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KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

Országos Nyílt „A“ és „B“ Kategóriás
Mazsorett Verseny

A tavaszi szezon elsõ versenyét
Móron, március 21-én rendezték meg. A Löfan mazsorett
csoport lányai remekül indították a versenyszezont.

n BARTALOSNÉ AGÓCS IRÉN

EREDMÉNYEK:
Tóth Zsüliett cadet korosztály bot
szóló – I. hely
Junior bot miniformáció – I. hely
Fehér Laura–Huszárik Helga–
Rácz Viktória senior bot trió –
I. hely
Senior zászló miniformáció –
I. hely
Fülöp Viktória junior korcsoport
bot szóló – II. hely
Tilli Fanni senior korosztály bot
szóló – II. hely
Senior pompon miniformáció –
ezüst minõsítés
Junior zászló miniformáció –
bronz minõsítés
Balogh Lili és Pál Hanna cadet
pompon duó – IV. hely
Noszkó Dóra és Szabó Kitti junior bot duó – V. hely
A következõ megmérettetés
májusban Debrecenben a Magyar
Bajnokságon vár a lányokra.

n

Dunaföldvár költségvetése
Dunaföldvár Város 2015. évi
költségvetésérõl Jákli Jánost,
a pénzügyi bizottság elnökét
kérdeztük.

n BALOGH EMESE
Dunaföldvár Város idei költségvetése stabil, de két kockázati tényezõt azért tartalmaz.
2015. március 1-jétõl megváltozott a támogatási rendszer, a
kormányzat bevezette a települési támogatást. Ennek lényege, hogy külön kezelik mostantól a foglalkoztatási támogatásokat és az önkormányzati segélytípusokat.
Utóbbiakról
ezentúl a településeken születik döntés, így minden önkor-

Dunai
Gyöngysor
2014 -ben indult az „Élhetõ
Duna-partok, Dunai Gyöngysor“ elnevezésû, 14 országra
kiterjedõ nemzetközi projekt, melynek célja, hogy a
csatlakozó települések a szabadidõs és kulturális terek
fejlesztésével a Duna teljes
partvidékét rendezettebbé,
élhetõbbé, a turisták számára vonzóbbá tegyék.

n BALOGH EMESE

A Duna gazdasági, kulturális, turisztikai és történelmi
kapocs is az egyes települések, az egyes országok között.
Ezt használja ki a nemzetközi
projekt, melyhez 135 magyarországi település, így Dunaföldvár is csatlakozott.
A közös cél, hogy a Duna
mentén olyan útvonalakat, lé-

vedelmû önkormányzatoknak
kevesebb központi támogatást
juttatnak. Emiatt Dunaföldvár
a központi költségvetésbõl 60
millió Ft-tal kap kevesebbet,
mint 2014-ben.
Mivel a települési támogatás rendszeréhez kapcsolódó
bázisadatok nem álltak a képviselõk rendelkezésre, úgy
döntöttek, hogy a költségvetésbe mûködési tartalékot építenek be. Ezt szeptember 30ig tartják fenn, és ha a települési támogatás kedvezõen alakul, a mûködési tartalékot a
fejlesztésekhez csoportosítják
át.
A másik kockázati tényezõt a
bevételek alakulása jelenti. A
Pannonia Ethanol Zrt. adósúlya
2015-ben tovább nõ, a vállalat

mányzat a helyi sajátosságaihoz igazíthatja a szociális rendszerét.
Települési támogatás néven
igényelhetõ március 1-jétõl az
átmeneti, családi, krízis, lakásfenntartási segély; ezen kívül
rezsi-, gyógyszerkiadási, temetési, lakhatási, gyermekek után
járó különbözõ támogatást is
adhatnak az önkormányzatok.
A munkanélküli segélyt és a
rendszeres szociális segélyt pedig a kormányhivataloktól lehet kérni.
A kormányzat figyelembe
veszi az önkormányzatok adóerõ-képességét, ennek értelmében az átlagosnál nagyobb jö-

Gazdahírek

tesítményeket alakítsanak ki,
amelyekre felfûzhetõk a térség turisztikai, természeti, történelmi „gyöngyszemei“, ezáltal is növelve Duna vidékének
turisztikai vonzerejét.
A térség szabadidõs lehetõségeinek jobb kihasználásához
szükséges a települések együttmûködése. A folyam teljes szakaszában alkalmas a fejlesztésre, ehhez azonban össze kell
kötni a part menti területeket,
ki kell építeni, folyamatossá
kell tenni a turizmushoz szükséges infrastruktúrát.
Az elképzelések megvalósításához a 2015 nyarán megjelenõ pályázatok illetve
újabb uniós források adhatnak
lehetõséget. Dunaföldvár egy
21. századi Duna-part, kikötõ- és fürdõfejlesztés, városközpont és piac- korszerûsítés
terveivel várja a forráslehetõségeket.

A Földvár és Vidéke Gazdakör
2006-ban közel 60 taggal alakult. Elsõdleges feladata a szakmai érdekvédelem biztosítása.

n BALOGH EMESE

Ambrus György elnök tájékoztatója szerint a gazdakör
összejöveteleit Madocsán tartja. Telente találkoznak rendszeresen a gazdák, ilyenkor jut
idejük az ismereteik bõvítésére. A téli gyûléseken elõadásokat hallgatnak az éppen aktuális növényvédelmi, talajmûvelési, vetõmagokkal kapcsolatos
újdonságokról. A gazdakör
gyûlésein hat településrõl Bölcske, Dunaföldvár, Duna-

gazdálkodása Dunaföldvár bevételeit jelentõsen alakítja. Országos tendencia, hogy a települések mûködtetéséhez évrõlévre többet kell a helyi adókból
fordítani, minek következtében
csökken a fejlesztések száma.
Dunaföldváron ez azért nem
érzékelhetõ, mert a helyi adóbevételek folyamatosan növekednek - tájékoztatta lapunkat
Jákli János.
A költségvetés tartalmaz egy
210 millió Ft-os kedvezõ kamatozású, hosszú futamidejû
infrastruktúra hitelt is, mely
kormányengedélyhez kötött.
Nyárig születik döntés arról,
hogy Dunaföldvár felveheti-e
ezt a hitelt útjainak, utcáinak
jelentõs megújítása, korszerûsítése céljából.

n

szentgyörgy, Madocsa, Paks,
Sárszentlõrinc- vesznek részt
gazdálkodók.
A gazdák országos szintû
szakmai döntésekbe való beleszólását az agrárkamarai részvétel teszi lehetõvé. A Tolna
megyei Agrárkamarában idén
jelentõs
képviselete
van
Dunaföldvárnak, hiszen az alelnökök egyike Lajkó Ferenc,
az országos küldöttek között
pedig ott van Ambrus György,
Ihász Kornélia, Jákli Viktor és
Rivnyák Sándor is.
Ambrus György vezetésével
megalakult a helyi területi kamarabizottság is, melynek feladata a dunaföldvári földforgalom ellenõrzése, a földvásárlások szabályozása.

n

n

Ambrus György

2.

Évértékelés a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
helyi szervezeténél
Eseményekben gazdag esztendõt zárt a helyi máltai csoport.

n BALOGH EMESE
Eredményes,
rendkívüli
helyzettõl mentes 2014-es esztendõt tudnak maguk mögött a
helyi máltai csoport tagjai. Az
év során folyamatosan tudták
segíteni a rászorulókat, kétszer
nagymennyiségû adományosztást is tartottak, de gyûjtöttek a
dévai gyermekotthonok lakói
számára, és a már mûködõ német kapcsolatuk körét egy
újabb csoporttal, a straubingi
máltai szervezettel bõvítették.
Az idei esztendõben két megoldandó probléma nehezíti a he-

lyi szervezet munkáját. Egyre
nagyobb gondot jelent a székház
hiánya. Az állandó közösségi tér
a máltások munkáját jelentõsen
megkönnyítené, megoldódnának a raktározási nehézségeik,
és nem igényelne külön szervezõmunkát egy-egy csomagosztás elõtt az összeállítás helyszínének biztosítása. A probléma
megoldása érdekében a városvezetés már felvette a kapcsolatot
a szolgálat országos irányítóival
- tájékoztatta lapunkat Jákli Viktor, a dunaföldvári máltai szervezet elnöke.
Az idei munkát nehezíti az
is, hogy a központi raktárból
egyre kevesebb adomány érkezik, jelentõsen lecsökkent az

központi akciók száma. Így az
adományosztás alapjait a helyi
közösségeknek kell megteremteniük. Ezért is hívták meg a
dunaföldváriak a közgyûlésükre a helyi és a környezõ települések vezetõit, hogy közösen
végiggondolják, hogyan tudnának az önkormányzatok is be-

Vi diamo un cordiale
benvenuto Dunaföldvár

Szeretettel üdvözlünk benneteket Dunaföldváron
Ismét népes diákdelegációval érkezett olasz testvérvárosunk egykori polgármestere, Sergio Garavaglia
Dunaföldvárra.

n SZIEGL ERIKA
Tanáremberként fontosnak
tartja, hogy diákjai megismerkedjenek fõvárosunkkal és régiónkkal, hiszen a tanultak
így válhatnak személyes élménnyé. A tanulók mindegyike elõször járt Magyarországon, de köszönhetõen Sergionak, többet tudnak hazánkról az átlagos olasz diákoknál.
Érkezésük után Budapest
fõbb látványosságaival ismerkedtek, de a legnagyobb sikert
a Széchenyi fürdõ látogatása
aratta.

Dunaföldvári programjuk a
gimnáziumban kezdõdött,
ahol Telekiné Rábai Melinda
vezetésével népdaltanulás,
Appelshofferné
Rabóczki
Anikó vezetésével pedig
táncház alapozta meg a jó
hangulatot. Ebéd után a várudvar és a Duna-part látnivalói következtek, majd a Révbér-pusztai lovasprogram aktív résztvevõi lehettek a diákok. A napot a Hoffmann Kávézó pincéjében szervezett
buli zárta.
Mûszaki szakos tanulókként
a vendégek különösen érdeklõdtek az atomerõmû iránt,
annál is inkább, mert ilyen
Olaszországban nincs. A szûk
egyhetes kirándulást Budapest
nevezetességei zárták.

n

3.

kapcsolódni a karitatív szervezet munkájába.
„A dunaföldvári önkormányzat hatalmas gesztust gyakorolt
a 2015-ös évben - mondta Jákli
Viktor -, a helyi máltai szervezet munkáját, ezáltal az adományokra szorultakat 1,9 millió
Ft-tal támogatja.“

n

Rendkívüli testületi ülés
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete március 24-én
rendkívüli ülést tartott.

n BALOGH EMESE
Az elsõ napirendben eredményt hirdettek a térfigyelõ
rendszer telepítésének pályázatáról. Horváth Zsolt polgármester tájékoztatta lapunkat,
hogy a 15 millió Ft-os beruházás a szerzõdés megkötése
után indulhat el, így várhatóan

nyárra üzembe helyezik
Dunaföldvár területén a 17
térfigyelõ kamerát.
A második napirendben három fõ köztisztasági gépkezelõvel való szerzõdés megkötését hagyta jóvá a testület. Áprilistól novemberig alkalmazza
õket az önkormányzat köztereink, parkjaink karbantartása
céljából.
Ezt követõen két, Napsugár
Idõsek Otthonához kapcsoló-

Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal pályázatot hirdet
pénzügyi- és adóiroda vezetõi állás betöltésére
A közszolgálati jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal gazdasági
szervezeti feladatainak, a
Pénzügyi- és Adóiroda munkájának irányítása, koordinálása, vezetése, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, könyvelés irányítása, az önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási
kötelezettség teljesítése. Az
önkormányzati vagyon használatával, védelmével összefüggõ feladatok ellátása.
Pénzügyi, számviteli rend betartása. Testületi elõterjesztések, éves, féléves, háromnegyed éves beszámolók, éves
költségvetés, tervkoncepció
önálló elõkészítése, elõirány-

zatok módosítása, szabályzatok készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. tv. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Büntetlen elõélet.
– Cselekvõképesség.
– Vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
– A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/16.
pont Pénzügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztálya,
a II/2. pont Gazdálkodással
kapcsolatos feladatok I. besorolási osztálya alatt meghatározott iskolai végzettség, valamint a 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 12. §-ban a
gazdasági vezetõkre elõírt
szakirányú képesítés megléte.
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:
– Közigazgatási alapvizsga
és szakvizsga megléte.
4.

dó témában döntöttek a képviselõk. Elsõként módosították
az intézmény költségvetését.
Az alapszolgáltatási központ
önállóvá válása miatt a Napsugár Idõsek Otthonának költségvetésébõl kiemelték az
alapszolgáltatási
központ
költségvetését. Majd a törvényi szabályozás miatt arról is
döntés született, hogy a Napsugár Idõsek Otthonának gazdasági irányítása közvetlenül
az önkormányzat pénzügyi
osztályához kerül. Az otthon a
szakmai önállóságát megõrzi,

de a gazdálkodási feladatokat
a továbbiakban az önkormányzat oldja meg.
Végül a Szõlõskertek utca
egyik lakójával állapodott
meg a testület. Kusztos Sándor ellenérték nélkül felajánlotta az önkormányzatnak azt
a 68 m2 területet, melynek kisajátítására egy késõbbi útszélesítéshez szükséges. A
megállapodás értelmében az
önkormányzat átvállalja a felajánlással kapcsolatos ügyintézést és az azzal járó költségeket.

– Önkormányzatnál vagy
önkormányzati költségvetési
szervnél szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.
– Vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérésérõl szóló igazolás.
– Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.
rendelet 8. § szerint.
– Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
– Könyvviteli szolgáltatásra
jogosító engedély másolata.
– Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 84-87. § alapján.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. június 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. április 17.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton (vagy személyesen) a pályázatnak a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal címére történõ megküldésével (átadásával) (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi- és adóiroda vezetõ.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2015. április 28.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Az állás betöltésérõl a benyújtott pályázatok tartalma
alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt, mérlegelése
alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkakör 6 hónap
próbaidõ kikötésével tölthetõ
be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ nyújt a 75/541550/162 telefonszámon.

n

n

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber
Lászlóné
Petrovics Józsefné

Tájékoztató a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtésrõl
Dunaföldvár Város Önkormányzata részérõl tájékoztatjuk önöket, hogy a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés
az alábbiak szerint történik:

n DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

– A sárga és kék színû mûanyag zsákokat a Dunanett
Nonprofit Kft. folyamatosan
biztosítja térítésmentesen a lakosság számára. A zsákokat
minden lakos számára az ingatlannál lévõ postaládában helyezik el.

– A SÁRGA mûanyag zsákba az alábbi hulladékokat lehet
gyûjteni: PET palack, mosószeres flakon, sörös doboz,
konzervdoboz
– A KÉK mûanyag zsákba az
alábbi hulladékokat lehet gyûjteni: papír, italos karton (tejes
és üdítõs doboz)
– A hullámpapírt, nagyobb csomagolási dobozokat a szelektív
hulladékgyûjtési szállítási napokon a zsákok mellé, lapra hajtogatva, összekötve kérjük kihelyezni.
– A flakonokat, italos karton
dobozokat összetaposott, kiöb-

Kutatóbiológusok tartottak
elõadást a szúnyoglárva
irtásról
Március 11-én Kõszegi Dániel, a Noxious Kft. ügyvezetõje
szervezésében biológiai szúnyoglárva irtással foglalkozó
szakemberek tartottak szakmai elõadást a környékbeli
települések polgármestereinek a dunaföldvári halászcsárdában.

n SZABADOS SÁMUEL
A szakma hazai elitje vonult
fel a fórumon, többek közt Dr.
Zöldi Viktor, Dr. Szepesszentgyörgyi Ádám valamint Dr.
Horn András, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke, Dr. Heiko
Kokken biológus pedig a németországi Ludwigshafenbõl
érkezett. A fórum célja az volt,
hogy a Közép-Duna vidék polgármesterei tájékoztatást kapjanak biológiai megelõzés

módszerérõl, melynek lényege,
hogy a tavasszal kikelõ lárvákat a nyílt vízfelületeken pusztítják el környezetkímélõ módon.
Európa sok országában évtizedek óta sikerrel alkalmazzák
ezt az eljárást, hazánk sajnos le
van maradva e téren. Dr. Gajda
Zita biológus vállalkozásával
Szeged környékén évek óta
foglalkozik biológiai lárvairtással. Mint kifejtette, a beavatkozást jelentõs kutató- és felmérõ munka elõzi meg, mely
során légi felvételeket készítenek, a környezet vízrajzát tanulmányozzák, ökológiai felméréseket végeznek. A hazai
biológusok kellõképpen felkészültek, hogy ezt a feladatot
magas szinten megoldják. A
gyakorlati beavatkozáshoz az
eszközállomány adott, ezt ép5.

lített állapotban kérjük a hulladékgyûjtõ zsákokba elhelyezni!
– A veszélyes anyagok tárolására használt csomagolóanyagokat továbbra se tegyék
bele a zsákokba!
– A csomagolási üveghulladékot (italos, befõzõ üveg) továbbra is a gyûjtõszigeteknél
kihelyezett tárolóedényekbe
kérjük elhelyezni! Tilos kihelyezni síküveget (ablaküveg,
szélvédõüveg, akváriumüveg),
valamint elõzetesen veszélyes
anyag tárolására használt üveget (sósavas, vegyszeres üveg).
Kérjük, hogy a zsákokat megtelt állapotban helyezzék ki!
Esetlegesen, aki nem kapott
zsákot, vagy többet szeretne

igénybe venni, akkor a
Dunaföldvár, Jobbágyõsök u.
1. szám alatt ügyfélfogadási
idõben szerdán és szombaton
800-1200 óráig átveheti.
Kérjük azokat a lakosokat,
akik késõn tették ki a zsákokat
és nem vitte el a gyûjtõjárat,
akkor azok legyenek szívesek
visszavinni saját ingatlanon belülre és a következõ szállítási
nap elõtti estén kihelyezni a
zsákokat rendezett módon!
Gyûjtési napok a következõek:
1.KÖR: Dunaföldvár település a 6-os számú fõút bal oldalán lévõ része Pécs irányában)
2.KÖR: Dunaföldvár település a 6-os számú fõút jobb oldalán lévõ része Pécs irányában)

pen Kõszegi Dániel vállalkozása bizonyítja, mely technikai
felszereltségével eléri a nemzetközi színvonalat. A módszer
elterjedése tehát elsõsorban a
helyi önkormányzatokon múlik. A biológusnõ és stábja a
múlt évben Paks és Dunaföldvár környékén végzett felméréseket, melyek alapján e térségben is elkezdõdhet a biológiai
beavatkozás.
Dr. Heiko Kokken németországi tapasztalatait osztotta
meg a jelenlévõkkel. Hazájában 1976-ban alkalmazták

elõször ezt a módszert, napjainkban pedig csak ezt
használják, a vegyi permetezést már nem alkalmazzák.
Meglepõdött, hogy Magyarországon mennyire ismeretlen
az eljárás, pedig minden feltétel adott hozzá. Dél-Németország klimatikus, ökológiai viszonyai sokban hasonlóak hazánkéhoz. Ott már márciusban
elkezdik a megelõzést, a hatása egyértelmûen pozitív, még
a csapadékos években is sikerül megelõzniük a nyári nagy
szúnyoginváziókat.

n
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Jutalom
A Dunaújvárosi Hírlap szerkesztõsége a sajtónap elõestéjén jutalomban részesítette az év legjobb külsõ tudósítóját. Ezt az elismerést
Lukácsi Pálné (L. Mészáros
Irma) a Magyar László Gimnázium nyugdíjas pedagógusa kapta. Az alábbiakban tudósítói munkájáról beszél.

n KISS ÉVA

„Nyugdíjba vonulásom után
2014. január elejéig még tanítottam a váci fõiskolán. Amikor a hallgatókat levizsgáztattam, befejeztem a tanítást. Pár
napra rá megkeresett Gallai
Péter. Õ a Dunaújvárosi Hírlapnál belsõ munkatársként
dolgozik. Elmondta, hogy bõvülni szeretne a lap, s
Várkonyi Zsolt lapigazgatófõszerkesztõ a város környéki
települések közül Dunaföldvárt is meg akarja szólaltatni a megyehatár ellenére, hiszen
a két város között intenzív a
kapcsolat. Így lettem a lap
dunaföldvári tudósítója.
Feladatom hetente megtölteni a pénteki Dunaföldvár oldalt. Elég szabad kezet kaptam.
Amúgy is szeretek elõadásokra
járni, most meg is írom az élményeket. Ekkor, január végén
a Magyar Kultúra Napján láthattuk Derzsi György Szerel-

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Olvasói levél

mem, Sárdy címû monodrámáját. Színikritikát írtam róla. Ez
volt az elsõ írásom a Dunaújvárosi Hírlapban. Azóta tudósítottam közéleti eseményekrõl,
kulturális és sportprogramokról, civil szervezetek rendezvényeirõl, versenyeredményekrõl. Nagyobb interjúkat is készítettem, több a hétvégi magazin vezetõ írásaként jelent meg:
írtam többek között az oltárépítõ Csepeli Istvánról, a dunaföldvári születésû Kali Gabi
nénirõl, akinek tragikus családi
háborús emlékeirõl szólt Sára
Sándor Mementó címû filmje,
vagy gróf Nádasdy Borbála
írónõrõl. Büszke voltam, hogy
az újság pedagógus napon a
Petrovics Józsefné címzetes fõigazgató asszony életpályáját
és hitvallását bemutató cikkemmel ünnepelt.
Igazából elég könnyen megtelik az oldal, mindig történik
valami Dunaföldváron. Ha a
kulturális eseményeket tekintem, ugyanazt teszem, mint az
iskolában, csak több emberhez jut el a szavam. Sok egykori diákomtól, volt kollégámtól, ismerõsömtõl kapok
segítséget.
A Magyar Sajtó Napja alkalmából március 14-én a szerkesztõség kirándulást és vacsorát szervezett. Itt adta át
Várkonyi Zsolt a szerkesztõség
tagjainak szavazata alapján egy
belsõ munkatársnak a nívódíjat, továbbá ez évben elõször a
szerkesztõség egy külsõst is jutalmazott. Mivel egy éve dolgozom a lapnak, eszembe sem
jutott, hogy én kaphatom a jutalmat. Nagyon meglepõdtem,
de örültem. A fõszerkesztõ a
méltatásban sokoldalúságommal indokolta választását, azzal, hogy cikkeimmel a Dunaújvárosi Hírlap több rovatában
is találkozhattak az olvasók.
Sok tervem van, téma akad
bõven. A szellemi munka karbantart; élvezem az írást, s
igyekszem igényesen ellátni
ezt a feladatot.“

A mai, ilyenné tett világunkban óriási értéke van egy
munkahelynek is. Többek között ezért sem értem, hogy miért kellett megszabadulni városunk tulajdonától, a Paksi
utcán lévõ, egykoron kertészetként mûködõ ingatlantól?
Úgy tudom, elárverezték és
mélyen az értéke alatt értékesítették. Kit/kiket terhel a felelõsség ezért, illetve volt-e
valami, személyt/személyeket
érintõ következménye a történetnek? Nem volt rá lehetõség, hogy maradjon Dunaföldvár szolgálatában?
Javaslatom, ha megoldható:
városunk vezetése vásárolja
vissza a szóban forgó ingatlant - ha szükséges - többért
is, mint amennyiért eladták, s
alakítsa vissza kertészetté a

területet. Ezzel a megoldással
- egy szakember szerint - legalább 6-8 embernek tudna
munkát biztosítani városunk,
így megoldható lenne közintézményeink,
konyháink
zöldségfélékkel, virágokkal
történõ ellátása, s talán még
szabad piacra is jutna a megtermelt árukból. Nem beszélve arról, hogy három lakás is
van az épületben, amit az ott
dolgozó rászorulók számára
ki lehetne adni. A vétel anyagi alapját a Hõsök terén tervezett játszótér költségébõl jelölném meg, mivel - véleményem szerit - itt nem helyénvaló ilyen létesítmény kialakítása. További pénzügyi hátteret, a fent említett felelõs/felelõsök hathatós támogatásával
is el tudom képzelni.
Tóth István,
Gábor Pál u. 17.

Kevesebb résztvevõje volt
az idei borversenynek
Már 39. alkalommal rendezte meg a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédõ Egyesülete a városi borversenyt, melyen két kategóriában - vörös- és fehérbor - ítélte oda a
zsûri a megtisztelõ „Város
bora“ címet.

n SZABADOS SÁMUEL
Lipták Tamás, a klub elnöke
elmondta, hogy 95 mintával
neveztek a gazdák. Ez keve-
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sebb volt a múlt évinél. A nevezések számának alakulásában közrejátszott a nagy mennyiségû csapadék, mely miatt a
borok minõsége sok esetben
nem érte el a korábbi évekét.
A szakemberekbõl álló zsûri
elnöki tisztét idén is Dr. Janki
Ferenc, a Corvinus Egyetem
tanára látta el. A minõsítés során több szempont alapján pontozták az italokat, s a díjazott
borokról a zsûri szakszerû Ü

Ü véleményt is adott. Sokak
szerint a verseny egyik igazi
értéke a szakemberektõl hallott
kritika, illetve jótanács.
A legjobb minõsítéseket általában a korábbi évek nyertesei, helyezettjei kapták, tehát a papírforma érvényesült. A vörösbor kategóriában viszont Viczai János
cabernet sauvignonjának elsõ helyezése kisebb meglepetést okozott, mivel Viczai János új gazdának számít a rangos mezõnyben. Kelemen Róbert olasz rizlingje lett a fehérborok gyõztese,
az egyéb italok kategóriájában
pedig Jákli Viktor otelló óbora
kapta a legtöbb pontot.

Margitka
Az egészségügyben dolgozók
nagyon sokszor találkoznak a
gyógyítás örömével és a természet rendje szerinti emberi
tragédiával. A beteg ember
nyûgös, türelmetlen, figyelemre, együttérzésre vágyik.
Kalmár Istvánné, Margitka
csupa szív, empátiával rendelkezõ asszisztens, aki dr.
Móricz Zoltán családorvos,
belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos mellett tevékenykedett huszonöt évig.
Nemrég vonult nyugállományba. A pályájáról beszél.

n KISS ÉVA

„A családunk Somogy megyében élt Nagyatád környékén. Anyukám halála után,
1970-ben kerültem Földvárra.
A nõvérem ide jött férjhez már elõtte régen - õ lett a gyámom. A nyolcadik osztályt itt
jártam a Kossuth utcában. Tanárom volt Faragóné Juci néni,
Tóni bácsi, Endrédiné, Zsöti
néni, Semetkay Ágnes néni,
Schmera Zsuzsa. Kitûnõ pedagógusgárda volt. Szigorú,
ugyanakkor segítõkész, elfogadó testület. Az iskola nagyon
kellemes élmény volt ahhoz
képest, hogy apám már nem
volt, anyukám akkor halt meg.

Polgár Zoltán paksi bortermelõ évek óta tagja a zsûrinek. 16
éve tette le a borminõsítõ vizsgát, évente 15-20 versenyen
vesz részt, tehát rutinos, van viszonyítási alapja. Dicsérõ szavakkal illette a szervezõket és a
gazdákat is. Azt természetesnek
vette, hogy idén kevesebben neveztek a versenyre, hiszen a csapadékos elmúlt évnek köszönhetõen idén kevesebb lett az igazán jó bor. Mint mondta, a termelõknek dicséretes módon volt
önkritikájuk, s gyengébb minõségû italokkal nem neveztek. A
múlt év nagy kihívást jelentett, a
jó minõség eléréséhez sokat kel-

lett dolgozni a szõlõvel, a borokkal. A korábbi, hagyományos
módszerek helyett új eljárásokat
kellett alkalmazni, ilyen volt
például a vegyi kezelés. Ehhez
viszont szaktanácsot, vegyi
elemzést kellett kérni. Kiderült
tehát, hogy ki a jó gazda, ki mer
nyitni az újdonságok felé, ki tud
a szakmai kihívásokkal lépést
tartani. A kedvezõtlen idõjárás
ellenére idén is lehet találkozni
kimondottan jó minõségû borokkal, ezt a földvári versenyen
is tapasztalta. A lelkiismeretes,
precíz munka, a hozzáértés, az
újdonságok iránti nyitottság
meghozta a maga gyümölcsét.

Az osztálytársaim befogadtak,
segítettek; aranyos csapat volt.
Ma sincs olyan találkozó, hogy
ne hívnának, pedig csak egy
évig voltunk együtt.
Az iskola után Dunaújvárosban dolgoztam két évig. A keresetemet félretettem, és Szekszárdon tanultam tovább az
egészségügyi szakiskolában. A
férjemmel itt ismerkedtünk
meg, családja Tengelicen élt.
Visszavágytam Földvárra, a
férjemet rábeszéltem, ideköltöztünk. Vettünk egy kis házat,
aztán amikor lehetõségünk
nyílt rá, építkeztük. 1977-tõl
87-ig a gyermekorvosok mellett dolgoztam. Stingli doktornõ az év elején kezdett, én az
év második felében csatlakoztam hozzá. Egy-két év múlva
jött Jancsó doktornõ, vele folytattam a munkát. Pár hónapig
fizetés nélküli szabadságon
voltam Nóra lányom miatt, egy
ideig pedig Dunaújvárosban a
traumatológián
dolgoztam.
Majd amikor Gyarmati doktor
hazajött, az új körzetet, a 4-est
mi alakítottuk ki. Õ egy év
múlva elment, ekkor tért haza a
szekszárdi kórházból dr. Móricz Zoltán. Onnantól kezdve
25 évig együtt dolgoztunk, nagyon jó munkakapcsolatban. A
25 év alatt probléma közöttünk
nem volt. Sokat köszönhetek

neki, a szakosító vizsgákat
munka mellett tettem le, mindig támogatott.
Most eljött a lehetõség, hogy
nyugdíjba menjek. 14 éves korom óta dolgoztam. Az én gyerekeimnek nem voltak nagyszülei, nem adatott meg. Mind
a ketten állandóan pörögtünk, a
családra kevés idõnk jutott. A
nagyobbik lányom az Uzsoki
kórház sebészeti ambulanciájának vezetõ asszisztense, a kisebbik a Rudasban tanít. Mindegyiküknek van két gyermeke.
Úgy gondoltam, élek a lehetõséggel, meglépem, mert így segíteni tudok a gyerekeimnek.
Nagyon szeretem az unokáimat, erõs kötõdés alakult ki közöttünk. Most úgy gondolom,
végre lesz rá lehetõségem,
hogy az unokáimmal legyek.
Mindaddig, amíg szükség lesz
rám. Meg egy kicsit szabadabban fogok élni, mert vannak
restanciáim. Az utódom, aki a
helyembe lépett a rendelõben,
kérdezte, mit fogok csinálni.
Mondtam, elolvasom a Háború
és békét. Olvasom az unokáim
kedvenc könyveit, meghallgatom a zenéket, amiket hallgatnak, hogy képben legyek. És
szeretném pótolni az elmaradt
utazásokat is.
Nagyon jól éreztem magam a
munkában és az emberek kö-
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zött. Igazából konfliktusom,
olyasmi, ami rossz érzést hagyott volna bennem, nem volt.
Bármikor, ha szükség van rám,
szívesen segítek a rendelõben.
Hogy hosszú távra gondolkodhatok-e, nem tudom, de most
4-5 évig abszolút nagymama
szeretnék lenni. Igaz kötni nem
tudok, de biciklizünk, határt járunk, növényt gyûjtünk, préselünk. Most a tavaszi szünetben
is jönnek, boldogok, hogy idejöhetnek, én pedig kétszeresen
boldog vagyok.
Úgy érzem, jól döntöttem,
bár lehet, hogy fél év múlva hiányozni fog a nyüzsgés. Hálás
szívvel gondolok a fõnökömre,
de az elõzõ orvosokra is, maradt egy olyanfajta kapcsolat
közöttünk, amit - én azt gondolom- kevés helyen élhettem
volna meg. Örülök, hogy itt
élek, itt dolgoztam és, hogy itt
fogok megöregedni.“

n

Programzáró
A Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola 2013 márciusában
nyert európai uniós pályázatot, ami 2015. március 21-én
zárult. A program az Új Széchenyi pályázat keretében az
Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.

n MOLNÁRNÉ MIKLÁN JOLÁN

Ennek az innovatív iskolák
fejlesztése pályázatnak alapvetõ célja, hogy elõsegítse a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek,
ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák
folyamatos fejlesztését. A
munkaerõ-piaci sikeresség érdekében a pályázat célja, hogy
támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon mûködõ köznevelési rendszer mûködését, az oktatás és képzés
minõségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpályaépítési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, kör-

nyezettudatosságot, aktív állampolgárságot.
Ezen elvek alapján többféle
választható program állt a diákjaink valamint az iskolánk tanárai rendelkezésére. A tanárok képzéseken vettek részt intézményünk pedagógiai-módszertani megújulása érdekében.
A diákok nagyon sok lehetõség közül választhattak. A
program egyik csoportjába tartozott a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének fejlesztése. Fontos
volt a környezettudatos szemlélet kialakítását célzó iskolai
szabadidõs tevékenységek ösztönzése is olyan módon, hogy a
megvalósulás a helyi szervezetekkel együttmûködésben történjen. Ennek megfelelõen
minden telephelyünkön szerveztünk táborokat, amelyek a
környezettudatosságra neveltek, és voltak olyan táborok is,
amelyekben a gyerekek idegen
nyelvi képzésen vehettek részt.
A gyerekek testi-lelki-szellemi
állapotát fejlesztendõen pedig
mozgástáborokat és mozgásprogramokat is szerveztünk.

Farkas Bea
megnyerte
Több mint két évtizede Bodor Árpád szervezésében indult el a Kõrösi Csoma Sándor Nemzetközi Kárpát-medencei Földrajzverseny. A
Garay János Gimnáziumban
szervezett megmérettetésen
az elmúlt 21 évben több
dunaföldvári gimnazista is
indult.
Idén Farkas Beának - Bognár Zoltán tanár úr 11. osztályos tanítványának - sikerült
a legfényesebb érmet megszereznie.

n BALOGH EMESE

A verseny célja, hogy a magyarországi és a határon túli
magyar diákok jobban megis-

Farkas Bea

merjék tágabb szülõföldünket,
közös otthonunkat, a Kárpátmedence, illetve Európa földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti értékeit. A célok között szerepel az is, hogy a rendezvény
lehetõséget biztosítson a magyarországi és a határon túli diákoknak és felkészítõ tanáraik8.

A tananyag jobb elsajátításához számítógépeket vásárolhattunk, ezek segítették a jobb
szemléltetést a diákok számára.
Az egészségvédelmi programok a diákok szemléletét szélesítették. A tanulóink balesetmegelõzési interaktív elõadáson
és egészségvédelmi elõadáson
vehettek részt. Az egészségvédelmi fejlesztés keretében az
egészségnapokon több témában
is tartottunk ismeretterjesztõ
elõadásokat. Szintén e témakörben beszéltünk a legális és illegális szerek kockázatairól. A
gyerekek személyiségét gazdagították azok az elõadások, melyeken egy pszichológus vezetésével a konfliktuskezelõ-képességükkel és az egyéni megküzdõ-képességük fejlõdésével foglalkoztak.

A gyerekekkel sokat beszélgettem élményeikrõl a programok után, de ránk felnõttekre
is nagy hatással voltak az elõadások, a táborok, a közösen
megélt események. Ennek köszönhetõen szélesedett ismeretünk a világról, tudatosabban
élünk a környezetünkben.
Köszönjük a Magyar Állam
és az Európai Unió támogatását!

nak a találkozásra, egymás
jobb megismerésére, kapcsolatok, barátságok teremtésére, elmélyítésére.
Az idei témát Görögország
adta. A Kõrösi Csoma verseny
nehézsége és varázslata ahogy azt Bognár tanár úr
mondta -, hogy polihisztort
igényel. Nem elég a földrajzi
ismereteket begyûjteni, történelmi,
mûvészeti,
sport,
aktuálpolitikai tudást is számon kérnek az indulóktól. Így
aztán Beának alaposan bele
kellett ásnia magát a földrajz
mellett Görögország sporteredményeibe csakúgy, mint a
gasztronómiájába, a történelmébe vagy a zenészei, filmesei
világába.
Az írásbeli selejtezõn 43 középiskolás indult. A külhoni magyar középiskolákból - Románi-

ából, Szlovákiából és Ukrajnából - 16 versenyzõ nevezett.
Bea hetedikként jutott be az
egész napos szekszárdi döntõbe. Mint mondta, ebben a versenyben az a legnehezebb,
hogy nem adnak meg szakirodalmat. Mindenki maga dönti
el, mi tartozik az adott ország
legfontosabb természetföldrajzi összefüggései, kultúrtörténeti értékei, társadalomföldrajzi
és turisztikai jellemzõi közé, illetve melyek lehetnek az országgal kapcsolatos általános
mûveltség körébe tartozó lényeges ismeretek. Beláthatatlan, körülhatárolhatatlan anyag
ez, nehéz eldöntenie a versenyzõnek, hogy mit is tanuljon, olvasson, nézzen meg. Ebben
nyújtott számára biztos segítséget felkészítõ tanára, Bognár
Ü
Zoltán tanár úr.
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Ü Kettõjük párosa nem
újkeletû, hiszen a tavalyi, öt
balkáni országot felölelõ vetélkedõre állt össze a „csapat“.
Bea már akkor megmutatta tehetségét, elszántságát, hiszen
harmadik helyen végzett. Idén
még nagyobb erõbedobással
készültek. A történelmi, földrajzi ismeretek mellett Demis
Roussostól a 2004-es foci EB
gyõztes görög góljáig, a Zorba
címû filmig mindenre kiterjedt
a figyelmük.
És a munka meghozta gyümölcsét. A Magyar László
Gimnázium diákja rajt-cél
gyõzelemmel nyert a nemzetközi verseny döntõjében. Mi
kellett hozzá? Nagy-nagy elszántság, odafigyelés, harmonikus tanár-diák együttmûködés és a tudás vágya, tisztelete
és szeretete.

n

Versenyeredmények a
Magyar László Gimnáziumban
n BALOGH EMESE

III. helyen végzett a Kovács János Országos Középiskolai
Földrajzversenyen. Horváth
Balázs tanár úr végzõs tanítványa bejutott a Debreceni Egyetem által meghirdetett Less
Nándor Földrajzverseny április
végi döntõjébe is.
A Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny területi döntõjében II. helyen végzett a Magyar László Gimnázium csapata. Rabóczki Katalint, Radnai
Fannit és Komiszár Karolát a
versenyre Fehérné Keserû Katalin tanárnõ készítette fel.
Fafka Borbála, Bogár Judit
tanárnõ tanítványa, a Géza- napi szavalóversenyen II. helye-

A Magyar László Gimnázium két tanulója - az érettségi
elõtt álló Csizmadia Dóra és a
11. osztályos Farkas Bea - az
elmúlt hetekben kimagasló
eredményeket ért el földrajz
tantárgyból. Mindketten bejutottak a földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntõjébe, melyet április közepén rendeznek
meg. Farkas Bea - felkészítõ
tanára Bognár Zoltán tanár úr megnyerte a XXI. Kõrösi
Csoma Sándor Nemzetközi
Kárpát-medencei Földrajzversenyt, Csizmadia Dóra pedig

Harmadik könyve is
megjelent a gimnazista
lánynak
Marosi Katalin a Magyar
László Gimnázium 11. évfolyamos tanulója, fiatal kora
ellenére már a harmadik
könyvét jelentette meg januárban. A mû a „32-es sugárút
a jazz életérzés“ címet viseli.

n SZABADOS SÁMUEL
A szerzõ a könyv születésének körülményeirõl beszélgetve elmondta, hogy a regényhez
az indíttatást egy jazz koncert
adta. Történetében két zenész
párkapcsolatát, érzelmi hangulatváltásait követi végig.
Öt éve jelent meg Katalin elsõ mûve. Akkor maga keresett
kiadót; interneten nem volt nehéz megtalálni, mivel a kiadó
cég éppen szerzõt keresett.
Az ifjú szerzõ tartott már
könyvbemutatót Budapesten és
Bonyhádon, illetve a környezõ
településeken. Írásait fõleg a fi-

Marosi Katalin

hozzá. Vannak tetszésnyilvánító üzenetek és persze kritikák
is; mindkettõt fontosnak tartja,
hiszen okulni lehet belõlük.
Írás közben is igényli a visszajelzéseket, ezért gyakran megmutat, felolvas egy- egy oldalt,
gondolatot barátainak és kikéri
a véleményüket.
Mint mondta, a tanulással sikerül összeegyeztetni írói munkáját, hiszen fõleg az esti órákban rögzíti gondolatait, melyek
természetesen nap közben is

atalabb korosztály olvassa, de
azt tapasztalta, hogy idõsebbek
is kézbe veszik alkotásait. Szûkebb környezete, például gimis
osztálytársai, tanárai is érdeklõdõek.
Örül, ha könyveirõl visszajelzéseket kap, ezek fõleg az
interneten keresztül jutnak el
9.

zést, Pálfi Anna a Lotz János
Országos Szövegértési és Helyesírási Verseny megyei döntõjében V. helyezést ért el. Felkészítõje Kernné Rujder Erzsébet tanárnõ volt.
Bertalan Domonkos hetedikes gimnazista, Ekecsi Erzsébet tanárnõ diákja, a 7-8. osztályosok Országos Történelem
Versenyének megyei döntõjében 7. helyen végzett.
A Kodály Zoltán Gimnázium
által szervezett Regionális Musical Énekversenyen Gauzer
Szandra és Ruff Klaudia képviselte a gimnáziumot. Szandra
teljesítményét korcsoportjában
fõdíjjal, Klaudia elõadását korcsoportjában ezüst fokozattal
jutalmazta a zsûri. Mindkettõjüket Telekiné Rábai Melinda
tanárnõ készítette fel a versenyre.

n

foglalkoztatják.
Elõfordul,
hogy óra közi szünetben is papírra vet mondatokat. Egyszerre több témán dolgozik. Jelenleg közel tíz anyaga van, melyeket rövid idõn belül kiadásra kész állapotba tud rendezni.
Elmondása szerint írói vénájának kialakulásában nagy szerepet játszott a nagymamája, aki
a kezdetektõl élményekben és
ingerekben gazdag környezetet
teremtett a számára.
A középiskola elvégzése után
Katalin a Pannon Egyetem bölcsész karán színháztudománynyal szeretne foglalkozni, és természetesen továbbra is írni.

Helyesbítés

n

Elõzõ lapszámunkban az
autocross verseny közép
kategóriájának 1. helyezését
helytelenül Gudmann Tibornak tulajdonítottuk.
A kategória gyõztesétõl,
Viedner Tibortól ezúton
kérünk elnézést.
a szerk.

A diáknapon mutatkozott be
az új elnök
A tavaszi szünet elõtti utolsó
tanítási napon szervezte meg
diáknapját a Magyar László
Gimnázium diákönkormányzata.

nSZABADOS SÁMUEL
Az elsõ két órában fordított tanítás zajlott: a gimnazisták tartották meg az tanórákat az adott
témákból tanáraik helyett. A
legjobbakat a szaktanárok jeles
érdemjeggyel vagy dicsérettel
jutalmazták. Tíz órától az egyes
osztályok különbözõ játékokkal,
vetélkedõkkel várták a szórakozni, sportolni vágyókat. A tornateremben és az udvaron sportprogramok zajlottak, volt kispá-

lyás foci, akadályverseny és baseball is.
Népszerû volt valamennyi
mûveltségi vetélkedõ, az iskolaismereti játék és az emberméretû társasjáték is. A végzõsök teaházat is szerveztek, mely hangulatában a hatvanas évek hippivilágát idézte.
Délben kezdõdött a diákparlament. A diákok és a tanárok a
tornacsarnokban gyülekeztek,
ahol Hegedûs Dóra, a diáktanács elnöke köszöntötte a résztvevõket. Beszédében kétéves
munkáját értékelte, mely során a
diáktanács igyekezett az iskola
régi hagyományait megtartani,
ápolni, például a diáknap, isko-

Egy pocsolya emlékiratai,
azaz az állva maradás joga
Egy-egy jó elõadás maradandó élmény a nézõknek s talán
a szereplõknek is.
Orbán György szekszárdi elõadómûvész Egy pocsolya emlékiratai címû mûsorát adta
elõ a mûvelõdési házban. Fontos volt számára ez a fellépés,
hiszen gyökerei Dunaföldvárhoz kötik. Ahogy egy korábbi mûsora után bevallotta,
gyermek- és ifjúkorában az itt
töltött nyarakon a várudvar
fái alatt ábrándozott a pódium
adta élményrõl.

nLUKÁCSI PÁLNÉ
Most Örkény egyperceseire
épülõ groteszk játékát hozta hozzánk. A Kossuth-díjas Örkény
István, a 20. század jellegzetes
hangú magyar írója elsõsorban
drámáival, többek között a Tóték
és a Macskajáték címû mûveivel
lett ismert Európában is. Groteszk egypercesei azonban igazán talán csak magyarul élvezhe-

Orbán György

tõk és érthetõk. Ezt bizonyította a
földvári elõadás sikere is.
Ehhez persze olyan mûvész
kellett, mint Orbán György, aki
remek groteszk szerepjátékot talált ki. Egy fehérre festett arcú,
fekete öltözetû - kicsit chaplini
kisember, kicsit Fellini-bohóc
figurájába bújva adta elõ a nagyon feszes szerkesztésû groteszk játékot. Jó ritmusú és tisztán artikulált elõadásban, találó
zenei betétekkel hallhattuk Örkény István híres egyperceseit pár népszerût, de kevésbé ismer-

lanap megrendezésével.
Új kezdeményezés is életre
kelt a két év során, ez pedig a
kezdõ évfolyamok számára
szervezett augusztus végi gólyatábor, mely az elsõ évben egy-,
majd utána kétnapos volt. A sikerre való tekintettel szeretné,
ha folytatódna a program.
Néhány hozzászólás után az
idén középiskolai tanulmányait
befejezõ Dóra bemutatta utódát,
a tízedikes Nánai Leventét, akit
a diáktanács egybehangzóan választott elnökké. Levente virágcsokorral köszönte meg elõdje
kétéves munkáját, majd céljairól, terveirõl beszélt. Az általa
vezetett diákönkormányzat szeretné az iskola korábbi és értékes hagyományait ápolni, de új
elképzeléseik is vannak. Többek
között délutáni sportprogramok
szervezésével próbálnának ked-

vezni a mozogni szándékozóknak, bõvíteni szeretnék az iskola
külsõ kapcsolatait, fõleg a szomszédos városok középiskoláival,
és a tervek között szerepel az iskola alatt húzódó pince klubbá
alakítása, amely évtizedekkel
korábban már töltött be ilyen
funkciót.
A bemutatkozó beszéd után
Balogh Emese tagintézményvezetõ reflektált az elhangzottakra. Értékesnek tartotta az új
elképzeléseket, melyek megvalósításához nagyobb aktivitásra
lesz szükség a diákok részérõl.
A pinceklub újranyitása bonyolultabb feladat, elsõsorban
pénz kérdése a raktárként funkcionáló helyiségek átalakítása.
Mindezt azonban csak akkor
érdemes elkezdeni, ha az újjáéledõ klub élettel, tartalommal
is telítõdik.

teket is. Az arcjáték, a nagyon
tudatos mozgás, egy-egy éles
mozdulat felerõsítette a tartalmi
groteszkséget. S mindezt anélkül, hogy az elõadó túljátszotta
volna szerepét. A megvilágítással létrejött két árnyalakkal és
Orbán György erõs szemkontaktusával a nézõk is az örkényi
világ alkotóelemeinek érezhették magukat. Ebben a világban
hol borzongunk, hol mosolygunk, tán nevetünk is, bár igaziból komoly létkérdések merülnek fel.
Az egypercesek mûfaji jellemzõjét maga Örkény fogalmazta meg: „a közlés minimuma az alkotó részérõl, a képzelet
maximuma az olvasó részérõl“.
S ha eddig azt gondoltuk, hogy
az egypercesek mélysége és abszurd humora csak olvasáskor
érvényesül, Orbán György meggyõzött minket, hogy hallgatóira, illetve nézõire is erõteljesen
hat. S ráadásul az Egy pocsolya
emlékiratai groteszk játék színpadi produkcióként is kerek
egész.
Örkény rövid történeteiben
mindig van egy csavar, amitõl

a hétköznapi sztori a feje tetejére áll. S ezzel az alkotó valami lényegeset másként láttat a
világból, amely abszurd, de
mindezek ellenére szerethetõ.
Bár kissé keserû, de nagyon
szerethetõ volt az Orbán György által megformált, gyakran
alakot váltó lény is. Szavaiból mint Örkénynél mindig - az
emberi létezésrõl tudtunk meg
valami fontosat, s néha tán valami vigasztalót. Bár „mindnyájan a semmibõl jövünk, és
visszamegyünk a nagy büdös
semmibe“, ne adjuk fel. Akár
tócsának, akár homokórába
szorult porszemnek, akár a villamoson lecövekelt emberi
lénynek születünk, éljünk „az
állva maradás jogával“.
Azért volt érdemes megnézni
ezt az elõadást, mert - ahogy
egyik nézõje írta - Orbán nagyon tudja Örkényt. S miért érdemes Örkényt olvasni? Mert
szerinte, ha rájövünk, hogy nevetni tudunk, érvénytelen lesz a
szomorúság.
(A Dunaújvárosi Hírlap 2015.
március 31-én megjelent cikke
alapján)

10.
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Takács Tamás Blues
Bandja lépett fel a
Hoffmann pincében
Takács Tamás a népszerû
blues énekes néhány évvel ezelõtt már koncertezett városunkban, de a Hoffmann kávézó pincéje új helyszín volt
számára.

n SZABADOS SÁMUEL
Tamás és az együttes gitárosa, Gál Gábor már a beszereléskor szimpatikusnak találta a
helyiséget. A gitáros elmondása szerint szeretik az ilyen
klubszerû bulikat, ahol a közönség karnyújtásnyira táncol,
tapsol a zenekartól. Motivációt, ösztönzést ad számukra ez a
bensõséges hangulat.
A kérdésre, hogy miképpen
találtak rá a blues stílusra

nagyjából hasonló módon a
válaszoltak. Takács Tamás
zenei pályafutását a dzsessz
mûfajában kezdte, majd rock
bandákban is fellépett, például a Karthágóban, innen
pedig egyenes út vezetett a
80-as évek végén a blues mûfajhoz. Gábor rock és blues
dalokon tanult meg gitározni.
1990-ben együtt alapították
meg az azóta is mûködõ zenekarukat, melyben évtizedek alatt csak a dobos személye változott.
Több stúdiófelvétel és rengeteg koncert jelzi negyed évszázados pályafutásukat. Nagyszerû hangulatot tudnak teremteni fellépéseiken a nyírségi kis

Dalba öntött forradalom
Az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc népdalaiból, dallamaiból összeállított
koncerttel lépett fel a Szaggató zenekar március 9-én
Dunaföldváron.

n BALOGH EMESE
A forradalom és a szabadságharc emlékét a történelemkönyvek, irodalmi és tárgyi emlékek

mellett a magyar népzene is õrzi. Gazdag a népdalkincse e korszaknak: toborzók, katonanóták,
búcsúzó dalok, bujdosó és sirató
énekek is segítik megismerni és
átérezni történelmünk talán legtöbbet emlegetett éveit.
A Dalba öntött forradalom
címû mûsorában tájegységenként csoportosítva szólaltatott
meg mindenki által dúdolt és

falutól kezdve az egyetemi klubokig mindenhol, akinek az a
titka, hogy õk is remekül érzik
magukat.
Koncerteztek határokon kívül is, például Szlovákiában,
ahol a felvidéki magyar fiatalok mellett meglepetésükre a
szlovákok is velük együtt énekelték tört magyarsággal daluk
sokak által elfeledett dalokat a
Szaggató zenekar. Elsõsorban
Kodály és Bartók gyûjtésébõl
válogatták a népdalokat - tudtuk meg Kiss Zoltántól, az
együttes vezetõjétõl -, melyekhez hozzátették saját hangszerelésüket, értelmezésüket.
A Szaggató zenekar - melynek két dunaföldvári tagja is van
Ulbert Andrea énekes és Széles
László fúvós személyében - ezzel a programmal március 15-én
Pakson is bemutatkozott.

11.
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refrénjét: „pacsajába léptam…“
A zenekar jelenleg új lemezén
dolgozik. A zenei anyag elkészült, nagyrészt Gál Gábor dallamaiból. Takács Tamás feladata
a dalszövegek írása, ami kissé lassabb ütemben halad, hiszen tavasztól a jó idõvel egyre szaporodnak a szabadtéri fellépések.

n

Fény és
remény
n SIMON ISTVÁN

„Édes a világosság, jó látni szemünkkel a napot.“ A
sötétség arra jó, hogy elrejtõzzünk, megpihenjünk benne, de az élethez és a növekedéshez világosságra van
szükségünk. Tavasszal a teremtett világ sóvárogva várja az éltetõ fényt, amely a
„halott“ természetet megeleveníti, újra életre segíti. Miként a teremtés hajnalán,
amikor fölhangzott az Ige:
„legyen világosság“, s a káoszból kozmosz, ékes, díszes rend formáltatott. A
mélység fölött sötétség (tohuvabohu) honolt, de a Teremtõ fénye elûzte a sötétséget.
Mélység és sötétség gyakran kísérnek, kísértenek
minket. Sokszor szakadék Ü

Ü fölött járunk járható ösvényt, kiutat pedig nehezen
találunk. Sötétben tapogatózva, araszolva haladunk, miközben egyre kevésbé reménykedünk abban, hogy életünk útvesztõjébõl kitalálunk.
Konfliktusaink, a betegség, az
öregedés, a halál és a gyász a
sokféle kiszolgáltatottság,
egyszóval a különbözõ nehézségeink reménytelen helyzetbe sodorhatnak bennünket.
Végül úgy érezzük magunkat,
mint Jónás a halban: mélység
és süket sötétség vesz körül
minket, zsibbadó testtel és
csüggedõ lélekkel hányódunk
ide-oda a gondok és bajok
tengerében.
Mit tehetünk ilyenkor?
„Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam s Õ meghallgatott engem.“„ (Jónás k.)
Jónásnak egyetlen reménye
maradt a reménytelenségben,
méghozzá az a titokzatos Valaki, aki elõl eleddig menekülni próbált. Abban a mélységben és sötétségben, ahová
került, egy parányi fény gyúlt
Jónás szívében, a „mégis“ reménye, és elkezdett imádkozni vagy inkább kiáltozni.
„Kiöntötte szívét az Úr elõtt,
mint a vizet“, ám a helyzete
eközben nem változott.
Azonban már nem volt egyedül, vele volt az, aki minden
sötétséget be tud ragyogni,
aki maga a Világosság és a
Reménység. Így tudta átvészelni, túlélni azt a szörnyûséges három napot és három
éjjelt, mígnem az Úr parancsot adott ama halnak, és az
kiköpte Jónást a szárazföldre.
Amikor Jézustól jelet kérnek a kételkedõk, ezt mondja
nekik: az Emberfiának nem
adatik más jel, mint a Jónás jele, három nap és három éjjel
lesz a föld gyomrában, aztán
föltámad. A Názáretinek is
szüksége volt reménységre,
abban a reménytelen és kiszolgáltatott helyzetben, amelybe
került. Hitte, sõt tudta azt,

amit már a zsoltáros is megfogalmazott, amikor így imádkozott. „Ha azt gondolnám,
hogy elnyel a sötétség és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne
elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal és a
sötétség pedig olyan, mint a
világosság.“ (139. Zsoltár)
Igazából ez a minden sötétséget felülíró, beragyogó világosság, az Isten fénye volt
Jézus egyetlen reménye. Életében és halálában is a szívében-lelkében, a szavaiban és
tetteiben hordozta ezt a
Fényt, ezért mondhatta magáról: „Én vagyok a világ világossága“. Nagypénteken, a
kereszten elsötétült, sõt kialudt ez a fény, de húsvét hajnalán újra fölragyogott.
„Mert megölhették hitvány
zsoldosok, és megszünhetett
dobogni szíve - Harmadnapra
legyõzte a halált. Et resurrexit tertia die“ (Pilinszky)
Életünk nehézségei, sötét
mélységei lassan megölik
lelkünkben a reményt. „Az
ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz
merengve és okos fejével
biccent, nem remél.“ (József
A.) Az ilyen megfáradt, „kiégett“ ember reménytelenül
éli tovább az életét, mert elvész a remény, ha nincs kiben, vagy miben reménykedni. Nekünk Jézus a reménységünk, azonban minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hacsak ebben az életben reménykedünk Benne.
Ha az Õ fényét és reményét
hordozzuk a szívünkben és az
életünkben, akkor a reménység nem fog megszégyeníteni, „mert szívünkbe árad az
Isten szeretete a nekünk adatott Lélek, Jézus lelke által“.
„Édes a világosság, jó látni
szemünkkel a napot“, ám az
igazi világosság, a Húsvét fénye és reménye még a napfogyatkozáson, a halál sötétségén is átragyog.
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Mûvelõdési
Központ
Áprilisi programok

A programok a városi mûvelõdési központban vannak, az ettõl eltérõ helyszíneket külön
jelezzük.
ÁPRILIS 11. SZOMBAT 9:00
Közös varrás
A Foltmûvek foltvarró klub
szervezésében
ÁPRILIS 13. HÉTFÕ 8:00
A Kávészünet együttes koncertje
ÁPRILIS 17. PÉNTEK 16.30

SZEZONNYITÓ A
VÁRBAN
„Csepeli 70“
Csepeli István fafaragó népi
iparmûvész kiállításának megnyitója a Fafaragó Galériában.
A kiállítást Dr. Harmat Béla
nyitja meg. Közremûködik: Virágom együttes

Órák
Válogatás Krauss Péter dombóvári gyûjtõ 20. századi magyar óráiból
A kiállítások 2015. november
1-ig látogathatók.
További információ és nyitva
tartás:
Tourinform Iroda
7020 Dunaföldvár, Rátkay u. 2.
Tel/Fax: 75/541-083
www.foldvarivar.hu
muvhaz@dunafoldvar.hu
Kedd-vasárnap: 10:00-18, hétfõ: szünnap
ÁPRILIS 18. SZOMBAT
MOZGÓ MOZI
ÁPRILIS 16. CSÜTÖRTÖK 19:00
DUMASZÍNHÁZ
Kõhalmi Zoltán és Beliczai
Balázs mûsora
Jegyár: 2.500 Ft
ÁPRILIS 25. SZOMBAT 19:00
FELKELT A NAPUNK
A Zsigec Musical csoport gálaestje.
12.

ÁPRILIS 27. HÉTFÕ 10.30 ÉS
14 ÓRA
LUDAS MATYI
Körúti Színház elõadásában
Jegyár: 900 Ft
ÁPRILIS 26. VASÁRNAP 15:00
TÁNC GÁLA
a Varidance és a Honvéd mûhely közremûködésével. A Tánc
Világnapja alkalmából Támogatói jegy 1.500, és 1.700 Ft
ÁPRILIS 28. KEDD 14:00
VERSMONDÓ VERSENY
A Bánffy Szalon és a mûvelõdési központ szervezésében
MÁJUS 1.

MAJÁLIS A
HORGÁSZTANYÁN
GRILL- ÉS TÁRCSÁS
ÉTELEK VERSENYE
SPENÓTFESZTIVÁL
Délelõtt
– Erdei akadályverseny/cserkészek
– a Levendula Mûvészeti Iskola néptáncosai
– a Löfan mazsorett csoport
legkisebbjei
Délután
– Meridián torna
– Junior Band koncert
– Marót Viki mûsora
– Delta Rock Band koncert
Egész nap:
– Fõzõcske
– Csónakázás
– Vidámpark, csúszda, bazár
– Arcfestés

Mozimûsor
ÁPRILIS 10. PÉNTEK 20:00
SAMBA (12)
szinkronizált, francia, romantikus vígjáték
Jegyár: 500 Ft

ÁPRILIS 17. PÉNTEK 20:00
KÉSÕNÉRÕK (12)
amerikai, romantikus vígjáték
Jegyár: 500 Ft

ÁPRILIS 24. PÉNTEK 20:00
JULIE
KISASSZONY (12)
szinkronizált, norvég-angol film
Jegyár: 500 Ft

Könyvtárhasználati
vetélkedõ
Hagyományosan, minden év
tavaszán könyvtárhasználati vetélkedõt szerveznek a
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár munkatársai a helyi ötödikesek számára.

n BALOGH EMESE
Idén O. Nagy Gábor születésének 100. évfordulója köré szõtték a fordulókat. A lexikonszerkesztõ nyelvészprofesszor Mi fán terem? címû munkáját generációk forgatták, szólás- és közmon-

ÁPRILIS 18 SZOMBAT
10 óra
HAMUPIPÕKE (6) - 3D!
Színes, szinkronizált, amerikai, családi
kalandfilm. Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt

15:30
LIZA, A RÓKATÜNDÉR (16)

Színes, magyar, romantikus vígjáték
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.200 Ft/felnõtt

17:30
HALÁLOS IRAMBAN (16)

Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas,
1.200 Ft/felnõtt

20 óra
GUNMAN (16)

Színes, spanyol-angol-francia akciófilm
Jegyárak: 1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt

22 óra
A LAZARUS HATÁS (16)

Színes, szinkronizált, amerikai thriller
Jegyárak: 1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt

vek használatára nevelõ kérdésekre is választ kellett találniuk.

A jó hangulatú, játékos vetélkedõt az 5.b osztály Dinnyefa
csapata nyerte.

n

dásgyûjteményét ma is gyakran használják az iskoláskorúak.
A vetélkedõt megelõzõen a
háromfõs csapatok öt kijelölt
mesében a fellelhetõ szólásokhoz, szállóigékhez kapcsolódó feladatokat kaptak,
mappát kellett készíteniük,
könyvtárélményeikrõl beszámolniuk.
A Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban megtartott második fordulóban az írásbeli
feladatok mellett a kéziköny-

Soros
hirdetések

A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület
2014. évi taggyûlésének határozatai

Átadnám egyhetes üdülési
jogomat a zalakarosi Club

1/2014. sz. közgyûlési határozat - 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
2/2014. sz. közgyûlési határozat - 2014. évi költségvetési
tervezetet elfogadása
3/2014. sz. közgyûlési határozat - közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételének elfogadása
4/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály I. 7. pontjának elfogadása
5/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály II. 13.
pontjának elfogadása
6/2014. sz. közgyûlési hatá-

Men Dan ****-os apartman
házban négy fõ részére. (Két
felnõtt, két gyerek) Érdeklõdni: 20/363-52-38
* * *
Felsõ-Bölcske utcai parasztház kerttel eladó.
Tel.: 30/97-42-796
* * *
Hagyatékból bútorok eladók
(hálószoba, koloniál nappali).
Tel.: 70/94-77-106

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK
KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ:
ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR,
KOSSUTH 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

Indul a bolha és kullancs invázió!
Védje kedvenceit! Üzletünkben élõsködõk
elleni szerek, nyakörvek széles választékban
kaphatók.
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

13.

rozat - Alapszabály III. 1. e)
pontjának elfogadása
7/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály III. 1. g)
pontjának elfogadása
8/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály III. 2. e)
pontjának elfogadása
9/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály III. 5.
pontjának elfogadása
10/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály V. 3.
pontjának elfogadása
11/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály V. 4.
pontjának elfogadása
12/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály VII. 1.
pontjának elfogadása
13/2014. sz. közgyûlési határozat - Alapszabály V. 2.
pontjának elfogadása
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A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17 óráig
történõ rendelési ideje
2015.04.10. Dr. Palkó Ágnes
2015.04.17. Dr. Móricz Zoltán
2015.04.24. Dr. Hallai Róbert
2015.05.08. Dr. Englert Rolland

A Botel Admirál után
Jó volt olvasni az internetes
oldalak bejegyzéseit, melyek
szerint a Botel Admirál életünk fontos része volt, mondhatni ikonikussá vált.

n SZIEGL ERIKA
A hajót februárban vontatták el állandó helyérõl, a valamikori személyhajó-kikötõbõl. A Dunaföldvári Vízi
Sportkör Egyesület racionális
döntést hozott, amikor az elbontása mellett döntött, hiszen
a karbantartási munkák és az
ún. állagmegóvás szélmalomharccá vált. A helyi vállalkozók, magánszemélyek és az
önkormányzat segítségével az

egyesület három hét alatt levezényelte a bontási munkálatokat. A hajótest nagy részét
vashulladékként tudták értékesíteni, mely összeg persze nem
teszi lehetõvé a hajó pótlását.
Az egyesület tagsága abban
egyetért, hogy a vízi életet és
a városunkat, Duna-partunkat
szeretõ földváriaknak mindenképpen új vízi bázisra van
szükségük. Süveges József, az
egyesület elnöke a következõképpen nyilatkozott: „A Botel
Admirál nincs, az egyesület
van. Örülök, hogy a tagság
nem pártolt el, és mindenki
keresi, kutatja a lehetõségeket, bízik a folytatásban. Tag-

Elsõ helyen áll
Kézilabda csapatunk
SZABADOS SÁMUEL
Az õszi szezon után a tavaszi
folytatásban is remekül teljesítenek kézilabdásaink a BácsKiskun megyei regionális bajnokságban. Veretlenül vezetik
a tabellát. Gyõzelmeik mind
nagyarányúak, egyetlen csapat
sem tudta õket megszorítani.

Berze-Nagy
Ilona Városi
Könyvtár

Folyóirat kiállítás
Rendhagyó irodalom óra
a Magyar Költészet Napja
alkalmából
Nyitvatartási idõ:
Hétfõ: 8-12; 13-18
Kedd: 8-12; 13-18
Szerda: 8-12; 13-18
Csütörtök: 8-12; 13-18
Péntek: 8-12
Szombat: 8-12

Eddigi eredmények:
Kecskeméti Fõiskola II. Dunaföldvár . . . . . . . .23:28
Paksi KSE - Dunaföldvár25:35
Dunaföldvár - Tiszakécske
VSE . . . . . . . . . . . . . .39:27
Soltvadkerti KUSE - Dunaföldvár . . . . . . . . . . . .27:36
Dunaföldvár - PVSE Bácsalmás . . . . . . . . . . . . .39:29
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Kölcsönzési idõ:
Hétfõ: 13-18
Kedd: 13-18
Szerda: 8-12; 13-18
Csütörtök: 8-12; 13-18
Péntek: nincs
Szombat: 8-12
Elérhetõségek:
Cím: 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13.
Telefon: +36 75 541 - 060
Fax: +36 75 541 - 061
Email: konyvtar@dunafoldvar.hu
Web: http://dunafoldvarkonyvtar.hu
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gyûlésünkön sokféle ötlet,
verzió látott napvilágot, de
még korai lenne nyilatkozni a
megoldást illetõen. Folyamatosan egyeztetünk, és biztató,

hogy ebben az önkormányzat
is partner. A hónap végén újra
összejövünk, remélem, utána
már konkrétumokról tudok
beszámolni.“
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Puskás Ferenc életútja
példa lehet a mai
fiatalok számára
Április elsején, Puskás Ferenc születésnapján koszorúzási ünnepséggel emlékezett
városunk a világhírû labdarúgóra.
Puskás halála után emléktábla került annak a földvári
háznak a falára, hol hazatérése után, 1983 nyarán néhány héten át lakott a feleségével a labdarúgás nemzetközi sztárja.

n SZABADOS SÁMUEL
Kötõdése városunkhoz sportpályafutása kezdetéhez nyúlik
vissza. Az 1950-es években
földvári származású feleségével
gyakran látogatott városunkba.
Megismerte a helyi focicsapat
tagjait, vezetõit, gyakran kilátogatott az edzésekre, beállt focizni a földvári fiúk közé. Az edzés
utáni közös beszélgetések, vacsorák még inkább elmélyítették
városunkhoz fûzõdõ kapcsolatát. E barátság eredménye lett,
14.

hogy klubja, az akkor világhírû
Budapesti Honvéd egy barátságos mérkõzés erejéig ellátogatott Dunaföldvárra, s mérkõzést
játszott a helyi csapattal. Igazi
világsztárokat láthatott a közönség, Puskás mellett Kocsis, Czibor, Bozsik is pályára lépett.
1956 után az emigráció távolra sodorta Puskást a hazájától. Azonban ezekben az
években sem feledkezett meg
földvári barátairól, telefonon
gyakran érdeklõdött utánuk.
1983-ban hazatért Magyarországra, lakás híján pedig a
földvári rokonoknál töltött pár
hetet feleségével együtt. Ez
idõ alatt találkozott régi barátaival, de sok új ismeretséget
is kötött. Kilátogatott a földvári focicsapat egyik bajnoki
mérkõzésére is, kezet fogott a
játékosokkal. Ez a gesztus egy
életre szóló élményt jelentett a
focistáknak és nézõknek egyÜ
aránt.

Ü A kilencvenes években,
mikor végleg hazatelepült,
többször megfordult Földváron, rokonlátogatóba érkezett.
Egyre súlyosbodó betegsége
sajnos véget vetett ezeknek a
látogatásoknak.
Az olimpiai aranyérmes, világbajnoki ezüstérmes, spanyol

állampolgárként a Reál Madrid
színeiben háromszoros BEK
gyõzelmet elérõ labdarúgó
méltán nevezhetõ minden idõk
legjobb magyar focistájának.
Aktív játékos pályafutása után
edzõként is jelentõs sikereket
ért el több kontinensen. A legjelentõsebbet a görög bajnok

Nagyszerûen kezdte a
tavaszi szezont a DFC
Két gyõzelem és egy döntetlen megyei elsõ osztályú focicsapatunk eddigi tavaszi
mérlege. A tél során nagy
volt a mozgás a keretben, sokan távoztak, de sokan is érkeztek.

n SZABADOS SÁMUEL
Pasker Róbert munkahelyi
elfoglaltsága miatt vált meg a
gárdától, Béres László és Farkas Péter a több játéklehetõség
reményében Elõszállásra igazolt. Az érkezõk között a legnagyobb név Blaskó Iván, aki

Rendõrségi
hírek
KÖZLEKEDÉS:
A rendszeres közúti ellenõrzések ellenére több koccanásos
baleset történt területünkön. Ittas gépkocsivezetõk, gyorshajtók ellen indult eljárás. A jó idõ
miatt megnõtt a közlekedõk
száma, megjelentek nagy
számban a motorosok is. A
rendõrség kérése: vezessenek
körültekintõen, a szabályok betartásával, és figyeljenek a többi közlekedõre!
VÁSÁR:
Az év elsõ vásárán óriási volt
az érdeklõdés, a forgalom. Eltekintve néhány kisebb értékre
elkövetett lopástól, a vásár

NB I-es múlttal rendelkezik.
Az MTK-val kétszer bajnokságot nyert, a Sopronnal Magyar
Kupa gyõzelmet ért el, de focizott Pécsett, Pakson és Dunaújvárosban is. Jelenleg Dunaújvárosban él. Elmondása szerint
nem bánta meg, hogy télen
Földvárra igazolt, jól érzi magát a csapatban, és örül annak,
hogy a tavaszi sikersorozatból
aktívan kivette a részét.
A szezonnyitó mérkõzésen
Õcsényben lépett pályára a gárda. A hazaiak szereztek gólt a
félidõ közepén, de a szintén
rendben lezajlott. A rendõrség
ismételten felhívja a látogatók
figyelmét két dologra: pénzükre, irataikra fokozottan ügyeljenek, csak a legszükségesebb
iratokat tartsák maguknál, és a
közlekedésnél, parkolásnál legyenek türelmesebbek.
KÜLTERÜLET:
Bejelentések érkeztek falopásról, több tolvajt elfogtak. A
mezõõrökkel, polgárõrökkel
együtt a rendõrség rendszeresen járja a határt. Megkezdõdtek a mezõgazdasági munkák,
kérjük a gazdákat, gépeiket, értékeiket a munka befejezésekor
ne hagyják õrizetlenül kint a
határban!
BÛNÜGY:
Garázdaság, testi sértés miatt
két esetben kellett intézkednie

Panathinaikosz csapatával érte
el 1971-ben, a BEK döntõben,
hol az Ajax csapatával szemben maradtak alul.
A városi koszorúzási ünnepségen a Magyar Labdarúgó
Szövetség nevében Ráthgéber
László rótta le kegyeletét, a
Holler UFC nevében Holler

Ferenc klubelnök koszorúzott.
Városunk polgármestere a koszorú elhelyezése után rövid
beszédében
hangsúlyozta,
hogy a világhírû sportoló akaraterejével, õszinte emberiességével és hazaszeretetével méltán válhat a mai fiatal focisták
számára példaképpé.

újonnan igazolt Lázár Dávid
néhány perc után egyenlíteni
tudott. A második félidõ elején
ismét a hazaiak jutottak elõnyhöz, de nem sokkal késõbb Balaskó egyenlített. Ezután a házigazdák ereje úgy tûnt, elfogyott. Mezõnyfölénybe kerültünk. Molnár Milán és Szemeth
Gábor góljaival biztosítottuk be
idegenbeli 4:2-es gyõzelmünket. Ifistáink szintén gyõzelemmel zárták a szezonkezdést.
A második fordulóban
Kakasdot fogadtuk. Gól nélküli elsõ félidõ után 3:1-es sikerünk a második gyõzelmet jelentette. Molnár és Kerekes
góljai után a vendégek egyenlítettek, de lendületes hajrá után
Molnár Milán újabb találata el-

döntötte a mérkõzést, 3:1-re
gyõztünk. Fiataljaink 5:3-as
gyõzelmet arattak.
Megyeszerte nagy visszhangot kiváltó sikert értünk el a
listavezetõ Bonyhád otthonában. Az elsõ félidõben Balaskó
szabadrúgásgóljával vezetéssel
zárult az elsõ 45 perc. A folytatásban kiegyensúlyozott küzdelem folyt. Sajnos szabálytalanság miatt emberhátrányba
kerülve a 84. percben a házigazdák egyenlítettek, de 1:1-es
döntetlenünk így is a forduló
meglepetésének számított. A
tabellán elfoglalt 6. hely Kerekes Béla edzõ szerint reményt
ébreszt arra, hogy akár dobogón is végezhetünk a bajnokság végén.

a rendõrségnek. Az ittas emberek összeszólalkoztak, ami tettlegességé fajult. A sérülteket
mentõ szállította kórházba, az
elkövetõket elõállították, súlyos büntetést fognak kapni.
ELÕVEZETÉS:
Több esetben kellett intézkednie a rendõröknek olyan
állampolgárokkal szemben,
akiket korábban valami miatt
megbírságoltak, (önkormányzat, rendõrség), és 30 napon
belül nem fizették ki a büntetést. Ilyen esetben a rendõröknek kell elõvezetniük az illetõt, aki letöltendõ börtönbüntetést kap, és az elõvezetés
költségeit is meg kell fizetnie,
illetve le kell ülnie. Az elmúlt
idõszakban nagyon sok ilyen
eset volt. Aki csekket kap, fizesse be!
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Fotó: Kõszegi Dániel

Borverseny a Rókus

Tavaszi készülõdés a

pincében

horgásztanyán

