során
Ildikó gyakran találkozott Torday Emil ne-
vével. A magyar származású banktisztvi-
selõ a múlt század elején belga állampol-
gárként jutott el elõször Afrikába, Belgium
gyarmatára Kongóba. Itt értékes néprajzi
anyagokat gyûjtött, melyekre az angol kül-
ügyminisztérium is felfigyelt. Késõbb a
londoni British Museum megbízásából
kétszer beutazta Afrika szívét, a Kongó fo-
lyó vidékét. Mintegy 4500 tárgyat gyûjtött,
2500 fotót és több hangfelvételt készített
akkor még viaszhengerre rögzítve. Sajnos,
több közülük egy tûzvész során elpusztult. 

Szilasi Ildikó szorgos munkával kutatta
Torday Afrikában töltött éveit, s az õ elha-
tározásaként született meg az ötlet, hogy
járják végig a magyar utazó hajdani útvo-
nalát. Az út közel kétharmadát sikerült be-
járniuk, 1000 kilométert hajóztak a Kongó
folyón, s több ezer kilométert autóztak.

Két hónapot töltöttek a medencében. Volt
olyan kis falu, ahol évek óta nem járt fehér
ember. Õket is papoknak nevezték, való-
színûleg azért, mert évekkel korábban egy
fehér pap járhatott a településen. A két hó-
nap alatt egy hatalmas kör alakú utat tettek
meg. Idõhiány miatt azonban nem tudták
végigjárni Torday útját. Filmet, fotókat ké-
szítettek, fõleg az õslakók hagyományos
életmódját, öltözködését, szokásait igye-
keztek megörökíteni. 

Torday utazása óta azért a civilizáció je-
lentõsen átalakította a majd száz évvel ez-
elõtti létformát. Az expedíció munkáját
nagyban nehezítette a helyi törzsek közt
évek óta zajló polgárháború. Turizmus
szinte nem létezik, az infrastruktúra jelen-
tõsen rongálódott. A harcoló felek elõsze-
retettel robbantanak fel utakat, hidakat. 

Az összegyûjtött anyagot elõször a Nép-
rajzi Múzeumban állították ki, innen indult
országos körútra. Napjainkban készül egy
film is a nagy utazásról, melyet majd könyv
formájában is szeretnének megjelentetni. 

Szilasi Ildikó neve nem ismeretlen
Dunaföldváron. Pár éve már rendezett ki-

állítást a várban a fekete kontinens életé-
rõl. Távlati tervei között szerepel egy
újabb afrikai utazás, mely során Angola
lenne az úti cél, Magyar László nyomdo-
kain haladnának. Jelenleg a városveze-
téssel egyeztetnek a lehetséges expedíci-
óról. 

KKoonnggóórróóll  nnyyíílltt  ffoottóókkiiáállllííttááss  aa  VVáárrmmúúzzeeuummbbaann

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK



11.

2010. május 30., vasárnap -

Várudvar

XXII..  VVÁÁRRJJÁÁTTÉÉKKOOKK

Idõutazás a török korba

10.00 óra
Török muzsika, sokadalom bevonulása,
életképek.

10.30 óra
„Fegyvert, s vitézt éneklek” – XVI. száza-
di viselet- és fegyverbemutató
Egri Vitézlõ Iskola

11 óra
A Márkus Színház elõadása kicsiknek és
nagyoknak

14 óra
Török és magyar jelmezesek felvonulása

15 óra 
„Egy török portya kalandos históriája”

Egri Vitézlõ Iskola

15.30 óra
Solymász bemutató

16.00 óra 
ARASINDA együttes koncertje és a
TURKINFO tánccsoport

18.00 óra 
SZAFFI - a Magyar László Gimnázium
színjátszó csoportjának elõadása 

EGÉSZ NAP:
- török ételek 
- kézmûves játszóház gyerekeknek 
- török-magyar tábori élet és fegyverbemu-
tató
- kézmûves vásár, mesterség bemutatók   
"Vak Bottyán Emlékezete" - a
Vármúzeumban 
"Várak 3D-s fotói és légifelvételek" - a
Vármúzeum galériájában
"Kilim" - török szõnyegek és kiegészítõk a
Fafaragó Galériában

KKiiáállllííttáássookk  aa

VVáárrbbaann
Vármúzeum
Vak Bottyán emlékezete – állandó kiál-
lítás

Vármúzeum Galéria
100 év azonosság, 100 év változás  (a
kongói Torday-expedíció)
Látogatható: május 24-ig

Középkori magyar várak – 3D-s fotók és
légifelvételek
Megnyitó: május 30., vasárnap, 10 óra
Látogatható: június 30-ig

Fafaragó Galéria
Dunaföldvár mezõváros – állandó kiál-
lítás

KILIM – török szõnyegek és enteriõr
Megnyitó: május 17., hétfõ, 18 óra
Látogatható: június 13-ig

"Kilim" - török szõnyegek és
kiegészítõk a Fafaragó Galériában

A múzeumok nyitva tartása:
kedd-vasárnap: 10-18 óráig
hétfõ: szünnap

Jegyárak:
Felnõtt 500 Ft
Gyerek, tanuló, nyugdíjas: 300 Ft

Sebestyén István volt a vendége
2010. április 20-án a Marcipán
cukrászdabeli irodalmi kávé-
háznak. A bukovinai születésû,
Kakasdon élõ, országosan is elis-
mert mesemondó az est során
népmesékkel és népdalokkal
szórakoztatta a nagyérdemût.

BALOGH EMESE

Sebestyén István Andrásfalváról
elszármazott szüleitõl tanulta
székelyek õsi népdalait, meséit,
tréfáit.  Mint mondta, mindig vágyott ar-
ra, hogy széles körben terjeszthesse a
székely kultúrát, ezért a kezdetekben me-
semondó versenyeken népszerûsítette a
bukovinai székelyek meséit,  napjaink-
ban pedig önálló gyermekeknek illetve
felnõtteknek szóló mûsoraival, gyûjte-

ményeivel járja az or-
szágot.

Az irodalmi kávé-
házban iróniával, hu-
morral átszõtt mesé-
ket, történeteket
adott elõ, melyek kö-
zül nem hiányoztak
az áradó székely tré-
fakedv pajzán meséi
sem. 

Mint elmondta, Ka-
kasdon élõ a székely

hagyományõrzés, a Sebestyén Ádám Szé-
kely Társulat  létszáma meghaladja a száz
fõt, néptáncosok, mesemondók, népdal-
énekesek minden korosztályban jelen van-
nak. Segítségükkel a községbe látogatók
megismerhetik a székelyek népköltészetét,
népzenéjét és néptáncait. 

SSeebbeessttyyéénn  IIssttvváánn  aa  IIrrooddaallmmii  KKáávvééhháázzbbaann

Idén nem februárban, Beszédes József
születésnapján, hanem a Föld napjához
kapcsolódóan, április 22-én tartották az
általános iskolában a névadóra emléke-
zõ Beszédes József napot.

BALOGH EMESE

Az idei iskolanap programját három pe-
dagógus, Csányiné Molnár Erika,
Horváthné Nagy Mária és Kerekes Péterné
állította össze. A Föld napjáról és az isko-

la névadójáról Beszédes Józsefrõl való
megemlékezés közös pontja a víz, a Duna
volt. A korábbi 12 év programjai is Beszé-
des Józsefhez, a természethez, a vízhez
kapcsolódtak, így a nap tartalmi felépítése
jelentõsen nem változott. Az lényegi válto-
zást az hozta, hogy a tavaszi idõjárás már
lehetõvé tette a pedagógusok számára a
külsõ helyszíneken való programszerve-
zést is.

Beszédes József életútjának megis-

IIsskkoollaannaapp  aa  BBeesszzééddeess  JJóózzsseeff

ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoolláábbaann

Sebestyén István
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2010. május 20. és június 7., 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. és

Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

LLaakkáássffeellúújjííttááss,,  ffeessttééss,,

mmáázzoollááss,,  ttaappééttáázzááss

ggyyoorrssaann  ééss  aa  lleeggjjoobbbb

áárroonn  DDuunnaaffööllddvváárroonn!!!!!!
…ha Ön nem akar hetekig tartó felfordulást…

…ha Ön alapos és szép munkát szeretne…
…ha Ön szolid és elfogadható árat képzelt el…

…megtalálta az emberét! 
Hívja a 06-30-506-4977-es számot,
és mi megoldjuk a problémáját!

merése mellett a természethez kapcsolódó feladatokat kaptak az
általános iskolások. Meglátogatták a Dunavíz Kft. 1. számú kút-
telepét, sportprogramokon vettek részt a tornacsarnokban, a Du-
na-parton pedig az 5. a osztályosok számoltak be a Beszédes Jó-
zsef híd történetérõl, illetve a víz körforgásáról adtak tájékoztatást
a többieknek. Az egyes állomásokhoz kapcsolódóan az osztályok
csapatai feladatokat kaptak: totót töltöttek ki, szókirakót oldottak
meg. 

Mint azt Csányiné Molnár Erika elmondta, a helyi vöröskeresz-
tesek, Kuti Valéria és csapata felelt a gyermekek tízóraival való
ellátásáért; 310 gyermek étkeztetésérõl gondoskodtak.

Kuti Valéria szerint fontos, hogy a karitatív tevékenységek nép-

szerûsítése már a gyermekek körében megkezdõdjön. Elmondása
szerint már a legkisebbek is szívesen végeznek közösségben tár-
sadalmi munkát, ezért is fontos a karitatív tevékenységek népsze-
rûsítése. Mint mondta, a tevékenységük egyre eredményesebb,
amit az is bizonyít, hogy a véradásokon nõtt a fiatal véradók szá-
ma; a legutóbbi véradáson már több mint húsz fiatal véradó jelent
meg. 

A paksi vízirendõrség munkatársa a vizek veszélyeire hívta fel
a diákok figyelmét, s ehhez kapcsolódtak a helyi mentõállomás
dolgozói, akik a vízi balesetek elsõsegélynyújtásával kapcsolatos
teendõket mutatták be a diákoknak, illetve megtanították a jelen-
lévõket az újraélesztõ készülék használatára. 

MMeegghhíívvóó
Szeretettel várjuk a Berze-Nagy Ilona

Városi könyvtárba, a Mátyás király halálá-

nak 520. évfordulója alkalmából összeállí-

tott dokumentum- és könyvkiállításra.

A kiállítás 2010. május 20-áig látogatható a

könyvtár nyitvatartási idejében.
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SSttaabbiillaakk  aa  hhoorrggáásszz

eeggyyeessüülleett  ggaazzddaassáággii

aallaappjjaaii

Szabó Miklós beszámolójával indult a
Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület évi
küldöttgyûlése 2010. március 28-án. Az
ispánházban tartott gyûlésen szép szám-
ban jelentek meg az egyesületi tagok, akik
hozzászólásaikkal, észrevételeikkel tették
élénkké és változatossá a délelõttöt. 

SZABADOS SÁMUEL

A napirendi pontokban szerepelt a múlt
évi zárszámadás, azaz az anyagi helyzet ér-
tékelése, melynek során a titkár a gazdálko-
dás szempontjából jó évnek tekintette a
2009-es esztendõt. Több hal került a Duná-
ba a telepítések során, mint a korábbi eszten-
dõkben. A sóderkotrási munkálatokból is
származott többletbevétel. A továbbiakban
azonban a sóderkotrást az egyesületnek kell
folytatnia, mivel a vállalkozó kivonult a te-
rületrõl. 

A múlt év rendezvényei rendben lezajlot-
tak. Hatékony volt a környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenység is. A taglétszám lé-

nyegében nem változott, a 8-10 fõs ingado-
zás a korábbi évek átlagának megfelelõ. 

A pályázati lehetõségek sajnos szûkültek,
s nem igazán feleltek meg az egyesület
adottságainak. 

Az idei évben különleges feladat nem vár
az egyesületre. A pénzalap fedezi a szokásos
évi tevékenységet. Szeretnének azonban na-
gyobb hangsúlyt fektetni a környezetvéde-
lemre. A horgásztanya környékét lehetne ki-
alakítani szabadidõs parkká, hogy azt ne
csak a horgászok látogassák. 

KKaajjaakk--kkeennuu

eerreeddmméénnyyeekk

SZIEGL ERIKA

Szakosztályunk 2010. május 2-án Tolnán
versenyzett az évadnyitó maratonon. A ne-
gyedik évfolyamosok versenyén 500 méte-
ren Süveges Árpád és Csányi Gergõ kenu
egyesben 8. helyezést szerzett, a másodiko-
sok évfolyamán 3000 méteren Némedi Kon-
rád 3., Németh László 500 méteren szintén
3. helyezést ért el. Legeredményesebb ver-
senyzõnk Hegedûs András volt, aki korosz-

tályában 3000 méteren megnyerte a ver-
senyt. 

NNeemmzzeettkköözzii  mmaazzssoorreetttt

vveerrsseennyy

A 2010. február 27-i Löfan Gálát követõ-
en április 3-án hallattak elõször magukról
a dunaföldvári botforgató lányok.

BALOGH EMESE

2010. április 3-án Mezõberényben egy
nemzetközi mazsorett versenyen 11 lány
képviselte a Löfan Mazsorett Egyesületet. A
Magyar Bajnokság fõpróbájának tartott
megmérettetésen eredményesen szerepeltek
a lányok; mindegyikük szerzett egy aranyér-
met.

Eredmények:
Pom-pon szóló senior korosztály:

Tumpek Nikolett 1. helyezés. Pom-pon
miniformáció senior korosztály: Tumpek
Nikolett, Koskai Anett, Kaszás Erzsébet és
Simon Alexandra arany minõsítés. Botos
szóló junior korosztály: Tilli Fanni
6.helyezés, Csizmadia Réka 9. helyezés.
Botos páros junior korosztály: Tilli Fanni
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- Törteli Nadin 1. helyezés. Botos minifor-
máció junior korosztály: Törteli Nadin, Fe-
hér Lívia, Tilli Fanni és Csizmadia Réka 1.
helyezés. Botos szóló senior korosztály:
Bartalos Hajnalka 1. helyezés. Botos páros
senior korosztály: Kovács Petra - Rivnyák
Viktória 1. helyezés. Botos miniformáció
senior korosztály: Tumpek Nikolett, Koskai
Anett, Kaszás Erzsébet és Simon Alexandra
1. helyezés. Különdíjak: A legtechnikásabb
botforgató senior: Rivnyák Viktória. Miss
Mazsorett elsõ udvarhölgy: Bartalos Hajnal-
ka. 

VVaarrrróó  MMááttéé  sszzoorrggoossaann

ggyyûûjjttööggeettii  aazz  éérrmmeekkeett

Varró Máté a Beszédes József Általános
Iskola tízéves diákja, a Dunaferr SE tor-
násza korosztályában az elmúlt években
az ország legjobbjai közé küzdötte fel ma-
gát. Országos versenyeken, diákolimpián
ért el elsõ helyezéseket.

SZABADOS SÁMUEL

A sikersorozat idén tavasszal tovább tart.
Április 4-én került sor Ajkán az Ajka Kupá-
ra, ahol hat klub gumiasztalos növendékei
közül nyolcvanan mutattak be gyakorlatot.
Prémusz Kriszta vezetõedzõ szerint a kupa
kiváló alkalom volt a diákolimpiai felkészü-
léshez. Máté elsõ helyezést ért el, és a leg-
szebb gyakorlat különdíját kapta a fiúk és lá-
nyok egyesített mezõnyében.

Április közepén Balatonfüreden  rendez-
ték az idei diákolimpiai döntõket. Máté ezút-
tal a dunaföldvári általános iskola színeiben
indult. Gyakorlatában már nehezebb elemek
is szerepeltek, például nyújtott testû elõre és
hátra szaltó egész és másfél fordulattal. A
küzdelem szoros volt, hiszen a diákolimpiai
érem rangot jelent. A földvári fiú gyakorlata
ezúttal is a legjobb lett, s aranyérmet hozott
számára.

Mátéra az év során újabb versenyek vár-
nak. Jelenleg edzõjével a duplaszaltót gya-
korolja, melyet elõbb utóbb versenyen is be
kell mutatnia. 

MMeeggvvaann  aa  kkéézziillaabbddáássookk

eellssõõ  ttaavvaasszzii  ggyyõõzzeellmmee

SZABADOS SÁMUEL

Az NB II-ben szereplõ kézilabda csapa-
tunk újabb gyõzelmére hosszú heteket kel-
lett várni. Márciusban sajnos nagy gólará-
nyú vereségek jelezték, hogy nehezen lendül
formába gárdánk. Az április már sikert is ho-
zott:  Keceltõl ugyan még vereséget szen-
vedtünk, de csak három gól volt a különb-
ség. Az élmezõnyhöz tartozó Siklós biztos
gyõzelmet aratott ellenünk. Ezután két hét
szünet következett. A fiúknak jót tett a pihe-
nõ, a pécsi egyetemistákat otthonukban si-
került legyõzni szoros mérkõzésen. Ezzel
idei elsõ gyõzelmét érte el csapatunk. 

Az ifisták Kecel és Siklós ellen vereséget
szenvedtek, de a pécsi fiatalokat õk is felül-
múlták.

A felnõtt csapat eredményei: 
Kecel KC- Dunaföldvár 33:30 
Dunaföldvár- Pelikán Siklós 29:38
PEAC- Dunaföldvár 27:28 

TTiisszzttúújjííttááss  aa  mmeeggyyeeii

llaabbddaarrúúggóó  sszzöövveettsséégg

éélléénn

Március elején tartotta tisztújító gyûlését
a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség.
Szinger Ferenc elnök ez alkalommal je-
lentette be, hogy nem jelölteti magát a kö-
vetkezõ ciklusra, aktív tevékenységét be-
fejezi a megyei labdarúgó életben. Ez a
tény – hangsúlyozta – nem a szakításról
szól, mert továbbra is támogatja a sport-
ág munkáját. 

SZABADOS SÁMUEL

Az elnöki tisztre ketten pályáztak, de dön-
tés akkor még nem született. A késõbbiek-
ben a két jelölt visszalépett, és Süli János a
paksi atomerõmû vezérigazgatója lett az új
jelölt, akit a hónap végén a szövetség elnök-
ké választott. Süli János eddig is sokat tett a
Paksi SE sikeres szerepléséért, remélhetõleg
ezután szívügyének tekinti az egész megye
labdarúgásának jövõjét is.

Lejárt a mandátuma Ráthgéber Lászlónak
is, aki a játékvezetõi bizottság élén állt. A
szövetség felkérte hogy elnöki teendõit a
bajnokság végéig lássa el. Ráthgéber László
a kérésnek eleget tett, s egyben jelezte, hogy
nem kívánja jelöltetni magát a következõ

idõszakra. Továbbra is ellenõri tisztet fog
betölteni, és szerepet vállal a játékvezetõ
utánpótlás képzésében. Véleménye szerint
az új elnök személye garancia arra, hogy a
megye labdarúgó élete tovább fejlõdjön.

Várható, hogy a vezetõségbe fõleg szak-
képzett fiatalok kerülnek. Az eddigi gyakor-
lattal ellentétben igyekeznek a klubok tulaj-
donosait, vezetõit a fontosabb döntések
meghozatalában mellõzni az elfogultság ki-
zárása végett. 

A megyei elsõ osztályú bajnokságban ki-
élezett harc folyik az elsõ helyért Bölcske és
Bonyhád csapata között. A játékvezetõi bi-
zottság a részrehajlás gyanúját azzal is pró-
bálja kizárni, hogy a két gárda jelentõsebb
mérkõzéseire más megyébõl vagy maga-
sabb osztályból kér játékvezetõket.
Ráthgéber László szerint mindkét egyesület-
nek esélye van a feljutásra, de sok múlik
majd a pillanatnyi formán. A legkisebb hiba
is a rivális esélyeit növelheti. A dunaföldvá-
ri klubot alkalmasnak tartja a 3-4. hely meg-
szerzésére. Meglátása szerint a játékosállo-
mány jó, fizikailag sincs probléma.  A kellõ
pszichikai ráhangolódás viszont nem min-
den meccsen valósul meg, s emiatt értékes
bajnoki pontokat lehet veszíteni. 

AA  DDFFCC  sszzáámmáárraa  mméégg

eelléérrhheettõõ  aa  hhaarrmmaaddiikk

hheellyy

Matematikailag a bronzérem megszerzé-
sére még reális esélye van elsõ osztályú
csapatunknak. A Szedres elleni hazai
meccsen a mutatott játék is erre utalt, hi-
szen szervezett játékunkkal végig mi irá-
nyítottuk a találkozót. 

SZABADOS SÁMUEL

A tabella végén helyet foglaló alakulat lel-
kesen, sportszerûen küzdött, de már az elsõ
félidõben eldõlt az eredmény. Böde ismét
nagyszerû formában játszott, egy akció és
két 11-es gólt szerzett, s az egyik vendégjá-
tékos öngóljával alakult ki a félidei 4:0-ás
eredmény. A továbbiakban alábbhagyott a
fiúk lendülete. A 71. percben Böde rúgott is-
mét gólt, majd két perc múlva a szedresiek is
megszerezték becsületgóljukat. 5:1-es gyõ-
zelmünkkel stabilizáltuk helyünket a felsõ-
házban. Fiataljaink is kitettek magukért ezen
a napon, 4:0-ás sikert arattak. 

Majoson viszont meglepõen gyengén sze-
repelt a földvári legénység. Az elsõ félidõ
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közepéig partnerei voltunk a házigazdák-
nak, majd két gyors gólt kaptunk, ami gör-
csössé tette játékunkat. A probléma akkor
kezdõdött, amikor a második félidõ elsõ per-
ceiben ismét a házigazdák voltak eredmé-
nyesek. A gyors gól tovább bénította játé-
kunkat. A Majos ezt megérezve tovább tá-
madott, s újabb két találattal alakította ki az
5:0-ás végeredményt. Ezen a délutánon el-
lenfelünk jobb volt nálunk, mégpedig több
góllal. Vereségünk a forduló egyik meglepe-
tés eredménye volt. Az ifisták 4:0-ás veresé-
ge viszont nem volt meglepõ. 

Borúra derû, errõl szólt a következõ, Ta-
mási elleni meccs. Vendégeink nemrégen
még az NB III- ban játszottak, kiesésük után
viszont látványosan gyengült a gárdájuk, a
játék képe is ezt igazolta. Az elsõ játékrész-
ben Rein és Hargitai góljával biztos elõnyre
tettünk szert. A második félidõben potyog-
tak a hazai gólok, Schulteisz Norbert, majd
kétszer Böde góljának tapsolt a közönség. A
végeredményt Fancsali állította be a 86.
percben. 6:0-ás gyõzelmünkkel feledni lát-
szott a majosi kudarc. Utánpótlásunk szoros
eredménnyel 2:3-as vereséget szenvedett.  

A bátaszéki összecsapás a tavasz legfor-
dulatosabb találkozója volt. Az eredmény
szinte 8-10 percenként változott. A házigaz-
dák a 8. percben jutottak vezetéshez, de
nagyszerû játékkal sikerült fordítanunk a
félidõ végére, 3:2-es vezetésünkkel indult a
folytatás. A házigazdák fordítottak az állá-
son, s 4:3-as vezetéshez jutottak. Nem sok-
kal a vége elõtt Krepsz lövésével sikerült
pontot mentenünk. A 4:4-es döntetlen hûen
tükrözte a fordulatokat, s reális eredmény-
nek tekinthetõ, noha mindkét gárda úgy
érezte, hogy közelebb állt a gyõzelemhez.
Ifistáink 5:1-re kaptak ki. 

Kölesd elleni hazai mérkõzésünkön már
jóval kevesebb volt az izgalom. Az elsõ
percektõl érezni lehetett, hogy nyugodt já-
tékkal megszerezhetjük a három pontot.
Az elsõ félidõ 20. percében Schulteisz At-
tila gólja hozta meg a vezetést. Ezután
vendégeink jól szervezett támadásokkal
veszélyeztették kapunkat, de gólra már
nem futotta erejükbõl. A második félidõ-
ben fölényünk még biztosabbá vált. Hargi-
tai, Krebsz és Fancsali szaporították gólja-
ink számát. A lefújás elõtt pár perccel, mi-
kor már mindenki az órát nézte, vendége-
ink éberségét jelezte, hogy egy gyors el-
lentámadásból gólt szereztek. 4:1-es gyõ-
zelmünk azonban tovább élteti a reményt a
dobogós hely megszerzésére. Az elõmecc-
sen a kölesdi ifisták gyõztek 4:0-ra. 

DDöönntteettlleenneekkkkeell  ggyyûûjjttöö--

ggeettii  ppoonnttjjaaiitt  aa  DDSSTTEE

Az április nem hozott gyõzelmet másod-
osztályú gárdánknak, így be kellett érni
az egypontos döntetlenekkel. 

SZABADOS SÁMUEL

Sióagárdon az akkori listavezetõ vendé-
geként léptünk pályára. Jóiramú mérkõzést
láthatott a közönség, mindkét egylet táma-
dójátékkal próbálta a maga javára billenteni
az állást. Gól nélküli félidõ után a játék ké-
pe továbbra sem változott. Az idõ múltával
érezni lehetett, hogy egy gól fogja eldönte-
ni a három pont sorsát. A 80. percben a há-
zigazdáknak sikerült a kapunkba találni. A
hátralévõ tíz percben mindent megtettünk
az egyenlítésért, sajnos eredmény nélkül.
1:0-ás vereséget szenvedtünk. Szabó Péter
edzõ szerint nincs miért szégyenkeznünk,
hiszen kimondottan jól játszottak a fiúk.
Ifistáink is vereséget szenvedtek 4:2 arány-
ban. 

A következõ fordulóban Pálfát fogadtuk.
Vendégeink jó játékerõt képviseltek. Mind-
két csapat a biztonsági játékra törekedett,
0:0-ás döntetlen született. A fiatalok bátrab-
ban játszottak, és megérdemelten 3:0-ás
gyõzelmet arattak. 

Németkéren nem sikerült pontot szerez-
nünk. Az elsõ félidõ gól nélkül zárult, egyik
oldalon sem adódott igazi, nagy gólhelyzet.
A szünet a házigazdáknak kedvezett. Rög-
tön a kezdés után gólt szereztek. A találat
kedvét szegte a földvári fiúknak, és pár perc
múlva ismét a hálónkban kötött ki a labda.
2:0-ás vezetés birtokában ellenfelünk ma-
gabiztos játékkal múlatta az idõt. Ez maradt
a végeredmény is. Utánpótlásunk 4:2-es ve-
reséggel tért haza. 

A Bonyhád-Börzsöny elleni hazai mecs-
csen a fiatalok 4:1-es gyõzelme jó alaphan-
gulatot teremtett a felnõtt találkozóra. Két
azonos játékerõt képviselõ gárda küzdelmét
láthatta a közönség. Kevés helyzet, sok lab-
datartás. A cserék sem lendítettek a játékon;
0:0-ás végeredmény és igazságos pontosz-
tozkodás lett a vége. 

A 20. fordulóban az új listavezetõ Mór-
ágy ellen kedvezõtlen elõjelekkel léptünk
pályára. Öt alapember hiányzott az utazó
keretbõl sérülés vagy munkahelyi elfoglalt-
ság miatt. Balszerencsénkre a kezdés után
két perccel gólt kaptunk. Ez tovább demo-
ralizálta az amúgy is kellemetlen érzésekkel
pályára lépõ csapatot. Nem sokkal késõbb

következett a második gól, mely után vi-
szont összeszedve magát a gárda focizni
kezdett, s a játék kiegyenlítettebb lett. 2:0-
ás hátrányból folytattuk a második 45 per-
cet. A félidõ közepén újabb gólt kaptunk.
Szabó edzõ ekkor meglepõ húzással állt elõ:
emberhiány miatt a tartalék kapust, Nagy
Gábort küldte a pályára csatár posztra.
Megtörtént a csoda, Gábor gólt fejelt, sike-
rült szépítenünk az eredményt, 3:1-es vere-
séget szenvedtünk. A csapatot mindenkép-
pen dicséret illeti, hiszen hiányosan kiállva
az elsõ helyezett otthonában nem roppant
össze, tisztességes vereséggel távozott.
Öröm volt a bánatra az ifisták nagyarányú
8:0-ás gyõzelme. 

2010. április 18-án 68 éves korában
tragikusan hirtelen elhunyt Pataki De-
zsõ agrármérnök, aki 1967 óta élt
Dunaföldváron.

Elõször a szõlészetben, majd a Vi-
rágzó Tsz-ben dolgozott, s a Földvári
Gabona munkatársaként vonult nyug-
díjba. Pataki Dezsõ szaktudása és em-
bersége révén méltán volt népszerû la-
kója városunknak. 

Családja, barátai, munkatársai vég-
sõ búcsút május 3-án vettek tõle a Fe-
hérvári utcai temetõben. Nyugodjon
békében!

2010. április 3-án életének 55. évé-
ben hosszan tartó betegség után el-
hunyt Szõdi Imréné, tanítónõ.

Szõdi Imréné 35 éven keresztül dol-
gozott a külvégi iskolában, kisiskolás-
ok generációival szerettette meg a ta-
nulást, ismertette meg a tudás, a mû-
veltség fontosságát.

Utolsó útjára családtagjai, tanártár-
sai, tanítványai és ismerõsei 2010. áp-
rilis 9-én kísérték a Fehérvári utcai te-
metõben. Nyugodjon békében!
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A TITÁNOK HARCA
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával!

MÁJUS

– Eukanuba és Purina Pro Plan szuper prémium tápok
kedvezményes áron megrendelhetõk.
– A Purina Pro Plan zsákos eledelekhez egy darab KILTIX nyakörvet 

adunk ajándékba.
– Vásároljon üzletünkben legalább 3 kg
Purina Cat Choww tápot és egy puha
macskafekhelyet, - vagy legalább egy 15 kg-os
zsák Purina Dog Chow tápot és egy hordozható 
kutyaitatót adunk ajándékba!
Az akció 2010. május 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Közlekedés, közrend Közterületen, forgal-
mas helyeken áprilisban is ellenõrzéseket
folytatott a rendõrség. Nagyobb létszámmal a
késõbbiekben is jelen lesz, mert a szabálysér-
tõk száma a rendszeres ellenõrzések ellenére
sem csökkent (gyorshajtás). Nemcsak a na-
gyobb forgalmú utakon, hanem a települése-
ken belül is mérik a gépkocsik sebességét. 

Mozgalmas, rendezvényekben gazdag hóna-
pot zártunk, szerencsére nagyobb rendbontás
nem volt. A vásárban történt egy lopás, ennek
kapcsán a rendõrség ismét nagyobb figyelemre
int: ne hagyjanak értéket a gépkocsikban! Ör-
vendetes, hogy a látogatók megszokták, és be-
tartják a vásár, a parkolás rendjét.

Bûnügy Bejelentés alapján ismeretlen tet-
tes ellen indított eljárást a rendõrség. Két fel-
fegyverzett ember (riasztópisztoly, kés) meg-
jelent egy harmadik lakásán. Önbíráskodást
követtek el, folyik ellenük az eljárás. 

Külterületen kisebb-nagyobb lopások tör-
téntek, melyeknek döntõ többsége fémlopás.
Vannak, akik most fedezik fel a bûncselek-
ményeket, mivel hosszabb ideig nem látogat-
ták a nyaralójukat, szerszámoskamrájukat.

Belterületen éjszaka bejelentés érkezett ar-
ról, hogy környezetükben egy lövés dördült
el. A nyomozás során kiderült, két fiatal gáz-
riasztó pisztollyal lõtt. Garázdaság miatt fo-
lyik ellenük az eljárás.

Megnõtt az iskolákban, illetve iskolás gye-
rekek által elkövetett rendbontások, kisebb
szabálysértések száma. Az utóbbi idõben
rendszeresen látogatják a rendõrök az iskolá-
kat, ellenõrzik a tanulókat. A rendõrség az is-
kola vezetõségével együttmûködve a DADA
program (kábítószer ellenes) mellett elõadá-
sokat szervez olyan témákról (rendbontás, va-
gyon elleni bûncselekmény, testi sértés), me-
lyekkel ennél a korosztálynál találkoztak. Ed-
dig már három alkalommal hangzottak el elõ-
adások. Az elõadók bíznak benne, hogy mun-
kájuk eredményeként nyugodtabb lesz a lég-
kör az iskolások körében.

MMûûvveellõõddééssii  hháázz
Májusi programok

2010. MÁJUS 15., SZOMBAT 18 ÓRA

“Csúf fársángosok”
az Ördögszekér Táncegyesület elõadása
“Farsangolás a guzsalyasban”
Benedek Attila koreográfiája a
budapesti Vasas Mûvészegyüttes
elõadásában. Támogatói szelvény: 1.000
Ft ill. 1.200 Ft

2010. MÁJUS 15., SZOMBAT –
VÁRUDVAR

FELDWARFEST
Kapunyitás: 21.00 órakor.
Jegyárak: 23.00 óráig: csak 1000 Ft
23.00 után: csak 1300 Ft 

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

AA  hháázziioorrvvoossookk  ppéénntteekk  ddéélluuttáánnii

1122  óórrááttóóll  1177  óórrááiigg  ttöörrttéénnõõ  rreenn--

ddeellééssii  iiddeejjee  MMÁÁJJUUSSBBAANN

7. Dr. Palkó Ágnes
14. Dr. Móricz Zoltán
21. Dr. Hallai Róbert
28. Dr. Englert Rolland

SSoorrooss  hhiirrddeettééss

Közepes termetû, kétéves, család-, gye-
rekszeretõ hímkutyának gazdát kere-
sünk. 06-30-4999-081 


