
XI. évfolyam 1. szám, 2007. január 180 Ft

Közéleti lap

220 éve született
Beszédes József

Beszédes József arcképe 1866 (Forrás: BME OMIKK Arch. B/71)

Ezüst ponty
Karácsonykor Magyarorszá-

gon szinte valamennyi ünnepi
asztalon megtalálhatók a hal-
ételek. Egy biztos, jó helyet,
egy jó ételt a legtöbb ember a
világ végén is felkeres, számon
tart, és emlékezik rá. Erre bizo-
nyíték két visszaemlékezõ elbe-
szélése Flamm bácsiról és ven-
déglõjérõl.

(7. oldal)

Évadot zártak az
autócrossosok

A Dunaföldvári Technikai
Sportegyesület évadzáró ban-
kettjén az évértékelés mellett
sor került a helyezettek jutalma-
zására, a díjak átadására is.
Kövics Sándor egyesületi elnök
sikeresnek értékelte az évet.

(13. oldal)

220 éve született
Beszédes József

A nemzetközi elismerést kiví-
vó vízépítõ mérnök 220 éve Ma-
gyarkanizsán született, és 155
éve halt meg Dunaföldváron. Sír-
ja a dunaföldvári Fehérvári utcai
temetõben található.

(9. oldal)

A házi gyermek-
orvosok és a há-
ziorvosok rende-
lési ideje 2007.
január 2-ától

(12. oldal)
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A Városi Mûvelõdési Központban „Az
év szponzora“ címmel díjátadással egybe-
kötött gálamûsort szerveztek 2006. decem-
ber 18-án. A Sziget Színház mûvészeinek
musical-estjén nyújtották át azon vállalko-
zások, cégek képviselõinek az „Év szpon-
zora“ díjat, amelyek támogatásukkal a leg-
többet tettek a 2006-ban megrendezett vá-
rosi rendezvények sikeres megvalósulásá-
ért. Az „Év szponzora“ díjat a Barta Ép-
Ker Kft., a Czinger Fürdõszoba Szalon, az
Ihász és Társa Kft., valamint a Soltút Kft.

tulajdonosa, illetve képviselõje vehette át
Pataki Dezsõtõl, a Mûvelõdési Központ
igazgatójától.

A Városházán, a 2006-os esztendõ utol-
só képviselõ-testületi ülésén Nagy
Gáborné polgármester nyújtotta át azon öt
cég képviselõjének, illetve tulajdonosának
elismerõ ajándékát, amelyik Dunaföldvá-
ron a legtöbb iparûzési adót fizette az el-
múlt esztendõben. Alfabetikus sorrendben
az öt legtöbb adót fizetõ vállalkozás 2006-
ban: a Cornexi Zrt., a Dunaföldvár és Vi-

déke Takarékszövetkezet, a Dunavet Zrt.,
a Földvár Gumiipari Szövetkezet és a Ke-
reskedelmi és Hitelbank volt.

Balogh Emese

Díjak vállalkozóknak

A szervezet jelentõs erõket mozgósított
a tavaszi választásokon, aktivistái sokat
dolgoztak. Ez ugyan gyõzelmet nem ho-
zott, de részsikerek így is születtek. Az ok-
tóberi önkormányzati választásokon a párt
nem indított jelölteket. Az elnök szerint
városi szinten nem kellene pártpolitikát
folytatni. Õ maga is független jelöltként
indult, mely sokakban visszatetszést kel-
tett, de nem bánta meg döntését. A testü-
letben így is jelen vannak a baloldali érté-
kek. 

Az év közéleti munkájával elégedett az
elnök. Mint mondta, a párt nem a látvá-
nyos utcai demonstrációkra, nem a kül-

sõségekre törekedett. Kerülte a szél-
sõséges megnyilvánulásokat, a rámenõs
politikai meggyõzést. Nem elkülönülve,
önmagát túlhangsúlyozva vett részt a helyi
közéletben, hanem a város lakóival együtt

képviseltette magát. Ez a fajta közéletiség
lehet, hogy nem volt látványos, nem nagy
a visszhangja, de mindenképpen hasznos-
nak ítélhetõ. 

A gyûlés vendége volt Faller Dezsõ, a
párt Tolna megyei alelnöke. Dicsérte a
földvári szervezet munkáját. Stabil és fia-
talodó testületnek nevezte, amely az év so-
rán példásan együttmûködött a paksi és a
megyei szervezettel. Mint mondta, a vá-
lasztások során a párt elkövetett hibákat is,
melyekbõl okulni kell a jövõben. A jobbol-
dal õszi gyõzelme részben ennek tudható
be. A megyei közgyûlés szintén jobboldali
többségû lett, de a regionális politikában és
a pénzelosztásban a baloldalnak szerinte
jelentõs pozíciói vannak. A párt polgár-
mestereinek és képviselõinek száma is
csökkent, de ez nem jelent feltétlenül bal-
oldali vereséget. A párt bizonyos prog-
ramelemeit, elképzeléseit a szimpatizán-
sok és a függetlenek is képviselhetik.

Szabados Sámuel

Évet zárt az MSZP helyi szervezete
A Duna étteremben tartotta évadzáró közgyûlését az MSZP dunaföldvári
szervezete. Horváth Zsolt elnök szerint mozgalmas év áll a párt mögött,
amelyben két választás is lezajlott. A tavaszi parlamenti választás országo-
san baloldali gyõzelmet hozott, de a választókörzetben, illetve Dunaföldvá-
ron a Fidesz megtartotta korábbi pozícióit. 

Széles János megyei elnök a társszerve-
zetekkel való együttmûködés fontosságát
hangsúlyozta. A rendõrség, pénzügyõrség
munkájának segítése kiemelten fontos fel-
adat. A megye területe jelentõs migrációs
útvonal, ahol az áruk és a személyek moz-
gásának ellenõrzésében a polgárõrség is

segítséget tud nyújtani. E téren kiemelt
jelentõségû a földvári és a szekszárdi híd,
melyek forgalma nemzetközi jelentõségû.
Az unió bõvítésével a Balkán felé irányuló
nyitás még inkább felértékeli ezeket a stra-
tégiai pontokat, ami lehetõséget ad arra,
hogy uniós pályázatokból is pénzforrások-

hoz jussanak a helyi szervezetek. 
Örvendetes jelenség, hogy az év során

hat új szervezet alakult a megyében, me-
lyek létrejöttét fõleg az önkormányzatok
kezdeményezték. Ezzel 63 településen van
már polgárõrség, így 60%-os lett a lefe-
dettség.

Elnökségi ülést tartottak a megyei
polgárõrök
Az év utolsó elnökségi ülését tartotta december 8-án Dunaföldváron a Tol-
na Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége. A Városháza nagytermében
gyûltek össze a testület tagjai. A napirendi pontok közt szerepelt az utolsó
idõszak értékelése, a pénzügyi tájékoztató a 2006-os évrõl, illetve az új esz-
tendõ tervezett munkatervének elõkészítése. 
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Ihász & Társa Kft.

Tamási Józsefné,
Korona Áruház

Nagy Zoltán,
TRI–ÁSZ Kft.

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Tolna megye a bûnüldözés területén is
kedvezõ statisztikát mutat. Országos téren
az elõkelõ harmadik helyen állunk a bûnö-
zés arányait figyelembe véve. A technikai
megújulás, fejlõdés a 2006-os esztendõben
még biztosított volt.

A parancsnok az ülésen két új kerékpárt
adott át az egyik kistelepülés pol-
gárõrségének. 

Az idei évben a feltételek szûkösebbek
lesznek, mivel az önkormányzatok keve-
sebb pénzt tudnak biztosítani. A pályázati
lehetõségek valószínû bõvülnek, ezzel
együtt azonban a pályázók száma is gyara-
podik majd. 

Szabados Sámuel

Az egyik nagy bevásárló központban
plakátok és szórólapok hívták fel a figyel-
met az adakozási lehetõségre. A vásárlók
a pénztár melletti asztalnál adhatták le
ajándékaikat az aktivistáknak. Karácsony
után, december 27-én a Mûvelõdési Ház-
ban kis ünnepség keretei közt került sor a
segélycsomagok szétosztására. A zeneis-
kolások koncertje, majd a cserkészek bet-
lehemes játéka szórakoztatta a közönsé-
get. Petkó Tamás plébános és Dukai Ist-
ván alpolgármester mondott köszöntõ sza-

vakat, Jákli Viktor a szolgálat helyi
vezetõje pedig jelképesen átadta a
csomagokat a rászorultaknak, majd
ténylegesen is sor került a cso-
magosztásra. Több százan vehették
át a kb. 7–8 ezer forint értékû élel-
miszert tartalmazó táskákat. Fõként
nagycsaládosok, egyedülállók, haj-
léktalanok részesültek az adomá-
nyokból. A helyi készletek kiegé-
szültek a központi és a regionális
küldeményekkel. A jótékonysági bál

bevételébõl vásárolt áruk is kiosztásra ke-
rültek. 

Jákli Viktor szerint helyes döntés volt
karácsony utánra hagyni a szétosztást. Az
utolsó napokban fokozódott az adakozási
kedv, így nagyobb érték gyûlt össze, mint
a múlt évben. Legközelebb tavasszal lesz
jelentõsebb gyûjtési és adományozási ak-
ció, amikor ismét feltöltõdnek a készletek.
Ehhez a helyi, az országos és a külföldi se-
gítségre egyaránt szükség lesz.

Szabados Sámuel

Sikeres volt az „Adni öröm“
segélyakció
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat már negyedik alkalommal szervezte
meg vidéken az „Adni öröm“ gyûjtõ és segélyosztó akciót. A dunaföldvári
szervezet december 15–20. között tartós élelmiszergyûjtést kezdeménye-
zett, melyben idén a Támogató Szolgálat és a cserkészcsapat is részt vett. 

Kálvária
A Kálvária kon-

zervált, kiegészített
szobrainak átadása,
felszentelése után
nem fejezõdtek be a
munkák a hegyen.
Farkas P. József, a
kecskeméti Porta
Egyesület vezetõje
értesített arról, hogy
a Szent János szobor
faragás elõtt áll. Errõl néhány hónappal
ezelõtt beszámoltam. Azóta Szabó János
gépészmérnök segítségével a város felvet-
te a kapcsolatot a Dunaferr Fejlesztõ és
Karbantartó Öntödéjével. 

A stációk dombormûvei közül néhány
kisebb sérüléssel átvészelte az elmúlt év-
század viharait, de ki kellett javítani,
egyes helyeken pótolni, újramintázni a hi-
ányzó részeiket. Egy különleges technoló-

giával, több komponensû
anyaggal ez még õsszel elké-
szült. A munkákat Kiss Ká-
roly és munkatársa segítségé-
vel elvégeztük.

Egy dombormû azonban
annyira megsérült még a II.
világháborúban, hogy teljes
egészében újra kellett min-
tázni. A cég elvállalta ennek
a darabnak az öntését, a mun-
kák költségeit a város állta. 

Héjjas Béla üzemvezetõ
lelkiismeretes irányítása mellett elkészí-
tették a gipsz pozitívról az öntõformát, és
karácsony elõtt megérkezett Dunaföldvár-
ra az elkészült dombormû, ami rövidesen
visszakerül eredeti helyére. Külön köszö-
net illeti Szabó Jánost, aki szervezte, lel-
kesen végigkövette a munkákat, szemé-
lyes ügyének tekinti a Kálvária megújulá-
sát. 

Kiss Éva
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Dunaföldvár város képviselõ-tes-
tülete december 19-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 15 nyil-
vános és egy zárt ülésen tárgyalan-
dó téma szerepelt. Az ülésen Jákli
János képviselõ nem volt jelen.

A napirendek tárgyalása elõtt a Beszédes
József Általános Iskola diákjainak rövid
mûsora hangzott el a közelgõ karácsony
alkalmából, majd Nagy Gáborné polgár-
mester asszony díjakat adott át az 5 legna-
gyobb iparûzési adót fizetõ vállalkozás
képviselõjének.

A napirendek tárgyalása a Paksi
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõi be-
osztására tett javaslat véleményezésével
kezdõdött. Eszerint a nyugdíjba vonuló
Köllõ Imre utódaként 2007. január else-
jétõl Dr. Kuti István rendõr alezredes fog-
lalja el ezt a posztot.

A lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentés elfogadása után
Dunaföldvár 2007. évi költségvetési kon-
cepciójának tárgyalása következett. Ennek
kapcsán a polgármester elmondta, hogy a
következõ év a szokásosnál is nehezebb-
nek ígérkezik. A kormány megszorító in-
tézkedései az önkormányzatokra is kihat-
nak, a normatívák és elõirányzatok csök-
kennek, illetve nem követik az áremelke-
dések mértékét. A koncepció jelen állapo-
tában 161 millió Ft-os hiányt tartalmaz,
amelybõl 153 millió Ft a mûködési hiány.
Ennek jelentõs csökkenésére állami forrá-
sokból nemigen lehet számítani, ezért he-
lyi racionalizálási, takarékossági intézke-
désekre lesz szükség. A hiány vagy a bevé-
telek növelésével, vagy az intézmények ki-
adásainak csökkentésével mérsékelhetõ. A
Pénzügyi Bizottság egy szempontsort állí-
tott össze a költségvetési koncepció átdol-
gozásához, amelyben többek között aján-
lás szerepel a dologi kiadások tervezésé-
hez, és a bérjellegû kiadások tekintetében
is csak a törvény szerint elõírtat határozza
meg. Felmerülhet még az intézmények
mûködésének racionalizálása érdekében a
nagykincstár kialakítása, intézmények,

csoportok összevonása, illetve a létszámle-
építés is.

A polgármester asszony elmondta, hogy
a következõ években sajátosan kétarcú le-
het a város gazdálkodása, hiszen egyfelõl
filléres takarékoskodásra lesz szükség,
másfelõl olyan pályázati lehetõségek
adódhatnak, amelyek jelentõs összegû EU-
s támogatással komoly beruházásokat
eredményezhetnek. 

A következõ napirendben a testület mó-
dosította a helyi adókról szóló rendeletét.
Ennek értelmében 2007-ben kommunális
és iparûzési adó emelés nem lesz, az ide-
genforgalmi adó személyenként és ven-
dégéjszakánként 300 Ft, a helyi iparûzési
adó a piacon 1000 Ft/nap lesz.

A képviselõk döntöttek a hatáskörükbe
tartozó szociális és egyéb díjemelésekrõl a
2007. évre vonatkozóan. 

Az Öregek Napközi Otthona étkeztetési
intézményi térítési díja 414 Ft/nap lesz.
A nevelési és oktatási intézmények étkezé-
si térítési díjai a következõképpen változ-
nak:

A bölcsõdében egész napra:
216 Ft+20% ÁFA.

Az óvodában egész napra:
231 Ft+20 % ÁFA.

Az általános iskolában egész napra:
285 Ft+20 % ÁFA.

A lakossági és közületi díjak változásai:
Lakossági vízdíj: 170 Ft/m3+ÁFA.
Közületi vízdíj: 212 Ft/m3+ÁFA.
Alapdíj: 100 Ft/hó+ÁFA.
A lakossági csatornadíj:

230 Ft/m3+ÁFA +100 Ft/hó+ÁFA
alapdíj.

A közületi csatornadíj:
288 Ft/m3+ÁFA +100 Ft/hó+ÁFA

alapdíj.
A lakossági szemétszállítás díjai a 2007.
évben:

Havi 4 ürítéssel az alapdíj 842 Ft/hó, a +
ürítések díja 136 Ft/ürítés.

Havi 2 ürítéssel az alapdíj 632 Ft/hó, a +
ürítések díja 136 Ft/ürítés.

Ha az alapdíj nem tartalmaz ürítést
akkor 374 Ft/hó, az ürítések díja 136
Ft/ürítés.

1100 literes konténer ürítési díja: 2300
Ft/ürítés.
A helyi autóbusz közlekedési díjai a
következõk lesznek:

Menetjegy: 120 Ft/db.
Kombinált bérlet: 2726 Ft/hó/db.
Tanuló és nyugdíjas bérlet: 825 Ft/hó/db.
A képviselõ-testület a 2007. évben a

szociális bérlakások bérleti díját nem, az
üzlethelyiségek bérleti díjait az infláció
mértékével emeli.

A következõ napirendben a képviselõk
az állattartás helyi szabályairól vitáztak.
Mivel ezzel kapcsolatban a minõsített
többséget a határozati javaslat nem kapta
meg, a téma még tárgyalásra kerül.

Ezután a testület döntött a volt ÖNO
épületének licit útján történõ
értékesítésérõl, a Vörösmarty utcai lakók
forgalomkorlátozással kapcsolatos
kérelmérõl, illetve ingatlan vételi felaján-
lásról és telekvásárlási kérelmekrõl.

Döntés született a Támogató Szolgálat
mûködtetése érdekében létrehozott társu-
lás kibõvítésérõl, illetve csatlakozásról a
NEFELA Dél-Magyarországi Jégesõ Elhá-
rítási Egyesülés jégesõ-elhárítási rendsze-
rének mûködtetéséhez.

A nyilvános ülés végén a képviselõk el-
fogadták az Önkormányzat képviselõ-
testületének 2007. évi munkatervét. 

A zárt ülésen a testület a DASZK
intézményvezetõi álláshelyére benyújtott
pályázatokat bírálta el, és az intézmény
vezetõjének Babits Józsefnét nevezte ki.

Baksay Erika

ÜLÉSTERMI

TUDÓSÍTÁSOK 

Felhívás
2007. január 15-ig tehetõ ja-

vaslat a

„Dunaföldvár
díszpolgára“

illetve a

„Dunaföldvárért
emlékérem“

majdani díjazottjaira. A javas-

latokat, részletes indoklással, a

Polgármesteri Hivatalba szíves-

kedjenek eljuttatni.

A díjak átadására 2007. már-

cius 15-én gálamûsor és ünne-

pély keretei közt kerül sor.

Nagy Gáborné, polgármester
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Bár a helyi sajtóban sokszor emlegetjük
a DASZK-ot, nem mindenki tudja, mi
mindent egyesít magában ez az intéz-
mény.
A DASZK magában foglalja a Család-

segítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot, a
Bölcsõdét, a Védõnõi Szolgálatot és az
Idõsek Nappali Intézményét, ami a házi
gondozást és az Idõsek Klubját jelenti. En-
nek az összevont intézménynek 29 dolgo-
zója van.

A DASZK vezetõi álláshelyére meghir-
detett pályázat elsõ fordulója eredmény-
telen volt. Tulajdonképpen mi történt?
Az álláshelyre hárman adtuk be a pályá-

zatunkat. Az egyik pályázó végzettsége
nem volt megfelelõ, kettõnk közül pedig
egyikünk sem kapta meg a minõsített több-
séget, így a képviselõ-testület új pályázatot
írt ki. Erre már csak ketten adtuk be a je-
lentkezésünket, és a testület egyértelmûen
mellettem döntött.

Az, hogy az elõzõ ciklusban te vezetted
az intézményt, lehet elõny is, hátrány is.
A fenntartó önkormányzat nyilván jól
ismeri a munkádat, elképzeléseidet.
Tudtál a pályázatodban valami újdon-
sággal szolgálni?
Talán elõny volt, hogy jól ismerem az

adott helyzetet, tisztába vagyok a
lehetõségekkel, tudom, hogy az önkor-
mányzat milyen anyagi helyzetben van. Pá-
lyázatomban igyekeztem mindezek tükré-
ben olyan elképzelhetõ lépéseket leírni,

amelyek valamilyen új dolog felé visznek.
Erre igazán csak pályázatok útján nyílik
lehetõség. A kormányzat pedig mindig
meghatároz olyan kiemelt területeket, ame-
lyeket fejleszteni kíván, vagyis ezekre a te-
rületekre érdemes koncentrálni.

Így volt ez például a Bölcsõde esetében
is. A kiírt HEFOP-os (Humán Erõforrás
Fejlesztési Operatív Program) pályázat a
társadalmi befogadást támogató szolgálta-
tások infrastrukturális fejlesztését célozta
meg. Ez a mi esetünkre lefordítva azt jelen-
ti, hogy a Bölcsõde most befejezett
bõvítése kettõs célt szolgál: egyrészt mun-
kahelyteremtés, a nõk munkaerõ-piacra
történõ visszajuttatása, másrészt az eltérõ
nevelési igényû gyermekek ellátása (mely-
nek következményeképpen e gyermekek
szüleinek is módja nyílik visszakerülni a
munkaerõ-piacra). 

A 35 milliós beruházással teljesen meg-
újult a Bölcsõde a nyílászáróktól a kiszol-

gáló helyiségekig, új csoportszobával,
konyhával, szociális helyiségekkel bõvült
az épület, a bútorzat és a játékok megújul-
tak, elkészült az akadálymentesítés is. Ez a
fejlesztés lehetõséget biztosít arra is, hogy
új szolgáltatásokat indítsunk. Ilyen például
a játékkölcsönzés, és a nappali gyermekfel-
ügyelet alkalmi érdeklõdõk számára. Ezek
a szolgáltatások olyan bevételi forrásokat
jelentenek, amelyeket új pályázatok önere-
jeként hasznosíthatunk.

Melyek azok a fejlesztési irányok, ame-
lyekre mostanában érdemes lehet pá-
lyázni?
Ilyen lehet, ráadásul a környéken nem

megoldott, a fogyatékkal élõk nappali ellá-
tása. Ennek lényege, hogy olyan nappali in-
tézményt hozzunk létre alapellátás kereté-
ben, ahol a fogyatékkal élõk tartózkodása,
foglalkoztatása, étkeztetése biztosított. Egy
ilyen intézmény számára ideális lenne pél-
dául a Sóház utcai volt fogorvosi rendelõ
épülete, amelynek átalakítására természete-
sen pályázati forrást kell keresni. A közel-
ben dolgozik a Máltai Szeretetszolgálat, az
Idõsek Napközi Otthona, és az épületben
tulajdonképpen a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat is helyet kaphatna, így
egy multifunkciós szociális szolgáltatási
központ jöhetne létre. Ez a környezõ orszá-
gokban már mûködõ gyakorlat, és valóban
ügyfélbarát ügyintézési mód.

Fontos lenne még a kistérségben való
gondolkodás, nemcsak a magasabb norma-
tívák miatt, hanem azért is, mert talán így
jobban lehet koncentrálni a feladatokat, ha-
tékonyabb munkát lehet végezni. De persze
mindezt úgy kell végrehajtani, hogy egyet-
len kistelepülés sem érezze azt, hogy elvesz-
nek tõle valamit, vagy az érdekei sérültek.

Baksay Erika

Ismét Babits Józsefné a DASZK élén
December végi testületi ülésén Dunaföldvár képviselõ-testülete ismét Ba-
bits Józsefnét választotta meg a DASZK – Dunaföldvár Alap Szolgáltatási
Központja – élére. A második ciklusát kezdõ intézményvezetõvel elképzelé-
seirõl, hosszú távú terveirõl beszélgettünk.

Lõrincz József: „Életem két legnehezebb
évét töltöttem el Dunaföldváron az õrs pa-
rancsnokaként, ami sok munkával, harc-
cal, de sikerekkel is járt. A városban ko-
moly elvárással élnek a vezetõk és a lako-
sok a rendõrség felé. A közbiztonság, a la-
kosság biztonságérzete érdekében dolgoz-
tunk-dolgozunk. A polgármester asszony-
nyal, a Polgármesteri Hivatal munkatársa-

ival, a társszervekkel: az Airport Security-
vel és a polgárõrséggel, akik ellenszolgál-
tatás nélkül dolgoznak, olyan munkakap-
csolatunk alakult, ami országosan is példa-
értékû. Jó kapcsolatot építettünk ki a solti
õrssel, tudtunk együtt dolgozni, ennek
eredményeként több sorozat-bûncselek-
mény elkövetõjét elfogtuk.

A törvényeink jók, de sajnos a jog alkal-
mazása nem a rendõrség pártján van. Sok-
szor fontosabb, hogy egy rendõrt elítélje-
nek, mint egy bûnözõt. Amikor például va-
laki két éven belül hétszer van elítélve ga-
rázdaság miatt, mi a büntetés visszatartó
ereje? 

Nyugállományba vonult Lõrincz József
A múlt év végén nyugállományba vonult Lõrincz József a dunaföldvári
rendõrõrs parancsnoka. Utódául Domokos Attila rendõr õrnagyot nevezték
ki. Velük beszélgettem.

Babits Józsefné

Lõrincz József
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Az õrs itt van, lehet rá számítani, az el-
múlt két évben tizenhat betörõt fogtunk
el. Ügyelet helyett a technika
lehetõségeit használjuk ki: éjjel–nappal
gépkocsival járják a várost a járõrök,
akik telefonon is elérhetõk.

Az életben nagyon fontos a továbblé-
pés lehetõsége. Az õrs vezetését eddigi
helyettesem veszi át, aki vállvetve mel-
lettem állt két éven át. Tudja az irányt,
hiszen közösen szabtuk meg.“

Domokos Attila rendõr õrnagy: „Mun-
kámat Lõrincz úrral közösen kialakított
koncepció alapján folytatom. Bûnügyi
szemléletû vagyok. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy nem figyelünk pél-
dául, a közlekedés rendjének betartására.
A közterületen járõrözés, a megelõzés, a
felderítés a bûnüldözés elsõ szakasza. Az
elmúlt évben 7%-kal, 351-rõl 321-re
csökkent a bûncselekmények száma. 135

fõ garázdát fogtunk el, hallgattunk ki,
ami rekordmennyiség. Korábban 70–80
esetünk volt. A járõröknek köszönhetõen
megnõtt a tettenérések száma, a lopások
száma 232-rõl 198-ra csökkent. Próbál-
juk visszaszorítani a közterületeken elkö-
vetett garázda cselekményeket. Színes-
fém-lopások továbbra is elõfordulnak,
bár tavaly az esetek nagy részét felderí-
tettük. Az év második felében megnõtt a
vásárokban a zsebesek száma. Az
elkövetõket sikerült beazonosítanunk,
szeretnénk rendet teremteni a vásárok-
ban.

A közlekedés szabályainak be nem tar-
tásakor a rendõrség csak bírságolni tud.
Fontos lenne az autósok részérõl az ön-
kéntes jogkövetõ magatartás, a nagyobb
türelem, és udvariasság egymással és a
gyalogosokkal szemben.

Kérem a lakosokat, ügyeljenek értéke-

ikre. Az autósok parkoláskor autójukat
zárják be, értéket ne hagyjanak bennük
látható helyen. Ne könnyítsék meg a
bûnözõk helyzetét! A bûncselekmények
nagy része megelõzhetõ. Figyeljünk egy-
másra, szomszédainkra! A rendõrség iga-
zoltatja azokat a magyar és külföldi áru-
sokat, akik silány minõségû áruikkal há-
zakba, lakásokba próbálnak bejutni, és
meglopják a hiszékeny, fõleg idõs embe-
reket. Ne engedjék be az ismeretleneket a
lakásukba, ne vásároljanak tõlük! 

Az ünnepek elõtt járõrök dolgoztak a
legforgalmasabb üzletek közelében. Sem
akkor, sem az ünnepek alatt bûncselek-
mény nem történt. Együttmûködésünk a
polgárõrséggel nagyon jó, különbözõ fel-
adatok, akciók megvalósításában együtt
dolgoztunk az elmúlt évben is. A közös
munkát idén is szeretnénk folytatni.“

Kiss Éva

A Rókus kápolnában Czobor Gábor a bor
tagja rövid beszédében a borszentelés törté-
netét ismertette. A borászkodás és a borfo-
gyasztás néhány érdekes, kevésbé ismert eti-
kai szabálya is elhangzott. Petkó Tamás plé-
bános áldotta meg a palackba zárt italokat és
kívánt az újesztendõre bõ termést. A borlo-
vagokon kívül a kertbarátok és más ter-
melõk borai is részesültek az áldásból. 

A szertartás után a borház pincéjében
kötetlen beszélgetésre került sor, ahol szó-
ba került a borlovagrend évi munkája és

természetesen a bortermés értéke-
lése. A rend sikeres évet tudhatott
maga mögött.

Bizonyos tisztségekben személy-
cserékre került sor. Sokan várakoz-
nak tagfelvételre, de a szabályok
szerint erre évente egy személy számíthat,
aki megfelel a szigorú elvárásoknak.

A borok jó minõségûek lettek a 2006-os
évben. Sokat jelentett a szép, hosszú õsz.
Ízük, zamatuk ezután már a szakszerû ke-
zelésen és tároláson múlik. A téli hónapok

sem jelentenek holtidõt a borlovagok
életében. Januárban, februárban tekinté-
lyes szakemberek fognak elõadásokat tar-
tani a szõlészet, borászat aktualitásairól, és
folytatódnak a sikeres borklub esték is. 

Szabados Sámuel

János-napi borszentelés
Már harmadik éve tart borszentelõt, boráldást a Szent Rókus Borlo-
vagrend karácsony után, János-napon. A régi keresztény hagyo-
mány a negyvenes évek végén szûnt meg, néhány éve elevenítették
fel a borlovagrend tagjai és a gazdák.

Az õsz során Horváth Zsolt határozta
el, hogy a család tulajdonában lévõ An-
na-hegyi földön álló és már veszélyessé
váló keresztet áthelyezi és restauráltatja.
A kõkereszt már megdõlt, a mellette lévõ
fák gyökerei megemelték a talapzatot, s

így az életveszélyessé vált. A vésett fel-
iratok olvashatatlanná koptak, az anyag
sok helyen elszínezõdött. A szomszédos
gazdákkal egyetértésben határozta el
Horváth Zsolt a kereszt felújítását. A
munkálatokat Weiszgáber János helyi

mester vállalta el, aki szerint az állapot
még nem volt tragikus, meg lehetett men-
teni a keresztet a pusztulástól. A sóskúti
homokkõbe vésett feliratokat ki lehetett
tisztítani, a hiányokat pótolni. Nagyobb
feladatot jelentett az áthelyezés, amely
speciális technikát igényelt, például áll-
ványzatot, emelõszerkezetet. Ezek az
eszközök is adottak voltak, hiszen
Weiszgáber János részese volt a Kálvá-
ria-hegyen álló szoborcsoport felújításá-
nak. Biztonságos helyen új beton alapzat
készült, amelyre ráhelyezték a megújult
alkotást. 

Megújult az Anna-hegyi kõkereszt
A múlt évszázadokban hagyomány volt a városok, falvak határában kõ-,
vagy fakereszteket állítani. Ezeket általában tehetõsebb gazdák állították fel
birtokaikon különös alkalmakkor vagy a hálaadás jeléül. Dunaföldvár külte-
rületén is több ilyen kereszt áll még, nagyrészük sajnos eléggé rossz álla-
potban. 
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Ismert a kereszt múltja is.
Csernyánszky Imre állíttatta birto-
kára 1901-ben. A Csernyánszkiak
gazdag kereskedõk és földtulajdo-
nosok voltak, de hogy milyen alka-
lomra állították, arra nem derült
fény. December 3-án Petkó Tamás
plébános a megjelentek szûk köré-
ben újraszentelte a keresztet, mely
azóta az Anna-hegy látványossága
s egyben a múlt idézõje lett. 

Horváth Zsolt hangsúlyozta,
hogy nem csak biztonsági szem-

pontokat vett figyelembe. Fontosnak tar-
totta, hogy ezt az emléket õrizzük meg
az utókor számára, mely városunk múlt-
jának része. Identitást, folytonosságot je-
lent számunkra, és esztétikailag is szép-
pé teszi a környezetet, ahol áll. Jó lenne,
ha ez a hagyományõrzés folytatódna a
jövõben is, hiszen a határban több ha-
sonló jellegû emlék áll, melyeket érde-
mes lenne megmenteni a pusztulástól, és
illene múltjukat, történetüket is megis-
merni.

Szabados Sámuel 

A: Flamm bácsi derék erõs ember volt.
Mindig mosolyogva fogadta a vendégeit,
sose hordott pincérruhát, soha nem szol-
gált fel, civilben járt, õ a vendégekkel
törõdött. Martosi szolgált fel, csapos dol-
gozott a söntésben.

B: Nagyon intelligens, olvasott ember
volt, nem hiszem, hogy tanult lett volna, de
a világon mindenhez hozzá tudott szólni.
A felesége volt a konyhafõnök, személy-
zettel dolgozott, irányított a konyhában.
Nem volt földvári származású, a
délvidékrõl kerülhetett ide. Hihetetlenül
közvetlen hangot ütött meg a vendégekkel,
még ha egy miniszter ment be, az sem
sértõdött meg rá. Se lekezelõ, se nyalizó
nem volt, nem esett túlzásba, abszolút ter-
mészetes, közvetlen személy volt. Jó hu-
mora miatt is szerették. Mindenki úgy

ment az éttermébe, mintha haza ment
volna.

A: Vendéglõje, a Sóház utcában ma
is álló házban, a raktárak között volt.
Ajtaja fölött cégérként egy csillogó
ponty lógott. Az elõtérben mûködött a
söntés, bent a különteremben szolgál-
ták fel a halat. Kis üzlet volt, valószí-
nûleg azért nem államosították. A
vendéglõ alapterülete a mai halász-
csárda termének a fele lehetett, úgy
harminc–negyven vendég számára.
Az ételek kitûnõek voltak, bõséges

adagokat szolgáltak fel.
B: Hatalmas asztalok álltak a teremben,

végükön székekkel; mellettük padokra ül-
hettünk. Talán ötven vendéget tudott leül-
tetni a teremben. Úgy rémlik, még kint az
udvarban is volt olyan rész, ahol álltak asz-
talok. Állítom, hogy az országban a leg-
jobb halászlét õ fõzte. Még most is a szám-
ban van az íze. Sûrû alaplével készült, és
mindig ugyanolyan volt. Nem létezett,
hogy egyszer rosszabb, máskor jobb le-
gyen. Nagyon finom házi tésztát adtak a
hal mellé. Isteni szerencse, hogy a fiatal-
korát úgy élte le az ember, hogy tudta, van
egy megbízható hely, ahol az étel mindig
finom, és van egy hasonló most is, mikor-
ra megöregedtünk.

A: Körülbelül ugyanolyan halászlét
fõztek, mint ma a Gábrielék. Nem tudom,

nem tõle tanulta-e a receptet a Sanyi édes-
apja. Övék volt a Kiskulacs, halételeik el-
ismertek voltak.

B: Gábriel Sanyi apjáék ugyanezt a fajta
halászlét fõzték, tanuló lehetett nála, vagy
valamelyik konyhaasszony elárulta a tit-
kot.

A: A halászlébe dunai pontyot, harcsát
fõztek. A süllõt rántva tálalták. Gyakran
jártunk a vendéglõjébe, itt zenélt a Kovács
Jancsi bácsi Márkus Vilivel, késõbb pedig
a László Gyula testvérével, Gézával. Na-
gyokat szoktunk mulatni. Minden évzáró-
kor a földszövös vásározókkal: a Cukiék-
kal, a két Tutusszal feleségestõl, együtt
úgy tizenöten ott vacsoráztunk. Általában
telt ház volt. Felkeresték híres színészek,
Páger Antal is megfordult nála, minisztéri-
umi emberek jártak hozzá halazni. Márka
volt. A háború elõtt rendszeresen vissza-
jártak hajóval Budapestre elszármazott
földváriak. Felkeresték a rokonokat, az
ismerõsöket, a temetõt és persze egy jó ha-
lászlé kedvéért az Ezüst ponty vendéglõt.
Az ország minden részében ismert volt, a
mosolyáért, jópofaságáért, és persze az íz-
letes halakért szerették.

B: A halászok pontyot, törpeharcsát – ez
volt a menõ hal – keszeget, dürgincset,
harcsát, márnát – ami isteni ízû, de bor-
zasztó szálkás – fogtak a tiszta vizû Duná-
ban. Amíg kislány voltam, nem is ittunk
más vizet, mint a Dunáét, abból is fõztünk. 

A: A háború elõtt sokan éltek a folyóból,
az emberek kedvelték a halat. Halászdi-
nasztiák, köztük például a Meisiczék:
Károly, Lajos, ladikokkal járták a Dunát,
hatalmas hálóval fogták a halakat. Fogásu-
kat a halászok a Béke téren, a kút körül
árulták szerdán és szombaton, a hetipia-
con. A halak érdekes, nagy fa sajtárokban,
vízben úszkáltak. A híd alatti részen, még
a hatvanas években is láthatók voltak a

Ezüst ponty
Karácsonykor Magyarországon szinte valamennyi ünnepi asztalon megta-
lálhatók a halételek. Földváron a Duna-parti halászcsárdát sokan keresték
fel lábosokkal, fazekakkal karácsony délelõttjén, hogy a megrendelt ha-
lászlét hazaszállítsák. A Gábriel család remekei olyan hírnévnek örvende-
nek, mint annak idején Flamm bácsié a Sóház utcában. Egy biztos jó helyet,
egy jó ételt a legtöbb ember a világ végén is felkeres, számon tart, és em-
lékezik rá. Erre bizonyíték két visszaemlékezõ elbeszélése Flamm bácsiról
és vendéglõjérõl. 
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parton, hosszú póznákon felfüggesztve,
száradó hatalmas hálók, szélükön a parafa
korongokkal. Az utolsó halász Szabó
György volt, aki élete végéig járta csónak-
jával a vizet.

B: A halászok varsáikat bennhagyták a
vízben, a halak belementek, kis idõ múlva
visszamentek értük, kihúzták a ladikokba.
A híd alatt fogták a legtöbb törpeharcsát és
keszeget. Télen vágták a léket. Olyan tél
nem volt, hogy a Duna ne fagyott volna be.
Novemberben már korcsolyáztunk. Akkor
tömték meg a jégvermeket.

A: Minden vendéglõben fõztek halat,
így a Kócsynál is lehetett kapni, akinek
országos hírû étterm volt, aztán a Horváth
kertben, a Stefániában, az Antalnénál a
Sóház utca elején. A Simon vendéglõben
volt olyan nap, amikor csak halat fõztek,
halnapokat tartottak. A bejárattal szemben
volt a nagyterem, ami megtelt ilyenkor.
Kochnál, a Búzapiac tér sarkán,
Csernyánszkynál a „madzagbárban,“ ami
nevét a boxok elõtt lógó különbözõ színû
madzagokról kapta, a Kossuth téren a Vö-
rös Ökörben. 

B: Ötvenhat táján meghalt a Flamm bá-
csi, Martosiék vezették még néhány évig
az üzletet.

A: Halála után rokona Keller Mariska és
Martosi vette át az üzletet. A hal ugyan-
olyan jó maradt, de néhány év múltán be-
zárt a vendéglõ.

B: A hetvenes évek közepén sok ember-
rel beszéltem, és mindegyik megállapítot-
ta, milyen kár, hogy megszûnt a vendéglõ.
Tévések, orvosok jól szituált emberek
érdeklõdtek még ekkor is a Flammék után.

Kiss Éva

A 6 osztályos gimnáziumba az általá-
nos iskola 6. osztályába járó diákok jelent-
kezhetnek. A 6 osztályos képzés tagozat-
kódja: 03

Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból
kapott központilag kiadott jelentkezési la-
pon közvetlenül a gimnázium részére jut-
tatja el jelentkezését 2007. február 16-ig.
A felvételrõl az általános iskola 5. osztály
év végi és a 6. osztály félévi tanulmányi
eredménye alapján döntünk. 

Az érdeklõdõ szülõk és tanulók szá-
mára 2007. január 16-án, kedden 17.30
órakor tájékoztatót tartunk a gimnázi-
umban. 

Az 5 évfolyamos képzési idejû osztály-
ba a nyolcadikos tanulók jelentkezését
várjuk. Az 5 osztályos képzés tagozatkód-
ja: 02.

A képzés leírása: A 9. (nyelvi
elõkészítõ) évfolyamon a tanulók heti 12
órában csoportbontásban tanulják az ide-
gen nyelvet, emellett heti 4 órában infor-
matikát, 12 órában a hagyományos tantár-
gyakat (pl. magyar nyelv és irodalom, ma-
tematika) tanulják a képességfejlesztésre
és a szinten tartásra helyezve a hangsúlyt.

A 10–13. évfolyamban az idegen nyel-
vet csoportbontásban, emelt szinten ta-
nulják a diákok, és ekkor sajátítják el a
hagyományos tantárgyakból azokat az is-
mereteket, melyek a közép- illetve emelt
szintû érettségi megszerzéséhez szüksé-
gesek. További emelt szintû tanulmá-
nyok folytatására van mód 12–13. évfo-

lyamon a következõ tantárgyakból: ma-
gyar nyelv és irodalom, történelem, ma-
tematika, fizika, biológia, kémia, föld-
rajz, informatika.

Jelentkezés: Jelentkezési lappal az ál-
talános iskolában.

A felvételi eljárás keretében írásbeli
felvételi vizsgát tartunk magyar nyelvbõl
és matematikából. A vizsgázók teljesít-
ményének értékelése pontozással törté-
nik, a felvételi vizsga teljesítménye mel-
lett figyelembe vesszük az általános is-
kolai eredményeket is.

A felvételi idõpontja: 2007. február
27. (kedd) 13 óra.

Pótfelvételi: 2007. március 1. (csütör-
tök) 16 óra.

Az érdeklõdõ szülõk és tanulók szá-
mára 2007. január 11-én, csütörtökön
17.30 órakor tájékoztatót tartunk a
gimnáziumban. 

A 4 éves képzési idejû osztályba az
általános iskola nyolcadikos tanulóinak
jelentkezését várjuk. A 4 osztályos kép-
zés tagozatkódja: 01.

Az általános tantervû osztályban 11.
évfolyamtól emelt szinten készülhetnek
a kétszintû érettségire diákjaink a
következõ tantárgyakból: magyar nyelv
és irodalom, történelem, matematika, fi-
zika, biológia, kémia, földrajz, angol és
német nyelv, informatika.

Jelentkezés: Jelentkezési lappal az ál-
talános iskolában.

A felvételi eljárás keretében írásbeli

vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és mate-
matikából. A vizsgázók teljesítményének
értékelése pontozással történik, a felvé-
teli vizsga teljesítménye mellett figye-
lembe vesszük az általános iskolai ered-
ményeket is.

A felvételi idõpontja: 2007. február
20. (kedd) 13 óra.

Pótfelvételi: 2007. febr. 22. (csütörtök)
16 óra.

Megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén
4 éves képzési idejû esti tagozatú osz-
tály is indul a 2007–2008-as tanévben a
gimnáziumban. 

Bõvebb információk: 7020 Dunaföld-
vár, Templom u. 5. Tel.: (75) 541–269,
(75) 541–270
www.magyarl-dfvar.sulinet.hu

A Magyar László Gimnázium felvételi
tájékoztatója a 2007/2008-as tanévre
A Magyar László Gimnáziumban a 2007/ 2008. tanévben egy 6 éves, egy 5
éves és egy 4 éves képzési idejû osztály indul.
A Magyar László Gimnázium OM azonosítója: 036380.

Evangélikus Esték

Dunaföldváron

„Egyedül
nem megy“

A multimetabolikus X szindróma

közelmúltban elismert kórképe (ket-

tes típusú cukorbetegség)

Helyszín: Dunaföldvár, Mûvelõ-

dési Ház Kisterme

Idõpont: 2007. január 27. 16 óra

A rendezvény a Sanofi Aventis tá-

mogatásával valósul meg.

A belépés díjtalan.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel

várunk!
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Karácsony – zenei
eseményekkel

December 17-én, az Öregtemplomban tar-
totta hagyományos karácsonyi koncertjét a
Cantesmus Vegyeskar. A kórus mellett fel-
lépett a Hegedû Kamaraegyüttes Cse-
harovszky Tatjána vezetésével, és még jó
néhány szólista: Pataki Anna és Regényi Jú-
lia karácsonyi dalokkal, Lipták Ildikó és Je-
lenik Krisztián fuvolaszámmal szerepelt a
mûsorban. A kórusból szólót énekelt Elekné
Csollány Éva, Kuti Mária és dr. Bodolay
György. A mûsort Simon István lelkész ve-
zette, zongorán kísért Perémi Erzsébet. 

A hangverseny második felében a Cante-
mus a német testvérváros karnagya, Bert
Ruff gospell miséjébõl énekelt három rész-
letet. A koncert zárásaképpen a kórus a kö-

zönséggel együtt egy népéneket énekelt,
majd a plébánián egy hangulatos beszélge-
téssel zárta az évet.

Egy másik karácsonyi zenei eseményen is
részt vettek a Cantemus énekesei, méghozzá
a dunaújvárosi énekkarok által szervezett
öröméneklésen, melyre december 10-én, a
dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház nagy-
termében került sor. Az elhangzott mûvet,
Mozart Requiemjét, öt énekkar énekeseibõl
verbuválódott alkalmi kórus adta elõ. A

Cantemus Vegyeskart Elekné Csollány Éva,
Kuti Mária, Perémi Erzsébet, Vörösné Mé-
száros Ágota, Zakariás István, Gál László és
dr. Bodolay György képviselte. A kórust a
Zeneakadémia fiatal szimfonikusai kísérték,
szólót énekeltek az Operaház szólistái. 

És még egy zenei hír: a tavaly megkezdett
hagyományt követve 2007-ben is részt
vesznek dunaföldvári kórustagok – mindkét
kórusból – azon a nagyszabású zenei esemé-
nyen, amelyre május elsõ hétvégéjén, a bu-
dapesti Mûvészetek Palotájában kerül majd
sor. Tavaly az ország minden részébõl ösz-
szesen 450 énekes adta elõ Verdi Requimjét
egy csodálatos koncerten. Idén ismét egy
Requiemet, ezúttal Brahms szerzeményét
énekli majd az alkalmi kórus. A jelentkezõk
már megkapták a kottákat, és ismerkednek
az elõadandó mûvel.

Baksay Erika

Mint azt Fafkáné Simon Ildikó, az Ör-
dögszekér Táncegyesület elnöke elmond-
ta, az idei karácsonyi gálamûsorral hagyo-
mányt szeretnének teremteni. A dunaföld-
váriak már eddig is tapasztalhatták, hogy a
tánc mellett az ördögszekeresek szívesen
vállalják fel az egy–egy ünnepkörhöz kap-
csolódó szokások bemutatását is. Ezt az el-
vet követve elevenedtek meg a karácsony-
hoz, újév-váráshoz kapcsolódó táncok
mellett az ünnepkör hagyományai, énekei,
köszöntõi is a színpadon. 

Az egész estét betöltõ táncelõadás kore-

ográfiáját Raboczki Anikó és Appelshoffer
János, az Ördögszekér Táncegyesület mû-
vészeti vezetõi készítették. A táncok há-

rom esemény köré épültek: elõször egy ha-
vasi gyûlést láthatott a nagyérdemû, ami a
falusi emberek ünnepre való közös készü-
lését jelenítette meg. Ezt követte az ifjúsá-
gi csoport betlehemes játéka, majd a mû-
sort egy István-köszöntõ, újév köszöntõ
zárta.

A gálamûsor fergeteges hangulatához,
sikeréhez az igényes színpadkép, a drama-
turgiailag is jól felépített elõadás, az új ko-
reográfiák és jelmezek mellett nagyban
hozzájárult az élõzene varázsa; a talpalá-
valót a Hegedûs Máté dirigálta kecskemé-
ti Hírös zenekar szolgáltatta.

*   *   *
Az Ördögszekér Táncegyesület tagjai

köszönik mindazok munkáját, akik hoz-
zájárultak a gálamûsort követõ vacsora
sikeréhez.

Balogh Emese

Karácsonyi táncgála
Idén mutatkozott be elsõ alkalommal karácsonyi gálamûsorral az Ördög-
szekér Táncegyesület. A zsúfolásig megtelt Mûvelõdési Központban het-
ven táncos – a gyermek-, az ifjúsági- és a felnõtt csoport tagjai – lépett szín-
padra.

Beszédes József 1787. febru-
ár 13-án született az egykori

Bács vármegyei Magyar-
kanizsán. Édesapja szán-
tóvetõ ember volt, aki
mellett a fiú a hagyo-
mányos föld- és vízmû-
velést is megismerhet-
te. Beszédes a szegedi

és a temesvári piarista
gimnáziumban tanult,

majd az egri líceum papnö-
vendéke lett. Innen azonban

kilépett, és mérnöki tanulmá-

220 éve született Beszédes József
A nemzetközi elismerést kivívó vízépítõ mérnök 220 éve
Magyarkanizsán született, és 155 éve halt meg
Dunaföldváron. Sírja a dunaföldvári Fehérvári utcai
temetõben található. „Bátorkodom hinni, hogy a’ víz-
használatra három üdvös dolgot találtam föl, és hoz-
tam életbe, úgymint: víz-osztó épület új tervét, víz-
erõveli nagyban munkáltatás rendszerét, és a’ t. vár-
megyék kegyes bizodalmuk megnyerése által a’ közre-
hatás útját vizi technikánkban... Tetteim nyilvánosan áll-
ván, ha érdemesek, vívják ki hasznosságuk által
jövendõre is állandóságukat és dicsöket.“ – írta munkássá-
gát értékelve.
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nyokba kezdett Pesten a Mérnöki Intézet-
ben, ahol 1813-ban vette át oklevelét.
Sokoldalú érdeklõdését bizonyítja, hogy
1819-ben filozófiai doktorátust is szer-
zett. 

Az 1700-as évek végétõl a hazai vizek
rendezése ügyében az udvar és a nemesi
vármegyék máskor ellentétes érdekei
egybeestek. Az országgyûlés1807-ben
megteremtette a társulati mûködés jogi
alapjait, miszerint, ha a vízkárok elhárítá-
sáról az érintett birtokosok többsége a
munka saját költségen történõ
elvégzésérõl dönt, és erre társulatot szer-
vez, akkor a társulatba belépni nem akaró
birtokosoknak is viselniük kell a rájuk esõ
költségeket. 

József nádor személyes közbenjárására
1810. szeptember 11-én alakult meg az
elsõ magyarországi társulat, a Sárvízi Csa-
torna Társulat, s itt kezdte meg vízmérnö-
ki tevékenységét 1811-ben, még gyakor-
nokként, Beszédes József. Két évvel
késõbb a fiatal mérnök az Eszterházy ura-
dalom szolgálatába állt, mely alapító tagja
volt a Sárvízi Csatorna Társulatnak, de az
eredménytelenséget látva a birtokos jobb-
nak látta, ha a Sárvíz-Sió-Kapos mentén
lévõ simontornyai mocsaras birtok lecsa-
polását Beszédes József segítségével saját
erõbõl oldja meg. Amikor Beszédes a ter-
vét bemutatta a Sárvíz-Sió-Kapos szabá-
lyozás királyi biztosának, Zichy Ferenc-
nek, a gróf támogatójává vált és közben-
járt, hogy Beszédes a Sárvízi Csatorna
Társulat megüresedett igazgató mérnöki
tisztségét elnyerhesse. Így lett a társulat
„igazgató vízmérõje“ 1819-ben. 

Vezetése alatt a Sárvíz mentét 1824-re
jelentõsen átalakították: a mocsár kiszárí-
tásával közel 400 km2-nyi termõterületet
nyertek a birtokosok, a Kapos és a Sió
Simontornya alatti rendezése lehetõvé tet-
te a folyók felsõbb szakaszának szabályo-
zását, a lecsapoló csatorna révén pedig
Veszprém vármegye legdélibb vidékei is
kapcsolatba kerültek a Dunával. A társu-
lati munkákkal egybekötött Duna-szabá-
lyozási munkák a Baja-Báta-Mohács kö-
zötti szakaszon közel 30 km-rel megrövi-
dítették a dunai hajóutat, s ekkor épültek
meg a Duna Baja-Báta közti szakaszának
egységes árvédelmi töltései is. A maga
korában páratlan méretû munka 120.000
hold ármentesítését biztosította.

Beszédes József sikerei a Tisza-vidékén
is ismertté váltak. A Fehér-Körös-menti
Arad vármegyei birtokosok felkérésére

1830 és 1833 között malomcsatornát ter-
vezett, melyet 1840. novemberében adtak
át. Ez az elsõ kizárólag ipari célú csator-
nánk. A birtokosok elégedettségét bizo-
nyítja, hogy Arad vármegye Beszédes Jó-
zsef nemesi rangra emelését kérelmezte a
királytól. A királyi kegy ugyan elmaradt,
de Beszédes József alkotókedvét ez nem
törte meg.

Ekkor már javában dolgozott a Dunát a
Tiszával összekötõ Pest-csongrádi hajó-
csatorna tervén. Hiába támogatta azonban
elképzeléseit a pozsonyi diéta, gróf Szé-
chenyi István, báró Sina György, báró
Vécsey Miklós, sõt maga József nádor is
– nem valósulhatott meg. Pedig a Pest-
csongrádi csatorna Beszédes József terve-
iben egy sokkal nagyobb szabású víziút-
rendszernek, a Kolozsvárt Grazcal
összekötõ kelet-nyugati csatornának a ré-
sze lett volna. 

Beszédes József pályájának igazán ak-
tív korszaka az 1820–1840 közötti évekre
esik. A magyar reformkor egyik legismer-
tebb mûszaki képviselõje a Tudományos
Gyûjteményben megjelent publikációival
a mûszaki szaknyelv egyik megte-
remtõjévé vált. Minden figyelmét a ma-
gyarországi vizek szabályozása, víziút-
jainak kiépítése kötötte le. Elsõként vetet-
te fel az Al-Duna szabályozásának gon-
dolatát, s tervet készített egy többcélú
Duna-Tisza-csatornára is.

Elképzelései között szerepelt még a Ba-
laton vízszintjének leszállítása, a Fertõ és
a Hanság vízrendezése, valamint a Felsõ-
Tisza-völgy árvédelmét szolgáló Kere-
csen-komorói átmetszés is. 

Az 1840-es évektõl a viták és mel-
lõzések miatt elzárkózott a nagyobb mun-
kák végzésétõl. Az ország figyelmét ek-
kor már a Tisza-szabályozás körüli ese-
mények kötötték le, amelyben a vezérsze-
repet – korábbi tudományos vitapartnere
– Vásárhelyi Pál játszotta. 

Beszédes József nem szólalt meg többet
a szaklapokban sem, és 1843-tól néma
maradt a Tisza dolgában is. Visszavonul-
tan élt népes családja körében a dunaföld-
vári házában, a Városháza közelében a
Nagy utcában. Feleségével, Stauke Elzá-
val hét gyermeket neveltek, akik közül
Kálmán ismert festõmûvésszé vált. 

Az utolsó híradás Beszédes Józsefrõl
1852. február 29-éhez kapcsolódik: 155
éve ezen a napon halt meg Dunaföldváron
a reformkor jeles vízmérnöke, az MTA
levelezõ tagja.

Beszédes József nevét városunkban
sokáig mindössze egy utca, a Beszédes
sor õrizte. Névválasztásával tíz éve –
1997 óta – az általános iskola, 2002-tõl
pedig a Dunán átívelõ híd is a XIX.
század európai hírû vízmérnökének állít
emléket.

Balogh Emese

A Mûvelõdési Ház
januári programjai

15-én, 22-én és 29-én

hétfõnként 18 órakor 
„Téli esték“ elõadássorozat a Kertbarát

klub szervezésében

Elõadók: Nagy Gáborné, Dr. Túri

Árpád, Dr. Móricz Zoltán, dr. Sûrû

János

17-én, szerdán, 17 órakor
Kossuth Népfõiskola

21-én, vasárnap, 17 órakor
„A magyar kultúra napja“

Gálamûsor

„Dunaföldvár kultúrájáért“ díj átadása

27-én, szombaton, 16 órakor
„Evangélikus esték“ elõadássorozat

A multimetabolikus X szindróma

A cukorbetegség új megközelítésben

30-án, kedden, 17 órakor
A Zeneiskola félévzáró hangversenye

Február 7-én, szerdán,

14 órakor
Filharmónia – ifjúsági hang-

versenysorozat

Mûhelytitkok – A hárfa

Folyosógaléria
Kövér Ágnes természetfotói

Januárban még ingyenesen! 

Internetezési lehetõség!
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2007. január 23-án és február 9-én 17 órakor

Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon!
Részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstrom-
szám: 0855

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.

Tel./fax: (75) 541–145, 541–144, (30) 237–98–48
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.

Telefon: (30) 237–98–48

Internet a Tarr Kft-tõl.
Korlátlan adatforgalom

Nincs
hûségnyilatkozat

Non–stop elérhetõség
Fix havidíj
Teljes körû

tájékoztatásért keresse
ügyfélszolgálatunkat!
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 

Tel.: 75/341–434

Kazinczy
Szépkiejtési Verseny

December 14-én rendezték meg a
Beszédes József Általános Iskolában a
Kazinczy Szépkiejtési Versenyt. A diákok
két korosztályban mérték össze tudásukat.
A szabadon választott és a kötelezõ
szövegek felolvasása után a zsûri az 5–6. osztályosok korcso-
portjából Berki Bianka, a 7–8. osztályosok közül Baráth Anna
teljesítményét értékelte a legjobbnak. Õk a területi fordulón,
Pakson fogják képviselni iskolájukat.                       Sziegl Erika

A 2007-es asztali naptár régi dunaföldvári képekkel még kapható
a könyvtárban, a Tourinform irodában és Anikó könyvesboltjában.

Baráth Anna
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A házi gyermekorvosok
és a háziorvosok
rendelési ideje
2007. január 2-ától

Dr. Jancsó Erzsébet
Ilona u. 2. tel.: 75/ 541–171,
20/ 446–33–32
Hétfõ 8–12 h
Kedd 14–17 h
Szerda 8–12 h
Csütörtök 14–17 h
Péntek 8–11 h
Csecsemõ tanácsadás: kedd 9–11 h

Dr. Stingli Erzsébet
Tavasz u. 9/b tel.: 75/ 541–316,
20/ 960–39–90
Hétfõ 14–17 h
Kedd 8–12 h
Szerda 14–17 h
Csütörtök 8–12 h
Péntek 14–17 h
Csecsemõ tanácsadás: szerda 9–11 h

Dr. Palkó Ágnes
Gábor P. u. 2. tel.: 75/ 343–594
Hétfõ 8–12 h
Kedd 12–17 h
Szerda 8–12 h
Csütörtök 8–12 h
Péntek 8–12 h illetve havonta 
egy alkalommal 12–17 h

Dr. Major Zoltán
Irinyi J. u. 4. tel.: 75/ 342–802
Hétfõ 8–12 h
Kedd 8–12 h
Szerda 8–12 h
Csütörtök 12–17 h
Péntek 8–12 h illetve havonta 
egy alkalommal 12–17 h

Dr. Englert Rolland
Gábor P. u. 2. tel.: 75/ 343–581
Hétfõ 12–17 h
Kedd 8–12h
Szerda 8–12 h
Csütörtök 8–12 h
Péntek 8–12 h illetve havonta 
egy alkalommal 12–17 h

Dr. Móricz Zoltán
Fehérvári u. 30. tel.: 75/ 541–180
Hétfõ 8–12 h
Kedd 8–12 h
Szerda 12–17 h

Csütörtök 8–12 h
Péntek 8–12 h illetve havonta 
egy alkalommal 12–17 h

Központi orvosi ügyelet
Paks, Rákóczi u. 1. (a volt rendelõintézet)
tel.: 75/ 410–222 és 104 mentõk
Hétköznapokon (hétfõtõl péntekig) 16 órá-
tól másnap 8 óráig, hétvégén (szombat, va-
sárnap) és ünnepnapokon folyamatosan 24
órában.

Helyi hétvégi-ünnepnapi orvosi
rendelési idõ
Gábor P. u. 2. 
Hétvégén és ünnepnapokon: 8–12 h

Helyi labor-mintavételi hely
Gábor P. u. 2. tel.: 75/ 343–591
Hétfõtõl-péntekig: 7.30–8.30 h

EL-DENT '96 Kft.
Gábor P. u. 2. tel.: 75/ 441–008
Hétfõtõl–péntekig: 7–19 h

A házi gyermekorvosok
és a háziorvosok
rendelkezésre állási ideje
2007. január 2-ától

Dr. Jancsó Erzsébet
Hétfõ 8–16 h
Kedd 9–17 h
Szerda 8–16 h
Csütörtök 9–17 h
Péntek 8–16 h
Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás
idejére: 20/ 446–33–32

Dr. Stingli Erzsébet
Hétfõ 9–17 h
Kedd 8–16 h
Szerda 9–17 h
Csütörtök 8–16 h
Péntek 9–17 h
Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás
idejére: 20/ 960–39–90

Dr. Palkó Ágnes
Hétfõ 8–16 h
Kedd 9–17 h
Szerda 8–16 h
Csütörtök 8–16 h
Péntek 8–16 h illetve havonta egy alka-
lommal a 12–17 h-ig
terjedõ rendelés esetében 9–17 h

Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás

idejére: 30/560–70–59

Dr. Major Zoltán

Hétfõ 8–16 h

Kedd 8–16 h

Szerda 8–16 h

Csütörtök 9–17 h

Péntek 8–16 h illetve havonta egy alka-

lommal a 12–17 h–ig

terjedõ rendelés esetében 9–17 h

Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás

idejére: 30/292–89–14

Dr. Englert Rolland

Hétfõ 10–18 h

Kedd 7–15h

Szerda 7–15 h

Csütörtök 7–15 h

Péntek 7–15 h illetve havonta egy alka-

lommal a 12–17 h-ig

terjedõ rendelés esetében 10–18 h

Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás

idejére: 30/924–98–29

Dr. Móricz Zoltán

Hétfõ 8–16 h

Kedd 8–16 h

Szerda 9–17 h

Csütörtök 8–16 h

Péntek 8–16 h illetve havonta egy alka-

lommal a 12–17 h-ig

terjedõ rendelés esetében 9–17 h

Telefonelérhetõség a rendelkezésre állás

idejére: 20/965–73–15

A háziorvosok péntek délutáni,
12–17 óráig történõ rendelési ideje

2007. január

Január 5. Dr. Englert Rolland

Január 12. Dr. Palkó Ágnes

Január 19. Dr. Móricz Zoltán

Január 26. Dr. Major Zoltán

2007. február

Február 2. Dr. Englert Rolland

Február 9. Dr. Palkó Ágnes

Február 16. Dr. Móricz Zoltán

Február 13. Dr. Major Zoltán



13.

KKuullttúúrraa,,  ssppoorrtt

Évadot zártak az
autócrossosok
A Dunaföldvári Technikai Sportegye-
sület évadzáró bankettjén az évérté-
kelés mellett sor került a helyezettek
jutalmazására, a díjak átadására is.
Kövics Sándor egyesületi elnök si-
keresnek értékelte az évet. 

Színvonalas futamokat láthatott a közön-
ség, egy verseny maradt csak el technikai
okok miatt. Személyi sérülés nem történt
az év során, ez a pályák és az autók bizton-
ságának tudható be. A nézõszám Földváron
és vidéken is növekedett, ez nyilván a ked-
vezõ idõjárásnak is köszönhetõ. Az idei
szezon érdekessége volt a quad-motorosok
szereplése illetve versenye, ezáltal új látvá-
nyossággal bõvültek a futamok.

Az évzáró rendezvényen három kategóri-
ában hirdettek eredményeket, ezek közül
kettõben hazai sikerek születtek. A Trabant
kategóriában Vámi János földvári
versenyzõ elõször nyert bajnoki címet:
„Négy éve versenyzek, minden évben do-
bogós helyezést értem el. Idén végre sike-
rült bajnokságot nyernem. Úgy érzem, az
évek során szerzett rutin, tapasztalat is köz-
rejátszott, ugyanakkor az autómat is tuda-
tosan építettem, készítettem fel az egyes
versenyekre. Az utolsó elõtti futamon már

éreztem, hogy bajnok leszek, és az utolsó
földvári versenyen nagyon koncentráltam,
hogy jó helyezést érjek el. Ez sikerült, s
végre bajnokságot nyertem. A következõ
évet kihagyom, és 2008-ban a nagy kategó-
riába szeretnék indulni egy Hondával. Erre
a jövõ évben alaposan fel kell készülnöm.“

A Lada kategória gyõztese immár évek
óta a szeghalmi versenyzõ Emõdi János. A
mezõny legidõsebb, nyugdíjas korú
versenyzõjétõl a fiatalok sem tudják elhó-
dítani a bajnoki címet. Hatéves versenyzõi
múlt áll mögötte, ez idõ alatt négy bajnoki
címet nyert. A csapatmunkának is köszöni
sikerét, hiszen a szerelõk, a társak és a fele-
sége nagyban hozzájárultak ehhez a di-
csõséghez. Az idei versenysorozat számára
nem jelentett igazi kihívást. Magabiztosan
nyert, ugyanakkor érzi, hogy a fiatalok ott
sorakoznak szorosan mögötte. Jövõre való-
színû nehéz küzdelem vár rá. Szeret verse-
nyezni, számára igazi kikapcsolódás az au-

Az 1956-os forradalom 50. évfordulóján a new york-
i Magyar Kulturális Intézet a Times Square-en ezekkel
az óriásplakátokkal emlékezett meg Magyarország tör-
ténelmi szerepérõl és a szabadság eszméjérõl.

A lapot egy Amerikában tanuló diáktól, Kiss Verától
kaptuk.

„Íródeák“

„…nézzetek végig magatokon! Lássátok
be, milyen rossz és unalmas az életetek!

Az embereknek mindenek elõtt ezt kell
megérteniük.“

A szenvedõ ember
Néha elgondolkodom azon, vajon mi-

lyen lehet a nagy és híres emberek élete.
Jó? Izgalmas? És vajon szeretik ezt az
életet? Én biztos nem szeretném.

Én kisember vagyok. Egyszerû, hét-
köznapi. „Felesleges ember:“ Az orosz
irodalom nagyjai, például Tolsztoj,
Dosztojevszkij vagy Csehov általános,
kedvelt témája a szürke kisember, a csi-
novnyik története. 

Ha abban a korban és ott éltem volna,
ahol õk, s egyszer valami véletlen foly-
tán az utcán megláttak volna, biztos
megfogant volna a fejükben egy novella
vagy színmû gondolata az én végtelenül

egyszerû létemrõl is.
Nem szeretem ezt a világot, amelyben

élek. Persze, Csehovék kora sem volt
jobb, de most a mienk sem az. Az embe-
ri közöny és önzés éppen úgy jellemzõ
ránk, mint például Csehov színmûvének,
a Sirálynak a szereplõire.

Egyszerûen elbeszélünk egymás mel-
lett, s nem halljuk, mit mond a másik.
Pedig meg kéne hallgatnunk õt…

De az ember sajnos nem ilyen. Mindig
magát helyezi az elsõ helyre, magára fi-
gyel, s másokon keresztül is önmagát
szereti.

Valahogy sosem jó. Sosem jó az élet,
bárhová születünk is. A gazdagok pont
olyan szomorúak, mint a nincstelenek.

Én nincstelen vagyok úgy, hogy a sze-
retteim mindent megadnak. Csak azt
nem, amire a legnagyobb szükségem
volna: egy kis elismerést. Elismerést,
hogy én is jó vagyok valamibõl és vala-
mire. Kis dicséretet.

A Sirály egyik szereplõje, Trepljov is
ezzel a problémával küzdött. Sosem lát-

ták benne az írót, anyja sosem fordult
hozzá egy dicsérõ szóval sem. Vagy
Nyina, aki híres színésznõvé szeretett
volna válni, de nem sikerült neki.

Ezeket a szereplõket folyton kudarc éri
egy szörnyen rideg, közömbös világban,
ahol nem hogy együttérzés, de még szá-
nalom sincs. Olyan jólesõ érzés töltött
el, mikor Trepljovban kicsit önmagamra
ismertem. Neki is csak az számított,
hogy anyjától, Arkagyinától egy pici di-
cséretet kapjon. De nem kapott. Én sem
kapok apámtól egy jó szót sem. Pedig
mindennél jobban örülnék, ha büszke
lenne rám.

A legszomorúbb az volt, hogy Trepl-
jov öngyilkos lett. Szerintem túl hamar
feladta. Én nem tettem volna meg. Lehet,
hogy gyáva vagyok.

Nekem nagyon tetszett a Sirály. Érde-
kes a története, és egészen hihetõ, habár
furcsa világot ábrázol. A szenvedõ em-
berek világát.

K.
MLG
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tósport. Sok barátra tett szert az évek során.
Legnehezebb számára a földvári pálya volt,
ahol igazán meg kellett küzdeni a
gyõzelemért. 

Kövics Sándor a DTSE elnöke nagysze-
rû példát mutatott klubtársainak, a nagy ka-
tegória idei bajnoka lett. Négyéves
versenyzõi múltja során elõször vehette át a
bajnoknak járó serleget: „Nagyon örülök a
sikernek. Néhány évvel ezelõtt kis kategó-
riában kezdtem sportpályafutásomat, de
éreztem, hogy többre vagyok képes. Idén
ez a vágyam is teljesült. Sok múlott az au-
tómon, az Opel Kadet jól vizsgázott, de eh-
hez az is kellett, hogy rendszeresen foglal-
kozzunk vele. Jövõre szeretném megvéde-
ni a bajnoki címem, ez részben az autóm ál-
lapotán is múlik. Télen alaposan felújítom
a motort és a karosszériát is.“

Negyedik helyen
végeztek
kézilabdásaink
Az õszi szezont a negyedik helyen
zárta városi kézilabda egyesületünk
a három megyét magába foglaló re-
gionális bajnokságban. Harmadik
éve zajlik ilyen formában a bajnok-
ság. Idén a Bács-Kiskun megyei
részvevõk mellett két Tolna és egy
Fejér megyei csapat alkotta a tízes
mezõnyt. 

A múlt bajnokságban bronzérmet szer-
zett egyletünk õsszel kicsit gyengébben
szerepelt. Sokszoros megyebajnokaink ál-
talában dobogós helyen zárták a játékidé-
nyeket, most lemaradtunk ezekrõl a rangot
jelentõ pozíciókról. Kesergésre viszont
nincs ok, hátra van még a tavasz, és csak
négy pontra vagyunk lemaradva a lis-
tavezetõ Kunszentmiklóstól. Hat gyõzelem
és három vereség a mérleg. 

Az elsõ fordulóban éppen a bajnokesé-

lyes Kunszentmiklóstól szenvedtünk négy-
gólos vereséget. Ellenfelünk erõs kerettel
rendelkezik, többen közülük elsõ, másod-
osztályos múlttal rendelkeznek, s jelenleg
is fél-profi státuszt töltenek be. A vereség
nem volt nagyarányú, akár pontot is szerez-
hettünk volna. Dukai és Czobor nem ját-
szott a csapatunkban, s ennek hiányát meg-
éreztük. Hasonló körülmények közt szen-
vedtünk vereséget az utolsó fordulóban a
Dunaújvárosi AC-tól. Ekkor gólkirályunk,
Polgár Ferenc hiányzott. Ilyen szinten saj-
nos érthetõ, hogy munkahely, vagy családi
ok miatt nem mindenki tud részt venni
minden találkozón. Egy–két alapember hi-
ányát bizony megérzi a csapat. 

A Soltvadkert elleni hazai vereség vi-
szont érthetetlen, ezen az összecsapáson
balszerencsés volt a gárda. Idegesen, kap-
kodva játszottunk, kifutva az idõbõl nem
tudtunk már fordítani. Voltak azért szép,
látványos gyõzelmeink, hat meccset maga-
biztosan nyertek a fiúk. 

A fiatalok nagyszerûen beilleszkedtek,
némelyikük már alapemberré vált az õsz
során. Januártól heti két edzéssel indul a
felkészülés, februártól már edzõmeccsekre
is sor kerül. A márciusi rajtig ismét
ütõképes gárdává kell összekovácsolódni.
Személycserék egyelõre nem várhatók, de
munkahelyi, családi ok, vagy sérülés bárkit
elszólíthat a csapattól. A cél természetesen
az aranyérem. Esély van erre. A továbbiak-
ról Dukai Istvánnak az a véleménye, hogy
a jelenlegi adottságokat figyelembe véve a
bajnoki cím elsõsorban erkölcsi siker len-
ne. Az NB II-es szereplésre nincs esély.
Csarnok, több pénz, erõsítés kellene. Eze-
ket a feltételeket az egyesület illetve a vá-
ros jelenleg nem tudja biztosítani.

Mérlegen a DSTE
nagyszerû õszi
szereplése
Listavezetõként zárta az õszt megyei
harmadosztályú egyesületünk. Egy
pontos elõnnyel várják focistáink a
tavaszi folytatást. Egy évvel ezelõtt
szintén õszi elsõ volt gárdánk. A ta-
vaszi szezon vége felé edzõváltás
történt, Varga Lajos helyett Takács
Zoltán vette át a szakmai irányítást. 

A 2005/06-os bajnokságban a DSTE
bronzérmes lett. A nyár során sikerült

megerõsíteni a keretet. Alberczki és Lukács
személyében két rutinos játékos került a
csapatba. Eredményes volt a nyári alapo-
zás, az augusztus közepén induló bajnoki
rajt jól sikerült. Zsinórban három
mérkõzést nyertek a fiúk, s az õsz során vé-
gig az élmezõnyben foglaltak helyet. Ta-
kács Zoltán szerint jó játékos keretet, jó
szellemû s kellõképpen felkészült csapatot

vett át elõdjétõl. Taktikai téren viszont
igyekezett megújítani a játékstílust, ennek
érdekében több poszton játékosokat cserélt.
Sokpasszos, látványos és játékos elemeket
épített be a csapatjátékba. A közönség is
jobban élvezi az ilyen mérkõzéseket. Ehhez
természetesen technikai tudás is szükséges.
Az eredmény meg is lett, hiszen gólokban
gazdag, fordulatos mérkõzéseket láthattunk
hétrõl hétre. Többször sikerült hátrányból
fordítani pl. Györköny vagy Pálfa ellen,
ahol mindkétszer 0:2-rõl nyertünk 4:2-re.
Alsónánán szintén 0:2-rõl egyenlítettünk
2:2-re. Ezek a sikerek jelzik, hogy van
akaraterõ a gárdában, a nehéz percekben is
tudnak koncentrálni és küzdeni. A sikeres
hajrák pedig a fizikai állóképességet dicsé-
rik. Ugyanakkor tanulsággal is szolgáltak
ezek a találkozók. A mérkõzések elején ke-
vésbé koncentrált a csapat, kevés figyelmet
szenteltek a védekezésre. 

Egyetlen vereség a pusztahencsei 1:2-es
kisiklás volt. A fordulópontot a 11. játékhét
hozta. Alsónánán az addigi listavezetõvel
döntetlent játszottunk, majd a két utolsó
meccset nagy gólaránnyal nyertük, így ke-
rültünk a tabella élére. Játékerõnket jelzi,
hogy mindegyik találkozón szereztünk
gólt. A nagyarányú gyõzelmek pl. 7:0, 5:0,
4:0 a gólerõsségre utalnak. A legtöbb talá-
latot Dunai Zsolt érte el az õsz során. 

Komolyabb sérülések sem gyengítették a
keretet. Princz és Gavrilovics hagyott ki
néhány mérkõzést. A sportszerûség is di-
cséretre méltó, csak Dunai kapott eltiltást
sárgalapjai miatt. 

Takács Zoltán
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A szezont még egy nem tervezett
mérkõzéssel meghosszabbította a DSTE.
Jótékonysági mérkõzést játszottak a Varga
Lajos által irányított Cecével, melynek be-
vételét Kiss István családjának ajánlotta fel
az egyesület. A játékosok egyhangúlag
döntöttek errõl, és maguk is anyagi segítsé-
get nyújtottak. 

A december a teremfocik idõszaka. A
Puskás Ferenc Emléktornán a keret nagy
része pályára lépett. 

Januártól kezdõdik a felkészülés kemény
alapozással, majd elõkészületi meccsekkel.
Személyi változások is várhatók. Valószí-
nû, hogy Pasker a DFC-hez igazol. A tehet-
séges középpályás fejlõdésére a magasabb
osztályban jobb lehetõség adódik. Tárgya-
lások folynak Sulák, Bakos és Tóth György
érkezésérõl. 

Az utánpótlás a hatodik helyen végzett.
Az edzõ szerint kell még néhány év, hogy
itt is eredményes csapat alakuljon ki. 

Nehéz tavaszi szezon vár a klubra. Az
elsõ hely megõrzéséért hétrõl–hétre ke-
mény meccseket kell vívni. A vezetõk és a
szurkolók bíznak a sikerben, és bajnokcsa-
patot szeretnének ünnepelni a nyáron. Cél a
megyei másodosztályba való feljutás, ahol
mindenképpen jobb körülmények állnak
rendelkezésre. A helyzet biztató, hiszen a
gárda és a játékosok egyéni képességei
adottak ehhez. 

Kindl István edzõ
szerint jó
középcsapat a DFC
A múlt szezonban bajnoki címet
nyert elsõ osztályú focicsapatunk az
õszi szezont a tabella hetedik helyén
zárta. Az edzõ szerint ez a pozíció a
realitásokat tükrözi. 

A nyáron jelentõsen átalakult a keret.
Meghatározó egyének távoztak, akiknek hi-
ányát megérzi a csapat. A Fejes-Fröhlich

csatárduó megyei szinten talán a legjobb
volt, mindketten távoztak a nyáron. A kö-
zéppályáról Alberczki Gábor hiányzik, a
védelembõl Bakos távozott. Van, aki anya-
gi okok miatt, van, aki a továbblépés remé-
nyében, és van, aki kölcsönbõl visszatérve
hagyta el a klubot. Az érkezõ Lamm, Král
fiatal, tehetséges labdarúgók, de még
fejlõdniük kell. Nem tudták igazán helyet-
tesíteni az elmenõket. A szezon vége felé
kezdték érezni a játékot, gólokat szereztek,
de a gárda helyzetén gyökeresen már nem
tudtak változtatni. 

Az edzõ nyáron szeretett volna egy
gólerõs játékost igazolni, de anyagiak hiá-
nyában erre nem volt lehetõség. A gyen-
gébb szereplés egyik oka tehát a személyi
változásokban rejlik. A másik ok Kindl sze-
rint a motiváció hiánya. Három éven belül
kétszer lett bajnok az egyesület, de tovább-
lépésre, a magasabb osztályban való meg-
mérettetésre nem volt lehetõség. A lelkese-
dés természetesen alábbhagy ilyen esetben,
ez kb. 20%-os teljesítmény csökkenést is
jelenthet. 

Már a múlt évben is gondot jelentett a
klubon belüli egység hiánya. A nagyrészt
szurkolókból, vezetõségi tagokból álló Ba-
ráti Kör elfordult a DFC-tõl, véli Kindl Ist-
ván. Ebben döntõ szerepe volt Princz Já-
nosnak, aki korábban sikeres ifiedzõ volt
Földváron, míg jelenleg a bölcskei fiatalo-
kat irányítja. Az utóbbi években szembe-
fordult a vezetõséggel, az edzõvel, s rész-
ben hatására több tehetséges labdarúgó
Bölcskére igazolt. Korábban a Schultheisz
testvérek, nyáron Jakab és Mészáros, akit
az edzõ hívott Földvárra is. Döntésükben
természetesen anyagi okok is domináltak.
Sérülések is sújtották a gárdát. Fodor,
Alberczki Csaba, Szilasi több mérkõzést is
kihagyott. Mindezeket figyelembe véve
õsszel a legjobb felállásban is a bajnoksá-
got nyert legénység ötven százaléka hiány-
zott a kezdõcsapatból. Ezek tükrében az
edzõ nem tekinti kudarcnak a hetedik he-
lyet: a keret ennyire képes. 

Két fiatal ifista õsztõl a felnõttek közé ke-
rült. Boros és Alberczki Ábel ügyes focis-
ták, de erõnlétileg és technikailag is fejlõd-
niük kell. Idejük lesz a bizonyításra. Január
18-án kezdõdik az alapozás, mely külsõ, il-
letve csarnokbeli edzésekbõl áll. Hétvége-
ken edzõmeccsekre kerül sor, melyeknek
idõpontjai most kezdenek tisztázódni. Az
ellenfelek nagyrészt a közeli települések,
pl. Dunavecse, Harta. Az állományban ed-
dig jelentõsebb mozgás nincs. Pasker a

DSTE-bõl, Fancsali Paksról várható. Csa-
patunk 6 pontra van lemaradva a harmadik
helytõl. Ez nem behozhatatlan hátrány, reá-
lis cél lehet a bronzérem megszerzése.

Tavasszal jótékonysági meccset szervez
a DFC az NB I-es Paks csapatával, amely-
nek bevételét Kiss István támogatására
ajánlják fel, aki balesetben vesztette el csa-
ládtagjait. 

Puskás Ferenc
Emléktorna
Éveken át december elején teremfo-
ci tornát szerveztek a sportbarátok a
városi csarnokban. Mikulás Kupa
nevet viselte az esemény a téli ünne-
pek hangulatában. Idén is
elkezdõdött a kupa szervezése. Pus-
kás Ferenc halála adta az aktualitást
a névváltoztatáshoz, a szervezõk a
világhírû labdarúgó emlékének aján-
lották a tornát, és az õ nevét vette fel
a rendezvény. 

Példaértékû, hogy három egyesület közö-
sen vállalta a szervezést. A DSTE, a DFC
és a Diáksport Egyesület vezetõi és játéko-
sai állították össze a csapatokat és a progra-
mot. A nap rövid emlékbeszéddel és
egyperces néma tiszteletadással kezdõdött.
Hat alkalmi gárda lépett pályára. A két fo-
ciklub felnõtt és ifi játékosai, a múlt évi Mi-
kulás Kupa gyõztes a Markovits Kft., vala-
mint meghívottként a sportolókat szponzo-
ráló Polgárõrség csapata. Nagy volt az
érdeklõdés, többen jelezték részvételi szán-
dékukat, de idõhiány miatt korlátozott volt
a létszám. 

Színvonalas összecsapásokat láthatott a
közönség, hiszen a résztvevõk többsége
igazolt játékos valamelyik egyesületben.
Végig sportszerû küzdelem jellemezte a já-
tékot, Puskás közeli halála méltóságteljes
légkört teremtett a csarnokban. A hangulatTakács Zoltán
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12. péntek NAGYON 
VADON 
amerikai animációs film

13. szombat Kiskarácsony 
mindenáron 
amerikai családi vígjáték

19. péntek BORAT 
Kazah nép nagy fehér 
gyermeke menni 
muvelodni Amerika
feliratos, amerikai vígjáték

20. szombat CASINO 
ROYALE 
szinkronizált, 
amerikai/angol/cseh,
akció film

26. péntek BOR, MÁMOR, 
PROVANCE
feliratos, amerikai

filmdráma

27. szombat SZTORNÓ 
Színes, magyar, játékfilm

30. szombat Egy bolond 
százat csinál
Színes, magyar film

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 400 Ft. Pénztárnyitás az elõadások
kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

január

Olcsó kutyatáp: 1390Ft/zsák
Szuper prémium minõségû kutyatáp tenyésztõi  áron
kapható:  Eukanuba puppy 20 kg-os zsák:  13.520 Ft .

Willowy minõségi  kutyatáp
20 kg-os zsák: 4.130 Ft

Széles  választékkal  vár-
juk kedves vásárlóinkat
az újesztendõben is .

Felhívás
Keressük a kutya gazdáját! 

Karácsony óta egy fiatal, szürke-

fehér bullterier szuka kóborol a

Paksi utcán. Gazdája az 54-es

számú háznál megtalálja.

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!

Györök Károly Nagyvenyim,

Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, iro-
dák, ipari épületek, melléképületek

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingye-
nes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

szinte baráti volt, hiszen mindenki minden-
kit ismert. Kemény küzdelemben, az utolsó
meccsen dõlt el az elsõség. Torna gyõztes a
DSTE felnõtt gárdája lett, megelõzve a
DFC felnõtteit. Harmadik helyen a
Markovits Kft. végzett. Különdíjak is ki-
osztásra kerültek. A legtöbb gólt Fröhlich
Roland szerezte. Szavazás alapján a leg-
jobb kapus címet Fekete Csabának adták. 

A szervezõk sikeresnek ítélték az együtt-
mûködést, elképzelhetõnek tartják, hogy a
jövõben is meghagyják a torna elnevezését.
Szóba került további teremtornák rendezé-
se is. Ilyen téren a csarnok még nincs ki-
használva. Sokan járnak vidékre teremfo-
cizni, ahol téli bajnokságok zajlanak, jó
lenne õket itthon tartani. Rostási Nándor
testnevelõ tanár szerint ez nem megoldha-
tatlan, de nagy szervezõmunkát igényel. A
kiadások sem jelentéktelenek, hiszen ko-
moly terembérleti díjat kell fizetni. Febru-
árban valószínû még egy rangos kupára ke-
rül sor, az idõpont még pontosan nem is-
mert.

Szabados Sámuel


