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KÖZÉLETI LAP

Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ,
Tolna megye kormánymegbízottja is
látogatást tett városunkban a Beszé-
des József Általános Iskola új iskola-
épületének átadási ünnepsége alkal-
mából. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Az esemény egyedülállóságát és nagy-
szerûségét mutatja, hogy 13 éves ország-
gyûlési munkásságom alatt ilyen nagy-
mértékû, iskolaépülettel kapcsolatos be-
ruházásra nem volt még példa a megyé-
ben – hangzott el Tóth Ferenc nyilatkoza-
tában.

Iskolát átadni mindig nemes feladat, kü-
lönösen akkor, amikor inkább a negatív
tendenciák érvényesülnek, hiszen az utób-
bi években inkább lehetett hallani iskola-
bezárásokról, mint iskolaépítésekrõl. Sze-
rencsére városunkban ez utóbbi történt: új
iskolaépületet avattunk. 

Mint ismeretes Dunaföldváron az általá-
nos iskola Kossuth Lajos utcai épületének
komplett felújítása mellett új szárny is
épült. Az akadálymentesített épületben hu-
szonnégy tanterem, ezer adagos konyha és
csarnokká bõvíthetõ tornaterem kapott he-
lyet. A teljesen berendezett osztályokban,
szaktantermekben a legmodernebb, 21.
századi feltételek mellett tanulhatnak a di-
ákok.

Nagy Gáborné, nyugdíjas polgármester
még aktív városvezetõként kezdett a mun-
kához évekkel ezelõtt. Hosszú és küzdel-
mes út vezetett idáig – mondta el lapunk-
nak, hiszen rengeteg munka eredménye-
képpen valósulhatott meg az, hogy 2011
tavaszán új, minden igényt kielégítõ, szép
iskolaépületet vehettek birtokukba a diá-
kok. A munka hosszú távon is jelentkezõ
érdeme, hogy Dunaföldváron a korszerû
oktatás feltételeit évtizedekre megterem-
tette a városvezetés. Nemcsak az új, ha-

nem a régi épület megújulása is említést
kíván. A korábbi, korszerûtlen, rossz álla-
potban levõ épület ma újra régi fényében
tündököl. 

Keresztes Lajos az iskolaépítkezés „vég-
hajrájában” került a dunaföldvári polgár-
mesteri székbe, a jelenlegi feladatok vi-
szont már rá és az általa irányított képvise-
lõ-testületre hárulnak. Az iskolaépítkezés
nem a jelennek, hanem a jövõnek szól, hi-
szen gyermekeink egy olyan lehetõséget
kapnak, amely segíti õket a jövõ útjain.
Egy város életében fontos egy új iskola,
egy olyan iskola, ahonnan nem viszik el a
gyermekeket szüleik. A feladat azonban
még nem ért véget. Jelenleg is folyik az el-
számoláshoz szükséges pályázati anyagok
benyújtása, amely eredményeként rövide-
sen az elszámolás is lezárulhat. Ezenkívül
az iskola udvarának rendbetételét valamint
a korábbi iskolaépületek hasznosítását is
meg kell oldani – összegezte Keresztes La-
jos polgármester.

Petrovics Józsefné a D-B-M MONI fõ-
igazgató asszonya is elégedetten nyilatko-
zott az átadási ünnepséget követõen. Mivel
régóta komoly gondot okoz az épületek
szétszórtsága, ezért az új, nagy iskola rész-
ben erre a problémára is megoldást nyújt.
Azonban nem minden évfolyam kerül a
Kossuth Lajos utcára, a Templom utca 1-2.
évfolyamának kisdiákjai valamint a külvé-
gi iskola 1-4. évfolyama továbbra is a régi
iskolaépületekben marad. 

AAzz  iisskkoollaaééppííttééss  aa  jjöövvõõnneekk  sszzóóll

Dunaföldvár Bölcske Madocsa
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Tóth Ferenc választókörzetünk or-
szággyûlési képviselõje, a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja április 12-én Keresztes Lajos
polgármester és Takács Zoltán önkor-
mányzati képviselõ kíséretében láto-
gatott el a dunaföldvári bioetanol
üzembe.

BALOGH EMESE

Tóth Ferenc elmondása szerint az au-
gusztus 23-i ünnepélyes alapkõletétel óta a
beruházással az ütemezésnek megfelelõen,
nagyszerûen haladnak; minden a tervek

szerint zajlik. A beruházás készültsége a
szakemberek szerint a 30 százalékot már

meghaladta, így nagy valószínûséggel tar-
tani tudják az üzemszerû mûködés kezde-
tének határidejét: 2012. március 1-jét. Ez a
dátum 77 ember munkába állásának kez-
detét is jelöli majd.

A dunaföldvári az ország legnagyobb
bioetanol gyára lesz, ebbõl fakadóan Tolna
megyében is ez jelenleg a legnagyobb be-
ruházás. A mai, gazdasági nehézségekkel
teli világban ez a megye és a város számá-
ra is óriási lehetõség – mondta Tóth Fe-
renc, aki ezért is tartja fontos feladatának
a beruházást nyomon követését, illetve se-
gítését, népszerûsítését. 

KKoorrmmáánnyymmeeggbbíízzoottttii  llááttooggaattááss  aa  bbiiooeettaannooll  üüzzeemmbbeenn

ÜÜlléésstteerrmmii

ttuuddóóssííttáássookk
Dunaföldvár város képviselõ-testülete
április 19-én tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 28 téma szerepelt. Az
ülésen Jákli Viktor képviselõ nem volt
jelen.

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület elfogadta
a város 2010. évi költségvetésének zár-
számadási rendeletét, melyet a könyvvizs-
gáló korlátozás nélküli záradékkal látott el,
majd beruházási hitel felvételérõl döntött a
Ságvári utca - Kereszt utcai partfal meg-
erõsítési programjához. 

A képviselõk elfogadták a DIT Non-
profit Kft. 2011. évi üzleti tervét, és a ko-
rábbi személyeket erõsítették meg fel-
ügyelõ bizottsági tagként. Ezután a
Dunavíz Kft. 2011-es üzleti tervének el-
fogadása következett, szintén a korábbi
felügyelõ bizottsági tagok megerõsítésé-
vel. A DDIF Zrt. 2011. évi üzleti tervét is
elfogadták a képviselõk, majd a Gemenc
Volán Zrt. javaslatáról tárgyaltak, a helyi
közlekedés üzemeltetési veszteségének
csökkentése tárgyában. A testület módo-
sította a város állattartási rendeletét, la-
kásrendeletét, majd eladásra jelölte ki az
Erkel F. u. 10/3. szám alatti, kiégett ön-
kormányzati bérlakást.

Beszámolót hallgatott meg a 2010. évi
belsõ ellenõrzési tevékenységrõl, majd át-
fogó értékelést fogadott el az önkormány-
zat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-

adatainak ellátásáról, illetve a családsegítõ
szolgálat 2010. évi tevékenységérõl.

Ezután a képviselõk tájékoztatást hall-
gattak meg a 2010. évi közfoglalkoztatás-
ról, majd a D-B-M MONI szakiskola
2011-12. évtõl történõ elhelyezésérõl tár-
gyaltak. Az iskola elképzelése szerint a
szakiskola a Templom utca 32. számú épü-
letbe költözött volna, ezt azonban a képvi-
selõk nem szavazták meg. 

A testület véleményezte a dombóvári
Móra Ferenc Általános Iskola átszervezé-
sét, majd a szünetben ismét kísérletet tett
az alpolgármester megválasztására. Ta-
kács Zoltánt a képviselõk ezúttal sem vá-
lasztották meg. 

A testület ezután közköltségen történõ
temetés végzésére kiírt pályázatról döntött,
majd a volt hajóállomás hasznosításával
kapcsolatos pályázatra beérkezett ajánlato-
kat bírálta el, a helyi tenisz szakosztály ja-
vára. A képviselõk módosították a mezei
õrszolgálatról szóló rendeletüket, majd az
ÁSZ Dunaföldvár Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2010. évi el-
lenõrzésérõl szóló jelentés alapján elfoga-
dott Intézkedési Tervet egészítették ki.

Döntöttek a várudvaron történõ sátoros
lakodalmak engedélyezésérõl, Dr. Palkó
Ágnes háziorvos rendelõ felújítás, bõvítés
iránti kérelmérõl, illetve a Dunaföldvári
Mentõállomás mentõautóinak felszerelésé-
re beadott kérésrõl. A testület tagot dele-
gált a Kórházi Felügyelõ Bizottságba,
majd lakossági kérelmeket bírált el.

Május 4-én rendkívüli testületi ülést tar-
tott a képviselõ-testület. A sürgõsséget in-
dokolta a május végén beadandó csapa-
dékvíz-elvezetési pályázat, melyben töb-

bek között a Ságvári-Kereszt utca, a Szon-
di utca és a József utca, Attila út vízelveze-
tését szeretnék megoldani. 

Téma volt még a mezõõri járulék emelé-
se, melynek oka, hogy megszûnt az eddigi
vízi társulási hozzájárulás, amely helyett a
külterületi utak csapadékvíz-elvezetését a
mezõgazdasági bizottság ebbõl a járulék-
ból szeretné megoldani.

Fontos téma volt a szakképzés elhelye-
zése. Az elõzõ ülésen a testület nem sza-
vazta meg, hogy az intézmény a Temp-
lom u. 32-be kerüljön. A végleges döntés
szerint a szakképzés a Templom u. 9-ben,
a piros iskolában kap helyet, így a belvá-
rosi alsó tagozat a Templom u. 32-ben
marad. 

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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Április13-án a városháza nagytermében
fórum keretei között a VITUKI Non-
profit Kft. szakemberei tájékoztatót tar-
tottak a Duna hajózhatóságát javító ter-
vekrõl és a mellékágak, például a Kis-
Duna rendezésére vonatkozó elképzelé-
sekrõl. 

SZABADOS SÁMUEL

Dr. Mayer István a kutatóintézet vízgaz-
dálkodási és környezetvédelmi igazgatója
elõadásában kiemelte, hogy a folyó ma-
gyarországi szakasza a hajózás és vízi
szállítás terén nincs kellõképpen kihasz-
nálva. Nyugat- Európában egy ilyen adott-
ságokkal rendelkezõ folyó kihasználtsága
jóval nagyobb. 

Ahhoz, hogy hazánk ezen a téren elõbb-
re lépjen, mesterséges beavatkozás szüksé-
ges. A vízjárásból fakadóan az év során kb.
200-250 napig hajózható biztonságosan a
folyó, ezt az idõszakot lehetne növelni a ki-
használhatóság érdekében. Két beavatko-
zási lehetõség adódik. Az egyik, melyet né-

met, osztrák területeken sikerrel alkalmaz-
nak a duzzasztók építése, melyek által a
vízjárás kiegyensúlyozottabbá válna. Ala-
csony víz esetén a tárolókból vizet enged-
nének a mederbe. Ez költséges eljárás, s a
folyó környezetének átalakítását vonná ma-
ga után. Ennek a tervnek a megvalósítására
jelenleg hazánkban csekély a lehetõség. A
másik lehetõség realitásai nagyobbak. En-
nek lényege a meder átrendezése, mely me-
derkotrást, mélyítést jelent. E mûvelet so-
rán a kikotort anyag nem kerül ki a folyó-

ból, hanem a meder erre kijelölt szakaszain
gyûjtik össze. Az így átalakított meder ha-
józhatósága biztonságosabbá válna. A föld-
vári szakaszra ez különösképpen vonatkoz-
tatható, mivel itt elég széles a folyó, de
ugyanakkor sekély a meder, gyakran
megfeneklenek a hajók a víz alatti zátonyo-
kon. Ilyenkor akár napokat is várni kell,
hogy az emelkedõ vízzel a hajótest is meg-
emelkedjen. Rosszabb esetben a hajó akár
keresztbe is fordulhat a megfeneklés után.
Ez több napon át a forgalom teljes leállását
is jelentheti. Ilyen esetek szinte évente elõ-
fordulnak a dunaföldvári szakaszon. 

Kiemelt érdeklõdés kísérte a mellékágak
rehabilitációjáról, rendezésérõl szóló ter-
vet. Ezen elképzelés szerint a Kis-Duna vi-
ze élõvé válna, azaz mozogna. Ezt zsi-
liprendszerrel lehetne megoldani. A beru-
házás nagy kiadásokkal járna, de a turiz-
mus, horgászat, vízisport terén nagy lehe-
tõségeket kínálna. A terv évek óta napiren-
den van, remélhetõleg elõbb-utóbb megva-
lósul. 

FFóórruumm  aa  DDuunnaa  hhaajjóózzhhaattóóbbbbáá  ttéétteelléérrõõll

Kiss Lajos Csaba kistérségi menedzser
neve általában egyet jelent az aktuális
pályázati felhívások ismertetõjével. E
hónapban a munkáltatók és a vállalko-
zók számára kiírt pályázatok kerülnek
elõtérbe.

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Kevesen lehetnek közöttünk olyanok,
akiknek ismeretlenek a következõ fogal-
mak: Új Széchenyi Terv, Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vagy a
különbözõ regionális operatív programok.
Szinte nap, mint nap hallhatjuk a hírekben,
olvashatjuk az újságokban az ezekhez kap-
csolódó információkat. Helyi viszonylat-
ban Kiss Lajos Csaba segíti a tájékozódást. 

Az Új Széchenyi Tervben gazdasági opera-
tív programként jelentetnek meg pályázato-
kat a mikro- és kisvállalkozások részére.
Dunaföldvár városa – az elmúlt esztendõkkel
ellentétben – 2011-ben olyan kategóriába ke-
rült át, amely lehetõvé teszi a helyi vállalko-
zók számára, hogy pályázatot nyújtsanak be.

Az Új Széchenyi Terv kisebb összegû
pályázati lehetõsége maximum 8-10 millió

forintos keretet nyújt kedvezõ mikrohitel
konstrukciós feltételekkel és vissza nem
térítendõ támogatásokkal. 

A kisebb pályázatok mellett komoly for-
rást biztosító pályázatok is elérhetõek,
amelyek adott esetben akár 50-60 millió
forintos támogatást is jelenthetnek. A tá-
mogatás mértéke, azaz a támogatási inten-
zitás sajnos elég alacsony az Új Széchenyi
Tervben: kb. 35-40 % körüli, a fennmara-
dó százalékok az önrészt jelentik. Ezeknek
a pályázatoknak a beadása folyamatos, a
pályázati kiírások megtalálhatóak az Új
Széchenyi Terv honlapján (http://uj-
szechenyiterv.gov.hu/palyazatok).

Hamarosan megjelennek az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program
(http://umvp.eu) pályázatai is. Ebbõl a kör-
bõl sajnos Dunaföldvár városa kiszorul, de
Bölcske és Madocsa vállalkozói pályáz-
hatnak. A támogatás összege itt legfeljebb
35 millió forint, de a támogatási intenzitás
ennél a típusú pályázatnál akár 60%-os is
lehet. 

Májusban indul egy Leader pályázat
(http://palyazatok.org/tag/leader-palyazat)
is; olyan fejlesztéseket támogat, amelyek
helyi termékekkel kapcsolatosak pl. kéz-
mûveseknek, helyi alkotóknak nyújt segít-
séget értékesítésben, szállításban, csoma-
golásban stb.

Összegzésképpen elmondató:
Dunaföldvár vállalkozóinak elsõsorban az
Új Széchenyi Terv, míg a bölcskei és
madocsai társaiknak az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program kínál lehetõsége-
ket. Az Új Széchenyi Terv esetében a pá-
lyázatok beadása folyamatos (természete-
sen a keretösszeg erejéig), és kb. 2 hónapig
(május-június) tart az ÚMVP és a Leader-
program keretén belül. 

AAkkttuuáálliiss  ppáállyyáázzaattookk  mmiikkrroo--  ééss  kkiissvváállllaallkkoozzáássookk  rréésszzéérree

Kiss Lajos Csaba
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Április 8-án tartotta évi közgyûlését a
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let, immár új székhelyén, a posta mögöt-
ti volt telefonközpont épületében.
Csányi Imre parancsnok évértékelõ be-
számolójában a múlt esztendõ legjelen-
tõsebb eseményének nevezte a költözést
és a felújítást. 

SZABADOS SÁMUEL

Az épületet az önkormányzat vásárolta
meg a Magyar Postától, a város tulajdona
lett, de használatra bérmentesen megkapta
a tûzoltó egyesület. A felújítási és átalakí-
tási munkákat a város állta. Mindenekelõtt
le kellett süllyeszteni a belsõ teret, hogy az
autók biztonságosan elférjenek, új kaput
kellett készíteni, és megtörtént a térköve-
zés is. Az idei évben a munkálatok tovább
folytatódnak. 

A parancsnoki beszámolóból kiderült,
hogy a korábbi évekhez viszonyítva sok
dolguk akadt a tûzoltóknak: 38 kivonulást
regisztráltak. Érdekesség, hogy ebbõl csak
öt volt tûzeset, azok sem igazán jelentõsek.
A múlt évben a víz volt az úr. Az esetek

nagy részét szivattyúzás, viharkár elhárítás
jelentette, de ezekre az eshetõségekre is
megvan a megfelelõ technikai felszerelé-

sük. Az állomány létszáma is megfelelõ,
örvendetes a fiatalok beépülése az egyesü-
letbe. A beszámoló szerint folytatódott a
továbbképzés is, és sikerrel szerepelt a le-
génység a megyei tûzoltó versenyen. 

Az idei év feladatai közül az új épület át-
alakítása és belakása lesz a legjelentõsebb.
Az öltözõ, a raktár és a vizesblokk kialakítá-
sa a tavasz során folytatódik. Ezen kívül
fontos feladat az eszközök karbantartása, az
idei versenyekre való felkészülés, valamint
a továbbképzések megszervezése. 

A közgyûlés vendége volt Hollósi Ti-
bor, a Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség
titkára. Beszédében kiemelte, hogy a
nagy hagyományokkal rendelkezõ föld-
vári egyesület jó munkát végzett az el-
múlt évben. Ezt alátámasztotta a paksi
tûzoltóság jelentése is, hiszen sok eset-
ben együttmûködnek a helyiekkel.  Hol-
lósi Tibor kifejezte örömét, hogy modern
és tágas épületbe költözhetett az állo-
mány és a technika, s hangsúlyozta, hogy
a megyében az egyik legjobban felszerelt
egylet a dunaföldvári, ennek következté-
ben sokoldalú feladatokat tudnak ellátni.
Reményét fejezte ki, hogy a további
években is magas színvonalon fogják el-
látni feladatukat a földvári tûzoltók. 

ÚÚjj  ééppüülleettbbee  kkööllttöözztteekk  aa  ttûûzzoollttóókk

A Dunaföldvári Idegenforgalmi és Ter-
mészetvédelmi Egyesület évek óta szer-
vez õsszel és tavasszal szemétszedõ na-
pot. Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök
örömmel jelezte, hogy az idei áprilisi ak-
cióhoz sok szervezet csatlakozott. 

SZABADOS SÁMUEL

A mazsorett egyesület leányai mellett
megjelentek a teniszklub aktivistái, iskolá-
sok és utcák lakói szervezett keretek kö-
zött. Körülbelül 45 ember tevékenykedett
ezen a napon különbözõ helyeken váro-
sunk tisztaságáért. 

A technikai kellékek közül a város egy
10 köbméteres konténert biztosított, a
Közútkezelõ Vállalat pedig zsákokkal,
kesztyûkkel és mellényekkel látta el az ak-
tivistákat. Az Elõszállás felé vezetõ út és a
Duna-part voltak a kiemelt célpontok, de
eljutottak a takarítók a Ripszon dûlõbe, va-
lamint a Bibic és a Nagy- hegy lábához.
Az idõjárás is kegyes volt a szervezõkhöz,
tavaszias hangulatban telt a délelõtt. 

A tavaszi szemétgyûjtõ nap idén Duna-
parti virágültetéssel párosult. Virágot az
MSZP helyi szervezete adományozott az
egyesületnek, de hoztak növényeket az
iskolás gyerekek és a magánszemélyek
is.

Az egyesületi elnök szerint az elmúlt
évekhez képest változtak a szemétlerakási
szokások. A városban zajló elektronikai

hulladékgyûjtõ akciónak
köszönhetõen idén keve-
sebb kidobott televíziót,
háztartási gépet, hûtõszek-
rényt gyûjtöttek be, s csök-
kent a nagy kiterjedésû hul-
ladékok aránya is. Sajnos,
több elhullott háziállat tete-
met találtak a határban, pe-
dig van a városnak dögkút-
ja, és a kisebb testûeket el is
lehet ásni. Az elszállításuk
speciális feladat, az önkén-
tes szemétgyûjtõk ilyenre
nincsenek felkészülve. A je-

lenség azért aggasztó, mert nyáron a nagy
melegben járványveszélyt jelenthet. 

Nagy Zsuzsanna reményét fejezte ki,
hogy a most tapasztalt tendencia az õszi
akció alkalmával is folytatódik, és újabb
egyesületek, szervezetek, magánszemé-
lyek csatlakoznak a felhíváshoz. A külsõ
területek nehezen megközelíthetõ helyeit
is célba veszi majd a program jövõben. 

EEggyyrree  ttööbbbbeenn  ccssaattllaakkoozznnaakk  aa  sszzeemmééttsszzeeddõõ  aakkcciióóhhoozz
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Április 16-án kettõs keresztet állítottak
a 6-os számú fõút és a Pentelei utca ta-
lálkozásánál. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Slámer István, solti lakos az esemény fõ-
szervezõje ismertette a részleteket. Elmon-
dása alapján kiderült, hogy a kettõs kereszt
állításának ötlete egy kb. 10 fõs, fõleg
dunaföldváriakból álló baráti társaságban
született meg, amely elgondolást aztán a
Jobbik Magyarországért Mozgalom elne-
vezésû csoport is támogatta. 

Slámer István hangsúlyozta nyilatkoza-
tában, hogy a kettõs keresztet a legõsibb

magyar nemzeti jelképként tartják számon,
és semmilyen más tartalmat, olvasatot nem
fogadnak el ezzel kapcsolatban. 

A szimbólum anyagi alapját több forrás-
ból fedezték: egyrészt a baráti társaság tag-
jai járultak hozzá a költségekhez, másrészt
helyi és környékbeli vállalkozók nyújtot-
tak segítséget. 

A terület, amelyen a kettõs keresztet elhe-
lyezték, önkormányzati tulajdonban van,
ezért engedélyt kellett kérni a jelkép felállítá-
sához. Az engedélyt – jelentette ki Slámer Ist-
ván – a helyi önkormányzat megadta. 

KKeettttõõss  kkeerreesszztteett  áállllííttoottttaakk  DDuunnaaffööllddvváárroonn

„Híres földváriak”

SSzzeellllee  ZZssiiggmmoonndd  
Szelle Zsigmond dunaföldvári járásbí-
ró, amatõr régész 173 éve, 1838. május
1-jén Pakson született, s 59 évesen
Dunaföldvár halt meg 1897. február 4-
én.

SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Szelle Zsigmond 1838. május 1-jén
született Pakson. Szülõháza ma is áll az
Anna és a Kálvária utca sarkán. Elemi is-
koláit Pakson végezte, középiskolai vizs-
gáit a kalocsai, majd a pesti piaristáknál
tette le.

1856-ban katona lett, a seregben egy hó-
nap híján hét évig szolgált. 1863 tavaszán
megyei esküdt lett, egy év múlva pedig al-
jegyzõvé nevezték ki, így Szekszárdra köl-
tözött.

1866-ban Faddon házasságot kötött
Béri Balogh Honórával, a híres kuruc bri-
gadéros, Béri Balogh Ádám dédunokájá-
val. Több gyermekük is született, de a
felnõttkort csak Honóra nevû lányuk élte
meg.

Szelle 1867-ben Paksra került, majd
ugyanebben az évben dunaföldvári szolga-
bírónak választották. 1870-ben a pozsonyi
akadémián sikeres bírói vizsgát tett, 1872.
január 1-jén nevezték ki dunaföldvári já-
rásbírónak.

A Duna-parton lakott (1990. szám), az
egykori ház ma már nem áll. Felesége az
1885-ben alakult Vöröskereszt Egylet he-
lyi fiókjának elsõ elnöke volt.

Szelle egész életében nagy figyelmet
fordított a múlt megismerésére. Kedvelt

idõtöltése volt a régészeti emlékek felkuta-
tása, amihez Dunaföldvár és Bölcske hatá-
ra remek terepnek bizonyult. Az eredmé-
nyekrõl a szakmai folyóiratokban, újsá-
gokban rendszeresen beszámolt. Az objek-
tumokról az amatõr régész ismerõseitõl
(Hõke Lajos, Zaáry József) szerzett tudo-
mást, de gyakran személyesen is kutako-
dott.

1894-ben a paksi polgári fiúiskolának
adományozta geológiai, régészeti,
könyv- és numizmatikai gyûjteményét.
Döntésében bizonyára közrejátszott,
hogy a földváriak nem mutattak érdeklõ-
dést a kollekció iránt. Másrészt azonban
e korszakban nem volt ritka, hogy egy-
egy középiskola önálló régiségtárral ren-
delkezett. A régészeti anyag értékét az is
növelte, hogy Szelle Zsigmond
Dunaföldvár esetében pontosan lokali-
zálta az egyes darabokat; ez a dûlõ nevét
vagy a telek tulajdonosát jelentette. A
Magyar Nemzeti Múzeumnak is juttatott
különbözõ leletanyagokat.

Feltûnõ viszont, hogy nincs adat arra,
hogy Tolna megye más régiségbúváraival
kapcsolatot tartott volna.

1896-ban nyugdíjba ment, egy év múlva,
59 éves korában halt meg Dunaföldváron.
Faddon temették el felesége családi sír-
boltjába.

A járásbíró gyûjteményének sorsa végül
szomorúan végzõdött. Az iskolában kez-
detben egy külön termet hoztak létre,
amely a Szelle-múzeum nevet kapta. A to-
vábbi adományozók általában a diákok
voltak, idõnként egy-egy gazdagabb mecé-
nás révén is gazdagodott a Régiségtár. A
gyûjtemény sorsát a II. világháború pecsé-
telte meg. 1944 októberétõl az iskolában

munkaszolgálatosokat, majd hadifoglyo-
kat és szovjet katonákat szállásoltak el.
Egy 1945-ös jelentés szerint a „Szelle-
múzeum” anyagának 98%-a megsemmi-
sült.

Legfõbb munkái: 
Bölcskei ásatásról - Archeológiai Értesí-

tõ 9/1899. 353 – 356. 
A dunaföldvári urnatemetõrõl - Archeo-

lógiai Értesítõ 14/1894. 63-65.
Duna-Földvár régi emlékei– Archeoló-

giai Közlemények 17/1894. 3-34.
Irodalom:
Cziráky Gyula: Tolnavármegyei Duna-

földvár multja és jelene. Dunaföldvár,
1910

K. Németh András: „a régészetbe hébe-
hóba belekontárkodom…” Szelle Zsig-
mond és a paksi „Szelle-muzeum” Paksi
Múzeumi Füzetek 4. Paks, 2006.

Kernné Magda Irén: Híres paksi elõde-
ink. Életrajzi gyûjtemény. Paks, 2009 

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
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A D-B-M MONI Magyar László Gim-
názium és Szakiskola Tagintézmény-
ben két ballagást tartottak az idén. A
szakiskolában április 29-én, a gimnázi-
umban április 30-án búcsúztatták a
végzõsöket.

BALOGH EMESE

A Hunyadi téri szakiskolában a 2011.
április 29-án megtartott ballagási ünnepé-
lyen  három szak – élelmiszer- és vegyi
áru kereskedõ, szerkezetlakatos, hegesztõ
- 25 végzõs diákja búcsúzott a pedagógu-
soktól és az iskolatársaktól.   

A négy év tanulmányi illetve közösségi
munkája elismeréséül a ballagáson könyv-
jutalomban részesült Bereczki Klaudia,
Biczó Bálint, Dacza Erzsébet, Gál Róbert,
Mohai Alexandra, Seregi István, Takács
Katalin, és Tóth Viktória, 

A szerkezetlakatosok számára május 17-
én írásbelivel indul a szakmunkásvizsga,
az élelmiszer- és vegyi áru eladók számá-
ra gyakorlati megmérettetéssel kezdõdik  a
vizsgaidõszak június 1-jén.

A gimnáziumban hagyományosan
szombat délelõtt, április 30-án tartották a
ballagási ünnepséget. Ez alkalommal két
osztály 59 tizenkettedikes tanulója köszönt
el az alma matertõl. 

A tantestület tagjai idén is döntöttek ar-
ról, hogy a középiskolai évek kiemelkedõ
tanulmányi illetve közösségi munkája ju-
talmául kik írhatják be nevüket a Magyar
László Gimnázium Aranykönyvébe. 

Kiváló tanulmányi, illetve közösségi te-
vékenysége elismeréséül az Aranykönyv-
be került Csizmadia Szilvia, Papp Marcel-
la, Stadler Vivien, Szakács Bernadett alá-
írása, illetve az idei év  két kiemelt arany-
könyvese: Csányi Petra és Rivnyák Viktó-
ria neve. Õk ketten az „Áldozzunk Gyer-
mekeink Tudásáért” alapítvány pénzdíját
is átvehették.   

A nevelõtestület döntése értelmében a
végzõs diákok közül könyvjutalomban ré-
szesült kiemelkedõ tanulmányi és közös-
ségi munkájáért Csesznek Vivien és
Rabóczki Tünde.

A gimnazisták érettségi írásbeli vizsga-
sorozata május 2-án a magyar nyelv és iro-
dalom tantárggyal vette kezdetét; a szóbe-
li vizsgák június 15-én kezdõdnek. 

BBaallllaaggáássii

üünnnneeppssééggeekk

Ballagás a gimnáziumban Ballagás a szakiskolában
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„Az egész életemet tettem fel a magyar
néptáncra.” (Mádi Magdolna)

Április 30-án a Paksi Városi Mûvelõdési
Központban bemutatta új mûsorát a
Tûzvirág Tánc együttes, melyet a közön-
ség óriási ovációval fogadott. A jubileum
alkalmával köszöntötte a fellépõket Haj-
dú János, Paks polgármestere, és õ adta
át az újonnan alapított „Örökös tag” dí-
jat, mellyel elsõként Bozár László és Pus-
kás András munkáját ismerték el. 
Mint minden évben, idén is nagyon sok
földvári ismerõs ült a nézõtéren, hiszen
a Tûzvirágban a kezdetek óta több föld-
vári szerepelt. Mûvészeti vezetõjük, ko-
reográfusuk szintén földvári: Mádi
Magdolna; vele készült a beszélgetés.

KISS ÉVA

Földváron kezdted a munkát, nagyon jó
táncegyüttese volt a városnak.
Igen, arany 2-es fokozatú volt a

Dunaföldvári Népmûvészeti Egyesület
együttese. Az országban kevesen kapták
meg ezt a minõsítést, legfeljebb a legna-
gyobb budapesti együttesek.  Mások mel-
lett Puskás Andrással, Bozár Lászlóval,
Baracskai Judittal, Papp Zsuzsival indul-
tunk az országos minõsítõre, ezüst 1-et
szerettünk volna kapni, az arany 2-es foko-
zattal utaztunk haza. Abban az idõben
arany 1-es minõsítést nem adott ki az aka-
démia zsûrije. 

Nulláról indultatok, vagy volt már tánc-
együttes Földváron? Kik támogattak
benneteket?

Abszolút pici gyerekekkel kezdtem a
munkát. Támogattak minket helyben is, de
fõleg Budapestrõl kaptunk segítséget: a
SZÖVOSZ-tól és a Termelõszövetkezetek
Országos Tanácsától. Idõvel a lehetõsége-
ket beszûkítették Földváron, nem hittek
bennem, új oktatók jöttek. Beláttam, hogy
nem lehetek próféta saját hazámban, így
amikor megkerestek Paksról, elvállaltam
az ottani munkát.

Pakson ekkor már mûködött egy kisebb
csoport, 3-4 taggal, de ez kevés volt. Így
gyerekekkel kezdtem ott is a munkát. Év-
rõl- évre több gyerek jött, közben azért
dolgoztam itthon is, Puskás András bese-
gített Pakson és dolgozott a gyerek-
együttessel Földváron. Akik most itthon

vezetik a táncegyüttest, õk is Tûzvirágból
jöttek. 

Az elõadásokon évrõl-évre kamaszok,
kicsik még kisebbek is szerepelnek. Ho-
gyan szervezitek meg a táncosok után-
pótlását?
Elsõsorban óvodákban és iskolákban

kezdjük a néptánc tanítását. Innen bekerül-
nek a Tûzvirág legkisebb csoportjába, és
ott nõnek fel. Feladatunk a magyar néptán-
cot megtanítani a gyerekeknek, magyarnak
nevelni õket, ami nem magyarkodást je-
lent.

Földvárról többen táncoltak Pakson,
Bozár Laci a mai napig állandó tánco-
sotok.
Most, a jubileumi mûsorunk után a ré-

gi táncosoknak is tartottunk fogadást, so-
kan voltak köztük földváriak is. A kezde-
tek kezdetén nem volt más lehetõségük,
többen átjöttek a paksi együtteshez, csak
néhány név: Nagy Manyi, Jákli Gábor és
Jákli Gyula, Dr. Kiss Andrea, Csizmadia
Márti és Csizmadia Judit, Wallandt
Zsolt.

Az együttes milyen módon õrzi, mutatja
be a magyar néptáncot?
Hiszem azt, hogy színházba kell emelni

a magyar néptánc kultúrát, ahogy a zené-
ben Bartók tette. Ha nem ezt tesszük, na-
gyon hamar eltûnik. Mások a  múzeumban
hisznek, mi a múzeumból színházat csiná-
lunk. Lehet, hogy veszítünk egy kicsit a
tánc muzeális értékébõl, viszont sokkal
több emberhez juttatjuk el a táncot, a

HHaarrmmiinnccéévveess  aa  ppaakkssii  TTûûzzvviirráágg  TTáánncceeggyyüütttteess
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SZIEGL ERIKA

A hazai idegenforgalmi szakemberek
véleménye látszik igazolódni, miszerint a
gazdasági nehézségek a belföldi turizmus
élénkülésének kedveznek. A várudvar
márciusi, áprilisi statisztikája a tavalyi év
ezen idõszakához képest 10-12%-os javu-
lást mutat. Reméljük, hogy az alábbi prog-
ramok még több vendéget vonzanak, mint
tavaly.

Május 29. – Gyereknap és Hõspróba a
várudvaron (Hõspróbázóknak tárgyi aján-
dékok és strandbelépõ.)

Június 24. – Duna-Híd Folklór Fesztivál
és Múzeumok éjszakája (Népzene és tánc
határokon át.)

Július 2-17. Földvári Nyári Esték: július
2. Makrancos hölgy, július 9. Osztrigás
Mici, július 17. Csík Zenekar

Augusztus 20. – Szent István Napi Vi-
gasság (Duna-part) – Országos Halász-

léfõzõ Verseny – Sztárvendég: Tabáni
István

Szeptember 23-26. Szüreti Fesztivál –
23-i sztárvendég: Rúzsa Magdi

A várudvaron jelenleg három kiállítás
tekinthetõ meg: Babák népviseletben (Fa-
faragó Galéria), Helyi alkotók tárlata (is-
pánház), Vak Bottyán emlékezete (Vármú-
zeum)

Nézzék meg kiállításainkat, és ajánlják
ismerõseiknek is! 

NNyyáárrii  pprrooggrraammookk  aa  vváárruuddvvaarroonn  ééss  aa  DDuunnaa--ppaarrttoonn

magyar kultúrát, kulturális örökségün-
ket.

A mostani mûsorban, az elsõ felvonás-
ban  „Piros Fehér Zöld” címmel  kü-
lönbözõ magyar tájegységek táncait
mutattátok be, a másodikban pedig
„Nomádok” címmel  nemzetközi
anyaggal léptetek fel.
Ez a kettõsség mindig megvan nálunk.

Idén török koreográfussal is dolgoztunk,
kerestem a közös összekötõ pontokat, hi-
szen történelmünkben, vándorlásaink so-
rán hatottunk egymásra. A késõbbi csaták,
öldöklések, a rossz emlékek mellett ma-
radtak kulturális értékek is a törökök után.
A cigányság táncos, zenész nép, utaltunk
az indiai kezdetekre, majd a találkozások-
ra más kultúrákkal, ahogy hatottak egy-
másra vándorlásuk során. A kultúrák egy-
másra hatása, a tolerancia szükségessége
az üzenete a második résznek. A tavalyi

mûsorunk is arról
szólt, hogy ne is-
métlõdjön meg
még egyszer, hogy
az ember olyan ál-
lattá váljon, hogy
embereket öljön,
táborokba zárjon
cigányt, zsidót,
másképp gondol-
kodót - senkit. Hogy vigyázzunk a boly-
gónkra, az itt élõ világra. Ha ez az üzenet
eljut csak egy emberhez, már megérte. 

Idén adtátok át elõször az „Örökös tag”
díjat, földváriak kapták.
Vannak köztünk olyanok, akik évtize-

dek óta mellettünk dolgoznak, akiknek
nem jutottak hangzatos tapsok, hiszen a
háttérmunka nem kerül elõtérbe. Puskás
András ügyel, az ügyelõ a színfalak mö-
gött dolgozik. A fotómûvészünk Szamosi

János, Újvári Dávid tanít, bár
már gyerekként fellépett a
földváriakkal is. Õk fontosak a
számunkra. A két díjazott, so-
kat tett az együttesért. Gyere-
kek ezreivel ismertették, sze-
rettették meg a táncot. Bozár
László a mûvészeti assziszten-
sünk, mindig itt van, szerepel,
több mint táncos. Az örökös ta-

gok képe egy tablóra kerül, gránitlapba
vésve pedig megörökítjük a lábuk nyo-
mát.

… Egy kérdés nem szeretném ha felve-
tõdne, hogy Földvár fontosabb- e számom-
ra vagy  Paks? Ez a mai globalizált világ-
ban, amikor emberek százezrei dolgoznak
száz kilométerekre szülõvárosuktól, meg-
lehetõsen buta kérdés lenne. Reményeim
szerint mindkét városban építõ kulturális
nyomokat hagytam. 

KKiiáállllííttááss  aa

kköönnyyvvttáárrbbaann
Május 20-áig látogatható a Berze-Nagy
Ilona Városi könyvtárban az a kiállítás,
melyet Horváth Attiláné dunaföldvári
cserépkályha- és kandallóépítõ közösen
szervezett a könyvtár munkatársaival.
A tárlaton a kalocsai porcelán dísztár-
gyak és kályhacsempék mellett Wolf
Józsefné - a tájegységre jellemzõ - hím-
zései láthatók.

BALOGH EMESE

A Kalocsai Porcelán Manufaktúra 40
éve, 1971-ben jött létre, s a megalakulás
óta gazdagon díszített, kézzel festett, egye-
di porcelántermékeket, étkészleteket ké-

szítenek az ott dolgozók. A manufaktúra
közel 200 kézzel festett porcelánterméke
hûen õrzi Kalocsa és környékének több
száz éves, világhírû népmûvészeti hagyo-
mányait, ezért is kedvelik azokat a magyar
tárgyi kultúra és népmûvészet iránt érdek-
lõdõk. A hazánkba látogató külföldiek kö-

rében is keresettek a manufaktúra termé-
kei, s a hagyományos, a kék és a kék-arany
kalocsai mintájú készletek közül egy az
angol hercegi esküvõ ajándékai közé is be-
került.

Mint azt Szentesi Zoltán ügyvezetõ el-
mondta, az asztali készletek, dísztárgyak,
vázák mellett 2009-tõl cserépkályha-,
kandallócsempe gyártásával is foglalkoz-
nak a manufaktúrában. A kiváló minõsé-
gû, széles szín- és formaválasztékú csem-
pékkel ki tudják szolgálni az egyedi kály-
hákra, kandallókra vágyók igényeit is. A
Kalocsai Porcelán Manufaktúra látogat-
ható: az érdeklõdõk a 30 fõt foglalkozta-
tó üzemben a porcelánöntéstõl egészen a
festésig végigkísérhetik a porcelángyár-
tás folyamatát, s akár be is kapcsolódhat-
nak a munkafolyamatokba; saját emlék-
tárgyat készíthetnek. 

Szentesi Zoltán



9.

NNeemm  mmaarraaddttaakk  eell  aa

pprrooggrraammookk

Nem kedvezett az idõjárás az idei majális-
nak. A hideg, esõs idõ a programok és a
már hagyománnyá vált grill- és tárcsás éte-
lek versenyét is veszélyeztette. 

SZIEGL ERIKA

Ennek ellenére majdnem minden nevezõ
csapat megjelent a reggeli órákban, de a kitar-
tó esõ a versenyzõk egy részét sajnos elriasz-
totta. Annál dicséretesebb annak a kilenc csa-
patnak a szereplése, akik végig kitartottak. A
különdíj odaítélésénél is ez volt az egyik szem-
pont, hiszen a Váradi és Tsa Kft. csapata nem
sütött, hanem fõzött, de a marhapörkölt nagyon
finom lett. 

A helyi Máltai Szeretetszolgálat tagjainak
fokhagymás sült tarjája – ahogy mondani szok-
ták – egyszerû, de nagyszerû volt, kiérdemelte
a harmadik helyet. A mûvelõdési központ kö-
zösségének szakácsa, Pataki Dezsõ volt az
egyetlen a mezõnyben, aki faszénen grillezett
elõre bepácolt húsokat. Méltán lett csapata má-
sodik helyezett. A versenyt a helyi Fidesz ver-
senyzõi nyerték tárcsán sütött húsokkal és a
mellé tálalt babsalátával illetve hagymalekvár-
ral. A polgárõrség, a Jobbik, a hivatal mûszaki
osztálya, Úr Tiborné valamint Zselé és csapata
oklevélben részesült. 

A szervezõk köszönetet mondanak Horváth
János (Kanika) és Magyar János zsûritagoknak
a szakszerû értékelésért. 

MMeesstteerrssééggeemm

ccíímmeerree……
Versenyt hirdettek a Beszédes József Ál-
talános Iskola 5., 6. és 7. osztályos diák-
jai számára Mesterségem címere… né-
ven. A verseny elsõsorban azt a célt hi-
vatott szolgálni, hogy már 11-12 éves
korban felhívják a gyerekek figyelmét a
pályaválasztás fontosságára. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Németh Mónika a dunaföldvári Beszédes
József Általános Iskola gyermek- és ifjú-
ságvédelmi felelõse elmondta, hogy a ver-
senyt nem õk, hanem a Paksi Munkaügyi
Központ valamint a Paksi Pedagógiai Szol-

gáltató Központ szervezte. A versenyhez
szükséges forrást a Humánerõforrás Mi-
nisztérium által kiírt pályázat biztosította. 

A versenyen öt 6 fõs csapat, azaz 30
gyermek vetélkedett. A feladatok játékos
formában zajlottak egy délutáni másfél
órás versengés során, amit megelõzött
minden csapat esetében egy elõzetes felké-

szülés. A versenyre ugyanis minden csa-
patnak úgy kellett érkeznie, hogy korábban
felmértek, megtekintettek egy-egy szak-
mát, amit aztán prezentáció vagy kisfilm
segítségével be kellett mutatniuk a többi
résztvevõnek és a zsûrinek.

A felkészülést nagyban segítették a duna-
földvári szakiskola tanárai, tanulói, hiszen
õk adtak lehetõséget 4 különbözõ szakma
megtekintésére. Az 5. csapat Csavajda Pé-
ter, helyi kosárfonó munkájába nyerhetett
betekintést, az iskolások ezúton köszönik
nyitottságukat, segítõ szándékukat!

Németh Mónika szerint a verseny leg-
fontosabb hozadéka, hogy egy osztálynyi
tanuló közvetlen módon találkozott egy-e-
gy szakmával. Ezáltal remélhetjük, hogy
õk 30-an könnyebben döntenek majd, ami-
kor pályaválasztásra kerül a sor. 

A tavalyi háromhetes projekt foly-
tatásaként idén is megtartották a
Jókai utcai óvodában a Föld napjá-
hoz kapcsolódó programokat.

BALOGH EMESE

Az áprilisi három hét alatt a gyere-
kek a környezetvédelemmel ismerked-
tek. Az óvónõk irányításával rendbe
tették az óvodát és a közvetlen környe-
zetét, az „Egy gyermek egy
palánta” akcióban pedig szü-
leikkel közösen virágosítot-
ták az óvoda udvarát. A prog-
ramokba közel száz kisgyer-
mek kapcsolódott be.

A záró napon, a Föld nap-
ján gyerekeknek szóló ren-
dezvényeket tartottak az óvó-
nõk, dajkák, melyek során az
egyes állomásokon a Föld
megóvása jegyében játszot-
tak, rajzoltak, festettek a ki-
csik; az egészséges életmód jegyében
pedig kerékpároztak, motoroztak, tor-
náztak,  gyümölcssalátát készítettek.

A környezettudatos nevelést, a sze-
lektív hulladékgyûjtés megtanítását,
az energiával való takarékoskodást
már a legkisebbeknél érdemes elkez-
deni, hiszen a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az óvodáskorúak alkal-
mazzák a programok során elsajátí-
tott ismereteket. 

FFöölldd  nnaappjjaa  aa  JJóókkaaii  uuttccaaii  óóvvooddáábbaann
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SSzzíínnvvoonnaall  ééss

ttrraaddíícciióó
Április 16-án harmadik alkalommal
rendezte meg a Szent Rókus Borlovag-
rend a Dunamenti Települések Borver-
senyét. 

SZIEGL ERIKA

A színvonalas verseny már nemzetközi-
nek tekinthetõ, hiszen Szlovákiából és
Szerbiából is érkeztek versenyzõk. Közel
negyven település 250 borát hat bizottság
bírálta el Frittmann János, soltvadkerti bo-
rász elnökletével. Pálffy István (volt hír-
adós, országgyûlési képviselõ), mint a ver-
seny fõvédnöke második alkalommal kö-
szöntötte a résztvevõket, kiemelve a magas
szintû szakmaiság és a tradíciók összekap-
csolását. 

Keresztes Lajos polgármester köszöntõ-
jében a harmadik alkalom hagyományte-
remtõ fontosságát hangsúlyozta. Vorák Jó-
zsef, a lovagrend nagymestere a versenyt
követõ ebéden megköszönte az aktív tagok,
a bírálók és a szponzorok munkáját, és  re-
ményét fejezte ki a jövõ évi folytatásra.

A húszpontos bírálat rendszer alapján az
alábbi eredmények születtek:

Aranyérmesek újvörös kategóriában:
Tomolik János (Bölcske) Cabernet

Sauvignon, Bacs Sándor (Madocsa) Kék-
frankos, Bukovics István (Dunaföldvár)
Cabernet Sauvignon, Gallai Sándor
(Dunaföldvár) Cabernet Franc, Tóth Géza
(Baracs) Merlot barrique, Pletser Lajos
(Adony) Cabernet Sauvignon, Gallai Péter
(Dunaföldvár) Kékfrankos, Paulis Tibor
(Marcelháza - Szlovákia) Kékfrankos,
Tóth Géza (Baracs) Cabernet Sauvignon
barrique.

Aranyérmesek újfehér kategóriában:
Vorák József (Bölcske) Sauvignon

Blanc szûretlen, Polhammer László
(Süttõ) Müller Thurgau + Rizlingszilváni
Paulusz Imre (Adony) Rajnai Rizling, Né-
met József (Érd) Olaszrizling, Dr. Tóth
Mihály (Bölcske) Olaszrizling, Tomolik
János (Bölcske) Sauvignon Blanc, Dóró
Ernõ (Akasztó) Kövidinka, Nyergesi Re-
zsõ (Nyergesújfalu) Rizlingszilváni,
Tomolik János (Bölcske) Sauvignon Blanc
+ Chardonnay.

Aranyérmesek óvörös kategóriában:
Kelemen Róbert (Dunaföldvár) Caber-

net Sauvignon, Tilky Péter (Paks) Merlot,
Molnár Géza (Dunaszentgyörgy) Merlot,
Molnár Attila (Bölcske) Cabernet Sauvi-
gnon, Szedmák István (Paks) Cuvée, Bar-
tos Kálmán (Lábatlan) Cabernet Sauvi-
gnon, Puch József (Madocsa) Cabernet
Sauvgnon+Cabernet Franc, Dr. Sûrû János
(Dunaföldvár) Cabernet Sauvignon, Mol-
nár Géza (Dunaszentgyörgy) Cabernet
Sauvignon.

Aranyérmesek ófehér kategóriában:
Tóth Géza (Baracs) Olaszrizling, Hudák

Mihály (Érd) Ötszõlõ házasítás.

Aranyérmesek rose kategóriában:
Tomolik János (Bölcske) Cabernet

Sauvignon + Kékfrankos rose, Kovács Za-
lán Mihály (Paks) Rose. 

VVaarráázzssllaattooss

ppiillllaannaattookk
„Az én templomom és annak szentjei”
címmel önálló kiállítással mutatkozott
be a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár-
ban Fabó Ferenc természetfotós, a Me-
zõfölt Természetfotó Egyesület elnöke.

BALOGH EMESE

Fabó Ferenc utoljára 1997-ben lépett
egyéni kiállítással a nagyközönség elé, az
azóta eltelt idõben a Mezõföld Természet-
fotó Egyesület tagjaival közösen mutatta
be természetfotóit. „Az én templomom és
annak szentjei”címû tárlat az elmúlt 13 év
képeinek látványos, tematikailag és eszté-
tikailag is változatos válogatása.

Fabó Ferenc Dunaegyházán nõtt fel,
Dunaföldváron végezte a gimnáziumot,

gyermekkora óta járja a természetet; ért-
hetõ, hogy ehhez a vidékhez ezer szállal
kötõdik. A dunaföldvári szigetben, a ha-
lastónál, illetve az apostagi és akasztói
szikes pusztákon, szikes tavaknál készül
képeinek többsége, mely tájaknak na-
gyon gazdag a növény- és az állatvilága.
Mint mondta, bár évtizedek óta behatóan
tanulmányozza e vidéket, folyamatosan

itt keresi természetfotóinak témáit, nem
tudja megunni e tájat. Hisz’ ez a vidék
mindig rejteget olyan örömteli pillanato-
kat számára - legutóbb a vidrákkal való
találkozást -, amelyek miatt újra és újra
visszatér.

„Fotóimmal azt szeretném megmutatni,
bebizonyítani embertársaimnak, hogy a
háborúk, a pénz, a munkanélküliség, a
stressz világán kívül van egy másik világ
is, amelynek felfedezéséhez nem kell
pénz, mégis sok öröm, mérhetetlen bol-
dogság forrása, amelyet nem vehet el tõ-
lünk senki.”

Aki látták Fabó Ferenc természetfotóit, a
természet megörökített pillanatait, azt hi-
szem, egyetértenek az alkotóval. S talán
kedvet kaptak ahhoz is, hogy ne csak az õ
képein keresztül ismerjék meg vidékünket,
hanem a természetet járva maguk is rácso-
dálkozzanak környezetünk még létezõ
szépségeire. 

Fabó Ferenc
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DDiiáákknnaappii

vviiggaassssáággookk
A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási na-
pon a Magyar László Gimnázium diák
önkormányzata ismét diáknapot rende-
zett. Nánai Attila a DÖK elnöke koordi-
nálta a nap eseményeit. 

SZABADOS SÁMUEL

Az egyes osztályok különbözõ progra-
mokkal várták az érdeklõdõket. Napok-
kal elõtte megjelentek a látványos, figye-
lemfelkeltõ plakátok kellemes szórako-
zást ígérve az érdeklõdõknek. Többek
között a japán teaház italkülönlegessége-
ket kínált; a szervezõk erre az alkalomra
keleties hangulatot varázsoltak az osz-
tályterembe. 

A tornacsarnokban floorball bajnokság
zajlott, az ebédlõben az asztalitenisz sze-
relmesei próbálhatták ki ügyességüket.
Megelevenedett a hippivilág és Wood-
stock szelleme is néhány órára. A vak-
színház életszituációkat mutatott be, a
rock quiz terembõl nosztalgia zene szólt,
de meg lehetet látogatni a kõkorszaki
szakik barlangját is. Hollywood izgalmas

világa mellett az élet játéka természettu-
dományos érdekességeket mutatott be, és
kellemes perceket jelentett a résztvevõk-
nek a mûvészeti vetélkedõ és a jelképes
világutazás is. 

A játék és a szórakozás mellé kulturális
program is párosult. A diákok és a pedagó-
gusok kisebb csoportokban a délelõtt fo-
lyamán megtekintették várban elõzõ nap
megnyílt kiállításokat: az ispánházban a
helyi képzõmûvészek tárlatát, a galériában
pedig elõdeink viseleteit láthatták. 

Ebéd után kezdõdtek a sportprogra-
mok. A tanár-diák nõi röplabda mérkõzé-
sen a tanárnõknek több csapattal is meg
kellett küzdeniük. Az udvaron a gimis fi-
úk válogatottja kispályás focimeccset ját-
szott a solti gimnázium csapatával, ahol
nagy küzdelemben végül hazai siker szü-
letett. A délutáni eseményeket a tanár-di-
ák focimeccs zárta. A végzõs fiúkból
összeállt alakulat nem tudta megakadá-
lyozni a megerõsített tanárcsapat gyõzel-
mét. 

Este a menzán bulival búcsúztak a vég-
zõs osztályok az alsóbb évfolyamoktól.
Rövid mûsorban elevenítették fel az itt töl-
tött évek fontosabb eseményeit, majd a kí-
vánságszámokból összeállított diszkó zár-
ta a napot. 

LLéélleekkttõõll  lléélleekkiigg

aa  RRááttkkaayy  LLáásszzllóó

IIrrooddaallmmii

KKáávvééhháázzbbaann
A Marcipán Cukrászdában megtar-
tott kávéházi összejövetelen 2011. áp-
rilis 19-én Orbán György elõadóestjét
láthatták az egybegyûltek.

BALOGH EMESE

Orbán György nem elõször vendéges-
kedett az irodalmi kávéházban; Kovács
Ferenccel közös Egy szenvedély margó-
jára címû elõadóestjével már 2008-ban
nagy sikerrel szerepeltek a Marcipán
cukrászdában. 

Idén a 125 éve született Tóth Árpád
sorai keltek életre Orbán György jóvol-
tából. A Lélektõl lélekig címû összeállí-
tásból a megjelentek ízelítõt kaphattak a
magány és fájdalom rövid életû költõjé-
nek verseibõl, prózai írásaiból, publi-
cisztikájából. 

Nagy Hõspróba és gyereknap
a várudvaron
Május 29. vasárnap 10 órától

Hõspróba Kiskelemen Bénivel, Dunaföldvár
hõsével (1.500 Ft)
A hõspróbákról bõvebb információ: www.hos-
proba.hu, www.varak-kastelyok.hu
A sikeres hõspróbázóknak ingyenes strand-
belépõ!

- Kézmûves játszóház és vásár
- Ugrálóvár
- A Holló Együttes mûsora
- Hõspróba menü a Vár Étteremben
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2011. május 10., 24., június 7., 21. 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.

D kategóriás buszvezetõi tanfolyam is indul.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Angol, német, latin, francia nyelvoktatás
Diákoknak óriási kedvezmény!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Külföldi munkára készülõknek beszédcentrikus felkészítés!

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. és Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.

Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

Megnyílt a Földvár Fogadó és Étterem Dunaföldváron, a
Pentelei u. 61./A. szám alatt.

Megújult környezetben a magyar és délszláv konyha ízeit,
csendes, nyugodt környezetet,

jó parkolási lehetõséget kínálunk vendégeinknek.
Vállaljuk rendezvények,

családi események lebonyolítását 60 fõig.
Változatos napi menüt 650 Ft-ért tudunk biztosítani. 

Szeretettel várja Önöket Horváth János üzletvezetõ és Ho-
moki László konyhafõnök.

Érdeklõdni a 75/441-386-os telefonszámon lehet.



13.

TTaarrttjjaa  kköözzééppmmeezzõõnnyy--

bbeellii  ppoozzíícciióójjáátt  aa  DDFFCC

A tabella 7. helyén áll megyei elsõ osztá-
lyú gárdánk, ami egy stabil középcsapat
pozíciójának felel meg. 

SZABADOS SÁMUEL

A 21. fordulóban Szedrest fogadtuk ha-
zai pályán. Ellenfelünk már az elsõ félidõ-
ben alaposan meglepett bennünket, a fél-
idõ közepén 2:0-ra vezettek. Pontatlanság,
figyelmetlenség jellemezte játékunkat.
Meglepõdve a hirtelen kialakult eredmény
miatt a földvári fiúk nagyobb lendületre
kapcsoltak, ez Benedikti révén gólt hozott
számunkra. Ellenfelünk viszont félve az
egyenlítéstõl ismét felülkerekedett, és a
félidõ vége elõtt ismét kapunkba talált.
1:3-mal fordultak a csapatok. A második
félidõben nem sokat változott a játék képe,
vendégeink támadtak többet. Kapusunk,
Nagy Gábor büntetõt védett, majd a 80.
percben újabb gólt kaptunk. Ezután mind-
két gárda beletörõdve az eredménybe
passzív mezõnyjátékkal húzta az idõt, 1:4-
es vereséget szenvedtünk. Fiataljaink vi-
szont kitettek magukért, 3:0-ás gyõzelmet
arattak. 

Az õcsényi vendégszereplésünk szép
sikerrel zárult. Az elõmérkõzésen az
ifisták 1:1-es döntetlenükkel pontot sze-
reztek. A felnõttek összecsapásán ezúttal
mi kezdtünk jobban. Schulteisz Attila,
majd Princz Gábor távoli szabadrúgás
góljával 2:0-ás vezetéshez jutottunk. Ez-
után jött a meglepetés: a házigazdák fe-
gyelmezett, tudatos játékukkal kiegyenlí-
tettek. Érthetetlen volt csapatunk vissza-
esése. Szerencsére jött a szünet, mely
után taktikát váltva kezdett focizni csapa-
tunk. Tudatosan védekezve kerestük a
gólszerzés lehetõségét. A fegyelmezet já-
téknak köszönhetõen ez Benedikti révén
sikerült is. Ezután az eredmény megtartá-
sára törekedtünk, és értékes 2:3-as gyõ-
zelmet könyvelhettünk le. 

A következõ fordulóban Dunakömlõdöt
fogadtuk. A papírforma mellettünk szólt,
de értékes pontokat vesztettünk ezen a ta-
lálkozón. Már az 5. percben Schulteisz At-
tila góljával vezetéshez jutottunk. Sike-
rünknek azonban nem sokáig örülhettünk,
mert vendégeink még az elsõ félidõben ki-
egyenlítettek. A második félidõ közepén
ismét a kömlõdiek szereztek gólt. Ezután
már az egyenlítésért küzdöttünk. Benedik-

ti szemfülességének köszönhetõen ez sike-
rült. A hátralévõ percekben mindkét csapat
inkább a biztonságos védekezésre kon-
centrált, 2:2 lett a végeredmény. Ifistáink
magabiztos 5:2-es gyõzelmet arattak. 

Május elsején a második helyezett
Bátaszék otthonában léptünk pályára. Esõs
idõben, mély talajú pályán került sor a ta-
lálkozóra. Az elõjelek számunkra nem vol-
tak kedvezõek, mivel több alapemberünk
például Mészáros, Hargitai és Princz Gá-
bor sérülések, eltiltások miatt nem léphe-
tett pályára.  A vendégek számára volt na-
gyobb a tét, hiszen bajnokesélyesek és sze-
retnének feljutni a harmadosztályba. En-
nek szellemében játszottak. Az elsõ ne-
gyedórában már 2:0-ra vezettek. A félidõ
elõtt Schulteisz Attilának sikerült gólt sze-
reznie, ezzel élt a remény a pontszerzésre.
A második félidõben ismét a hazaiak kezd-
tek határozottabban, rövid idõ alatt újabb
két gólt kaptunk. Nem sokkal késõbb a ha-
zaiak ötödik góljával kialakult az 5:1-es
végeredmény. A fiatalok 4:1-es vereséget
szenvedtek. 

EEllkkeezzddõõddöötttt  aa

vveerrsseennyysszzeezzoonn

Húsvét vasárnapján a gyermek és ifjú-
sági horgászversennyel kezdõdött a jel-
képes szezon a Dunaföldvári Sporthor-
gász Egyesület számára. A két kategóri-
ában induló fiatalok nagy részét a szü-
lõk is elkísérték, akik fõleg szakmai ta-
nácsokkal látták el a résztvevõket.

SZABADOS SÁMUEL

A program az elméleti résszel kezdõ-
dött; feladatlapot kellett megoldani. A

kérdések a halak mindennapi életéhez és
a horgászat szabályaihoz kötõdtek,
Müller Attila ifjúsági felelõs szerint ala-
posan felkészültek a versenyzõk. A gyer-
mek kategória hat fõs mezõnyében Bogár
Istvánt és Szabados Norbertet megelõzve
a dunaegyházi Sztik Szilvia bizonyult a
legeredményesebbnek, az ifjúsági cso-
portban Hujber János nyert Györkõ Ben-
ce és Nagyfaludi Zsolt elõtt. 

A halfogó versenyen ezúttal a békés ha-
lak kerültek horogra. A gyermekek köré-
ben szoros eredmény alakult ki: Bogár Pé-
ter nyert 1620 grammal, a második helye-
zett Sztik Szilvia 1590 gramm súlyú
mennyiséget fogott, Szabados Norbert
1120 grammal lett a harmadik. Az ifjúsági
kategóriában 2140 grammal Nagyfaludi
Zsolt lett az elsõ, a második helyen Bogár
István, a harmadik helyen Györkõ Bence
végzett. 

Az év során gazdag választékot kínál a
versenynaptár. Május 8-án a felnõttek bé-
kés halfogó versenyére kerül sor. Újdon-
ságnak számít a június 18-19-én rende-
zendõ 24 órás harcsafogó verseny. A ku-
riózumnak számító megmérettetés iránt a
szervezõk szerint már sokan érdeklõdtek.
Augusztus 20-án a dunaegyházi gátnál



folytatódik a sorozat, szeptember 4-én
pedig a hosszú évekig elnöki tisztet be-
töltõ Nagy Sándor tiszteletére elnevezett
emlékversenyre kerül sor. A korábbi ha-
gyományok szerint idén is a rablóhal-fo-
gó verseny zárja a szezont november 6-
án. 

A versenyekkel kapcsolatos információk
a kiírt idõpontok elõtt három héttel megje-
lennek az egyesület honlapján és a hirdetõ
táblákon. Jó hír a horgászok számára, hogy
idén - az egyesületi elnök értesülései sze-
rint - a korábbi évekhez viszonyítva na-
gyobb halmennyiséget telepítenek a Kis-
Dunába. 

OOddaa  aa  vveerreettlleennsséégg

A tavaszi negyedik fordulóban még fölé-
nyes gyõzelmet aratott városi férfi kézi-
labda csapatunk Bácsalmás ellen a regi-
onális bajnokság felsõházi rájátszásá-
ban. Magabiztos játékkal 39:19-re gyõz-
tük le ellenfelünket. Igazi erényeit csil-
logtatva játszott gárdánk:  gyors táma-
dások, stabil védekezés. 

SZABADOS SÁMUEL

A következõ hétvégén szabadnap várt a
fiúkra, egy hetet pihenhettek. A szünet úgy
tûnik nem tett jót a társaságnak. Április 30-
án Kunszentmiklóson folytattuk a bajnoki
szereplést. Mindenki tisztában volt azzal,

hogy nagy a jelentõsége ennek a találkozó-
nak, a bajnoki cím sorsa dõlhet el. A Mik-
lós KC a mezõny egyik legerõsebb alaku-
lata. Legyõzésükkel biztosíthattuk volna
vezetõ helyünket a tabellán. Sajnos, nem
így alakultak a dolgok. A házigazdák az el-
sõ perctõl keményen, határozottan játszot-
tak. Nem tudtuk a lépést tartani velük,
hosszú percek teltek el, hogy nem tudtunk
gólt szerezni. Idegesen játszottak a fiúk,
talán a tét is nyomasztóan hatott rájuk,
helyzetkihasználásunkkal sok probléma
volt. 25:19 arányú vereséggel zártuk a ta-
lálkozót. 

A bajnokság során az elsõ vereséget
szenvedtük el. Szép, hosszú sorozat sza-
kadt meg ezen a napon, a tavasz legfon-
tosabb mérkõzésén. A vereség egyben
posztcserét is jelentett a tabellán: a Mik-
lós KC mögött a második helyre szorul-
tunk. 

Öt forduló van még hátra a bajnokság-
ból. A kunszentmiklósiak játékerejét is-
merve kicsi az esély, hogy valamelyik egy-
let legyõzze õket.  Ha csodák nincsenek is,
a sportban a pályán bármi elõfordulhat. A
hátralévõ feladat, hogy mindegyik meccset
tisztességgel végigküzdve megnyerjük, er-
re a papírforma szerint van esély. Remény-
kedünk abban, hogy a Miklós KC pontokat
veszít, ha máshol nem, hát az utolsó fordu-
lóban, mikor ismét velünk találkozik. Re-
méljük, hogy itt dõl el a bajnoki cím sorsa.
Játékstílusukat most már ismerjük, tudás-

ban, erõnlétben nem sokkal múltak felül
minket. Lehet, hogy a pillanatnyi forma, és
az idegek harca fogja eldönteni a találko-
zót. Addig is reménykedjünk és szurkol-
junk! 

FFööllddvváárrii  ddiiáákkookk

ssiikkeerreeii  aa  dduunnaaúújjvváárroossii

ssppoorrttiisskkoolláábbaann

A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános
Iskola sporttagozatára több dunaföld-
vári diák is jár. Az iskola az utánpótlás
nevelés terén országos hírû. 

SZABADOS SÁMUEL

Varró Máté gumiasztalos tornász sike-
reirõl már többször beszámoltunk. Máté
nagyszerûen zárta a múlt évet is. Az A
kategória kezdõ csoportjában elsõ lett,
bemutató gyakorlatában a 10 elembõl ki-
lenc szaltó volt. Ezek közül a dupla szal-
tó hátra elõször került a versenyelemek
közé, a gyakorlatot Máté remekül kivite-
lezte. 

Idén Máté a márciusi budapesti évadnyi-
tó versenyen korosztályában ismét elsõ he-
lyen végzett. A verseny színvonalát emel-
te a külföldi sportolók - angol, orosz, uk-
rán gyerekek - szereplése. A Dunaferr SE
szinte valamennyi versenyzõje jól szere-
pelt; elmondható, hogy mára a sportág
egyik hazai fellegvára Dunaújváros lett.
Áprilisban a Balatonfüreden rendezett di-
ákolimpián Máté negyedszer lett aranyér-
mes. Korosztályában – úgy tûnik - jelenleg
legyõzhetetlen. Legközelebb májusban
Dunaújvárosban a házi gumiasztal verse-
nyen bizonyíthat a tehetséges tornászpa-
lánta. 

Szintén sikeresek az újvárosi sportis-
kola földvári úszónövendékei. Varró Ré-
ka, Szõke Zoltán és Somogyvári Lili
eredményesen szerepelnek a különbözõ
versenyeken. Varró Réka (Máté testvére)
a múlt évben osztályában a legeredmé-
nyesebb úszó címet nyerte el. Sikerei el-
ismeréseként egy serleget kapott. A Tata-
bányán megrendezett Regionális Béka
Seregszemlén Réka az 50 és a 100 méte-
res gyorsúszásban is elsõ helyen végzett,
bejutott az idei diákolimpia döntõjébe,
ahol 50 méteren a legjobb idõt úszta. A
Béka Seregszemlén Szõke Zoltán is ér-
met szerzett, az 50 méteres hátúszásban
másodikként ért célba. 

14.



OOvviiss  oolliimmppiiaa  aa

ssppoorrttppáállyyáánn

Ilyen még nem volt városunk sporttörté-
netében, óvodásoknak szerveztek mini
olimpiát. A kistérségi óvodák testnevelé-
si munkaközösségének vezetõje Szen-
tesiné Rátkai Éva számolt be az ese-
ményrõl lapunknak. 

SZABADOS SÁMUEL

A testnevelési munkaközösség körében
született meg az olimpia ötlete, melyen a
helyi, a bölcskei és madocsai nagycsopor-
tosok 10 fõs csapatai (öt fiú és öt lány) vet-
tek részt. A versenyszámok összeállítása-
kor az óvónõk az életkori sajátosságokhoz
igazodtak. A futószámok szerepeltek na-
gyobb arányban, melyeket különbözõ fel-
adatokkal, akadályokkal tettek érdekesé. A
dobószámokat a különbözõ méretû labdák-
ra építették fel. 

Bár az idõjárás nem kedvezett az ese-
ménynek, az esõs, néha viharos szél kel-
lemetlenné tette az idõt, a gyerekek na-
gyon élvezték a mozgást és a verseny-
zést. Az óvónõk és dajkák mellett a szü-
lõk is részt vettek a szervezésben, lebo-
nyolításban, és közülük kerültek ki a ver-
senybírák is. 

A munkaközösség vezetõje szerint az
ovis olimpia célja kettõs volt: megsze-
rettetni a gyerekekkel a mozgást, a
sportot, valamint a szabályok betartásá-
nak, a tisztességes versengés élményé-
nek és hangulatának átélése. Mint álta-
lában miden sportversenyen, itt is a
részvétel volt a fontos. A nap végén
minden kis olimpikon emlékérmet
akaszthatott a nyakába, oklevéllel tér-
hetett haza. A helyezettek kisebb jutal-
makat is kaptak. 

A csapatok összteljesítményét termé-
szetesen értékelték. A gyõztesnek járó
vándorserleget, melyet Velics Csaba
adományozott, elsõ alkalommal a József
téri óvodások vehették át. Gyõzelmük
nem volt igazán meglepetés, mivel ovi-
juk közvetlenül a sportpálya mellett van,
így gyakran járnak át mozogni, sportol-
ni. 

Az érdeklõdésre és a sikerre való tekin-
tettel az ovis olimpiát jövõre is megrende-
zik. Az idei év tapasztalatait felhasználva
remélhetõen jövõre még szervezettebb, ér-
dekesebb és élményt adóbb lesz a prog-
ram. 

15.



Szuper akciók májusban is!
Foltos 1250 gr kutyakonzerv 199 Ft/db

Alfi dog 10 kg kutyatáp 1.299 Ft/zsák

LARA CAT 100 gr konzerv cicáknak 89 Ft/db

Mirelit áruk már 85 Ft/kg ártól

A további akciókat megtalálja havonta

megjelenõ szórólapunkon, a www.alpha-

zoo. hu weboldalon, vagy érdeklõdjön

személyesen üzletünkben!
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Bûnügy:

A múlt hónapban több kisebb értékben

elkövetett lopás történt. Ezek közintézmé-

nyekben és közterületen elkövetett cselek-

mények voltak. Az elkövetõket a rendõrség

elfogta, sajnálatos módon fiatal, illetve

gyermekkorúak.

Május 4-én Bölcskén állatkínzáshoz ri-

asztották a rendõrséget. Egy kutyát több-

ször baltával fejbe vertek, sérülése olyan

súlyos volt, hogy az állatorvosnak el kellett

altatnia az állatot.

Az elkövetõt állatkínzásért elõállították,

kihallgatása megtörtént.

A rendõrség felhívja azoknak a tulajdo-

nosoknak a figyelmét, akiknek külterületen

ingatlanaik vannak (például: volt tsz- épü-

letek, hodályok), hogy figyeljenek tulajdo-

nukra, alkalmazzanak vagyonõrt! Az elha-

gyottnak tûnõ épületekbõl tolvajok vasat,

gázolajat loptak.

Közlekedés:

Minden közlekedõ tartsa be a KRESZ

szabályait, legyen tekintettel a közlekedés

többi résztvevõjére! A kerékpárosok, mo-

torosok száma megnõtt a tavasz beköszön-

tével, a szabályok rájuk is vonatkoznak.

Több esetben ittas szabálysértõ miatt kel-

lett intézkednie a rendõrségnek.

Ismételten felhívjuk a gépjármûvel köz-

lekedõk figyelmét arra, hogy a Kossuth La-

jos utcán megnõtt a forgalom. Vezessenek

türelmesen, óvatosan különösen a reggeli

csúcsforgalomban, vigyázzanak az új isko-

la közelében a tanulókra. Közlekedésüket a

rendõrség is segíti. 

A Duna-part, a park a sétáló, pihenésre

vágyóké. Ne száguldozzanak autóval, mo-

torral a sétálók között, és a parkba se hajt-

sanak be gépjármûvel, ott ne motorozza-

nak! 

Sokan dolgoznak azért, hogy a városnak

ez a szép helye gondozott, rendezett le-

gyen, ne tegyék tönkre munkájukat! Vi-

gyázzunk környezetünk értékeire! 

13. péntek

A SAS

14. szombat

HONNAN TUDOD?

20. péntek

MACI LACI

21. szombat

HOPP

27. péntek

CSÚCSHATÁS

28. szombat

FORRÁSKÓD

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár

500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete

elõtt 1 órával!

MÁJUS

AA  hháázziioorrvvoossookk  ppéénntteekk  ddéélluuttáánnii

1122  óórrááttóóll  1177  óórrááiigg  ttöörrttéénnõõ

rreennddeellééssii  iiddeejjee

2011. május 13. Dr. Palkó Ágnes

2011. május 20. Dr. Móricz Zoltán

2011. május 27. Dr. Hallai Róbert 

2011. június 03. Dr. Englert Rolland

2011. június 10. Dr. Palkó Ágnes
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