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Közéleti lap

Március 15-én, a nemzeti ünnep napján
Nagy Gáborné polgármester asszony
adta át a városi kitüntetéseket. Ebben az
évben a képviselõ-testület döntésének
értelmében a „Dunaföldvár Díszpolgá-
ra“ címet Dr. Stingli Erzsébet, a
„Dunaföldvárért emlékérmet“ pedig
Szabó János és a Beszédes József
Vízitúra Sportklub kapta.

A DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGEN ELHANGZOT-
TAK ALAPJÁN LEJEGYEZTE BAKSAY ERIKA

Dr. Stingli Erzsébet,

Dunaföldvár díszpolgára

Dr. Stingli Erzsé-
bet gyermekszakor-
vos, 1939. március
12-én született Du-
naföldváron egy
hétgyermekes csa-
lád legidõsebb tag-
jaként. Édesapja
megbecsült ácsmes-
ter, édesanyja ház-
tartásbeli volt. Ál-

talános- és középiskolai tanulmányait
Dunaföldváron végezte. Már kora gyer-
mekkorában kitûnt társai közül szorgal-
mával és kiváló tanulmányi eredményé-
vel. 1957-ben a Magyar László Gimnázi-
umban kitûnõ érettségi vizsgát tett. Kivá-
ló tanulmányi eredményének köszön-
hetõen felvették a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemre, amit Summa Cum Laude
diplomával végzett el. Az egyetemi évek
alatt ismerkedett meg Dr. Gyarmati Sán-
dorral, akivel még az egyetemi tanulmá-
nyai idején házasságot kötött. 

Bár vágyott vissza szülõfalujába, férje
ösztöndíj szerzõdése miatt mindketten
Berettyóújfaluban kezdték meg gyógyító
tevékenységüket. Az ott töltött idõ alatt
szerezte meg gyermekorvosi szakvizsgá-
ját. Nagyon összetartó, biztos hátteret adó
családjához vágyott, ezért folyamatosan
kereste a lehetõséget, hogy közelebb ke-
rülhessenek Dunaföldvárhoz. Vágyai be-

teljesülését -  egy rövid dombóvári kitérõt
követõen - az 1975-ös év hozta meg,
megpályázta a megüresedett gyermekor-
vosi állást Dunaföldváron, és legnagyobb
örömére elnyerte. 

1975. május 1-jén kezdte meg munká-
ját, és 32 évi szolgálat után 2007. július 1-
jén adta át a praxist utódjának. A gyógyí-
tó munkától azonban nem tudott teljesen
elszakadni. A mai napig gyógyítja az
elõszállási és a daruhegyi gyerekeket, va-
lamint heti két alkalommal magánrende-
lés keretében a dunaföldvári betegeket. A
helyi éjszakai és hétvégi ügyeleti rend-
szerben kezdetektõl aktívan részt vesz. A
paksi kistérségi ügyeleti rendszer kezde-
tétõl a hétvégi dunaföldvári ügyelet gya-
korlatilag csak az õ ügyeletvállalása miatt
maradhatott meg.

Folyamatosan képezte magát, de ha
igény volt rá, tudását szívesen továbbad-
ta a védõnõknek vagy a családsegítõ
szolgálat munkatársainak. Az évek so-
rán nagyon jó munkakapcsolatot alakí-
tott ki a bölcsõdével, az általános iskolá-
val, és a Vöröskereszttel is. A ter-
hesgondozás keretében generációk nõt-
tek fel a keze alatt. 

Még ma is hivatásának él. Munkáját be-
csületesen, emberséggel, nagy odaadással
végezte és végzi. Amikor fõállású orvos-
ként dolgozott, még nem lehetett délután
kikapcsolni a telefont, nem lehetett a köz-
ponti ügyelettõl várni a segítséget, szinte
mindent helyben kellett megoldani a
mentõ kiérkezéséig. 

Nyugdíjba vonulása óta több ideje jut
családjára, ennek leginkább fia és két
unokája örül, akik korábban sokszor vol-
tak kénytelen nélkülözni a Mamát, mert
éppen betegnél volt, vagy ügyeleti felada-
tokat látott el.

A képviselõ-testület a gyógyítás és
egészségmegõrzés területén végzett több
évtizedes kiemelkedõ munkája elismeré-
seként a „Dunaföldvár Város Díszpolgá-
ra“ kitüntetést adományozza Dr. Stingli
Erzsébet gyermek szakorvosnak.

Szabó János, Dunaföldvárért

emlékérmes

1926. augusztus
9-én született
Sárszentmiklóson.
1941-ben végezte
el a polgári iskolát.
Ebben az évben
Délvidéket vissza-
csatolták Magyar-
országhoz, és az
akkori kormányzat
úgy határozott,

hogy horvát nyelvet beszélõ tanítókat ké-
pez. Ekkor iratkozott be a Csáktornyai
tanítóképzõbe, ahol két és fél évig tanult, de
a háború közbeszólt, ezért a Bajai
Tanítóképzõben fejezte be tanulmányait,
ahol 1947. június 26-án tanítói diplomát
szerzett. 

1947 szeptemberében kántortanítóként
kezdett dolgozni Nagykarácsony-Szállá-
son egy tanyasi iskolában. E helyen ismer-
kedett meg leendõ feleségével. Két évig
minden tantárgyat ketten tanítottak a 84
gyereknek.  Az alsósokat a felesége, a fel-
sõbb osztályosokat pedig õ oktatta.

Zenei képzettsége sem veszett kárba. A
diákok felkérésére vasárnaponként népda-
lokat tanított és harmonikázott. Komoly da-
rabokat is megtanultak, a Passiót elõ is ad-
ták az elõszállási templomban. Részt vett a
színjátszó szakkör munkájában, a darabok
betanításában, és õ volt a zenei kísérõ is.

A politikai események miatt nehéz for-
dulatot vett az élete. Feleségét ártatlanul
meghurcolták, eltiltották a tanítástól. 8
éven át, 1957-ig, az ügy tisztázásáig nem
taníthatott, õt pedig akarata ellenére áthe-
lyezték Kislángra. 

1950-ben bevezették az iskolákban az
orosz nyelv oktatását, s mivel egy szláv
nyelvet már beszélt, felvették a Budapesti
Állami Pedagógiai Fõiskolára, ahol 1952.
július 31-én orosz nyelvbõl általános isko-
lai tanári oklevelet szerzett. 

Ugyanebben az évben hívták Dunaföld-
várra tanítani, ahol elõször csak oroszt,
majd az I.sz. és a II. sz. iskola összevoná-
sa után éneket is tanított. Szívesen vál-
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lalt plusz feladatokat is, nem várva érte
fizetséget. Kerényi Erzsébet tanárnõ (Zsöti
néni) vezetésével vitték a gyerekeket ki-
rándulni, táborozni minden nyáron az or-
szág legkülönbözõbb helyeire, Kovács
Gyuszi bácsival pedig kerékpártúrákat
szervezett a Balatonhoz.

Részt vett az iskolai színjátszókör mun-
kájában is, a János vitézt többször is
elõadták a mûvelõdési házban. Zenekart
is szervezett a gyerekekbõl, akikkel isko-
lai rendezvényeken rendszeresen szere-
peltek.

Három évig dolgozott, mint igazgatóhe-
lyettes, és tanított a szakmunkásképzõben
is.

A zenén kívül a nyelvek töltöttek be fon-
tos szerepet az életében. Németül, horvátul
és oroszul tanult. Orosz nyelvtudásának a
tanításon kívül is sokszor vette hasznát,
több ízben kérték fel tolmácsolni a hatósá-
gok és a település akkori vezetõi, Kijevbe
pedig kirándulni kísért el egy iskolai cso-
portot. Német nyelvtudását családi körben
is tudja hasznosítani. A nyelvek szeretetét
örökölték unokái, és négyen közülük zené-
vel is foglalkoznak.

Már egy dédunokája is van, aki Német-
országban él. A családban nemcsak az ide-
gen nyelv és a zene szeretete folytatódott,
hanem a pedagógus pálya iránti vonzódás
is. Mindkét lánya pedagógus lett, Erzsi
matematika-kémia, Kati matematika-fizi-
ka szakos tanár. 

Régi tanítványai közül többekkel tartja a
kapcsolatot. Az 1952/53-as tanévben vég-
zett diákjaival az 50. évfordulóra szerve-
zett osztálytalálkozó óta minden évben ta-
lálkoznak.

20 éves volt, mikor munkába állt, 40
évet tanított, 60 éves korában ment nyug-
díjba, és tavaly volt 80 éves. 60 éve, hogy
elvégezte a fõiskolát és a dunaföldvári
közoktatás 275. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen vehette át gyémánt-
diplomáját.

Beszédes József Vízitúra

Sportklub

Az egyesület
1992-ben alakult,
bár 1986-tól már
mûködött egy cso-
port, így több éves
gyakorlati munka
és tapasztalat alap-
ján döntött úgy
Linka Jánosné,
hogy önálló egye-

sületként jegyezteti be a Beszédes József
Vízitúra Sportklubot. Az alapszabályban a
gyerekek számára a szabadidõ hasznos el-
töltésének megszervezése, a víz és termé-
szet megszerettetése, a fizikai állóképessé-
get fejlesztõ túrák megszervezése szere-
pelt. Az ifjúság nevelése mellett célként je-
lölték meg, hogy az itt felnövekvõ nemze-
dék megvédhetõ legyen a vizek veszé-
lyeitõl, és a természetet óvó és tisztelõ, a
közösséghez tartozó, egészséges, edzett fi-
atalokká váljanak.

Linka Jánosné elkötelezett pedagógus -
aki vízitúra vezetõi vizsgával, kajak-kenu
versenybírói képesítéssel, kishajó vezetõi
és vízimentõi bizonyítvánnyal is rendelke-
zik - sikeresen mûködteti a szakosztályt
immár hosszú évek óta.

A Duna-parti csónakháznak és környe-
zetének gondos gazdái lettek. Pályázato-
kon nyert forrásokból és sok-sok társadal-
mi munkával varázsolták kellemessé a
környezetet, építették a vizesblokkot és
bõvítették a csónaktárolás lehetõségeit.
Nemcsak az egyesület, de a folyón túrázók
számára is biztos kikötési és táborozási
lehetõséget teremtettek, ezzel érték el azt,
hogy társegyesületeik is szívesen fogadják
õket saját vízitelepeiken, cserébe a
dunaföldvári vendéglátásért.

Az egyesületi életben aktívan vesznek
részt pedagógusok, szülõk, és az egyesület-
bõl kinõtt középiskolások, fõiskolások, ifjú
felnõttek. Õk a korábban megélt közösségi
összetartó erõt vitték magukkal, de
szívesen jönnek vissza ma is egy-egy ren-
dezvényre, ahol élményeiket feleleveníthe-
tik a sok vidám fotó, felvétel segítségével.

A közös élmények mellett evezési gya-
korlatot, elsõsegélynyújtást, vízi KRESZ
ismereteket, sõt hajójavító gyakorlatot is
szereznek az egyesület tagjai.

Az évente megszervezett „Vízicsibe“ tá-
borok már az egészen kicsikkel is megsze-
rettetik a vízi életet, amely itt a Duna-men-
ti településen az õ tevékenységüknek
köszönhetõen vált természetessé.

Jó kapcsolatokat ápolnak a Természet-
barát Szövetséggel, részt vesznek a Ma-
gyar Gyermek és Ifjúsági Flotta meghirde-
tett versenyein és vízitúráin.

A weikersheimi DLRG egyesülettel tar-
tott szoros baráti kapcsolatokban segítik a
civil szervezetek közti együttmûködést.
Több sikeres látogatást bonyolítottak le
egymás közt, ezzel hozzájárulva a testvér-
városi kapcsolatok ápolásához. 

Március elején tartotta évi közgyûlését a
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let. Csányi Imre, az egy éve megválasztott
parancsnok szerint mozgalmas évet tud
maga mögött az egyesület. A szárazabb
idõ miatt több volt a tûzeset, fõleg a nád
és avartüzek száma nõtt. A közúti balese-
teknél történõ beavatkozás száma az átla-
gos volt. 

SZABADOS SÁMUEL

Fõleg pályázati pénzekbõl sikerült a
gépjármûveket, a szertárt és a technikai

eszközöket felújítani. A sikeres pályázatok
útján 1,5 millió forint gyûlt össze. Az év
során egy fõvel gyarapodott a létszám is,
idén újabb egy személy felvételét tervezik.
Az utánpótlás nevelés terén vannak hiá-
nyosságok a parancsnok szerint. Az idõ és
a pénz is kevés a fiatalok orientálására. 

Az idei év feladatai közé tartozik az
együttmûködési szerzõdés megkötése a hi-
vatásos önkormányzati tûzoltósággal. En-
nek kapcsán az eszközök bevizsgálását kell
elvégezni. A munka igen aprólékos, kiter-

jed a gépkocsikra, ruházatra,
védõeszközökre és egyéb felszerelésekre.
A cél, hogy az egyesületet is be tudják von-
ni a riasztási és segítségnyújtási tervbe. 

A közgyûlésen jelen volt városunk pol-
gármestere és az együttmûködõ szerveze-
tek képviselõi. Mácsai Antal, ezredes, a
megyei katasztrófavédelem elnöke dicsér-
te a földvári egyesület munkáját. Mint
mondta, a megye északi pontján forgalmas
közlekedési csomópontban végzik munká-
jukat, sokat segítenek a katasztrófavéde-
lemnek elsõdleges beavatkozásukkal. Míg
Paksról bõ félóra a vonulási idõ, a helybe-
lieknél ez jóval rövidebb. Tûzesetnél, bal-
esetnél pedig a gyors beavatkozás életeket,
anyagi javakat menthet. 

SSiikkeerreess  ppáállyyáázzaattookkkkaall  ffeejjlleesszzttii
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Április 3-án, csütörtökön az ispánház
elõadótermében tartotta soros ülését a
Tolna Megyei Védelmi Bizottság. A ven-
dégeket Nagy Gáborné, polgármester
köszöntötte, az ülést dr. Puskás Imre, a
megyei közgyûlés és a védelmi bizottság
elnöke vezette.

SZIEGL ERIKA

Délelõtt az egyebekkel együtt tíz napi-
rendi pontot tárgyaltak az egybegyûltek. A
két ülés között végzett munkáról Nagy
Zoltán, vezetõ-fõtanácsos, a megyei védel-
mi bizottság titkára, a helyi szakfeladatok-
ról pedig Nagy Gáborné, a helyi védelmi
bizottság elnöke számolt be. A tanácskozá-
son szó esett a vizek kártételeirõl, a felké-
szülés helyzetérõl, a katasztrófavédelmi
feladatokról, a vám- és pénzügyõrség regi-

onális felépítésérõl és feladatairól, vala-
mint a Duna Tolna megyei szakaszának
partfalvédelmérõl. A MESSER Hun-
garogáz Kft. dunaföldvári üzemének biz-
tonsági kockázatáról, védelmi tervérõl
Helbig Szilvia, biztonsági osztályvezetõ
tájékoztatta a bizottságot. 

Megyénkben védelmi szempontból ki-
emelt jelentõséggel bír az atomerõmû. A
Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gya-
korlat elõkészületeirõl Nagy Zoltán, a ve-
szélyes anyagokkal és készítményekkel
kapcsolatos tevékenységrõl Volent Gábor,
a Paksi Atomerõmû Zrt. fõosztályvezetõje
tartott tájékoztatót. 

A tanácskozás végén a vendégek közül
többen rácsodálkoztak a dunaföldvári vár-
hegy panorámájára, sajnálva, hogy eddig
csak átutazóban jártak itt. 

ÜÜlléésseezzeetttt  aa  vvééddeellmmii  bbiizzoottttssáágg

Szenti József, a megyei tûzoltó szö-
vetség ellenõrzõ bizottságának elnöke sze-
rint a helyi egyesület mûködése példa lehet
más települések számára. A megyében a
földvári egyike a legtöbb riasztáshoz kivo-
nuló egységeknek. Technikai felszereltsé-
gük jónak nevezhetõ, de van még mit javí-
tani rajta, szervezettségük, munkájuk vi-
szont az átlag feletti. Mint mondta, saj-
nálatos, hogy a megyében az utóbbi évtize-

dekben több egyesület megszûnt, fõleg a
kis településeken, mert anyagilag nem bír-
ta az önkormányzat fenntartani õket. Sze-
rencsére Dunaföldvárt ez a veszély nem
fenyegeti.

*   *   *
A téli hónapok viszonylagos nyugalma

után március elsõ napjaiban egy tetõtér bo-
rult lángba a Györki soron. A szomszéd ész-
lelte a füstöt és riasztotta a tûzoltókat. A he-

lyiek érkeztek ki elõször, s megkezdték az
oltást, amelyet a késõbb érkezõ paksi tûzol-
tókkal együtt fejeztek be. Személyi sérülés
nem történt, de az épület beázott, a tetõt meg
kellett bontani, így a ház lakhatatlanná vált. 

Március 15-én lépett életbe a tûzgyújtási
tilalom, melyet sokan nem tartanak be. A
tûzoltóság kéri az illegális tûzrakókat, hogy
ne hagyják ott a tüzet, parazsat, mert a szél
gyorsan továbbviheti a szikrát. 

Március 20-án üléseztek a helyi gyer-
mekvédelmi jelzõrendszerben érintett
szervezetek, ahol a rendszer elõzõ évi ta-
pasztalatait összegezték. Az öt éve
mûködõ szolgálat munkájáról Babits
Józsefné, a DASZK (Dunaföldvári
Alapszolgáltatási Központ) vezetõje szá-
molt be lapunknak.

BAKSAY ERIKA

Kik az érintett szervezetek?
Az egészségügyi szolgáltatók -

védõnõk, háziorvosok -, a nevelési-oktatá-
si intézmények - óvoda, iskola -, a szociá-
lis intézmények és szervezetek - nálunk
még a Máltai Szeretetszolgálat, a Vörös-
kereszt, a bölcsõde, a rendõrség, a támo-
gató szervezetek és az egyházak. Ezek
azok a színterek, ahol a gyermek megfor-

dul már kicsi korától, ahol tudnak róla, is-
merhetik a körülményeit, a problémáit. A
jelzõrendszer célja az, hogy azokat a prob-
lémákat, amelyekkel ezen szervezetek
dolgozói találkoznak, közvetítsék hoz-
zánk, a gyermekjóléti szolgálathoz, hogy
mi megtehessük a szükséges intézkedése-
ket. Ez a jelzés nem lehetõség, hanem tör-
vény által elõírt kötelezettség a fenti szer-
vezetek számára.

Mit tesz ezután a gyermekjóléti szolgá-
lat?
A gyermekjóléti szolgálat egy segítõ,

szolgáltató intézmény, amelyhez gyerek,
szülõ egyaránt fordulhat önkéntesen taná-
csért, családi, jogi vagy szociális problémák
megoldása érdekében. A szolgálat maga
nem hatóság, de a hozzá fordulókat eligazít-
ja a megfelelõ szakhatóság felé, ha kell. 

AA  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  jjeellzzõõrreennddsszzeerrrrõõll

EEbboollttááss

DUNAFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMES-
TERI HIVATALA

Értesítjük a lakosságot, hogy az idei
évben is lesz eboltás.

Az oltás helye és ideje: 2008. április
23-án (szerdán) 8-12, 13-16 óráig a Pak-
si u. 21. szám alatti lakóház udvara. Ál-
latorvos: Dr. Cziger Zsolt. 2008. április
24-én (csütörtökön) 8-12, 13-16 óráig a
Kéri utcai volt sertéspiac területe. Állat-
orvos: Dr. Schmieder László és Dr. Tú-
ri Árpád. 2008. április 30-án (szerdán)
8-12 óráig a Paksi u. 21. szám alatti la-
kóház udvara. Állatorvos: Dr.
Schmieder László.

A tulajdonos az eb oltási igazolványát
feltétlenül hozza magával!

Az oltás költsége ebenként 2.000 Ft +
féreghajtó.

Aki ezt a szolgáltatást nem veszi
igénybe, privát módon is beoltathatja
kutyáját. Az oltás költsége ebben az
esetben 2.700 Ft + féreghajtó.

Dunaföldváron erre engedéllyel az
alábbi orvosok rendelkeznek: Dr.
Cziger Zsolt, Dr. Schmieder László, Dr.
Túri Árpád.

Az ebek féregtelenítése kötelezõ. Egy
féregtelenítõ tabletta ára 100 Ft, ami egy
10 kg-os kutyának elég. 

A 3 hónaposnál idõsebb kutyák ve-
szettség elleni védõoltása kötelezõ! Aki
az ebet az oltás alól szándékosan elvon-
ja, azzal szemben állatvédelmi bírság
szabható ki, melynek összege 5.000 Ft-
tól 150.000 Ft-ig terjed. 

Ennek elkerülése érdekében a felhí-
vásnak szíveskedjenek eleget tenni! 
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Az a tapasztalat azonban, hogy az em-
berek tartanak a szolgálattól, és legtöbb-
ször csak olyankor jut el hozzánk az érin-
tett gyerek vagy család ügye, amikor a
probléma már nagy. Ilyenkor persze a
gyermekjóléti szolgálat valamilyen intéz-
kedést kezdeményez, holott ez
megelõzhetõ lett volna, ha a család, a szülõ
idõben, önkéntesen hozzánk fordul. 

Milyen intézkedéseket tehet a szolgálat?
Ha a gyermek veszélyeztetett helyzetbe

kerül, az intézkedések legalsó fokozata az
alapellátás, ami lényegében segítségnyúj-
tás, tanácsadás életvezetési, családi, szoci-
ális, egyéb ügyekben, a családdal együtt-
mûködve. Ilyenkor figyelemmel kísérjük a
gyermek családjának életét, nyomon kö-
vetjük a pozitív vagy negatív változásokat.

A következõ fokozat a védelembe vétel,
ami már jegyzõi hatáskör. Ilyenkor a ható-
ság a család számára magatartási szabályo-
kat ír elõ, valamit elõír, valamit tilt az élet-
vitellel, életmóddal, családi konfliktusok-
kal kapcsolatban. A jegyzõ - a családgon-
dozó véleménye alapján - évente hivatal-
ból felülvizsgálja a helyzetet, védelemben
tartja a gyereket, feloldja a védelembe he-

lyezést vagy szigorúbb intézkedést kezde-
ményez.

A szigorúbb intézkedés háromféle lehet
(különbözõ szakhatóságok vizsgálata, véle-
ménye alapján): a gyermek nevelõszülõhöz
kerülhet, családotthonba vagy nevelõ-
otthonba. Ezek közül a legszerencsésebb
eset a nevelõszülõkhöz kerülés, hiszen eb-
ben az esetben a gyermek családba kerül. A
családotthonban valójában nevelõotthonba
kerül, de a felépítése családot modellez, ki-
sebb közösséggel, családhoz hasonló kör-
nyezetben. Legnehezebb döntés nevelõ-
otthonba küldeni egy kisgyereket, ami nem
a legjobb megoldás, de olykor mégis jobb,
mint a saját családja.

Az elmúlt évben melyek voltak a leggya-
koribb problémák?
Tavaly 45 esetben kaptunk írásbeli, 108

esetben telefonos és 34 esetben személyes
jelzést. A veszélyeztetés okai között gya-
kori az igazolatlan hiányzás, az agresszív,
bandázó viselkedésforma, a gyermekkorú-
ak csoportos garázdaságai. Jelzések érkez-
tek gyermek elhanyagolásáról, bántalma-
zásáról, szülõi italozásról, családi konflik-
tusokról. Elõfordul a gyermekek testi elha-

nyagolása, tetvesség, ápolatlanság, de kol-
dulásra is volt példa. Mindezen jelzések
kapcsán 7 gyermeket vettünk alapellátás-
ba, hatot védelembe, egyet pedig ideigle-
nes elhelyezésre javasoltunk.

2007-ben 90 gyermek volt alapellátás-
ban, 79 védelemben és 17 részesült egyéb
szakellátásban.

Elégedettek lehetünk a jelzõrendszer
mûködésével?
A partner szervezetek általában komo-

lyan veszik a jelzési kötelezettséget. Amit
hiányolok, hogy a helyi gyermekorvosok-
tól egyetlen jelzés sem érkezett, holott ve-
lük a gyermek elõbb találkozik, mint a
bölcsõdével vagy a nevelési-oktatási intéz-
ményekkel. Kizártnak tartom, hogy ne fi-
gyelnének fel valamilyen anomáliára. És
szeretnék még elmondani egy ötletet, amit
a megbeszélésen Simon István református
lelkész vetett fel. A lelkész úr olyan teadé-
lutánokat, beszélgetéseket fog szervezni,
amelyeken kimondottan roma anyákat és
gyermekeket lát majd vendégül. Minden-
képpen népszerûsíteni fogjuk ezt a kezde-
ményezést, ahol az érintetteket szeretettel
várják. 

Az Európai Unió jelenlegi költségvetési
idõszakában - amely a 2007-2013 közötti
éveket jelöli - hazánk mintegy 5 milliárd
euró, azaz körülbelül 1300 milliárd forint uni-
ós forrást használhat fel az agrárium, a vidéki
környezet továbbá a vidéki térségek fejleszté-
sére. A szóban forgó összeg hatékony fel-
használásával lehetõvé válik, hogy Magyar-
ország mezõgazdasága és vidéki térségei, né-
pessége felzárkózzon, megközelítse vagy el-
érje az unió fejlett országai mezõgazdaságá-
nak és vidéki életszínvonalának szintjét. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv a 2007-13 közötti idõszak
legfontosabb agrár-vidékfejlesztési stratégiai
irányait foglalja össze. A szóban forgó straté-
giai irányokat részletesen és intézkedési szin-
ten az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) tartalmazza. Az ÚMVP a

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) vala-
mint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Program (AVOP) megújított és továbbfej-
lesztett változata. 

Az ÚMVP keretében számos intézkedés
szolgálja a négy stratégiai fejlesztési fõirányt
- a mezõgazdaság és az erdészeti ágazat ver-
senyképességének javítását, a vidéki környe-
zet fejlesztését, a vidéki életminõség javítá-
sát valamint a vidéki gazdaság több lábra ál-
lítását, azaz diverzifikálását, továbbá a
LEADER program végrehajtását - , ezek kö-
zül az elsõk között hirdették meg az állattar-
tó telepek korszerûsítésének valamint a gé-
pek és technológiai berendezések moderni-
zációjának támogatását. E támogatásokhoz
kapcsolódó pályázatok elsõ eredményeit már
azok a nyertes gazdálkodók is érzékelhetik -
akik pénzhez jutottak pályázatuk nyomán -

mivel közülük egyre többen jutnak hozzá a
megítélt fejlesztési forráshoz.  

Azok, akik az Európai Mezõgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból (EMVA) a gépek- és
technológiai berendezések beszerzésére tá-
mogatást vártak, már csaknem valamennyien
megkapták a támogatást a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH). A kifize-
tésre váró 18,5 milliárd forintból körülbelül
még mintegy egymilliárd forint hiányzik,
amit még ki kell fizetnie az MVH-nak. Ám
tudni kell, hogy a most kifizetett, illetve még
átutalásra váró összegnél a teljes támogatási
igény jóval nagyobb, meghaladja a 43 milli-
árd forintot. 

Most azoknak fizet a hivatal, akik már
megvalósították a beruházást és beadták a ki-
fizetési kérelmüket az elsõ olyan idõszakban,
amikor erre mód volt. Ez múlt év végén tör-
tént meg. Ekkor 2900-an éltek ezzel a
lehetõséggel. Ennyien kérték elsõ körben a
pénzüket, holott az MVH-hoz érkezett 4.719
kérelmezõbõl 4.547-et bíráltak el a hivatal-
ban pozitív módon, azaz õk valamennyien
felvehetik a gépbeszerzési támogatást. Ennyi
pozitív döntés született, hogy megfiatalodjon
a gépállomány és minél több legyen a kör-
nyezetbarát és energiatakarékos technológia
a mezõgazdaságban. 

„„EEuurróóppaaii  MMeezzõõggaazzddaassáággii  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  AAllaapp::

aa  vviiddéékkii  tteerrüülleetteekkbbee  bbeerruuhháázzóó  EEuurróóppaa““

AAzz  eellssõõ  ppáállyyáázzóókk  mmáárr  mmeeggkkaapp--

ttáákk  aa  ffeejjlleesszzttééssii  ffoorrrráássookkaatt
Az MVH fizeti a támogatási pénzeket
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Akik csak ezután kérik a támogatást,
azok sincsenek késésben, hiszen a beruházás
megvalósítására a támogatási határozat
átvételétõl számított egy év a rendelkezésük-
re álló idõ. Ez valamikor idén októberben jár
le. A kifizetési kérelmet pedig évente négy-
szer lehet beadni. Legutóbb mindez január-
ban volt esedékes. Akkor a korábbi 2900
mellé, újabb 850 kifizetési igény érkezett az
MVH-hoz. A támogatás mértéke a beruházás
összes elszámolható költségének 25 százalé-
ka, a kiemelt gépeknél ez 35 százalék. A tá-
mogatás teljes összege pedig legfeljebb 200
millió forint lehet. 

A 4.719 kérelmezõbõl a pályázatokat elbí-
ráló szakértõk mindössze 160-at utasítottak
el, ám a szakemberek szerint az elutasítottak
közül is utólag még jó néhányan kaphatnak
támogatást, ugyanis menet közben az agrár-

tárca könnyített a feltételeken. Kezdetben
követelmény volt például egy minimális ár-
bevétel elérése és az is, hogy a támogatást
igénylõnek ne legyen lejárt tartozása.
Késõbb az elõbbi elvárást törölték, az utóbbit
pedig módosították. 

Az ÚMVP meghirdetett támogatási for-
mái közül a géptámogatáshoz hasonlóan
az állattartó telepek korszerûsítése elneve-
zésû jogcím is az elsõk egyike volt. Ennél
a támogatási formánál a trágyakezelés kor-
szerûsítésére beérkezett 968 kérelembõl
732 esetében hozott jóváhagyó határozatot
a hivatal. Ez 68 milliárd forint kötelezett-
ségvállalást jelent, azaz ennyi forráshoz
juthatnak a gazdálkodók az állattartó tele-
pek trágyakezelésének korszerûsítéséhez.
A megítélt támogatási forrásból 913 állat-
tartó telep újul meg, ugyanis egy-egy gaz-

dálkodó akár több telepre is kérhetett
anyagi segítséget.

A trágyakezelés modernizálásával kapcso-
latos támogatási határozatokat ezekben a na-
pokban küldi ki az érintetteknek az MVH.
Egyébként a pályázók eredeti igénye megha-
ladta a 100 milliárd forintot, de ez az összeg
az úgynevezett indokoltsági vizsgálatokat
követõen csökkent. Az állattartó telepek
komplex korszerûsítésére 1.285 kérelmezõ
szeretne támogatást kapni, itt az igény forint-
ban eléri a 160 milliárdot. Ennél a jogcímnél
a támogatási határozatokat már március fo-
lyamán megkaphatják az állattartók. 

Hazánkban az erdõterület 19%, amely
egy ekkora és ilyen természeti adottságú
ország esetében kevésnek nevezhetõ. Az
optimális nagyság 25% lenne. Városunk
külterülete esetében ez az arány az or-
szágos átlagnál is rosszabb kb. 8-9%.
Ezen kellene a jövõben javítani - állítja
Kiss Imre erdész, koordinátor, a földvá-
ri erdõtulajdonosok érdekképviselõje.

SZABADOS SÁMUEL

Nem minden tulajdonos erdõgazdálkodó,
jelenleg csak 70%-uk tekinthetõ annak. Az
erdõ-felügyelõség a gazdálkodók számát
növelni szeretné, ebben az esetben növe-
kedne az erdõterület nagysága is. Az uniós
pályázatok ebben nyújtanak segítséget. A
nemzeti alapú pályázatok az idén stagnál-
nak, eddig a kitermelt fa utáni adókból állt
össze a pályázati alap. A jövõben ez változ-
ni fog, egyelõre még nem tudni milyen for-
mában.

Az optimális erdõarány elérése kb. két
évtizedet venne igénybe. Földvár környéké-
nek faállománya igen változatos, a
Mezõföld talaja és klímája kedvezõ. Az
õshonos fajták mellett a telepített tölgy, a
fûz és fenyõfélék terjedtek el. 

Napjaink erdõit fõleg az illegális kivágás
és a falopás veszélyezteti. A jövõben a jelen-
leg hatályban lévõ rendszabályok következe-
tes és szigorúbb betartatásával lehet ezt a je-
lenséget visszaszorítani - mondta Kiss Imre.
A mezõõri szolgálat mûködése javulást je-

lentett e téren, de még nagyobb összefogásra
lenne szükség a tulajdonosok és az érintett
szervezetek részérõl. A koordinátor pozitív
példaként említette a vadászok segítségét. 

Gondot jelent az erdõk szennyezettsége.
Gyakori a veszélyes hulladék, mely károkat
okoz a növényzetben és a vadállományban.
Nem ritka, hogy a tulajdonos helyez el sze-
metet saját területén. Ezen a problémán a
szeméttárolás más, korszerûbb rendszere
segítene. 

Ebben az évben végzi az erdõ-felü-
gyelõség a tízéves ütemtervének összeállí-
tását, ezért munkatársai bármikor megjelen-
hetnek a határban állományvizsgálat, vagy
területmérés végett. Errõl a tulajdonosokat
nem értesítik elõre. Munkájuk a gazdák szá-
mára is hasznos, célszerû lenne segíteni
õket ebben. 

A felmerülõ problémák megoldása érde-
kében Kiss Imre koordinátor péntekenként
délután a Tavasz utcai irodájában fogadó-
órát tart az érdekeltek számára. 

DDuunnaaffööllddvváárr  hhaattáárráábbaann  kkeevvééss  aazz  eerrddõõ

TTáárrssaaddaallmmii

mmuunnkkaa--aakkcciióó
Április 5-én szombaton az Idegenfor-
galmi és Természetvédõ Egyesület kö-
zös munkára hívta a többi civil szerve-
zet tagságát. Legnagyobb létszámban a
Kertbarát Klub tagjai jelentek meg,
akikre ilyen alkalmakkor is lehet szá-
mítani.  

SZIEGL ERIKA

A közel ötven fõbõl álló társaság, kicsik
és nagyok, diákok és nyugdíjasok a váro-
si park csinosításán fáradoztak, legalábbis
próbálták a tél nyomait eltüntetni. Az em-
lékmûvek környékén pótolták a murvát, a
sétányokon a gyöngykavicsot, növénye-
ket ültettek és padokat festettek. A civil
kezdeményezés májusban a külvégi Sár-
ga gödör területének rendbetételével foly-
tatódik, ahol a pincetulajdonosok aktív
közremûködésére is számítanak. 

Kiss Imre

81 éves korában elhunyt Baranya Jó-
zsef cukrászmester. A közismert mester
Bölcskérõl költözött Földvárra, amikor
megnyitotta a Jókai utcában cukrászdá-
ját. Mestereinek, a Kelemen testvérek-
nek stílusában készítette méltán köz-
kedvelt, fõzött fagylaltjait, kitûnõ, ízle-
tes, szép küllemû süteményeit. Mindig
barátságosan fogadta vendégeit finom-
ságokkal teli, ragyogóan tiszta üzleté-
ben.  Emlékét megõrizzük.

Családja, rokonsága, tisztelõi 2008.
április 5-én búcsúztatták a református
templomban.
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Március 17-én rendkívüli közgyûlésre
hívta össze a dunaföldvári hegyközség
tagjait Horváth Zsolt, hegybíró. A köz-
gyûlés összehívására jogértelmezési
probléma miatt került sor- közölte a tag-
sággal a hegybíró. 

SZABADOS SÁMUEL

A hegyközség a múlt év decemberében a
mûködési szabályzat értelmében megtartot-
ta éves közgyûlését, ahol az új törvény ér-
telmében döntés született a helyi szervezet
megszûnésérõl és a paksi hegyközségbe va-
ló beolvadásról. Ennek a határozatnak hat-
van napon belül érvénybe kellett volna lép-
nie, de a paksi szervezet ez idõn belül nem
reagált, nem is jelzett vissza a dunaföldvári-
nak, így a hatvan nap lejártával a cégbíróság
döntése szerint meg kellett ismételni a köz-

gyûlést, és a határozatot ismét érvényesíteni
kellett. Március 17-én mindez megtörtént. 

Az új hegyközségi törvény értelmében
300 hektár nagyságú szõlõültetvény esetén
mûködtethet egy település önállóan hegy-
községet. A törvény a csemegeszõlõket ki-
vonja a hegyközségi törvény hatálya alól,
továbbá úgy rendelkezik, hogy az 1000
négyzetméternél kisebb területtel ren-
delkezõ szõlõs gazdák nem tagjai a hegy-
községnek. Mindezek következtében váro-
sunkban 300 hektár alá süllyedt az érintett
szõlõterületek nagysága, tehát önálló szer-
vezet nem mûködhet.

A hegybíró szerint egyelõre a megszûnés
és a csatlakozás a biztos, de sok dolgot kell
még tisztázni Pakssal, és rendszeresen tájé-
koztatni kell az érintett gazdákat az új
helyzetrõl. Dunaföldvárról kb. 45-50 fõ

csatlakozik az új regionális szervezethez.
Többen bizalmatlanul fogadták az új szituá-
ciót, de remélhetõleg idõvel tisztázódnak a
kétségre okot adó problémák. 

A jövõben tehát kistérségi szinten fog
mûködni a hegyközség a Paks környéki te-
lepülések bevonásával. Városunk számára
fontos, hogy minimum 50 fõvel csatlakoz-
zon, mert ez esetben egy választmányi tagot
delegálhatunk a paksi vezetõségbe, aki a
helyi gazdák és a város érdekeit fogja kép-
viselni. A földvári gazdák mindenképpen
szeretnék elérni, hogy helyben legyen egy
kirendeltség vagy képviselet, amely felvilá-
gosítást tud adni, és kisebb ügyek helybeli
intézését is lehetõvé teszi. A képviselet fo-
gadóórás rendszerben mûködne meghatáro-
zott idõben. Paks jelezte, hogy a kérés meg-
oldható. 

RReennddkkíívvüüllii  kköözzggyyûûlléésstt  ttaarrttootttt  aa  hheeggyykköözzsséégg

Felhõssy Lászlót szinte mindenki ismeri
Földváron. Idõs kora ellenére ma is ak-
tív közéleti életet él, a várost érintõ
kérdésekrõl véleménye van, amit ki is
nyilvánít. Hivatását ötven évvel ezelõtt
kezdte, pályájára így emlékezik.

KISS ÉVA

Annak idején, amikor Szedresbe kerül-
tem tojás-, baromfi-felvásárló voltam, ter-
melési felelõsként dolgoztam az ercsi cu-
korgyárban és a paksi konzervgyárban.
Cukorrépát a cukorgyárnak, Paksra pedig
paradicsomot, uborkát kellett beszerez-
nem. Jártam a gazdákhoz, és szerzõdtem
velük a terményekre. 

Az 50-es évek elején olvastam egy hir-
detést az újságban, hogy keresnek embere-
ket állategészségügyi tanfolyamra. Jelent-
keztem, és 1951-ben beiskoláztak Pestre.
A tanfolyam betartott nyolc hónapig, 1952
tavaszán végeztem. Az elõadások az állat-
orvosi egyetem kihelyezett tagozatán vol-
tak, egy frissen végzett állatorvos és négy
nyugdíjas doktor tartotta azokat és a gya-
korlatokat. Tanultunk anatómiát, bonctant,
belgyógyászatot, szülészetet, járványtant,
sebészet. A szüléseknél, sebészeti gyakor-
latokon jól hasznosítottam anatómia tudá-
somat - hentes volt az eredeti szakmám. Jó
eredménnyel végeztem, amit csak meg le-

hetett tanulni, megtanultam. Tisztelettel
gondolok a segítõ állatorvosokra, akiktõl
tanultam. 

Ekkor már mûködött Szedresen a Szek-
szárdi Sertéstartó és Hízlaló Állomás tele-
pe, itt helyezkedtem el. Ebben az idõben a
régi nagy üzemek már nem mûködtek,
nem volt elegendõ hús az országban.
Hiánypótló volt a vállalat tevékenysége, a
falut nemigen láttuk el hússal, a városi la-
kosság ellátása volt a cél. Somogyból és az
ország más területeirõl vettek malacokat,
így indultak a telepek. A malacból egy év-
re van hízó, másfél évre szaporodnak. Így,
lassan fejlõdtek fel az állomások. A régi
gazdaságokban lévõ istállókat átalakítot-
ták, ezekben helyezték el az állatokat. Tö-
megmunkára lettünk kiképezve, mert ezek
a különbözõ helyekrõl összeszedett jószá-
gok hoztak különféle betegségeket. A tar-

tás, a takarmányozás sem volt olyan jó,
mint kellett volna. Rengeteg emésztõ-,
légzõszervi betegség, orbánc, pestis, száj-
és körömfájás betegség fordult elõ. Né-
hány év múlva a Duna Menti
Sertéstenyésztõ Állomást összevonták, lét-
rejött a SERNEVÁL. Földváron Vilmos-
pusztán, Matild-pusztán, Kanacson,
Gyapa-pusztán voltak telepei. A szélrózsa
minden irányába szállítottunk állatot. Pél-
dául még Pápára is, ahonnan külföldre vit-
ték az árut. Késõbb, amikor tsz-ek alakul-
tak, megszûnt a SERNEVÁL, telepei egy
részén állami gazdaságok alakultak, példá-
ul a paksi, másokat megkaptak a tsz-ek. 

Állatorvossal sokkal dolgoztam, rájuk jó
szívvel gondolok ma is. Három orvos volt,
akiktõl a legtöbbet tanultam. Egyikük volt
Dr. Tóth, a tengelici fõállatorvos, az õ kör-
zetébe tartoztunk, sok mindent tõle tanul-
tam el. Százával voltak malacok a telepen,
szemre meg tudta mondani melyikkel van
baj. Betegszállást alakítottunk ki, nem volt
penicillin, ultraszeptillel gyógyítottunk; õ
vezetett be a gyakorlatba. Tóth doktornak
besegítettem a magánpraxisába is. A másik
doktor a szekszárdi állatkórház vezetõje,
Dr. Éber Géza volt. Operációkra vittünk
hozzá állatokat, fõleg sérveseket gyógyí-
tásra. Tisztelettel gondolok rá. Dr.
Debreczeni Pállal dolgoztam a legtöb-

ÖÖttvveenn  éévvee  aazz  áállllaatteeggéésszzssééggüüggyy  sszzoollggáállaattáábbaann
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK

bet, munkatársnak tartott. Ma is tiszte-
lem õt. Sok gondunk volt a száj- és köröm-
fájással. Ezek az idõszakok nagyon meg-
viseltek bennünket, se éjjelünk, se nappa-
lunk nem volt. Valahol elindult a világban
a járvány, mi emberek kézzel, lábbal, autó-
val széthordtuk. Fertõtlenítés folyt minde-
nütt, sok állat elhullott. Ugrasztottak en-
gem színházi elõadás közepén is, kivittek
az állathoz, amikor megszületett a borjú,
hajnali három felé mentem haza. Oltottuk
a baromfiakat is. 

1974-ben átmentem Mezõfalvára az ál-
lami gazdaságba dolgozni. Szép, nagy
gazdaság volt, rengeteg állattal. Sárbogárd
környékén is volt telepe, oda is átjártam.
Mezõfalván lehúztam tíz évet, onnan men-
tem nyugdíjba 1981-ben, de visszajártam
még két évig a nyugdíj mellett. 

Nekem is voltak mindig állataim, hizlal-
tam sertést, csacsim, lovam is volt, azokkal
dolgoztam. Kocsival, sáros idõben lóháton
jártam a tanyákat, vittem a gyógyszert.
Öröm volt, ha eredményes volt a munkám.
Szerettem csinálni, azon voltam, hogy amit
vállaltam becsülettel  megcsináljam. 

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,

ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-

zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes

nyilvántartással.

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

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

Az Annamatia Nõi Kar márciusban
ezüst diplomát kapott az olaszországi
Riva del Gardában megrendezett nem-
zetközi kórusversenyen. A felkészülés-
rõl, megmérettetésrõl, élményekrõl és
tervekrõl Kun Erikával, az Annamatia
vezetõjével beszélgettünk.

BAKSAY ERIKA

Milyen rendezvény volt ez az olaszor-
szági verseny?
Az Interkultur szervezésében kétévente

rendezik meg Riva del Gardában - a fes-
tõi Garda-tó mellett - ezt a nemzetközi
kórusversenyt, idén tizedik alkalommal.
A versenyen elsõsorban európai kórusok

vesznek részt, jöttek pl. norvégok, cse-
hek, svédek, de volt kazah, sõt nem egy
szingapúri kórus is. A rendezvény négy-
napos, mindig virágvasárnapon kezdõdik
egy nyitó parádéval, aztán 3 napon ke-
resztül zajlik a csoportok bemutatkozása,
a tulajdonképpeni verseny. Szerdán érté-
kel a zsûri, szakmai tanácsokat ad, csak
az eredményt nem mondja el. Este zajlik
a nagydíjasok versenye és az eredmény-
hirdetés. 

Milyen minõsítéseket lehet szerezni, és
milyen feltételekkel?
Többféle kategória létezik: gyermek-

kórus, ifjúsági kórus, nõi kar, férfikar,
vegyes kar. Ezen belül lehetett arany,

EEzzüüsstt  AAnnnnaammaattiiaa

Április 10., csütörtök, 18 óra
Égi titkok, földi sorsok
Paksi Zoltán, asztrológus elõadása 

Április 17., csütörtök, 10 óra
Zenélõ doboz
Zenés mesejáték a Fabula Bábszínház
elõadásában. Jegyár: 500 Ft

Április 22., kedd
A Vármúzeum és a Fafaragó Galéria
újra várja a látogatókat!
Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 10-18h,
hétfõ: szünnap. Belépõ: 300 Ft. Diák,
nyugdíjas, csoportos: 160 Ft

Május 1.

Egész nap Majális a Duna-parton

Május 6., kedd, 19 óra

Anyák napi operett-gála

a Pesti Magyar Operett Színpad szerve-

zésében sztárvendég közremûködésével

Jegyár: 2.000 Ft

Az elõtérben és a Folyosó Galériában:

Tavaszi Tárlat - kiállítás helyi

képzõmûvészek alkotásaiból

MMûûvveellõõddééssii  HHáázz
ÁPRILISI PROGRAMOK
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ezüst és bronz minõsítéseket elérni, en-
nek megfelelõen kellett felkészülni. Én
magam kicsit óvatos duhaj voltam, mikor
felvetõdött a versenyen való részvétel gon-
dolata. Ez egy igen magas színvonalú ren-
dezvény, elvben amatõr kórusokkal, való-
jában azonban az itt éneklõ kórusok zöme
zeneileg képzett, vagy hivatásos zenész ta-
gokból áll. Az Annamatia a szó legneme-
sebb értelmében valódi amatõr kórus, tag-
jainak kora, zenei képzettsége a legszél-
sõségesebb. Hollerung Gábor karnagyot -
aki az Interkultur egyik zenei direktora -
kérdeztem, van-e egyáltalán helyünk ezen
a versenyen? Õ azt mondta, természetesen,
jó esélyünk van egy ezüst minõsítésre.
Úgy készültünk, hogy ezt a minõsítési fo-
kozatot mindenképpen elérjük.

Milyen mûveket vittetek?
Két különbözõ korszakból kellett válasz-

tani, plusz egy népzenei feldolgozást tûz-
tünk mûsorra. Ennek megfelelõen a népze-
nei mû mellett egy reneszánsz madrigált és
egy egyházi témájú mûvet adtunk elõ. 

Hogy ítéled meg, jól sikerült a szerep-
lés?
Kicsit féltem, hogy a lányok hogy rea-

gálnak a kihívásra. Egy dolog énekelni ha-

zai pályán, vagy az ismerõs megyei kórus-
körökben, és egy másik dolog profi kör-
nyezetben. Ezért is készültünk fel nagyon
szigorúan és tudatosan. Az utazást sok fel-
lépés elõzte meg, sõt magának az utazás-
nak a során is több helyen énekeltünk, csak
úgy spontán Milánóban a dómban és Vero-
nában az arénában. Ossonában, Dunaföld-
vár testvérvárosában is megvendégeltek
minket, ott a templomban Pergolesi Stabat
Materét énekeltük el. Mire a tulajdonkép-
peni versenyre értünk, sikerült szakmailag
és mentálisan is felkészülni. És hogy a kér-
désre is válaszoljak, elégedett voltam a kó-
rus teljesítményével. Számokban is kife-
jezve: a minõsítési rendszer 30 fokozatú,
10.5-tõl ezüst, 20.5-tõl arany a minõsítés.
Mi 16.08-as fokozatú ezüstöt kaptunk. A
kórus is elégedett volt, ráadásul a lányok
szemmel láthatóan jól érezték magukat a
színpadon. Amúgy a fellépés egy újonnan
épült, 1400 embert befogadó templom au-
ditóriumában történt, ahol a kórusok egy-
mást is meghallgatták.

Egy ilyen rendezvény a résztvevõkön kí-
vül vonz még közönséget?
Bizonyára nem csak versenyzõk ültek a

hallgatóságban, de nem igazán. A kórus-

éneklés nem az a mûfaj, ami a mai világ-
ban megfogná a nagyközönönséget.

Hogyan lehetne ezt a mûfajt vonzóbbá
tenni a szélesebb közönség elõtt?
Ezen már sokat gondolkoztam, de nem

egyszerû. A mûfajnak vannak olyan klasz-
szikusai és iskolái, amelyek kötelezõ érvé-
nyûek, ugyanakkor ma már sok minden be-
lefér egy kórus repertoárjába a gospeltõl
kezdve a könnyûzenei átiratokon keresztül
a jazzig. Érdekes volt látni például az egyik
szingapúri kórust, amelyik színpadi eleme-
ket vitt az éneklésbe. A mû témájához kap-
csolódva megjelenítették a harcot, a nép
szenvedését. Lazák és oldottak voltak, mel-
lesleg kifogástalanul énekeltek, és õk lettek
az abszolút gyõztesek. Tényleg jók voltak.

Elképzelhetõnek tartod, hogy ezen a
színvonalas versenyen az Annamatia
megpróbálkozzon egy magasabb foko-
zat elnyerésével?
Most, hogy láttuk, már tudjuk, milyen.

Igazság szerint feltámadt a csapatban a
vágy, hogy magasabb szintre lépjen.
Elképzelhetõ, hogy 2 év múlva belevágunk
egy arany minõsítésbe, már csak azért is,
mert ez az elképzelés célt ad a számunkra,
célok nélkül pedig nincs fejlõdés. 

Tavaszi vigasságok címmel rendezett
gálamûsort az Ördögszekér Táncegye-
sület, melynek csoportjai március 29-én
kétszer is elõadták a tavaszi népi hagyo-
mányokra épülõ mûsorukat. Mindkét
elõadásra zsúfolásig megtelt mûvelõdési
ház színházterme.

BALOGH EMESE

Mint azt Fafkáné Simon Ildikó, az Ör-
dögszekér Táncegyesület elnöke elmondta,
az idei programban a gyermek-, az ifjúsági-
és a felnõtt csoport hetven táncosa a tavaszi
életmód képeit állította színpadra. 

Elõször a fonó, majd a rabvágás - egy kocs-
mában végzõdõ maszkos alakoskodás- vi-
dám jeleneti elevenedtek meg a színpadon.
Ezt követte egy gyimesi gyermeklakodalom,
végül pedig egy vásári kavalkád földvári jele-
netei szórakoztatták a nagyérdemût. 

A táncok koreográfiáját Rabóczki Anikó
és Appelshoffer János- az Ördögszekér
Táncegyesület mûvészeti vezetõi -, illetve
két vendég koreográfus, a baracsi néptánce-
gyüttes vezetõi készítették. 

A fergeteges sikerhez az új koreográfi-
ák, jelmezek, a Földvárhoz is kapcsolódó,
a közönség soraiban derûs meglepetést
okozó vásári életképek mellett nagyban
hozzájárult az élõ zene varázsa is: a kecs-
keméti Hírös zenekart Hegedûs Máté diri-
gálta. 

A gálamûsor végén az egyesület mûvé-
szeti vezetõi - hagyományteremtõ szán-
dékkal - jutalmazták a három csoport egy-
egy tagját. A gyermekeknél Kovács Tama-
ra, az ifjúsági csoportban Vörös Rózsa, a
felnõtteknél pedig Fekete Ágnes vehette át
megbízható munkájáért a vezetõk elisme-
rését. 

TTaavvaasszzii  vviiggaassssáággookk 110000  éévveess  aa  NNyyuuggaatt
A 100 éve alapított Nyugat volt a té-
mája a Marcipán cukrászdában meg-
tartott Rátkay László Irodalmi Kávé-
ház március 18-ai összejövetelének.

BALOGH EMESE

Az est során a fellépõk a kávéház tag-
jai voltak: a Nyugat megszületésérõl,
küldetésérõl, korszakairól és meghatáro-
zó személyiségeirõl Balogh Antalné tar-
tott elõadást, majd a megjelentek egy-
egy számukra kedves nyugatos szerzõ
alkotását olvasták fel.

A kávéház legközelebbi összejöve-
telét 2008. április 25-én, pénteken tartja.
A rendhagyó találkozóra egy színházlá-
togatás kapcsán kerül sor, mikor is a ká-
véházasok a budapesti Magyar Színház
elõadására utaznak. Az est során Szabó
Magda Ajtó címû regényének az írónõ
és Bereményi Géza által írt színpadi vál-
tozatát nézik majd meg, Pinczés István
rendezésében, Csernus Mariann és
Moór Marianna fõszereplésével. 



9.

EEvvaannggéélliikkuuss

EEssttéékk
BALOGH EMESE

Verbum cordis - A szív szava címmel
tartott elõadást a mûvelõdési házban áp-
rilis 4-én Dr. prof. Papp Lajos, szívse-
bész, az MTA nagydoktora. Papp Lajos
elõadásának kiindulópontja az elõadással
azonos címû könyve volt, mely memoár,
illetve a szerzõvel készült interjúkat tar-
talmazza. 

A kötet címe Szent Ágostontól ered; õ,
illetve a középkori nyelvfilozófia nevez-
te a „szív szavának“ azt a belsõ nyelvet,

amellyel az ember szavak nélkül, az an-
gyalok közvetítésével vagy közvetlenül
beszél Istenhez. Egy ilyen nyelvet keres
ember és ember, ember és Isten között
Papp Lajos professzor is, aki azt vallja,
hogy a gyógyításban az orvos részérõl az

empátia, a másik problémájának, létének
megértése; a beteg részérõl pedig a har-
mónia és az öngyógyítás a legfontosabb.

Papp Lajos szívsebész, egyetemi tanár a
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kara Szívgyógyászati Kliniká-
jának igazgatója. 1989-tõl a tudomány
doktora, szakterülete a coronaria keringés
fiziológiája és pathophysiologiája, a szív-
sebészet. Rendszeresen publikál, orvosi té-
májú írásai mellett több kötete is megje-
lent: Quo vadis Domine? - Jöjjön el a te or-
szágod, Verbum cordis - A szív szava, A
Magyarokhoz címmel. Munkásságát Szé-
chenyi-díjjal, Magyar Örökség-díjjal, a
Prima Primissima elismeréssel és a Pro
Cultura - díjjal is elismerték. 

ZZeenneeVVáárr
Augusztus elsõ felében könnyûzenei te-
hetségkutató verseny megrendezésére ké-
szül a Dunaföldvári Mûvelõdési Központ
és a Tourinform Iroda.

SZIEGL ERIKA

A verseny célja, hogy azok a helybeli és
környékbeli tehetséges fiatalok, akiknek
még nem jelent meg hanghordozójuk, fellé-
pési lehetõséget kapjanak. A várudvar han-
gulatos környezete és jó akusztikája kiváló
helyszín a verseny lebonyolítására. Augusz-

tus 1-jén és 8-án zajlanak majd a versenyek
több kategóriában: instrumentális zenekar,
énekes zenekar, saját szerzeményeket játszó
zenekar. 15-én gálaest keretében a kategó-
ria gyõztesei 30 perces mûsorral mutatkoz-
hatnak be a közönségnek. 

A versenyzõ zenekarok teljesítményét
szakmai zsûri értékeli, az abszolút fõdíjat
pedig az a zenekar nyeri, amely a kategória
gyõztesek közül a közönségtõl a legtöbb
szavazatot kapja. A fõdíjasnak egy demo-
dvd-t készít a DEMOGURU nevû cég,
amely több sikeres hazai zenekart mene-
dzselt már. 

A versenyt több kiegészítõ program kíséri:
sajt- és borkóstolók, sörsátor, kemencés lángos,
grillterasz, játszóház, kávézó. A jelképes
belépõdíj a várterületen található kiállítások
megtekintését is lehetõvé teszi. A versenyt pla-
kátokon, szórólapokon, a helyi és környékbeli
médiumokban illetve városok, mûvelõdési há-
zak honlapjain, zenei- és közösségi portálokon
népszerûsítjük. Június végén sajtótájékoztató ke-
retében ismertetjük a tehetségkutató verseny
részleteit azokkal a médiumokkal, amelyek a
promócióban részt vesznek. A rendezvény pá-
lyázati és szponzori támogatásból valósul meg, a
városi költségvetést nem terheli. 

2007-ben Frittmann János lett az év bo-
rásza. A soltvadkerti gazda gyakran
megfordul városunkban, néhány hete a
borverseny díszvendége volt. Március
végén a borklub vendégeként mutatta
be italait és gazdaságát. 

SZABADOS SÁMUEL

Mint azt Frittmann János elmondta,
Soltvadkert környékén 40 hektáron gaz-
dálkodnak testvérével, további 40 hektár-
nyi szõlõtermést pedig integrálnak az or-
szág különbözõ vidékeirõl. A korábban ha-
misítványairól elhíresült kunsági borvidék
számára nagy elégtételt jelentett, hogy
2007-ben soltvadkerti borász nyerte el a
kitüntetõ címet. 

Dunaföldvárra a legjobb boraiból hozott
összeállítást. Asztalra kerültek cég zászlós
borai: a rosé és az Ezerjó, de a vendégek

kóstolhattak az Irsai Olivérbõl és a
cabernét fajtákból is. A világ számos orszá-
gában jelen vannak termékeik, Európán kí-
vül Új-Zélandon is megvásárolhatók a
Frittmann címkéjû palackok. Számtalan
hazai és nemzetközi versenyen nyertek dí-
jakat, elismeréseket; a múlt évi franciaor-
szági rosé világbajnokságon nyert ezüst-
érem Fittmann János számára a 2007-es

esztendõ legrangosabb díjának számított.
De nagy sikernek érzi a hazai borversenye-
ken szerzett érmeket is. Egyre több a jó
minõségû magyar bor, sok a jó szakember,
egy itthoni nívós verseny elsõ helyezése ér-
tékes erkölcsi és szakmai elismerést jelent.
A díjnyertes italok nagy része a soltvadker-
ti ültetvény fajtáiból készül, tehát eredeti
kunsági bor. Bizonyítja, hogy az alföldi bo-
rok mára minõségükben állják a versenyt a
történelmi borvidékek híres italaival. Erre
Frittmann János különösen büszke. 

Az utóbbi években egyfajta változás
megy végbe a nemzetközi borfogyasztás
szokásaiban. Az eddig kedvelt száraz, me-
diterrán borok mellett tömegek fordulnak
az ízesebb, gyümölcsös borok felé. Az el-
nevezés ne tévesszen meg senkit, ezek
szõlõ-borok, nem más gyümölcsbõl ké-
szülnek. Ez a tendencia a hazai gazdálko-
dók számára igen biztató, mivel a Kárpát-
medence klimatikus viszonyai az ilyen jel-
legû borok számára kedvezõek. 

AAzz  éévv  bboorráásszzaa  vvoolltt  aa  bboorrkklluubb  vveennddééggee

Dr. prof. Papp Lajos

Frittmann János
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Idén a hagyományos tavaszi diáknapon
valóban egyedi programok is várták a
Magyar László Gimnázium tanulóit. A
diákönkormányzat által összeállított
délelõtti programok osztályszinten
szervezõdtek. 

SZABADOS SÁMUEL

A szokásos játékos vetélkedõk mellett a
látványos fizikai kísérletek bemutatása
aratott nagy sikert. A hang és fényjelensé-
gekkel tarkított bemutatón Kiss Boldizsár
rövid magyarázó szövege tette érthetõbbé
a látottakat. 

A teaház idei meglepetése a teafogyasz-
tás egy-egy kultúrához kötõdõ bemutatása
volt. Indiai, orosz, angol teák, sütemények
bõ választékát kínálták az alkalomhoz
illõen öltözött lányok.

Új ötlet volt, a fõleg ügyességet és fizi-
kai erõt igénylõ, akadályverseny, és a vá-
rosi akadályverseny, amelynek színtere a
Duna-part és a Templom utca volt. 

A „Fél nap alatt a Föld körül“ címû
vetélkedõ komoly földrajzi, történelmi is-
mereteket igényelt, természetesen játékos
formában.

A Karib-tenger kalózai nevet viselõ já-
tékterem a hajdani kalózvilág romantikáját
idézte, míg a Disney World teremben nép-
szerû rajzfilm figurákkal találkozhatott a
betérõ. A játékbarlangban a kártya, a koc-
ka, no, meg a szerencse játszotta a fõ-
szerepet. Aprajafalva a törpék birodalmát
elevenítette fel. 

Az egyik osztályteremben a feng shui
misztikumával ismerkedtek az érdeklõdõk,
a menzán házi asztalitenisz bajnokság zaj-
lott. Az egyik végzõs osztály palacsintát
árult és Anime filmvetítéssel szórakoztatta
az éppen betévedõket. 

Ebéd után kezdõdtek a sportprogramok.
Röplabdában a diákolimpia küzdelmeiben
edzõdött lányok kemény küzdelemben biz-
tos gyõzelmet arattak tanáraik felett. Nagy
érdeklõdés kísérte a tanár-diák focimecs-
cset. A 12. osztályos fiúk alkotta csapatban
több igazolt labdarúgó is pályára lépett. A
tanárok küzdõszellemét jelzi, hogy 0:0-ás
döntetlennel zárult a kétszer 20 perces já-
ték. A 15 perces hosszabbításban a hajrát a
fiatalok bírták jobban, s 3:2-re gyõztek.
Este a hagyományos suli-bulival zárult a
diáknap, ahol a végzõs osztályok vidám

összeállítással búcsúztak az alsóbb évesek-
tõl és tanáraiktól. 

DDiiáákknnaappii  kkuurriióózzuummookk

A háziorvosok péntek délutáni,

12 órától 17 óráig tartó ren-

delési ideje

2008. április 
4.: Dr. Palkó Ágnes

11.: Dr. Móricz Zoltán

18.: Dr. Major Zoltán

25.: Dr. Englert Rolland

26.: Dr. Palkó Ágnes

2008. május
9.: Dr. Móricz Zoltán

16.: Dr. Hallai Róbert

23.: Dr. Englert Rolland

30.: Dr. Palkó Ágnes

2008. június
6.: Dr. Móricz Zoltán

13.: Dr. Hallai Róbert

20.: Dr. Englert Rolland

27.: Dr. Palkó Ágnes
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Mezõgazdasági termelõk, gazdálkodók figyelem!
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a 2008. évi

területalapú támogatások elõfinanszírozását. 
Éljen a lehetõséggel, s a termelés költségeit fedezze a területalapú támogatás elõfinanszírozásából.

A hitel kamata: változó, a
mindenkori jegybanki
alapkamat +2-5%.

Kamatfizetés: negyedévente.
A hitel törlesztése: a 2008. évi 

területalapú támogatásból. 
A hitel lejárta: 2009. június 30.
A hitel minimumösszege: 300.000 Ft

Bõvebb felvilágosításért forduljon a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

kirendeltségeihez.

Kis- és középvállalkozások figyelem!
Most csökkentheti vállalkozásának

számlavezetési költségeit!

Válassza a
Dunaföldvár és Vidéke

Takarékszövetkezet 
„MIDI“ vagy „MINI“

számlacsomagját, s akár havi 10 Ft
számlavezetési díj mellett is vezetheti

vállalkozásának számláját.
A részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke

Takarékszövetkezet kirendeltségein.
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IIssmméétt  ttúúrráázznnaakk  aa

ggiimmnnaazziissttáákk
Az 1970-80-as években virágkorát élte az
országjárás, túrázás a középiskolás diák-
ság körében. Szervezett kereteket is öltött
a mozgalom, az Országjáró Diákok Or-
szágos Találkozója a tanév egyik rangos
eseménye volt. A kilencvenes években fo-
kozatosan vesztett jelentõségébõl ez az ér-
tékes hagyomány. Ritkultak a túrák, ha-
zánk erdeiben, szép tájain alkalomszerû-
en bukkantak csak fel hátizsákos fiatalok.
A kirándulások emléke, hangulata a már
felnõtté cseperedett diákokban viszont a
mai napig tovább él. Gyermekeikben me-
rült fel az igény a folytatásra. 

SZABADOS SÁMUEL

A Magyar László Gimnázium szeptem-
beri diákönkormányzati gyûlésén született
az ötlet: jó lenne ismét túrákat szervezni. A
diákok Horváth Balázs, tanár urat kérték fel
a szervezésre, aki biológia-földrajz szakos-
ként szívesen mondott igent, mivel maga is
vonzódik a természethez. Az ötletbõl októ-
berre valóság lett, 22-én a Mecsek-Zengõ
túrára több mint negyvenen jelentkeztek. A
kellemes õszi idõben csodálatos tájakon ve-
zetett az út. A túravezetõ szerint a
résztvevõk jól bírták a terepjárást, annak el-
lenére, hogy nagyrészük életében elõször
gyalogolt ilyen nagy távot. A természet
szépségét fényképek, filmfelvételek örökí-
tették meg. 

A második túra helyszíne a Vértes-hegy-
ség volt, idén március 8-án. A koratavasz
friss levegõje, és a rügyeiket bontogató fák
látványa fogadta a kirándulókat. A 17 kilo-
méteres út megviselte a résztvevõket, akiket
Horváth tanár úr dicsérõ szavakkal illetett
kitartásukért. Míg a Mecsekben más cso-
portokkal is találkoztak, a Vértes e napon
szinte csak a földváriakat várta. Az érdek-
lõdõbb diákok rövid magyarázatokat hall-
hattak a túravezetõtõl, aki a tájegység föld-
rajzi, biológiai érdekességeire hívta fel a fi-
gyelmet. 

Az élményekben gazdag nap híre gyorsan
szárnyra kelt az iskolában.  Jött az igény az
újabb túrára, amelyre még idén tavasszal
sor kerül. A helyszín közkívánatra ismét a
Mecsek lesz, amelynek zugai még sok érde-
kes látnivalót rejtegetnek a diákok számára.
Az érdeklõdés ismét nagy. A késõbbi tervek
közt szerepelnek majd Dunaföldvár környé-

ki kirándulások, hiszen szûkebb környeze-
tünkben is vannak védett területek, van ki-
jelölt tanösvény, amelyet érdemes végigjár-
ni. 

ÚÚttrraa  ffeell!!

KÖVÉR ÁGNES

A tavaszi hosszabbodó nappalok és a gya-
kori napsütés reménnyel, meleggel tölt el
bennünket. Egy enyhébb, naposabb vasárna-
pon szívesen útra kelnénk, de messzire utaz-
ni nem érdemes, hiszen rámegy a napunk, és
különben sem akarunk órákat az autóban
tölteni.

A földváriak nagy része nem is sejti, hogy
az ország egyik legszebb kirándulóhelye
alig egy órányi autóútra van Dunaföldvártól!

Déli irányba autózva Bonyhádot elhagyva
érjük el Mecseknádasdot. A fõútról letérve
már majdnem célhoz érünk, a Kelet-Mecsek
tájvédelmi körzet kapujában állunk. Az
Óbányára vezetõ út máris ámulatba ejt min-
ket, és ha szerencsénk van, szarvascsorda,
vagy egy- két vaddisznó is keresztezi az
utunkat. 

Óbánya, „a magyarországi Svájc“ régóta
kedvelt üdülõ- és kirándulóhely. Különösen
azok figyelmébe ajánlom, akik az igazán
tiszta, erdei levegõt keresik, mivel a völgy-
ben folyó patak, és az erdõ rendkívüli mik-
roklímát eredményez. A Kelet-Mecsek gyö-
nyörû, védett erdõivel körbeölelt keskeny
völgyben fekvõ település lakói zömében né-
met - sváb - nemzetiségûek. A szépen rend-
betartott házak portáin többnyire tornácos
parasztházak állnak.

A települést behálózó szebbnél-szebb
túrautak közül legelõször az Óbányát
Kisújbányával összekötõ erdei utat ajánlom.
Bizton állíthatom, hogy szépsége felér a
Szalajka - völgy látnivalóival! Ez az útsza-
kasz belefér egy vasárnapi kiruccanásba is; s
nem kell megijedni, nem hegymászásról van
szó, csak egy sétáról a fokozottan védett
Öregpatak-völgyben, ezernyi látnivalótól
körülölelve. Ilyen a Ferde-vízesés, a
Csepegõ- sziklák és az erdõ maga, mely
ezen a szakaszon vadregényes szurdokerdõ.

Ezen a télen sok hó esett, a falu elején ta-
lálható sípályát sokan látogatták. Egyszerû
sífutólécet beszerezve bejárhatjuk az erdõt
télvíz idején is, hatalmas élmény, fõleg a
gyerekeknek. Ha kora tavasszal kelünk útra,
az ösvény mentén megcsodálhatjuk az elsõ
virágokat, az illatos hunyort, a májvirágot, a
majomkosbort. Ez az útszakasz tanösvény is

egyben, hisz a kihelyezett táblákon az
erdõgazdasággal és az élõvilággal kapcsola-
tos érdekes információkat olvashatunk.

Nyáron itt nyoma sincs a fojtogató káni-
kulának, az Öreg- patakból felszálló hûs pá-
ra az egész völgyet beborítja. Az sem csa-
lódhat, aki fürdeni szeretne, hiszen a falutól
mintegy 10 km-re fekvõ Dombay - tó kis pa-
radicsom. De Pécsre is beérhetünk egy jó fél
óra alatt, vagy akár Sikondára, ahol a felújí-
tott fürdõ télen-nyáron üzemel.

Talán õsszel legszebb az erdõ, a lombok
színpompája festõi, és október környékén
szarvasbõgéstõl hangos a falu. A vadászati
tilalom felbátorította a vadakat, az erdõt jár-
va nem ritka, hogy igen közelrõl megfigyel-
hetünk egy-két állatot. Aki rászánja magát
egy óbányai kirándulásra, feltétlenül vigyen
magával egy-két üres üveget, és a nap végén
ne felejtse el azokat megtölteni  friss forrás-
vízzel! A forrás a faluban található.

Ha több napot szeretnénk itt eltölteni, arra
is van lehetõség. Errõl bõvebben a
www.erdeihaziko.uw.hu weboldalon, vagy
a 06/20/235-4764 telefonszámon tudhatnak
meg.

Mindenkinek jó pihenést kívánok! 

KKöözzeell  aa

vváállooggaattoottttssáágghhoozz

Czintula Mihály sportpályafutása a ta-
vasszal újabb állomáshoz érkezett. A Ka-
posvári Kométa elsõ osztályú röplabda
csapatának tagjaként március végén a
Magyar Kupa elnyeréséért járó aranyér-
met akaszthatta a nyakába. 

SZABADOS SÁMUEL

Misi a földvári gimnáziumban ismerke-
dett meg a röplabda sporttal. Diákolimpiá-
kon elért sikereire figyelt fel a Dunaferr csa-
pata, amely le is igazolta. Dunaújvárosból a
múlt évben igazolt Kaposvárra, ahol a siker-
csapatban szépen ível felfelé karrierje. A
Dunaújvárosban megrendezett márciusi né-
gyes kupadöntõben az elõdöntõt a
Kecskeméttel vívta a Kaposvár. Kemény
küzdelemben végül 3:0 -ra a Kométa nyert.
A mérkõzés a döntõnek is beillett, mivel a
Kecskemét a hazai mezõnyben igen jó játék-
erõt képvisel. A döntõben a Dunaferrel ke-
rült össze a Kaposvár. Misi nevelõ egyesüle-
te ellen bizonyíthatott. Jó játékkal magabiz-
tos gyõzelmet arattak a kaposvári fiúk, bizo-
nyítva, hogy egyesületük napjainkban a leg-
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jobb hazai gárda. A mérkõzést a Sport I csa-
torna élõben közvetítette, amely a kupadön-
tõ rangját is jelezte. 

A Kométa az egyetlen csapa, amely ha-
zánkat képviseli az Interligában, a Közép-
Európa legjobb klubjait tömörítõ szuper baj-
nokságban idén az ötödik helyen végzett a
Kaposvár. A múlt évi harmadik helyhez vi-
szonyítva visszaesés az idei szereplés, de
Misi szerint az idei mezõny erõsebb lett, fi-
atalokból álló csapatuknak pedig kell egy-
két év a rutinszerzéshez. A szlovák, szlovén,
osztrák, horvát, magyar egyletek alkotta
Interliga mezõnye valóban olyan közeg,
ahol a fejlõdés és a továbblépés lehetõsége
biztosított a fiatal sportoló számára. 

Az idei év nagy lehetõséget tartogat Misi
számára. A magyar felnõtt röplabda váloga-
tott szövetségi kapitányává öt évre Kántor
Sándort nevezték ki, aki a Kaposvár edzõje.
Õ hívta Dunaújvárosból Misit a Kométához.
Az új szakvezetõ jelezte, hogy fiatalítani
szeretné a válogatott keretet, fõleg a legjobb
hazai csapat, a Kaposvár állományából.
Czintula Mihály már az utánpótlás váloga-
tott keret tagja. Elképzelhetõ, hogy rövid
idõn belül a felnõtt válogatott címeres mezét
is magára húzhatja. A pécsi egyetem testne-
velés szakán tanuló fiatal földvári sportoló
számára nagy lehetõségeket tartogat az idei
esztendõ. 

DDuunnaannttúúllii  RRééggiióóss

TTwwiirrlliinngg    VVeerrsseennyy

Dunántúli Régiós Twirling Versenyt ren-
deztek 2008. március 29-én Madocsán,
melyen városunkat a DSTE Twirling
Szakosztályának 10 fiatal sportolója kép-
viselte. 

BALOGH EMESE

A földvári versenyzõk hat kategóriában
állhattak a dobogó legfelsõ fokára, így Kisz-
liné Kristofics Szilvia versenyzõinek több-
sége április közepén az országos megméret-
tetésen is képviselheti városunkat.

A Dunántúli Régiós Verseny eredményei:
Rivnyák Viktória (MLG) I. hely (Junior A

szint) 
Rivnyák Viktória (MLG) I. hely (Free

style kategória) 
Bartalos Hajnalka - Tumpek Nikolett

(BJÁI) I.hely (páros gyakorlat)
Tumpek Nikolett (BJÁI) I. hely (Junior C

szint)

Csizmadia Réka (BJÁI) I. hely (Junior D
szint)

Bartalos Hajnalka (BJÁI) II.hely (Junior
free style kategória) 

Törteli Nadin (BJÁI) III.hely (Kadett C
szint)

Huszárik Tamara (MLG) IV.hely (Junior
B szint)

Tumpek Nikolett (BJÁI) IV. hely (Free
style kategória)

Bartalos Hajnalka (BJÁI) V. hely (Junior
B szint)

Rácz Viktória (BJÁI) VII. hely (Kadett
elõkészítõ szint)

Mosonyi Alíz (BJÁI) VII.hely
(Elõkészítõ)

Huszárik Helga (BJÁI) VIII.hely (Kadett
elõkészítõ szint)

Rabner Maja VIII.hely (Gyerek
elõkészítõ) 

KKaappiittáálliiss  hhaarrccssaa  aa

KKiiss--DDuunnáánn

Három év után ismét óriási hal került a
bot végére a Kis-Dunán: Hajlik László 47
kilós harcsát fogott. 

BALOGH EMESE

A kapás nagy eseménynek számított a
horgásztanyán; a hosszadalmas küzdelmet
sok horgásztárs követte figyelemmel a part-
ról, hangosan is buzdítva Hajlik Lászlót, aki

karikába hajlott botjával több, mint egy órán
keresztül fárasztotta a halat.  Mint elmondta,
háromnegyed óráig azt gondolta, hogy busát
fogott - korábban volt már ebbõl a fajtából
egy 20 kilós zsákmánya -, a nagy buboréko-
kat látva azonban egyre biztosabbá vált szá-
mára, hogy harcsa küzd a bot végén. 

A halat végül ketten - a vágózást követõen
- húzták be a csónakba. Látva a méreteit
Hajlik László szerint élete álma teljesült, hi-
szen ez a harcsa minden korábbi fogását fe-

lülmúlta. Felállította új egyéni csúcsát,
amellyel a Kis-Dunán az idei év legnagyobb
fogását tudhatja magáénak „harcsa-kategó-
riában“: hossza 185 cm, súlya 47 kg. 

EEllkkeezzddõõddtteekk  aa

sszzaabbaaddttéérrii  eeddzzéésseekk

Március közepe óta már a vízen edzenek
a Kajak-Kenu Szakosztály tagjai. A téli
alapozás után Sziklenka edzõ csapata he-
ti öt alkalommal készül a szezon verse-
nyeire.

SZIEGL ERIKA

A megnövelt edzésszám azért szüksé-
ges, mert az idei szezonban több régiós és
országos versenyen szeretne a szakosztály
jó eredményeket elérni. A téli idõszakban
megtörténtek a fizikai felmérõ versenyek,
március elején pedig edzõtáborozáson
erõsített a csapat. 

A szabadtéri versenyek április 19-én, a
dunaújvárosi kajak-kenu versennyel
kezdõdnek, május 3-án pedig az évadnyitó
maratonnal folytatódik Tolnán. Ebben a
hónapban Gyõrben és Székesfehérváron is
vízre száll a csapat, majd következnek a
régiós és országos diákolimpiák. A kajak-
kenu versenyeket sárkányhajó fesztiválok,
vízi felvonulások és túrák, keretfeltöltõ
versenyek és edzõtáborok egészítik ki. Ok-
tóber végéig szinte minden hétvégén ezek
valamelyikén vesznek részt a szakosztály
tagjai. 

Az idei nyár nagy terve, hogy a szakosz-
tály a sportág népszerûsítésére megrendez-
zen egy helyi játékos kajak-kenu versenyt.
Ennek idõpontja augusztus 20-a lenne,
amire az országos szövetségtõl kellett en-
gedélyt kérni. A versenyt 10-13 éves gye-
rekeknek írják ki ügyességi és a szakáguk-
nak megfelelõ állóképességi feladatok
végrehajtására. A verseny fõtámogatója az
Opel Süveges, helyszíne a Jacht Club elõt-
ti Duna-szakasz lesz.

2009-ben Budapesen a Lágymányosi-
öbölben rendezik meg a 13. Sárkányhajó
Európa Bajnokságot. Az egyre népszerûb-
bé váló sportágat a helyi szakosztály is tá-
mogatja.  A Dunaföldvári Sportot Támo-
gató Egyesület Kajak-Kenu Szakosztály
Sárkányhajó Klubja szeretettel várja mind-
azokat, akik kedvelik a vízi sportokat, a jó
levegõt, a természetet és a mozgás örömét.
Korhatár nincs, 10 éves kortól az aggas-
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tyán korig várnak mindenkit. Érdeklõdni
és jelentkezni lehet Györkõ Sándor klub-
vezetõnél a 06-20-961-0037-es telefonszá-
mon. 

AArraannyy--  ééss  eezzüüssttéérreemm

aa  ddiiáákkoolliimmppiiáánn

Érmekkel tért haza a Magyar László
Gimnázium leány és fiú kézilabda csapa-
ta a Szekszárd-Palánkon rendezett me-
gyei diákolimpiai döntõrõl. 

SZABADOS SÁMUEL

Az amatõr kategória versenyében kör-
mérkõzések döntötték el a helyezéseket. A
lányok négyes csoportjában a szekszárdi I.
Béla Gimnázium, a dombóvári 516-os
Szakképzõ Iskola, a palánki szakközépis-
kola és a földváriak alkották a mezõnyt.
Lányaink veretlenül végeztek az elsõ he-
lyen. A legnehezebb ellenfélnek a szek-
szárdi gimnazisták bizonyultak, de fegyel-
mezett játékunk ellen ezúttal nem volt el-
lenszer. 21:16-ra gyõztünk. A gólarány ma-
gabiztos gyõzelemre utal, de voltak percek,
mikor ige szoros egy-két gól különbség
volt az állás. A dombóvári és palánki mecs-
cseken könnyebb volt helyzetünk, mindkét
találkozón végig irányítottuk a játékot.
Aranyérmünk az országos döntõbe való
szereplés jogát jelentette. 

A Rostási Nándor, testnevelõ tanár által
irányított gárda a múlt évben is az elsõ he-
lyen végzett. Idén még stabilabb, egysége-
sebb lett a csapat. A keret gerincét fiatalok
alkotják, akikre több éven át lehet még szá-
mítani. Jellemzõ, hogy csak egy végzõs di-
ák van köztük, aki nyáron elhagyja az isko-
lát. Az edzõ szerint a fegyelem és a taktika
terén fejlõdött sokat a gárda a múlt évhez
viszonyítva. Az április közepén ren-
dezendõ pécsi országos döntõig van még
idõ, a diákok kemény edzésekkel készül-
nek a nagy megmérettetésre. Az elsõ kör-
bõl való továbbjutás már sikernek számíta-
na. Az aranycsapat tagjai: Ábel Lilla, Gar-
bacz Gréta, Holmi Hajnalka, Jákli Tímea,
Konkoly Tímea, Kovács Bettina, Molnár
Györgyi, Reiter Zsófia, Stamber Brigitta,
Szigeti Nóra. 

A gimnázium fiú csapata az elmúlt évti-
zedekben többször nyert megyebajnoki cí-
met. Idén is ez volt a cél. A hármas csoport-
ban a szekszárdi Szent László Gimnázium
és a dombóvári szakképzõ iskola volt az el-

lenfél. A Dombóvár elleni biztos
gyõzelmünk után a szekszárdiak elleni si-
ker jelentette volna az elsõ helyet és a to-
vábbjutást. Nagyjából két azonos képessé-
gû gárda küzdött egymás ellen, idegekkel
ellenfelünk bírta jobban, az utolsó percek-
ben keményen védekeztek, nem tudtuk be-
hozni kicsiny hátrányunkat, s kétgólos ve-
reséget szenvedtünk. Az ezüstérem az
utóbbi évek legjelentõsebb férfi kézilabda
sikere a gimnázium életében. A jövõ évben
fiatalokkal kell feltölteni a keretet, több
végzõsnek ugyanis ez volt az utolsó diák-
olimpiai szereplése. 

Március 18-án került sor a megyei
röplabdadöntõre, ahol két gárdával is érde-
keltek voltunk. Berényi Péter tanítványai-
nak sajnos nem sikerült az éremszerzés. 

ÚÚjjaabbbb  nnééggyy  éévviigg

WWeeiisszzggáábbeerr  JJáánnooss  aa

DDFFCC  eellnnöökkee

Március 19-én tartotta évi közgyûlését a
Dunaföldvári Futball Club. A gyûlés
egyben tisztújítást is jelentett, mivel le-
járt az elnök és a vezetõség négyéves
mandátuma. A közgyûlés levezetõ elnö-
ke Szinger Ferenc, a Tolna Megyei Lab-
darúgó Szövetség elnöke volt. 

SZABADOS SÁMUEL

Az elsõ napirendi pontként Weiszgáber
János az egyesület elnöke számolt be a négy
évi munkáról. Kiemelte a 2006-os esz-
tendõt, amikor a felnõtt és az ifjúsági csapat
is bajnoki címet nyert. A többi évben is do-
bogós, vagy ahhoz közeli helyen zárták a
bajnokságot a felnõttek. E ciklusban ki-
emelt szerepet kapott az utánpótlás nevelés.
A múlt évtõl már hét éves kortól foglalko-
zik a klub a fiatalok nevelésével szakszerû-
en felkészült edzõk irányításával. Jelenleg
négy korosztályos csapat mûködik az egye-
sület keretei közt. 

Elkezdõdött az edzõpálya építése, a mun-
kálatok már a befejezõ ciklushoz értek. A
város és a szponzorok segítségével sikerült a
mûködéshez szükséges anyagi hátteret biz-
tosítani. Jó a kapcsolat a város más civil
szervezeteivel például a polgárõrséggel, akik
évente mezeket adományoznak a csapatnak. 

A négy év során sportszerûségi díjjal is ju-
talmazta a megyei szövetség a DFC-t, az ifi
csapat tagjai közül többen végeztek el

játékvezetõi tanfolyamot. A magasabb osz-
tályba lépés anyagi feltételeit azonban a vá-
ros nem tudta biztosítani. Ez kissé kedvét
szegte a fiúknak, de a döntést tudomásul vet-
ték. 

Az elnöki beszámoló után került sor az
elnök és az új vezetõség megválasztására.
A tagság nyílt szavazással és egyhangúlag
ismét Weiszgáber Jánost választotta elnök-
ké. A régi-új elnöknek elsõként Szinger Fe-
renc gratulált. Hangsúlyozta, hogy
Weiszgáber János elnöksége idején a DFC
a megye egyik legsikeresebb egyesületévé
vált, ezt jelzik az aranyérmek és a dobogós
helyezések. Örömét fejezte ki, hogy ko-
moly utánpótlás nevelés folyik Dunaföld-
váron, amely sok energiát leköt, de hosszú
távon hasznot hoz. Sajnálja ugyanakkor,
hogy nem tudott a gárda az NB III-ba to-
vábblépni. Errõl a játékosok és az egyesü-
let nem tehet, a város pedig nincs olyan
anyagi helyzetben, hogy ezt felvállalta vol-
na. Reményét fejezte ki, hogy újabb hason-
ló siker esetén összefogással megvalósul-
hat a magasabb osztályba lépés. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy a sportpálya létesít-
ményei felújításra szorulnak, egy többszö-
rös bajnokcsapathoz méltatlanok az öltözõ-
beli állapotok. Bejelentette, hogy két év
múlva lejár elnöki mandátuma, s ezután
nyugdíjba vonul. Addig is tisztét felhasz-
nálva minden támogatást megad Dunaföld-
vár labdarúgóéletének fejlõdése érdekében.
Az új vezetésnek és a focistáknak sok si-
kert kívánt a továbbiakban. 

Ezután Weiszgáger János megköszönve
a gratulációkat jövõbeli terveirõl beszélt,
melyben elsõdleges szerepet tulajdonított
az öltözõ felújításnak. A város ehhez 4 mil-
lió forint támogatást ígért. A munka már ez
évben elkezdõdik. Idén remélhetõleg elké-
szül az edzõpálya, így csökken a verseny-
pálya terhelése, még magasabb színvona-
lon folyhat a felkészülés. Az utánpótlás ne-
velés szintén kiemelt feladat a klub életé-
ben. Cél, hogy minél több fiatal találjon
hasznos délutáni elfoglaltságot, s minél
több tehetség gazdagítsa városunk sport-
életét. Fontos a klub jó hírnevének
megõrzése például a sportszerûség terüle-
tén. Továbbra is biztosítani kell a mûködés-
hez szükséges anyagiakat újabb szponzo-
rok és támogatók bevonásával. Régi vágyá-
ról is beszélt, elnökként szeretné megélni,
hogy csapata ennyi szép siker után maga-
sabb osztályban szerepelhessen. Céljainak
megvalósításához kérte a tagság, a focisták
és a város segítségét. 
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DDFFCC::  eellúússzzttaakk  aa

bbaajjnnookkii  rreemméénnyyeekk

Pedig a szezon kezdetén még remény-
kedtük. Második helyrõl folytatva a baj-
nokságot matematikai esélyünk volt az
elsõ hely megszerzésére, ehhez viszont
sorozatban kellett volna meccseinket
nyerni. 

SZABADOS SÁMUEL

A jó kezdés növelte a reményt, Bölcskén
rangadóval indult a tavaszt. Nagy lendület-
tel kezdtük a meccset, elszántságunkat siker
koronázta. A 25. percben szabadrúgás után
Berényi fejes góljával vezetéshez jutottunk.
A folytatásra sem kellett sokat várni, öt perc
múlva Berényi beadásából Farsang fejelt a
hálóba. Vezetésünkkel zárult a félidõ. Szü-
net után a hazaiak voltak aktívabbak, a 65.
percben ügyes akció után gólt szereztek. Iz-
galmassá vált a találkozó. Mindkét gárda a
támadó játékra helyezte a hangsúlyt. A
bölcskeiek egyenlíteni akartak, mi az
elõnyünk növelésére törekedtünk. Törekvé-
sünk eredménnyel járt. Fröhlich a 85. perc-
ben növelte góljaink számát. A hátralevõ
negyedórában az eredmény tartására töre-
kedtünk, ellenfelünk pedig lassan elfogadta
a kialakult helyzetet. Több gól nem esett,
3:1-re gyõztünk Bölcskén. A fiatalok szom-
széd várbeli kirándulása is eredményes volt,
4:0-ra gyõztek.  

A hazai folytatás szintén sikert hozott.
Gerjent fogadtuk a második fordulóban.
Tartottunk tõlük, hiszen õsszel néhány lát-
ványos sikerrel hívták fel magukra a figyel-
met. Aggodalmunk nem volt alaptalan, a
10. percben vezetéshez jutottak. Kiegyenlí-
tett mezõnyjáték folyt a pályán hosszú idõn
át, már mindenki a félidõt várta, mikor az
utolsó percben Fröhlich  nagyszerû
helyzetfelismerésbõl egyenlített. A szünet-
ben Kindl edzõnek sikerült felpaprikázni a
fiúkat, határozottabb lett a játékunk. A
félidõ közepén Farsang percei következtek,
kétszer is a kapuba fejelt, persze ehhez jó
beadások kellettek. Vezetésünk tudatában
nyugodtabban folytattuk a játékot.
Erõfölényünk is kidomborodott, a meccs
végefelé Fröhlich találatával alakult ki a
4:1-es végeredmény. Az ifisták is gyõztek
2:1-re. 

Ekkor még minden szépnek tûnt. A
majosi kiránduláson ért minket a hidegzu-
hany. Idegessé tette a gárdát a nyomasztó
tudat, hogy csak a gyõzelemmel maradha-

tunk versenyben a bajnoki címért. A fe-
szültség meglátszott a fiúkon, görcsös volt
a játékunk. Védelmünk kapkodott, gyakran
zavarba jött. Az eredmény, 2:0-ás hazai ve-
zetés az elsõ 45 perc után. A folytatásban
szinte semmi nem változott, támadásokat
is vezettünk, de a befejezések nem jártak
sikerrel. A házigazdák igyekezett tartani az
eredményt, sikerült is nekik, 2:0-ás veresé-
get szenvedtünk. Gyógyír volt a fájdalom-
ra a fiatalok 5:1-es gyõzelme. 

A Decs elleni hazai meccsen sem tudott
megújulni a gárda. Szinte a legjobb felál-
lásban léptünk pályára, de akcióinkon ez
nem volt észrevehetõ. Csapongó, pontatlan
játékunkat látva ellenfelünk kihasználta hi-
báinkat, a félidõ végén 2:0-ás hátrányba
kerültünk. A folytatásban aktívan kezd-
tünk, sõt Nagy büntetõjével sikerült szépí-
tenünk. Mindenki az egyenlítésben re-
ménykedett, a védelmünk is inkább a csa-
tárokat segítette. A vendégek kontrákkal
próbálkoztak, s egy jobboldali támadás so-
rán újabb gólt értek el az utolsó percekben.
A játékvezetõ négy percet hosszabbított,
de újabb találat már nem esett. Hazai pá-
lyán szenvedtük el a nem várt 3:1-es vere-
séget. Ezzel a kudarccal bajnoki esélyeink
elszálltak. Ezek után az ezüstéremért kell
küzdeni, mert üldözõink szorosan felzár-
kóztak. Ífistáink 0:0-ás döntetlent értek el,
listavezetõ pozíciójuk így bizonytalanná
vált. 

DDSSTTEE::  ttaavvaasszzii

mmééllyyrreeppüüllééss

Márciusban csupán három bajnoki pon-
tot sikerült összegyûjtenie harmadosztá-
lyú gárdánknak, de még ez is elegendõ
volt ahhoz, hogy újoncként megmarad-
junk a középmezõnyben. 

SZABADOS SÁMUEL

A március 9-i Bátaapáti elleni hazai ta-
lálkozón jól ment a játék. A 0:0-ra
végzõdõ elsõ félidõ után fölényünk gólok-
ban is megmutatkozott, Dunai elõször ak-
cióból, majd jogosan megítélt büntetõbõl
szerzett gólt. Második találata után a ven-
dégek kapusa nem tudván fékezni indula-
tait, megütötte a játékvezetõt, mire õ lefúj-
ta a mérkõzést. Mindez a 70. percben tör-
tént. A szabályok értelmében minket illet a
három bajnoki pont 3:0-ás gólaránnyal. A
sportszerûtlen kapus hosszú eltiltásra szá-

míthat. Ifistáink 2:2 arányú döntetlent ér-
tek el. 

A következõ fordulóban a listavezetõ
Németkér vendégei voltunk. Az elsõ félidõ
kiegyenlített játékot hozott, a fiúk ügyesen
fociztak, ellenfelünk egygólos vezetéshez
jutott. A második játékrészben a hazaiak
újabb gólt szereztek, mi is a kapuba talál-
tunk, de a játékvezetõ érvénytelenítette les
címén. A 70. percben Boros fejesgólja már
érvényes volt. A hátralévõ percekben sokat
támadtunk, de ellenfelünk ügyesen véde-
kezett, így maradt az állás, mely 2:1-es ha-
zai sikert jelentett. 

A folytatásban Nagymányokot fogadtuk.
Az elsõ félidõben tudatos játékunkkal ve-
zetéshez jutottunk, Tóth és Boros szerezték
góljainkat, ellenfelünk csak szépíteni tu-
dott. 2:1-gyel fordult a játék. Ezután ki-
egyenlítetté vált a küzdelem, helyzetek
adódtak mindkét oldalon, ezekbõl ellenfe-
lünk értékesített is egyet. 2:2-es állásnál so-
kan már a meccs végét várták, de az utolsó
pillanatok is sok izgalmat hoztak. A 87.
percben csatárunkkal a büntetõterületen be-
lül szabálytalankodtak, a játékvezetõ azon-
ban nem ítélt 11-est. Három perc múlva a
mi védõink 16-oson belüli közbelépését a
játékvezetõ szabálytalannak ítélte. A bün-
tetõt ellenfelünk értékesítette. Fekete kapus
ugyan beleért a labdába, de nem tudta hárí-
tani, nyerõ állásból vesztetünk 3:2-re. 

A Magyarkeszin játszott meccsünkön
mindenki a jobb folytatásban reményke-
dett. Illúzióink azonban már a meccs kez-
detén elszálltak. A házigazdák az 5. perc-
ben vezetéshez jutottak. Küzdött a gárda,
de gólt a félidõben nem tudtunk szerezni.
A második játékrészben a házigazdák vol-
tak aktívabbak. A 49. percben lesgyanús
helyzetbõl értek el gólt, majd az 55. perc-
ben tovább növelték elõnyüket. Szépítõ ta-
lálatunkat Dunai büntetõbõl szerezte a 85.
percben. 3:1-es hazai gyõzelem született. 

Ifistáink az utóbbi három mérkõzésen
nagy gólarányú vereségeket szenvedtek. 

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17
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4. péntek
John Rambo
5. szombat
Aliens vs. Predator
11. péntek
9 és 1/2 randi
12. szombat
Cloverfield
18. péntek
Asterix az olimpián
19. szombat
Pánik
25. péntek
Hipervándor
26. szombat
Sweeney Todd
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-
sok kezdete elõtt 1 órával! BÜFÉ.

április

Új szuper prémium tápjaink kínálatából:
- NOVA FOODS Trainer Baby 15 kg/ zsák: 8900 Ft.
- PROFILUM sensitiv adult 15 kg/ zsák: 12.600 Ft.

Nézze meg a teljes katalógust a www.nova-foods.hu és a
www.profilum.eu weboldalakon.
Változatlan áron kaphatók továbbra is olcsó mirelit termékeink:

- csirke láb: 95 Ft/kg
- fõzött darálék: 125 Ft/kg
- csirke vegyes hús 195 Ft/kg
- darált pulyka hús 225 Ft/kg

Közlekedés. Egyre kellemesebb az
idõ, egyre többen kerékpároznak, moto-
roznak. Az elmúlt években az adott
idõszakban nõtt a motoros és kerékpáros
balesetek száma, ezért felhívjuk a figyel-
müket arra, hogy tartsák be a KRESZ
szabályait, a motorosok ügyeljenek a
megválasztott, biztonságos sebességre.

Lopás. Az utóbbi idõben területünkön
elszaporodtak a gyümölcsfa lopások,
több gyümölcsösbõl eltulajdonították a
frissen ültetett csemetéket. A rendõrség
kapcsolatban áll a mezõõrökkel, pol-
gárõrökkel, kérjük a gazdákat, jelentsék
ha a lopásokkal kapcsolatban bármilyen
információ birtokában vannak, ha gya-
nús személyek fát árulnak, vagy frissen
telepített gyümölcsösben a fák eredete
bizonytalan.

Szemét. Évek óta visszatérõ probléma,
hogy a szeméttelep környékén, az oda
vezetõ utak mentén, a határban illegáli-
san rengeteg szemetet helyeznek el. Nem
ez a módja, hogy megszabaduljunk feles-
legessé vált dolgainktól, így csak tönkre-
tesszük környezetünket.  A rendõrség a
közterület felügyelõvel együtt fokozot-
tan ellenõrizni fogja ezeket a területeket.
A szemetelõkkel szemben hatékonyan,
következetesen el fognak járni.

Gépkocsi feltörés. Dunaföldvár kör-
zetében mostanában nem történtek ilyen
bûncselekmények, de környékünkön saj-
nos folytatódnak a gépkocsi feltörések.
Kérjük, zárják be a gépkocsikat, bennük
látható helyen ne maradjon érték, és par-
koláskor lehetõleg kivilágított helyre áll-
janak. Tegyenek érte, hogy megelõzzék a
lopásokat!

Vásár. Az elmúlt idõszakban semmi-
féle bûncselekmény, szabálysértés nem
történt a vásárok alatt. Kérjük a lakossá-
got, hogy továbbra is tartsák be a jogsza-
bályokat, parkoláskor a kijelölt helyen
helyezzék el gépkocsijukat, legyenek tü-
relmesek, megértõek egymással. A
szabálysértõkkel szemben a rendõrség
továbbra is el fog járni.

Ellenõrzés. Az elkövetkezõ idõszak-
ban fokozott ellenõrzést fog tartani a
rendõrség. Kiemelten ellenõrizni fogják
a gépkocsivezetõket, fogyasztottak-e al-
koholt.

HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:

2008. április 17., 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 lajstromszám: 0855
22000088--bbaann  iiss  angol, német nyelvoktatás, magyar nyelv- és irodalom korrepetálás.

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
www.hambalkoautosiskola.hu


