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KÖZÉLETI LAP

A Magyar László Gimnázium
és Szakiskola Tagintézmény
ballagási ünnepségein 87 vég-
zõs diák köszönt el tanáraitól,
iskolatársaitól.

nBALOGH EMESE

A szakiskolában 2014. április
30-án 13 élelmiszer- és vegyi
áru eladó, illetve szerkezetlaka-
tos tanuló köszönt el az iskola
közösségétõl. Az ünnepségen a
szakiskolai tanulmányok idején
végzett kiemelkedõ tanulmányi
illetve közösségi munkája elis-
meréséül Ignácz Szilvia és Si-
mon Diána, példamutató szor-
galma jutalmául Boros Dávid, a
közösségért végzett tevékenysé-
géért pedig Molnár Adrián ve-
hetett át jutalomkönyvet. 

A szakiskolában a tanulmá-
nyokat lezáró vizsgák 2014. má-
jus 28-án a szerkezetlakatosok
gyakorlati vizsgájával kezdõd-
nek majd. 

A gimnáziumban 2014. május
3-án három osztály 74 tizenkette-
dikes tanulója köszönt el az alma
matertõl. A tantestület tagjai
idén is szavaztak arról, hogy a
középiskolai évek alatt vég-
zett tanulmányi illetve kö-
zösségi munkája alapján
kik írhatják be nevüket a
Magyar László Gimná-
zium 1956 óta vezetett

Aranykönyvébe.

Kiváló tanulmányi munkája,
példamutató kötelességteljesíté-
se és kiváló sporttevékenysége
elismeréséül idén Bartalos Haj-
nalka érdemelte ki a kiemelt
aranykönyvesnek járó elisme-
rést. Bancsók Tamás és Horváth
Csenge kiváló tanulmányi mun-
kája, Kelemen Dorottya kiemel-
kedõ közösségi tevékenysége
jutalmául írhatta be nevét az
Aranykönyvbe. 

A nevelõtestület könyvjutalom-
mal díjazta további kilenc diák
négy illetve hat éves tanulmányi,
közösségi, illetve sportmunkáját.
Jó tanulmányi eredményéért Fe-
kete Viktória, Gáborik Renáta,
Kozák Tamara, Lehoczki Luca és
Nagy Vivien Gordána, közösségi
munkájáért Tumpek Nikolett,
sporttevékenységéért Bajnok Dó-
ra, Csányi Gergõ és Garda Ádám
részesült elismerésben. 

A Magyar László Gimnázi-
umban az írásbeli érettségi
vizsgasorozat május 5-én kez-
dõdött; a szóbeli vizsgák júni-

us 17-én indulnak és június
26-án érnek véget

majd. n
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Az országgyûlési
választások
dunaföldvári
eredményei
Április 6-án zajlottak a
2014. évi országgyûlési vá-
lasztások. Dunaföldváron
jól szervezetten, rendzava-
rások és rendkívüli esemé-
nyek nélkül ment végbe a
szavazás. 

nBAKSAY ERIKA

Az egyetlen rendkívüli
esemény az egyik szavazó-
köri tag rosszulléte volt, de
már a szavazóurnák lezárása
után, így ez nem zavarta meg
a szavazókör munkáját, leg-
feljebb a szavazatszámlálást
hátráltatta idõben. 

Az országgyûlési választás
másnapján Bárdos Lászlóné
dr., Dunaföldvár címzetes
fõjegyzõje tájékoztatása sze-
rint a szavazóköri jegyzõ-
könyvek adatai alapján a kö-
vetkezõ helyi eredmények
születtek a parlamentbe ju-
tott pártokat figyelembe vé-
ve.

A dunaföldvári 7072 vá-
lasztópolgár 57,13 %-a jelent
meg az urnáknál.
Listás szavazás: 

FIDESZ-KDNP: 48%
Jobbik: 25, 46%
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP: 20,24%
LMP: 3,4%
Egyéni jelöltek:

Hirt Ferenc (FIDESZ-KD-
NP): 47%
Bencze József (Jobbik): 26%
Heringes Anita (MSZP-E-
GYÜTT-DK-PM-MLP):
20,2%
Harmat Gabriella (LMP):
3,35% (3. választókerületi
adat) n

Május elsejétõl önálló be-
avatkozási jogot kapott váro-
sunk önkéntes tûzoltó egye-
sülete. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy olyan esetekben
is önállóan járhatnak el, me-
lyeknél korábban csak a hi-
vatásosok avatkozhattak be. 

nSZABADOS SÁMUEL

E jog elnyeréséhez kellett a
megmérettetés, mely során a
megyei katasztrófavédelem, il-
letve a paksi kirendeltség szak-
emberei elõtt kellett gyakorlatot
tartani. A feladat két részbõl állt.

Az elsõben szabad téren két au-
tó ütközését imitálták, ahol tûz
ütött ki. Az oltást, illetve az au-
tóból való mentés mozzanatait
kellett bemutatniuk a földvári
tûzoltóknak. A második esetben
lakástûznél kellett két személyt
kimenteni légzõkészülékkel és
alapellátást biztosítani a szá-
mukra. 

Csányi Imre egyesületi pa-
rancsnok szerint az állomány a
feladatokat precízen végrehaj-
totta. Több ilyen esetben kellett
már beavatkozniuk, így nem
volt ismeretlen a szituáció szá-

mukra. A szakemberek is ha-
sonlóan értékelték a gyakorla-
tokat, így a megfelelt minõsí-
tést kapták a földvári tûzoltók.
A bizottság jelezte, hogy az ál-
lomány kiválóan teljesítette a
meghatározott feladatokat, de
az értékelés során csak két mi-
nõsítés közül választhattak: a
nem megfelelt, illetve a megfe-
lelt közül. 

Nagy megtiszteltetés a föld-
vári egyesület számára a minõ-
sítés, hiszen országosan eddig
12 egyesület kapta meg ezt a
jogot, a megyében pedig csak a
dunaföldvári tûzoltók. Az új
szerepkör elsõsorban az admi-
nisztrációban jelent többlet
munkát, hiszen a helyi egyesü-
let tagjai már többször hajtot-
tak végre beavatkozásokat a hi-
vatásosok kiérkezése elõtt, te-
hát a feladat nem ismeretlen a
számukra. 

Csányi Imre néhány szóban
beszámolt az eddigi év esetei-
rõl is. Április végéig 13 alka-
lommal kellett beavatkozniuk,
ebbõl egy lakástûz sajnos ha-
lálesettel végzõdött, részben a
kései riasztás miatt. Szabadtéri
tûzeset az idén még nem volt,
ami a lakosok tûzrendészeti fe-
gyelmezettségére utal. n

Rendszerbeállító gyakorla-
tot tartottak a tûzoltók

Az Országos Polgárõr Szö-
vetség éves közgyûlésén vette
át a Polgárõr Érdemkereszt
arany fokozatát Puskás Ildi-
kó, a Tolna Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetségének
irodavezetõje.

nBAKSAY ERIKA

Budapesten, a Rendõrpalo-
tában Dr. Túrós András, az
Országos Polgárõr Szövetség
elnöke adta át az elismerést.
Ahogy azt Puskás Ildikó el-
mondta, a Tolna megyei szö-
vetség 72 megyei szervezetet
fog össze. Munkájának legna-
gyobb nehézsége az adatgyûj-

tés a társadalmi munkában
dolgozó emberektõl, legszebb

része viszont pont az embe-
rekkel való foglalkozás. Ez
nagy türelmet, empátiát, más-
felõl sok örömet jelent a szá-
mára. Közel állnak hozzá a

Polgárõr kitüntetések

Puskás Ildikó

Ü



3.

szervezési feladatok, ese-
mények - például a polgárõr-
nap szervezése - már csak
azért is, mert itt érzi igazán,
hogy a polgárõr társadalom
elfogadta õt, és megbecsüli a
munkáját. 

Széles János, a Tolna Me-
gyei Polgárõr Szövetség elnö-
ke Dr. Pintér Sándor belügymi-
nisztertõl vette át azt a fest-
ményt, amellyel nemcsak a
megyei szövetség, de az elnök
sokéves munkáját is elismer-

ték. Széles János elmondta,
hogy az utóbbi 4 évben erõtel-
jesen érezhetõ volt az a kor-
mányzati szándék, hogy támo-
gassák és fejlesszék a polgárõr
szervezetek munkáját. Ebben
az idõszakban 3,4 milliárd Ft-

ot fordítottak a szervezet meg-
erõsítésére, Tolna megyében
tavaly 17, idén 29 millió Ft-ot.
Emellett pályázati forrásokból
nemrégiben 10 új Suzuki gép-
kocsi erõsíti a polgárõrség gép-
parkját a megyében. n

Ü

Jákli Viktor, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Duna-
földvári Önkéntes Csoportjá-
nak vezetõje Apor Vilmos
ezüst érdemkeresztet vett át
Pécsett, a Málta magyaror-
szági megalakulásának 25.
évfordulójára megrendezett
ünnepség-sorozaton. 

nBAKSAY ERIKA

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat magyar katolikus jó-
tékonysági hálózat, melyet a
Máltai Lovagrend alapított.
Magyarországon 1989 óta mû-
ködik, 1994 óta Dunaföldvá-
ron, a pécsi csoport után a má-
sodik legtevékenyebb csoport-
ként a régióban. A dunaföldvá-
ri csoport nemcsak a városban,
de annak 20 km-es körzetében,

illetve külföldön is végez jóté-
konysági munkát. Az önkéntes
szolgálat mellett mûködik vá-
rosunkban a Támogató Szolgá-
lat is, melynek vezetõje Lipták
Tamás. A Máltai Szeretetszol-
gálat helyi csoportjának lelki
vezetõje a mindenkori katoli-
kus plébános, jelenleg Petkó
Tamás.

Ahogy azt Jákli Viktor, a ki-
tüntetés birtokosa elmondta, a
Máltában nem jellemzõ a ki-
tüntetések gyakori adományo-
zása. A mostani rendezvényen
a régióban négyen kaptak elis-
merést önkéntes munkájukért.
A pécsi rendezvény szakmai
találkozóval kezdõdött, melyen
Lipták Tamás képviselte a he-
lyi csoportot. A másnap püspö-
ki szentmisével indult, majd a

székesegyház melletti kõtárban
megrendezett ünnepi emlék-
gyûlésen adták át a rangos ki-
tüntetéseket. Az ünnepségen
jelen volt Kozma Imre atya, a
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat egyik alapítója és lelki veze-

tõje, illetve Gyõri Dani Lajos, a
szervezet világi vezetõje. Az
Apor Vilmos ezüst érdemke-
resztet Jákli Viktor Kállay
Ubul Tamástól, a Magyar Mál-
tai Lovagok Szövetségének el-
nökétõl vette át. n

Máltai elismerés

Jákli Viktor

A Dunaföldvár-Bölcske-Ma-
docsa kistérség önkormány-
zatai által alapított „Év rend-
õre“ címet idén Böröcz Ro-
land rendõr-törzsõrmester,
Bölcske körzeti megbízottja
vehette át.

nBAKSAY ERIKA

Böröcz Roland Siklóson
kezdte meg rendõri munkáját,
majd - mivel felesége duna-
földvári - a paksi kapitányságra
jelentkezett. Innen került 2012
decemberében Dunaföldvárra,
tavaly november óta pedig
Bölcske körzeti megbízottja.

Ahogy azt Dr. Kuti István,
Paks rendõrkapitánya elmond-

ta, az elismerésben nagy szere-
pet játszik a lakosok elismeré-
se. A körzeti megbízott akkor

dolgozik jól, ha a lakosok
megbecsülik, felnéznek rá.
Hogy viszonylag tapasztalat-
lan újoncként õ kapta meg ezt
az elismerést, jelzi, hogy a fia-
tal rendõrt mind a kollégái,
mind a bölcskeiek gyorsan el-
fogadták. 

Kulcsár Szabolcs, a Duna-
földvári Rendõrõrs parancsnoka
elmondta, hogy az „Év rendõre“
cím odaítélésérõl a kollégák sza-
vazatai alapján döntenek, illetve
a segítõkészséget, a szakmai rá-
termettséget, a felkészültséget
veszik figyelembe.  Ebben az ér-
telemben tehát a díj abszolút
szakmai. Az elismerés mögött
azonban az emberség, a nemes
értelemben vett szolgálat, és
azon keresztül a nyilvánvaló hi-
vatástudat áll. n

Az év rendõre

Böröcz Roland
rendõr-törzsõrmester

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Kiss Lajos
Csaba

Petrovics
Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK



Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-
testülete április 29-én tartot-
ta soros ülését, melynek napi-
rendjén 18 nyilvános és egy
zárt ülésen tárgyalandó téma
szerepelt.

nBAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képvi-
selõk beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõ-
de 2013. évi költségvetési zár-
számadását fogadták el, ezt kö-
vetõen elfogadták Dunaföldvár
Önkormányzatának 2013. évi
ellenõrzési jelentését, majd a
DDIF Zrt. (Dunaföldvári
Dunaparti Idegenforgalmi Zrt.)
2014. évi üzleti tervét is.

A testület úgy döntött, hogy
engedélyezi a 2014. évi költ-
ségvetésben biztosított - össze-
sen bruttó 6.400.000 Ft - pénz-
ügyi keret felhasználását a mû-
velõdési ház lapos tetõ szigete-
lésére, a kisudvar tetejének fel-
újítására, az udvar csapadékvíz
elvezetésének és térburkolásá-
nak kiépítésére, valamint a
könyvtári olvasóterem átalakí-
tására, festésére. A fennmaradó
bruttó 38.659 Ft a mûvelõdési
ház és könyvtár költségvetését
terheli.

A következõ napirendben a
képviselõk úgy döntöttek, hogy
a város költségvetésébõl
20.197.039 ezer Ft fejlesztési
célú visszatérítendõ támogatást
nyújtanak a Dunaföldvári
Sporthorgászok Egyesülete ré-
szére az MVH által megítélt
„Közép-Dunamente horgászati
és szabadidõs tevékenységei-
nek fejlesztése“ címen futó fej-
lesztési céljaik megvalósításá-
hoz, melyet az egyesület az el-
nyert pályázati támogatási ösz-
szegbõl fizet majd vissza.

Ezután a testület 500 ezer Ft
támogatást szavazott meg a Le-
vendula Mûvészeti Iskola ré-

szére, illetve úgy határozott,
hogy Dr. Jancsó Erzsébet házi
gyermekorvos rendelõjének
tisztasági festéséhez és a nyí-
lászárók állagmegóvó mázolá-
sához biztosítja az anyagokat.
A festési és mázolási munkákat
a D-B-M Mikrotérségi Óvoda
és Bölcsõde karbantartói vég-
zik el.

A következõ napirendben az
önkormányzat 2016. március
31-ig meghosszabbította szol-
gáltatási szerzõdését a Part-
Oldalak Kulturális Egylettel,
elfogadta a Gyermekjóléti
Szolgálat, illetve a Családsegí-
tõ Szolgáltatás 2013. évi beszá-
molóját, majd gondoskodott a
Gyermekjóléti Szolgálat szer-
vezésében zajló egyhetes nyári
napközi és tábor, valamint ét-
keztetés lebonyolításához
szükséges feltételekrõl.

A testület megtárgyalta és el-
fogadta a 2013. évi közfoglal-
koztatásról szóló tájékoztatást,
illetve a Mezõõri Õrszolgálat
2013. évi beszámolóját. Elfo-
gadta a „Mélyépítési feladatok
négy éves idõtartamú keretköz-
beszerzéssel történõ ellátása“
tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, illetve
különbözõ társulásokba Hor-
váth Zsolt polgármestert dele-
gálta.

Módosította a Paksi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Társulá-
si Megállapodását, majd helyi-
séget biztosított a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara részére.

A zárt ülésen a képviselõk in-
gatlanvásárlásról döntöttek. n
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Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzle-
tek, irodák, ipari épületek, mellék-
épületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vé-
telhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûkö-
désével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

nBAKSAY ERIKA

Április 4-én, a délutáni
órákban a megyei ügyeletrõl
érkezett a jelzés, hogy egy
férfi a Dunába akarja ölni ma-
gát. Õ maga hívta az ügyele-
tet, hogy értesítsék a család-
ját. A korábban depresszióval
már kezelt férfit a kiérkezõ
rendõrök alsónadrágban, már

a Dunába gázolva találták.
Utánamentek, és megpróbál-
ták lebeszélni a tervérõl. Vé-
gül kénytelenek voltak kény-
szerítõ eszközt alkalmazni,
mivel az agresszíven és kissé
zavartan viselkedõ férfi ellen-
állt, akit a szerencsésen vég-
zõdõ mentõakció végén a du-
naújvárosi kórház pszichiát-
riai osztályára szállítottak. n

Öngyilkossági kísérletet
akadályoztak meg a
dunaföldvári rendõrök

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. április 30-

ával megszûnt a térítésmentes inert hulladéklerakási lehetõ-
ség a lakosság számára a volt Szinkron Tüzép telepén.

Ezt követõen az SPR TERRA 2006 Kft. által üzemeltetett
inert hulladéklerakó- és hasznosító telepre (Dunaföldvár,
7850 hrsz.) lehet szállítani térítés ellenében a településen ke-
letkezõ építési törmeléket.

A részletes árlista megtekinthetõ Dunaföldvár város hiva-
talos honlapján (www.dunafoldvar.hu), további információ
kérhetõ a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Mûszaki Irodáján (75/541-558), illetve az SPR TERRA
2006 Kft.-tõl (Képviselõje: Suska Pál elérhetõsége: +36
70/379-5652).

A cégnél lehetõség van konténeres elszállítás megrendelé-
sére is külön díjazási táblázat alapján.

A vállalkozó kérése, amennyiben hulladékot vinnének a te-
lephelyre, azt 24 órával elõtte a fenti telefonszámon jelezni
szíveskedjenek!

Horváth Zsolt, polgármester 
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Az év során a karácsonyi
adományosztás mellett a hús-
véti segélyezési akció a másik
jelentõs humanitárius prog-
ram a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat helyi szervezete
számára. Idén 240 csomag ta-
lált gazdára a nap során; két-
százat Dunaföldváron, a töb-
bit a környezõ településeken,
Solton, Bölcskén és Daru-
szentmiklóson osztották ki. 

nSZABADOS SÁMUEL

Garai János, a szolgálat raktá-
rosa szerint a csomagok száma
a korábbi évekéhez hasonló, a
karácsonyinál kissé kevesebb,

hiszen akkor több mint 300-at
osztottak ki. A csomagok tartal-
ma fõleg tartós élelmiszer volt,
például étolaj, tészta, cukor,
rizs, édesség. A gyermekes csa-
ládoknak természetesen játékot
is ajándékoztak. 

Az adományozottak névsorát
mindig problémás összeállíta-
ni, hiszen sok a rászoruló csa-
lád, idõs, beteg ember. Ajánlá-
sokat az iskolák, az egyházak,
a vöröskereszt és a családsegí-
tõ szolgálat is szokott tenni;
ezek alapján áll össze az ado-
mányozottak köre.

A csomagok tartalma a he-
lyi adományokból és a köz-

ponti raktár készleteibõl tevõ-
dött össze. A szolgálat egész
év során szívesen fogadja az
adományokat; fõleg ruhákat,
használati cikkeket, játékokat

visznek sokan a raktárba, s a
külföldi kapcsolatoknak kö-
szönhetõen szintén sok ado-
mány gyûlik össze az év so-
rán. n

Április 23-án rendkívüli tes-
tületi ülést tartott Dunaföld-
vár város önkormányzata. A
rendkívüliséget a szoros pá-
lyázati határidõk indokolták. 
A döntésekrõl Dr. Süveges
Árpádné alpolgármester szá-
molt be.

nBAKSAY ERIKA

Az képviselõk döntöttek a
közbiztonság javítása érdekében
beadandó kamera-pályázatról. A
Dunaföldváron történt téli betö-
rések is erõsen ösztönözték a

testületet, hogy kiépítsék a váro-
si kamera-rendszert, melynek
bekerülési költsége 17 millió Ft,
forrása egy BM pályázat. A 12
helyszínen felállított kamerákon
kívül a kapcsolódó számítás-
technika is része a pályázatnak.
A város törekvésével párhuza-
mosan a polgárõrség is dolgozik
hasonló projekten Dunaföldvár
közbiztonságának javítása érde-
kében. 

A Paksi Atomerõmû Zrt. ke-
zelésében kiírt „Jövõnk energi-
ája“ elnevezésû pályázattal a

város a Duna-part rekonstruk-
cióját tûzte ki célul. A 45.900
ezer Ft értékû beruházás a Hõ-
sök tere útjainak, magának a
parknak a felújítását, interaktív
játszótér kialakítását, a jövõbe-
ni öntözõrendszer elõkészítését
foglalná magába. 

Négyféle közbeszerzéssel
kapcsolatban is döntöttek a
képviselõk. Ezek közül emlí-
tést érdemel a városi intézmé-
nyek számítástechnikai hard-
ver-software fejlesztésére szol-
gáló pályázat 9 millió Ft érték-
ben, illetve a dunaföldvári óvo-
dák és részben a városi játszó-
terek felújítására kiírt pályázat. 

Döntött a testület a szúnyog-
irtás elvégzésével kapcsolat-
ban, majd 300 ezer Ft-tal támo-
gatta Varró Máté, gumiasztal
sportágban komoly eredmé-
nyeket elért versenyzõnk Mia-
mi junior világbajnokságon
történõ részvételét. 

Végül a képviselõk támogatá-
sukról biztosították a Holler
UFC kezdeményezését, amely-
lyel - a helyi sportegyesületek
összefogásával - városi sport-
csarnok építését pályáznák meg.
Az önkormányzat hozzájárulása
a tervezett beruházáshoz elvi
hozzájárulás volt a jövõbeni te-
lek biztosításához. n

Rendkívüli testületi ülés

Húsvéti adományosztás

Április 12-én hatodik alka-
lommal rendezte meg a
Dunaföldvári Szent Rókus
Borlovagrend a Duna menti
Települések Borversenyét.

nSZIEGL ERIKA

Az eredményekrõl Dukai Ist-
ván, a lovagrend vezetõje tájé-
koztatta lapunkat:

„Örülök, hogy a verseny évrõl
évre népszerûbb, és ahogy Si-
mon Cecília, a zsûri elnöke meg-
fogalmazta, nagyon színvonalas
és jól szervezett volt az esemény.
Jellemzõen boraikkal a Közép-
Duna szakaszról neveznek a ver-
senyre, de megtisztelnek minket
a folyó északabbi és délebbi tele-
püléseinek gazdái is.

Elbírálták a
Duna menti borokat

Ü
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Idén 264 mintát bírál-
tunk, amibõl 50 arany, 102
ezüst, 72 bronz, 26 oklevél
született, és csak 14 mintát
kellett kizárnunk a verseny-
bõl. A kategóriák nem változ-

tak: új fehér, új vörös, rozé,
siller, ófehér, óvörös és egyéb
kategóriákban zsûriztünk. A
legmagasabb pontszámú
aranyérmes borok: új fehér
kategóriában Tomolik János

(Bölcske) Sauvignon blanc, új
vörös kategóriában Fritz Já-
nos (Paks) vörös cuvée, rozé
kategóriában a Molnár Pincé-
szet (Bölcske) Kékfrankos
rose bora.“

A lovagrend minden évben
megválasztja zászlós borát. A
megtisztelõ címre idén - Kék-
frankos borával - Kövics Mi-
hály, dunaföldvári gazda lehet
büszke. n

Ü

1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz.
alatti (Autóbusz pályaudvar) I.
71,4 m2, II. 55,8 m2, III. 16,53
m2 és IV. 82,7 m2 alapterületû
üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.220
Ft/m2/év+Áfa. 

Licitálás idõpontja: 2014.
június 5. (csütörtök) 10 óra.

2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 122 m2

alapterületû üzlethelyiség
(volt játékterem).

Kikiáltási ár: 13.220
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idpontja: 2014.
június 5. (csütörtök) 11 óra.

3. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 88 m2

alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.220

Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2014.

június 5. (csütörtök) 1030.
4. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.

szám alatti 42 m2 alapterület
üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.220
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idõpontja: 2014.
június 5. (csütörtök) 9 óra.

5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti (volt Tourinform

Iroda) 34,48 m2 alapterület
üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.220
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idõpontja: 2014.
június 5. (csütörtök) 930.

6. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti (saroképület) 24
m2 alapterület üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.220
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idõpontja: 2014.
június 5. (csütörtök) 1130.

Részletes pályázati kiírá-

sok: 2014. április 30. és 2014.
június 2. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért a Duna-
földvári Polgármesteri Hiva-
tal Pénztárában (H: 9-12 óráig
SZ: 9-12; 13-15:30 óráig és P:
9-13 óráig).

A licitálások helye: Duna-
földvári Polgármesteri Hiva-
tal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. Városfejlesztési és Mûszaki
Iroda tárgyalóterme.

Az ingatlanokról további
információt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Mûszaki
Irodája ad. (Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558). n

Pályázat

Helyiségek bérbevételére
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ
bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:

Szeretettel köszöntjük az április hónapban
90. életévüket betöltött szépkorú lakosainkat:

Molnár Sándornét,

Nagy Andrást és Tóth Andornét.

Jó egészséget kívánunk nekik!
Dunaföldvár Önkormányzata

Felhívás
Kérem, jelentkezzen az a

személy, aki a  Dunaföldvá-
ron élt Martosi Béláról (1912-
1975), az „Ezüst ponty“ ven-
déglõ egykori tulajdonosáról
vagy magáról a vendéglõrõl
tudna információval, fényké-
pekkel vagy azok másolatával
szolgálni, amivel segíteni tud-
ná családkutatásomat. 

Valamikor a 70-es években
a Nõk Lapja vagy Képes Új-
ság címû újságban is jelent
meg róla írás fényképpel,
amelyet szintén keresek.

Elérhetõségem: 

e-mail:

martossy.b@gmail.com
Levelezési cím:

Martossy Béla, 5091 Tó-
szeg, Móricz Zsigmond út 1.

Emlékezés
2014. június 22-én megemlékezést tart a MAZSIHISZ és ma-

gánszemélyek a Vadász utcai zsidó temetõben a hetven éve elhur-
colt, magára hagyott és Auschwitzban meggyilkolt földvári,
madocsai és bölcskei zsidó honfitársaink emlékére.

Az emlékezés pontos idejét a képújságban közöljük.

Versünnep
József Attila születésnapja a
Költészet Napja. A Bánffy
Szalon és a Versünnep Ala-
pítvány rendezvényeihez
idén elõször a helyi mûvelõ-
dési központ is csatlakozott. 

nSZIEGL ERIKA

A szervezõk három korcso-
portra írták ki a nevezést, az
5-6. osztály, a 7-8. osztály il-
letve a középiskolás korosz-
tály számára. A közel harminc
jelentkezõ teljesítményét Ta-
kács Bence, Kazinczy-díjas
elõadó, az MTV bemondója
értékelte. 

Minden versenynek meg-
vannak a felkapott költõi, idén
többen is Romhányi József il-
letve Lackfi János verseit vá-
lasztották, a gimnazisták pe-
dig a komolyabb hangvételû
Babits verseket szavalták. 

Az 5-6. osztályos korosz-
tályból hangulatos elõadásá-

val Mendi Milán lett az elsõ.
A 7-8. osztályosoknál nem
adott ki a zsûri elsõ helyezést,
megosztott második helyezést
ért el Fafka Borbála és Bacsa
Kata. A középiskolások ver-
senyében sem született elsõ
helyezés, második helyezés-
sel Tumpek Nikolett nyújtotta
a legjobb teljesítményt.

A helyezést elérõ diákok
könyvjutalomban részesültek,
melyeket a Libri könyvesbolt
hálózat és a Versünnep Ala-
pítvány támogatott. n

Mendi Milán



Az utóbbi évek egyik legszín-
vonalasabb kiállítása nyílt
meg április 25-én a Fafaragó
Galériában. Mesterségünk cí-
mere címmel régi terv valósult
meg, melynek keretében a
Dunaföldváron élõ és alkotó
kézmûvesek mutatkoznak be
a nagyközönségnek.

nSZIEGL ERIKA

A kiállítás a régebbi korok he-
lyi hagyományaira épít, hiszen
Dunaföldvár nemcsak közleke-
dési és kereskedelmi csomópont
volt évszázadok óta, igény volt a
jó minõségû kézmûves termé-
kekre is. Az 1700-as és az 1800-
as évek mezõvárosaiban igé-
nyes, ugyanakkor megfizethetõ
kézmûves ipar alakult ki, mely-
nek hagyományai újra felértéke-
lõdnek. Míg két-háromszáz év-
vel ezelõtt fõként a funkcionali-
tás dominált, ma akár luxusnak
is minõsülhet egy-egy míves
kézmûipari termék birtoklása.

A helyi tárlaton kilenc alkotó
mutatkozik be hét kézmûves ág-
ban. A fazekasokat Alberczki
Zsuzsanna, Bircsár Antalné és
mesterük Végh István képviseli.
Bár azonos a mester, mégis egé-
szen mást stílust követnek.
Végh István még az eredeti - jó
értelemben vett - vásári stílust
követi, Alberczki Zsuzsanna tár-
gyai már tükrözik az alkotó íz-
lésvilágát, Bircsár Antalné mun-
káira pedig a stilizált jelzõ illik a
legjobban. 

Csavajda Péter számára a ko-
sárfonás egy új kezdetet jelen-
tett, motorbalesete után a kerek-
esszék elhozta az új jövõt, ma
már számos fesztivál visszajáró
vendége.

Kovács Tamara egy mûvésze-
ti táborban szeretett bele a
gyöngyfûzésbe, azóta autodi-
dakta módon fejleszti tudását.
Fiatal korának tudható be, hogy
munkái jól ötvözik a hagyomá-
nyos népi ékszereket és a ma is
hordható gyöngydíszeket.

Tóth Gyöngyi csuhéfonó ré-
gebben gyékénnyel és szalmá-
val is foglalkozott, zsûrizett
munkái azonban csuhéból ké-
szültek. Tudását szívesen osztja
meg a helyi és környékbeli óvo-
dákban és iskolákban. 

Soós Margit csipkekészítõ Er-
délybõl települt át Magyaror-
szágra. A kezdeti lépéseket
nagymamájától tanulta meg, aki
falujának elismert kézmûvese
volt. Munkái a modern lakások-
ban ugyanúgy használhatók,
mint a régi polgárházakban. 

Farkas Imre díszmûkovács tár-
gyi világának fejlõdése talán a leg-
látványosabb. Lakatos szakmája
szinte predesztinálta a továbblépés-
re. Önálló vállalkozása jelzi, hogy
munkáira egyre nagyobb az igény. 

A kiállításon bemutatkozik az
egyetlen még városunkban di-
nasztikusan mûködõ iparág a
kékfestõ. A Velis, Vadász és
Gál család története 1836-ban
indult, és csak remélni tudjuk,
hogy napjainkban is folytatódik.

Mindezekrõl bõvebbet meg-
tudhatnak, ha eljönnek a Fafara-
gó Galériába. A kiállítás október
31-ig látogatható. n

7.

Szezonnyitó a várudvaron

Fafkáné Simon Ildikó

Szabó Zoltán, osztályvezetõ, Hagyományok Háza, Népi Iparmûvészeti osztály
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Én két vasáru üzletet ismer-
tem: a Kun Janika bácsiét - nem
tudom miért, de mindenki így
kedveskedve szólította - és
Deutsch István modern, szép
vasáru boltját a Kossuth Lajos
utcában.

Itt meg kell emlékeznem a
zsidó közösségrõl. Földváron
abban az idõben sok jómódú zsi-
dó kereskedõ élt. Nekem fogal-
mam nem volt, hogy ki a zsidó,
ki nem, ez nálunk nem volt té-
ma. Csak háború után tudtam
meg, hogy Fischerék, Erõsék
miért nem nyitottak ki. Deutsch
Istvánnak két nagyon szép lánya
volt. Az elmondások szerint ne-
ki nem kellett volna gettóba
mennie, hiszen Sygnom Laudis
kitüntetését az elsõ világháború-
ban kapta, mert hõsiesen védte a
hazát. De mivel feleségét, gyer-
mekeit vitték, õ is velük ment.
Nagyszerû ember, igaz magyar
volt. Fischer úr a jól berendezett
kis áruházában kínálta a szép
konfekció férfi, nõi ruhákat, ka-
bátokat és a hozzá való divat-
árut. A család segített neki, úgy
mint az Erõs kézimunka és rö-
vidáru boltban, ahol még a
nagymama is útmutatást adott a
vásárolt áruhoz.

A barátok temploma mellett
volt Blanka néni könyv és író-
szer üzlete. Itt szintén az áru illa-
ta, a papír, grafit, kréta különös
egyvelege arra csábított, hogy
hosszabb idõt töltsön itt a vásár-
ló a könyvek lapozgatásával.
Nyugalom, békesség, Blanka
néni szeretete vonzott engem
ebbe a kis kultúroduba. Háború
után már nem találkoztam vele,
de a nála vásárolt Zsuzsi és Cili-
ke sorozatok még leánykáimnak
is kedves olvasmányuk volt.
Sok minden nem, de ezek a so-
rozatok átvészelték a nagy vi-
lágégést. Emlékszem egy
Richter Jenõke nevezetû, tán

zsinagóga szolga, kicsit hibás,
sánta, de jószándékú emberkére.
A közössége szerette, vigyáztak
rá, pátyolgatták. Sajnos õ sem
jött vissza.

Elit és munkáját felsõfokon
végzõ iparos társadalommal
büszkélkedhetett Földvár. Sokat
nem ismertem, de tudtam, hogy
a zavartalan életvitelhez szükség
volt rájuk. Azt hiszem a mai ge-
neráció már nem tudja, hogy mit
csinált a kádár, a bognár, a
szíjjártó vagy szitás.

A puha fehér cipókat sütõ pé-
kek közé tartozott Oláh József.
Felesége a szép szõke Ilka árul-
ta a péksüteményeket. Ezek fris-
sek, ropogósak, illatosak voltak.
A háziasszonyok által dagasztott
kenyereket is itt, a fatüzelésû ke-
mencékben sütötték gyönyörû
barnára.

Az Elõszállási út keresztezõ-
désében lakott Jendrolovics La-
jos mûbútor asztalos. Itt volt az
üzeme is, mert ez már nem csak
mûhely volt. Két fiával dolgo-
zott együtt. Õk maguk tervezték
bútoraikat az akkor divatos
Jugend styl szerint. Mûvészei
voltak a furnérminták modern
kidolgozásának és összerakásá-
nak. Lajos bácsi egy úr volt.
Amikor 50-ben leérettségiztem,
így szólt hozzám, a csitrihez:
„Eddig te köszöntél nekem ke-
zét csókolommal, ezután  én fo-
gok neked így köszönni - és ke-
zet csókolt,-  mert te már egy
hölgy vagy.“

A Kossuth Lajos utcában volt
Csizmadia Ferenc borbély és
fodrász szalonja. Sokszor üldö-
géltem ott, míg anyukám haját
ondolálták. Az üzlet hátsó része
volt a hölgyek birodalma. Spiri-
tusz égõk, sütõ vasak, fésûk és
természetesen hatalmas tükrök.
Két nagyon szép lány csinált itt
csodákat a hölgyek hajából. Az
egyik Márkus Manci törékeny

fekete szépség, a másik Tóth Te-
ri magasabb, karcsú, csinos szõ-
keség, ki késõbb a visszatért
Böhm Mikihez ment feleségül.
Míg vártam anyámra, Feri bácsi
viccelõdött velem. Komolyan
rám szólt: „csukd be a szemed,
olyan pilláid vannak, hogy ki-
söpröm vele a boltot.“ Nagyon
megijedtem, s kicsit féltem is tõ-
le, de azért szerettem.

Somorjaiék a Kossuth Lajos
utca elején kosárfonással keres-
ték kenyerüket. Bútorokat is
fontak fûzfavesszõbõl: virágtar-
tók, fotelok, kanapék és termé-
szetében kosarak voltak kirakva
az utcára reklámként piaci napo-
kon. A szülõkre már nem na-
gyon, de két csinos fiúra emlé-
kezem. Nálunk  az üveges gan-
gon volt ilyen kényelmes bútor-
fajta, a kanapén, fotelokban szép
párnákkal. Anyám már kislány
koromban rám bízta ezeknek a
bútoroknak portalanítását, töröl-
getését. Mondhatom, cudar ne-
héz munka volt.

Apám egyik legjobb barátja
Lemmer László úri szabó. Szép
kis szalonja volt a Sóház és
Templom utca sarkán, pár lép-
csõn kellett felmenni a barátsá-
gos mûhelybe, ahol a tulajdonos
a legnagyobb gráciával, udvari-
assággal fogadta kuncsaftjait. A
harmincas évek végén, negyve-
nes évek elején még gyönyörû
kamgarn anyagból varrta apám-
nak az egyenruháit és anyámnak
a kosztümöket. Majd jött az az
idõ, amikor a téli kabátokat for-
dította ki, és szinte újnak tûnt a
belsõ fele is mert olyan mû-
gonddal oldotta meg ezt a nehéz
feladatot is. A polgári esküvõm-
re õ varrta azt a kosztümöt ne-
kem, ami apám egyik öltönyé-
bõl készült, még évekig visel-
tem szívesen, mert nagyon ele-
gáns volt. Õ MESTER volt, így
nagybetûvel.

Velisék az ország, de bátran
írhatom, hogy világszerte ismert
kékfestõ család. Gyönyörû árut
állítottak elõ, precízen, hozzáér-
tõen és nem utolsó sorban mû-
vészien. Mariska néni a család

kapitánya, összetartó ereje, Má-
ria lányát apám valamikori fo-
lyamõr bajtársa vette feleségül.
Nagyon szép elegáns pár voltak.

Arnold néni a Duna-parti kis
trafikjában üldögélt, mint egy
mesebeli kis anyóka. Sokszor
adott kölcsönt a folyamõr lakta-
nyából besétáló tiszteseknek,
kik vásárlás céljára kérték. De a
trafik és az üzletek közötti úton
ott volt a Horváth kert, kihallat-
szott a muzsika és az a pénzecs-
ke bizony nem egyszer Pelsõczi
Kovács János vonójára került,
kellemes esték, szép dalok lettek
belõle. Gondolhatta ezt Arnold
néni is, de áldott jó szíve volt és
már háborús szelek fújtak, hát
adta a pénzt, de biztos volt ab-
ban, hogy a zsold kifizetésekor
visszakapja. Kicsi háza, kertecs-
kéje mit maga gondozott, biz-
tonságot sugárzott, õ a pénzt
nem kamatra adta, õ a szeretetét
kamatoztatta.

Az Erzsébet téren is volt egy
trafik, a Doór családé. Egy szép
leányuk volt, ki Pestre ment férj-
hez, és egy fiuk, ki apám pa-
rancsnokának, Kovács Miklós-
nak leányát, Sárikát vette felesé-
gül, ki gyermekkori pajtásom
volt.

Apám barátja volt a Debulay
család feje. Egy századelõre
visszatekintõ lakatos dinasztia
tagja.

Dunaföldvári anziksz
4. befejezõ rész
Lejegyezte: Palotainé Kali Gabi, 2013. augusztus

Ü
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SZÍN- tárlat
A színházszeretõ földváriak
számára nem ismeretlen
Smuk Imre, aki évtizedekig
irányította a Dunaújvárosi
Bartók Kamara Színházat,
sok sikeres elõadást rende-
zett városunkban is.

nSZIEGL ERIKA

Imre régóta fest, de nyug-
díjba vonulása óta intenzíveb-
bé vált ez a hobbija. Kérdé-
semre, hogy az akvarell tech-
nikát miért cserélte olajra, bo-
rítékolható volt a válasz: „in-
tenzívebbé tudom tenni az él-
ményt, amit megélek“.

Az ispánházban kiállított
képek egy része akvarell,

többsége olaj (akril) techniká-
val készült. A témaválasztáso-
kat fõként a természet moti-
válja, de életképek és csend-
életek is láthatók. A csendélet
harsányabb, az életkép visz-
szafogottabb - és persze for-
dítva is. Ettõl izgalmas.

Jöjjenek el, október 31-ig
nézhetik meg a képeket. n

Smuk Imre

Áprilisban újabb verseny-
sikereket értek el a Ma-
gyar László Gimnázium
diákjai.

nBALOGH EMESE

Fafka Borbála áprilisban
két területi szavalóversenyen
is remekelt. A Tolna Megyei
Szavalóverseny döntõjében I.
helyezést ért el, így bejutott a
„Regõsök húrján“ elnevezésû
XVIII. dunántúli regionális
vers- és prózamondó verseny
döntõjébe. Itt Bori, Bogár Ju-
dit tanárnõ tanítványa, a III.
helyen végzett.

Április 9-én Lengyelben
rendezték meg az „Ember és
környezete“ környezetvédel-
mi csapatverseny döntõjét,
melyen Horváth Balázs tanár
úr diákjai  - Komiszár Karola,
Ruff Klaudia és Vida Viktória
- III. helyezést értek el. 

Április 10-én a városi sza-
valóversenyen emlékeztek
meg Dunaföldváron a Magyar
Költészet Napjáról. A Bánffy

Szalon és a Városi Mûvelõdé-
si Központ szavalóversenyén
korcsoportja II. helyezettje
lett Fafka Borbála és Tumpek
Nikolett, III. helyezést ért el
Jakab Szabina és Poros Mar-
cella. Felkészítõjük Bogár Ju-
dit, Ekecsi Erzsébet és Balogh
Emese tanárnõk voltak. 

Április 16-án Szekszárdon
tartották meg a Tolna Megyei
Honvédelmi Versenyt, me-
lyen az MLG-AK csapata
aranyérmes lett. A csapat tag-
jai: Hegedûs András, Kele-
men Soma, Kiss Bertalan és
Markovics Benjámin. Felké-
szítõjük Varró József tanár úr
volt.

Tóth Kamilla és Kõbányai
Dénes - Rabóczki Ildikó ta-
nárnõ tanítványai - az Orszá-
gos Német Nyelvi Verseny
megyei fordulójában szere-
peltek eredményesen: Kamil-
la II., Dénes III. helyen zárta a
megyei döntõt. n

Versenyeredmények a
Magyar László Gimnáziumban

Színes és hangulatos ese-
ménynek adott otthont május
8-án a helyi mûvelõdési köz-
pont. A zeneiskola 11. alka-
lommal szervezte meg a nép-
dalosok versenyét.

nSZIEGL ERIKA

A hagyományoknak megfe-
lelõen egyéni és csoportos ka-
tegóriákban lehetett jelentkez-
ni. Nyolc csoport és 14 egyéni

szerelõ indult a minõsítõn, ösz-
szesen 68 (!) általános- és kö-
zépiskolás diák. Négytagú zsû-
ri - Telekiné Rábai Melinda,
Cseharovszky Tatjána, Vida
Ferencné és Bocsai Mária - ér-
tékelte a versenyzõk teljesít-
ményét.

Jó volt látni a szebbnél szebb
népi viseletbe öltözött, kicsit
izguló, csillogó szemû gyere-
keket, akik a minõsítések

Dunaföldváron is
„Felszállott a páva“

Ü

Két nagy virágkertészet is
volt a Fehérvári temetõ bejáratá-
nál. Borzaváriék nagycsaládos-
ok voltak, de a feleség mindig
bájosan mosolyogva kötötte a
csokrokat, gyerekei húzogatták
a szoknyáját, de õ türelmesen
kiszolgálta vevõit.

Onódi Zoli volt az örök fiatal,
én nem is tudom mikor dolgo-
zott a kertészetben, mert vagy az
utcán, vagy a Kelemen cukrász-
dában láttam jókedvûen, vidá-
man.

Csinálták szerelmeseknek a
szépvirág csokrokat, azután a
hófehér menyasszonyi bukétá-
kat, és utolsó tiszteletadással a
búcsúzó koszorúkat.

Sajnos nem voltam elég
bölcs, hogy apámat, vagy anyá-
mat kérdeztem volna még idõ-
ben, hogy milyen is volt az a bé-
keidõ, a háború elõtti évek, az a
múlt, s így sok csodálatos ese-
mény titok maradt számomra,
vagy talán jó is így, hogy egy
naiv kislány emlékezetében
csak ezek az emlékképek, ese-
mények maradtak meg és kerül-
nek napvilágra.

Az azonban biztos, hogy aki-
ket ismertem és itt felsoroltam:
papok, tanárok, orvosok, pati-
káriusok, kereskedõk és iparo-
sok mind-mind hivatásuk és
szakmájuk kiválóságai voltak.
Öregbítették a város hírnevét.
És csodák csodája, magyar,

sváb, zsidó, szerb, vagy rác
õsökkel rendelkezõ családok
békességben, nyugalomban él-
tek ebben az Isten jó kedvében
teremtett jó fekvésû, remek
adottságokkal rendelkezõ vá-
rosban. Dolgos szorgalmas
emberek, akik szívós munká-
hoz szokott polgáraivá és ma-
gyarrá váltak, bárhonnan is jöt-
tek õseik.

*   *   *
Minden évben hazamegyek, a

Fehérvári úti temetõn végigsétá-
lok. Rokonaim, barátaim, isme-
rõseim  már ott pihennek az óri-
ási fák alatt.

Majd fölsétálok az Öreghegy-
re, a pincék elõtti kovácsoltvas
kereszt emlékeztet az elsõ csók-
ra, a por, a homok az elsõ szerel-
mek lábnyomára. Körülvesz az
Öreghegy varázslatos aurája.
Megfiatalodom. Nem messze a
háztól, ahol laktunk, van baráta-
imnak pincéje. Varga Jóska és
kedves felesége, Széles Margit
várnak hófehér cipóval, frissen
sült töpörtyûvel és természete-
sen vörösborral. Mindig nagyon
jól érzem magam közöttük a he-
gyen, a pincében.

Mi ez, nosztalgia? Ó nem. Ez
a bennünk magyarokban lévõ
szülõföldhöz való ragaszkodás.
Ez nem érzelem, ez kõkemény
érzés.

SZERETLEK DUNAFÖLD-
VÁR! n

Ü
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Idén negyedik alkalommal
rendezték meg a három tele-
pülés, Dunaföldvár, Bölcske
és Madocsa óvodásai számá-
ra a mozgáshoz és játékhoz
kötõdõ Ovis Olimpiát.

nSZABADOS SÁMUEL

Az ötlet a mikrotérségi test-
nevelési munkaközösség óvó-
nõitõl származik, s jónak tûnik,
hiszen már negyedik alkalom-

mal zajlott nagy sikerrel a ren-
dezvény, ezúttal Bölcskén.

Az 5-6 évesek csapatai vettek
részt a rendezvényen, melyek öt
fiúból és öt lányból álltak. A
versenyszámok között szerepelt
például váltófutás, mocsárjárás,
zsákba futás, kötélhúzás is.

Horváthné Támer Ilona óvo-
davezetõ szerint elsõsorban a
részvétel volt a fontos a gyere-
kek számára, ezért nem is

egyéni, hanem csapatteljesít-
ményeket mértek. A gyerekek
nagyon élvezték a versenyt,

komolyan vették a feladatokat,
s a testmozgás mellett belekós-
toltak a versenyláz ízébe is.

Mikrotérségi Ovis Olimpia
Ü

Harmadik alkalommal szer-
vezett spenót fesztivált a helyi
Vöröskereszt csoportja. A
majális új színfoltja ez, mely
egyre több vendég tetszésével
találkozik.

nSZIEGL ERIKA

A „Spenótfalva“ kifejezésre
persze Kuti Vali is tudja a vá-
laszt: az '50-es években a fe-
ketén vágott disznóhúsból ké-
szített termékeket spenóttal
letakart kosarakban szállítot-
ták a fõvárosba a „kofa ha-
jók“. A fesztivál ötlete még-
sem ehhez a történethez kötõ-
dik, hanem inkább a spenót

sokféle gasztronómiai hasz-
nosításának lehetõségét kí-
vánja népszerûsíteni.

Bár idén kevesebben jelent-
keztek, de ismét bõvült a spe-
nótos ételek palettája. Tizen-
két résztvevõ tizennégy étele
nevezett a versenyre, ame-
lyekbõl a következõk része-
sültek díjazásban: Koskainé
Marika spenótos galuskája a
4. helyezést, Tóth Györgyné
Mariska töltött dagadója a 3.
helyezést, Dobrovicsné Rita
spenótos mártása a 2. helye-
zést, Mészáros Józsefné réte-
se pedig az elsõ helyezést ér-
demelte ki. 

A sütés-fõzés mindenütt a vi-
lágon nagyon népszerû. Ha-
zánkban is egészen kicsi tele-
pülések köszönhetik a vendég-
szám növekedést egy-egy jól

kitalált gasztronómiai rendez-
vénynek. Idõvel egy Dunaföld-
vári Spenótfesztivál akár önál-
ló városi nagyrendezvénnyé is
válhat. n

Spenótfesztivál

alapján a maximumot hozták
ki magukból. Köszönhetõ ez a
felkészítõ tanároknak is, akik a
versenyt megelõzõen lelkiis-
meretesen foglalkoztak tanít-
ványaikkal.

A zsûri elnöke, Bocsai Má-
ria szekszárdi zenepedagógus
értékelõjében elmondta, hogy
színvonalas versenynek lehe-
tett részese, ami jelzi, hogy a
dunaföldvári zeneiskola
szakmailag  nagyon jó úton
jár. 

Egyéniben arany minõsítést
kaptak: Csupor Marcell (5. o.),
Zászlósi Evelin (5. o.), Benics
Evelin (9. o.), maximális 40

pontot kapott Fafka Júlia (4. o.)
Mendi Milán (5.o.) és Pataki
Zsófia (7.o.). 

A csoportok versenyében a
gimis Vadrózsák, a 4. osztályos
Hímzett Kavicsok és a szintén
4. osztályos Fülemülék gyõz-
tek. Felkészítõ tanárok: Ke-
resztes Laura, Hegedûsné
Szécsényi Katalin, Gelencsér
Irén, Petrovicsné Árki Zsu-
zsanna, Telekiné Rábai Melin-
da.

Külön köszönet illeti a ver-
seny két fõszervezõjének -
Cseharovszky Tatjánának és
Telekiné Rábai Melindának -
munkáját. n

Ü
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nSIMON ISTVÁN

Mindig is szeretett teázni.
Szertartás volt számára az ab-
rosz és a csészék kiválasztása,
a terítés, a tea megfõzése és
természetesen a fogyasztása.
Azonban mindez csak ürügy
volt arra, hogy valakit az aszta-
lához ültessen, valakivel együtt
lehessen. 

Teázás közben nem beszélt,
inkább beszédesen hallgatott.
Lassan, komótosan kortyolta a
gõzölgõ teát, igyekezvén tetten
érni annak jó ízét és illatát.
Ilyenkor mindig eszébe jutott
József Attilának ez a két sora:
„A hangok ömlenek a zongorá-
ból, mint illatos teából száll a
gõz“. Zenét is hallgatott köz-
ben, többnyire Mozartot,
mondván: az angyalok is job-
ban szeretik Mozartot, csak az
Úr hallgat Bachot, de ha el-
szunnyad, vagy más dolga
akad, rögtön Mozartra váltanak
a mennyben. 

A zene, a tea gõzölgése, a
meghitt hallgatás, a ki nem
mondott szavak némaságba
burkolózó csendje, mind-mind
fokozták az együttlét örömét.
„Nincs is jobb, mint egy csésze
jó forró tea“- szokta mondani,
amikor úgy érzi, eljött az ideje,
hogy megtörje a csendet. Aztán
ismét átadja magát a tea és a
muzsika kettõs élvezetének.
Mindezt egyedül is megtehette
volna, de nem tette, mert val-
lotta, hogy az ember társas

lény, vagyis nem születtünk
magányra, szükségünk van
egymásra. A megosztott bánat
összezsugorodik, a megosztott
öröm megszaporodik. Így a te-
ázás örömét lehetetlen nem
megosztani, illetve ily módon
megszaporítani. 

Közben az évek múltak, a
barátok, szerettek meg hulltak,
egyre kevesebben maradtak,
lassan elfogytak. Mire hófehér
lett a haja, a hajdani teázók kö-
zül nem maradt más, csak õ
egymaga. Mivel nem volt kivel
megosztania a teázás örömteli
pillanatait, lassan lemondott e
testi-lelki fényûzésrõl. Magá-
nyába burkolózva igyekezett
tudomásul venni a hét szûk
esztendõt, amely a teázás terén
köszöntött rá. Az Úr adta, az
Úr elvette, próbálta vigasztalni
magát, mikor eszébe jutott, mi-
lyen jó volna meginni valakivel
egy csésze jó forró teát. Egye-
dül nem megy, gondolta, s ez-
zel az ügyet mindig elnapolta. 

Egyszer mégis, miként régen
tette, ismét átadta magát a teá-
zás gyönyörûségének. Igaz,
hogy mindez álmában történt,
mégis mintha valakivel való-
ban teázott volna. A kezében
tartott egy csésze jó forró teát,
érezte annak ízét, illatát, mi-
közben hallgatták a muzsikát.
Minden olyan volt, mint régen,
amikor még volt kivel megosz-
tania a teázás örömeit. Ismét
együtt teázott valakivel, igaz,
nem tudta, hogy kivel. Jó volt

ennek az ismeretlen ismerõs-
nek a közelében lenni, mert
fény, melegség és nyugalom
áradt belõle. Kitartóan kortyol-
gatták a teát, miközben hallgat-
ták a muzsikát. Megint eszébe
jutott az a két sor: „A hangok
ömlenek a zongorából, mint il-
latos teából száll a gõz“. Most
is úgy érezte, eljött az ideje,
hogy megtörje a csendet és sze-
líden megjegyezze: „Hiába,
nincs is jobb, mint egy csésze
jó forró tea“. De kár volt meg-
szólalnia, mert a beszédre hir-
telen fölébredt. A szájában
érezte a tea jó ízét, a szavak
nélküli együttlét zenével át-
szõtt, meghitt örömét. 

Aznap könnyû szívvel és lé-
lekkel járt-kelt a lakásban, mint
aki megtalálta rég elveszett kin-
csét. Csupán egy dolog furdalta
az oldalát: ki volt az, akivel éj-
nek évadján elfogyasztott egy
csésze jó forró teát. Mivel a lel-
ke mélyén vallásos volt, végül
is arra jutott, hogy a titokzatos
valaki nem lehetett más, csak
egy angyal. Hisz Ábrahámot is
meglátogatták az angyalok, és

ettek-ittak nála kedvük szerint.
Így könnyen elképzelhetõ,
hogy ezek a furcsa, égi lények
szívesen elüldögélnének egy
csésze jó forró tea mellett, Mo-
zart és az õ társaságában.

Milyen jó volna valakivel va-
lóban együtt kortyolgatni a for-
ró teát, s hallgatni a zengõ mu-
zsikát! Igaz, hogy az angyalok
láthatatlanok, de ha nagyon
akarják, akkor emberi alakban
is meg tudnak jelenni. Ekkor,
miként villámcsapás érte a
megvilágosodás. Ez a bizonyos
álom, nem volt más, híradás,
üzenet odaátról, hogy valahon-
nan vendég érkezik mára egy
csésze, jó forró teára. Ennek na-
gyon megörült, aztán mindjárt
el is szomorodott, mert eszébe
jutott, hogy az évek számával
együtt halottainak száma is
megszaporodott. Hirtelen úgy
érezte magát, mint egy hajótö-
rött, aki egy lakatlan szigetre
vetõdött, ahol rajta kívül egyet-
len lélek sem található. „Nincs
már nekem senkim, aki meglá-
togasson, s velem együtt teáz-
zon, kivéve egy angyalt“. 

Egy csésze forró tea

Ü

Szilasi Péterné

Számadás

Lassan pislákolok, mint a gyertya fénye.
Leéltem életem, immár itt a vége.
Olyan vagyok, mint sárguló lombok,
Õszi falevelek, elhagyatott dombok.

Hogyha visszanézek és számadást csinálok,
Mit tettem jól és mi volt mi hibázott?
Nem szégyenkezem és ezért kívánom
Legyen még egy kis szép ezen a világon.

De rövid az élet, mint a gyertya lángja.
Olyanná lettem, mint haldokló fa ága.
A sok szépet már hiába keresném,
Nem fér bele több, hiába szeretném.

Kiégett, beteg, fáradt vándor vagyok.
Nektek nyújtom erõmbõl, amit még bírok.
S ha egyszer elcsitul szívem verése
Azt rebegem halkan, értetek megérte.

Érezték, mit jelent egymá-
sért, a többiekért küzdeni,
együtt örülni az elért sikernek,
megismerték a verseny- szabá-
lyok betartásának fontosságát.
Megtapasztalták, hogy mit je-
lent tisztelni az ellenfelet, elis-
merni a jobb teljesítményt, vi-
gasztalni a gyengébben teljesí-
tõt. Mindezek fontos jellemfor-
máló tényezõk ebben a korban.

A gyerekek heteken át ké-
szültek a nagy megmérette-
tésre, a testnevelés órák
anyaga nagyrészt a verseny-
számokból állt össze. Ez év-
ben a madocsai csapat teljesí-
tett a legjobban, õk lettek a
jelképes olimpiai bajnokok,
de minden résztvevõ kapott
egy nemzeti színû szalagos
érmet. n

Ü



Az álomfejtéshez nem ér-
tett, valami mégis azt súgta neki,
ma még megiszik valakivel egy
csésze jó forró teát. Lesz, ami
lesz, gondolta, miközben megte-
rítette az teázó asztalkát, s elõ-
vette a legszebb készletét. Miu-
tán kész lett, hozzálátott az
ebédfõzéshez.

Késõre járt, amikor eszébe ju-
tott ismét az álma, és a megterí-
tett asztalt is maga elõtt látta.
Úgy látszik, nem ér rá az a bizo-
nyos angyal, csak éjszaka, pedig
tudhatná, hogy nincs jobb, mint

késõ délután egy csésze jó forró
tea. Hirtelen kopogásra lett fi-
gyelmes, szelíd, de határozott
kopogásra. A kukucskálón ke-
resztül jó darabig szemlélte a
váratlanul felbukkant jövevényt
- egy negyven körüli kopaszodó
úriembert -, aki leginkább Ame-
rikába „szakadt“ unokaöccsére
hasonlított, akit jó negyedszáza-

da nem látott. - Isten hozott,
kedves öcsém - kiáltotta „odaát-
ra“. - Hát megismer, kedves
néném?- hangzott a válasz. -
Már hogyne ismernélek meg,
hisz egész nap vártalak. Bújj
csak be angyalom, fõzök gyor-
san egy teát! Meglátod, hogy
nincs is jobb, mint egy csésze jó
forró tea! n

Nem panaszkodhattak az áp-
rilisi horgászversenyek részt-
vevõi a természeti adottsá-
gokra. Optimális vízállás és
kellemes tavaszias idõ várta a
versenyezni szándékozókat a
Kis-Dunán. 

nSZABADOS SÁMUEL

A békés halfogó-versenyre
április elején került sor.  Az

idõpontválasztás nem volt vé-
letlen, a szervezõk igyekeztek
a nyárfavirág hullási ideje elõtt
megrendezni a versenyt.
Vidács Attila versenyszervezõ
beszámolója szerint a részvéte-
li arány a korábbi évekéhez ha-
sonló volt. 

Reggel 7 óra 30 perckor 21
horgász foglalta el kisorsolt
pozícióját a parton. A há-

13.
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20 éves üzletünk születésnapi akciói 2014. május 24-ig

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700

SZOMBATON: 800 – 1200

Kedvezett a vízállás és az
idõ a horgászversenyeknek

Prémium 1240 gr-os konzerv 249 Ft/db

Alfi Dog 10 kg-os táp 1.790 Ft/zsák

Friskies 15 kg-os Adult táp 5.990 Ft/zsák

Alfi Cat 415 gr-os konzerv 115 Ft/db

Alfi Cat 100 gr-os alutálcás eledel 89 Ft/db

Mirelit áruk már 120 Ft/kg ártól

Sok egyéb kedvezõ árú termékkel várjuk kedves vásárlóinkat!

Életének 78. évében
2014. április 4-én elhunyt
Dr. Szabó Istvánné,
Czeitler Mária nyugalma-
zott tanítónõ. A Fehérvári
utcai temetõben helyezték
örök nyugalomba 2014.
április 29-én. Béke porai-
ra!

Marika néni az I. számú
általános iskolában tanított.
A háború utáni „Ratkó kor-
szak“ generációit vezette be
az írás, olvasás, a számtan
rejtelmeibe. Lelkiismeretes
munkájával jó alapokat
adott az alsó tagozatos kis-
diákoknak. Rövid ideig dol-
gozott Földváron, családjá-
val Sátoraljaújhelyen élt,
ott folytatta pályafutását.
Emlékét megõrizzük.

Volt tanítványai

Rövid ideig tartó betegség
után 2014. április 19-én 83 éves
korában elhunyt Jákli Mihály.

Családja, barátai, tisztelõi
2014. április 28-án kísérték
utolsó útjára a Fehérvári utcai
temetõbe.

2014. április 23-án 85 éves
korában tragikusan hirtelen
elhunyt Nikl Alajos. Temeté-
se 2014. április 28-án volt. A
Fehérvári utcai temetõben
helyezték örök nyugalomba.
Béke poraira!

Lajcsi bácsi villanyszerelõ
volt. Azok közé a régi mester-
emberek közé tartozott, aki
nem ismert lehetetlent, minden

masinát - amit hozzá vittek -
idõt nem sajnálva megjavított.
Akin csak tudott segített, idõs
embereknek szerzett kimustrált
Tv készüléket, amit újjá vará-
zsolt; s a legkisebb munkákkal
is lehetett hozzá fordulni. Ön-
zetlenségéért nagyon sokan
szerették, tisztelték.

Szerette a természetet, egy
gazos udvarból csodás kertet
teremtett. Kutyáival példamu-
tatóan bánt, élt együtt. Ûrt ha-
gyott maga után, hiányozni
fog sokaknak.



rom órás fogási idõ eltelte
után a mérlegelés következett.
Harmadik helyen Hujber Já-
nos végzett 2860 grammos fo-
gással, második Alföldi István

lett, akinél 3760 gramm
mennyiséget mértek. A ver-
senyt Dr. Medgyes Norbert
nyerte 4480 grammos fogás-
sal. A legnagyobb halat, egy

1180 grammos
dévért, Gabányi Fe-
renc fogta ki. 

Április 26-27-én
zajlott a 24 órás har-
c s a f o g ó - v e r s e n y ,
melyre 19-en nevez-
tek. Érdekesség,
hogy többségük nem
dunaföldvári volt. A
déltõl délig tartó ver-
senyidõt mindegyik
induló kihasználta,
akik a pozíciókat
szabadon választhat-
ták meg. Az idõjárás
változékony, de eny-
he volt, a nap hol elõ-
bújt, hol eltûnt, ami
izgalmasabbá tette a
versenyt, hiszen ne-
hezen lehetett követ-
ni a halak tartózko-
dási helyeit. A ver-

seny során kevés halat fogtak
ki. A bírák két díjat adtak át:
második helyen Cseszneki
Róbert végzett 3700 grammos
fogással, elsõként egy solti

kétfõs csapatot díjaztak 5300
grammal. 

A verseny után a halak visz-
szakerültek a Kis-Duna vizé-
be. n
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Ritka alkalom a labdarúgó
csapatoknál edzõt cserélni
bajnokság közben, most még-
is ez történt megyei elsõ osz-
tályú csapatunknál. A
Kakasdtól idehaza elszenve-
dett 2:0-ás vereség után dön-
tött úgy a vezetés, hogy Szel-
lák Sándor eddigi munkáját
megköszönik, és a gárda új
szakvezetéssel folytatja a to-
vábbi szereplését. 
A húsvét elõtti napok edzését
már az újonnan kinevezett
duó: Holler Ferenc vezetõ-
edzõ és Kerekes Béla pálya-
edzõ irányította. 

nSZABADOS SÁMUEL

A bemutatkozás Bátaszéken
történt meg, a listavezetõ ott-
honában. A realitás a tisztes-
séges helytállás, esetleg a
pontszerzés volt. A lehetõsé-

gek közül az elõbbi valósult
meg. 

A földvári fiúk a mérkõzés
elejétõl küzdõ szellemben, stí-
lusosan játszottak. Az elsõ fél-
idõ 10. percében a házigazdák
szereztek vezetést, nem sokkal
késõbb Benkõ révén sikerült
egyenlíteni. A Bátaszék vi-
szont gyorsan tudott vezetést
szerezni, mert kezezés miatt
büntetõt ítélt ellenünk a játék-
vezetõ. Kapusunk hárított, de a
kipattanó labdából gólt kap-
tunk. Sajnos emberhátrányba is
kerültünk, 10 emberrel folytat-
tuk a játékot. 

A második játékrészben el-
lenfelünk visszafogottabb volt,
mi pedig kezdeményezõbbek.
Gólt viszont nem tudtunk elér-
ni. Az utolsó percekben min-
dent egy lapra téve támadtunk
az egyenlítés reményében. Vé-

delmünk fellazult, s az utolsó
percben újabb gólt kaptunk.
Így alakult ki a 3:1-es végered-
mény. Ifistáink 2:1-es veresé-
get szenvedtek. 

Április utolsó hétvégéjén Kis-
dorogot fogadtuk. A középme-
zõnyben szereplõ gárda ellen
gyõzelmi eséllyel léptünk pályá-
ra. Jól indult a játék, hiszen a fél-
idõ közepére Fehér és Papp sza-
badrúgás góljaival már 2:0-ra
vezettünk. Ezután jöttek a „blok-
kolás“ percei, vendégeink per-
cek alatt kiegyenlítettek. Szeren-
csére a félidõ vége elõtt Pintér
találatának köszönhetõen elõny-
nyel vonultak a fiúk az öltözõbe. 

A második félidõben kezde-
ményezõbbek voltunk, noha
vendégeinknek is adódtak
helyzetei. Pintér újabb gólja
bebiztosította sikerünket, 4:2-
re gyõztünk. Az ifisták 5:0-ás
gyõzelmet arattak.

Május elsõ vasárnapján
Tevelen vendégszerepeltünk,

ahova a pontszerzés reményé-
ben utazott a csapat. A mérkõ-
zés kezdetétõl fogva látható
volt, hogy jobbak vagyunk a
házigazdáknál. A félidõ elején
büntetõhöz jutottunk, de ezt
csak az ellenfél egyik játékosá-
nak öngóljával tudtuk elõ-
nyünkre fordítani. A 13. perc-
ben a tevelieknek sikerült
egyenlíteniük, majd a 31. perc-
ben Schulteisz góljával ismét
nálunk volt az elõny. A máso-
dik félidõben sem igen válto-
zott a játék képe. A 61. percben
Schulteisz, majd a 88. percben
Mészáros góljai következtek.
A hazaiak a 90. percben szépí-
tettek, 4:2-es gyõzelmünkkel
értékes három pontot szerez-
tünk idegen pályán. Fiataljaink
2:1-re gyõztek. 

Az edzõváltás tehát jót tett a
gárdának. Két gyõzelmünkkel
felzárkóztunk a 9. helyre. Az
ifisták szintén kilencedikek a
tabellán. n

Edzõt váltott a DFC

Három fordulóval a bajnok-
ság befejezése elõtt két pont-
tal vezeti a tabellát kézilab-
da csapatunk a regionális
bajnokságban a Kecskeméti
Fõiskola gárdája elõtt. 

SZABADOS SÁMUEL

A tavaszi forduló során még
veretlen földvári fiúk már ját-
szottak az élmezõny tagjaival,
a hátralevõ ellenfelek a tabella
második felében foglalnak he-
lyet, tehát a papírforma mellet-
tünk szól. Minden esélyünk
megvan arra, hogy bajnokok
legyünk, és kivívjuk az NB II -
ben való szereplés jogát. 

Az Orova Tamás edzõ által
irányított csapat egységes,
érett játékával valóban a me-
zõny legjobbjának bizonyult
eddig. A tudatos csapatépítõ
munka eredménye, hogy a fia-
tal játékosok egyre több játék-
lehetõséget kapva rutint, ta-
pasztalatot szereznek, és kö-
zülük néhányan már meghatá-
rozó játékossá váltak.

Eredmények: Dunaföldvár-
Kecskeméti Fõiskola 25:24,
Bajai KSE-Dunaföldvár
24:32, Dunaföldvár-Paksi
KSE 40.21, Dunaföldvár-
Kecel KC 25:22.

Kézilabdásaink
az NB II. kapujában

Cseszneki Róbert



Rendõrségi
hírek

KÖZLEKEDÉS: Két nagyobb
közlekedésbiztonsági akciót
hajtott végre a rendõrség hús-
vétkor és a májusi hosszú hét-
végén. Tapasztalataik azt mu-
tatják, ami országos, nem csak
helyi jelenség, hogy még min-
dig többen nem használják a
biztonsági övet, vezetés közben
telefonálnak, gyermekeiket
gyerekülés nélkül szállítják,
nem tartják be a parkolás szabá-
lyait. Egy hölgy például a bel-
városban jogosítvány nélkül, te-
lefonálva vezette gépjármûvét. 

A rendõrség kérése, hogy
tartsák be a szabályokat a bün-
tetést elkerülése érdekében.

A jó idõben egyre több gyer-
mek kerékpározik az utakon.
Õk fõleg a legforgalmasabb
idõszakban, reggel iskolába,
majd kora délután haza igye-
keznek, amikor amúgy is nagy
a gépjármûforgalom. Kérjük a
szülõket, hogy beszéljék meg
gyermekeikkel, hogyan közle-
kedjenek, mire ügyeljenek,
hogy épségben elérjék
úticéljukat. 

BÛNCSELEKMÉNYEK: A ko-
rábban történt betörések elkö-
vetõi rendõrkézen vannak. Az
elkövetõ csoportok több lakás-
ba is betörtek. Folyik ellenük az
eljárás.

Az elmúlt hónapban komo-
lyabb vagyon elleni cselekmé-
nyek nem történtek. Kisebb lo-
pások voltak, kerékpárlopás, il-
letve a vásárban megloptak töb-
beket, nyitott táskákból irato-
kat, pénztárcát vittek el. A rend-
õrség felhívja ismételten a lako-
sok figyelmét arra, hogy vi-

gyázzanak az értékeikre, a ke-
rékpárjaikat lakatolják le, ha
valahol otthagyják.

Az utóbbi idõben meg-
növekedett azoknak az esetek-
nek a száma, amikor a rendõr-
ségnek biztonsági intézkedést
kellett foganatosítania, rossz
lelkiállapotú, vagy tudatmódo-
sító szerek hatása alatt álló em-
bereket kellett megmenteniük,
akiket kórházba szállítottak.
Egyik esetben jelentették a jár-
õröknek, hogy a zátonynál ön-
gyilkossági szándékkal egy em-
ber bement a Dunába. Az eset
szerencsésen végzõdött, kimen-
tették a vízbõl. Május 6-án be-
jelentés érkezett, hogy valaki
egy hétgyûrû mély kútba ugrott.
A rendõröknek õt is sikerült
megmenteniük, kihúzták a kút-
ból. n

15.

Mûvelõdési
Központ
Május
MÁJUS 15. CSÜTÖRTÖK 19:00
Badár Sándor önálló
stand-up estje
Jegyár: 2.500 Ft
MÁJUS 16. PÉNTEK A VÁRBAN

Múzeumi Világnap 
MÁJUS 17. PÉNTEK 19:00
Székely irodalmi est 
az Ismerõs arcok zenekar
akusztikus koncertje
Jegyár: 2.200 Ft
JÚNIUS 1. VASÁRNAP A

VÁRUDVARON

Néptánc Fesztivál 
a Levendula Mûvészeti
Iskola és az Ördögszekér
Egyesület szervezésében

KIÁLLÍTÁSOK:
Mûvelõdési ház:
25 éve város Dunaföldvár -
elõtér
Dunaföldvár anno fotókiál-
lítás - Folyosó galéria
Vár:
„Szín-tárlat“ Smuk Imre
festményei - ispánház
„Mesterségünk címere“

dunaföldvári kézmûvesek
alkotásai - Fafaragó Galéria

FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK

Szabadtéri színház, zene és

tánc, Dunaföldvár, Várudvar

JÚNIUS 29. 21 ÓRA

Csík Zenekar koncertje
Esõnap: június 30. 21:00

JÚLIUS 5. 21 ÓRA

Huszka Jenõ - Martos Ferenc:
Gül baba
nagyoperett a Turay Ida
Színház elõadásában
Fõszereplõk: Benkõ Péter
(Jászai Mari-díjas), Bódi
Barbara, Csere László
(Jászai Mari-díjas), Mikó
István (Jászai Mari-díjas)
Rendezõ:  Szirtes Gábor
(Jászai Mari-díjas)
Esõnap: július 6. 21:00

15. péntek
Flörti Dancing

17. szombat 19 óra
A vetítés elmarad!

23. péntek
Vérkötelék

24. szombat
Fuss, fiú!

30. péntek
Hárommal több esküvõ

31. szombat
Joe

Az elõadások 20 órakor kezdõd-

nek, az ettõl eltérõ idõpontokat

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

MÁJUS

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK

KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ:

ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET

TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOS-

SUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,

HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS

NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,

TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

Soros hirdetés
Átadnám egy hetes üdülé-

si jogomat a zalakarosi Club
Men Dan ****-os apartman
házban négy fõ részére. (Két
felnõtt, két gyerek) Érdek-
lõdni: 20/363-52-38

Soros hirdetés
Bölcske utcai parasztház

kerttel eladó. Érdeklõdni:
30/974-27-96.

Hívjon, megegyezünk!

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17

óráig történõ

rendelési ideje
2014.05.16. Dr. Hallai Róbert
2014.05.23. Dr. Englert Rolland
2014.05.30. Dr. Palkó Ágnes
2014.06.06. Dr. Móricz Zoltán
2014.06.13. Dr. Hallai Róbert
2014.06.20. Dr. Englert Rolland
2014.06.27. Dr. Palkó Ágnes

JÚLIUS 12. 21 ÓRA

Magyar Állami Népi
Együttes: Magyar rapszódia
Az amerikai turné mûsora
Esõnap: július 13. 21:00

JÚLIUS 19. 21 ÓRA

Paul Blake - Cole Porter
Római vakáció
zenés vígjáték az Oplai Pro-
dukció elõadásában.
Szereplõk: Balla Eszter,
Fekete Ernõ, Hernádi Judit,
Szikszai Rémusz, Márton
András
Zenei vezetõ: Puskás Péter
Rendezõ: Pelsõczy Réka
Esõnap: július 20. 21:00
Jegyár elõadásonként:
3.300 Ft
Bérlet ára a négy elõadásra:
12.000 Ft

Információ, Jegyrendelés:
Városi Mûvelõdési Központ
és Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
Tel: 75/541-000  Fax:
75/541-001
E-mail:

muvhaz@dunafoldvar.hu
Web:  www.nyariestek.hu n




