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KÖZÉLETI LAP

Az embert az is megkülönbözteti a többi
élõlénytõl, hogy velük ellentétben felis-
merte létének végességét  - már kultú-
ránk hajnalán. 

KISS ÉVA

Az õskorból származó emberi maradvá-
nyoknál találtak már szertartásokra utaló
jeleket. Az utána következõ, késõbbi kul-
túrák emberei élelemmel bocsátották utol-
só útjukra az elhunytakat. Ur városában kr.
e. 2500-ban Sub-ad királynõvel együtt el-
temették ékszereit, kocsiját, lovait is. Eb-
bõl a sírból került elõ a híres bikafejes hár-
fa is. Temetése hasonló lehetett, mint Atti-
la hun fejedelemé. 

Az ókori egyiptomiak halottkultusza
mindenki elõtt ismert. Ügyeltek arra, hogy
haláluk után az életükben megszokotthoz
hasonlóan folytatódjék létük, még papu-
csukat, kedvenc játékaikat is magukkal vit-
ték a sírkamrákba.  Az etruszkok a szere-
tett hozzátartozó arcvonásait igyekeztek a
valóságnak megfelelõen megörökíteni, ha-
lottkultuszukat görög hatással együtt átvet-
ték a rómaiak is. Õseik tisztelete fontos
volt számukra, igaz, a kezdeti keresztény-
üldözések után, a vallás terjedése miatt és
a Római Birodalom egysége érdekében
Constantinus császár engedélyezte a sza-
bad vallásgyakorlást, majd rövid idõn be-
lül az õsi, római vallást felváltotta az ál-
lamvallássá vált kereszténység.

Nagyot ugorva az idõben, a halottkul-
tusz furcsa megjelenésével találkozunk a
XX. században Oroszországban, illetve
Kelet-Európában. A bebalzsamozott, és
közszemlére kitett halott Leninre, és a rö-
vid ideig hasonló sorsra jutott Szálin tete-
mére gondolok és a csehek sikertelen pró-
bálkozására Klement Gottvalddal.

Mindenszentek ünnepe - a kereszténység
megemlékezése a minden idõben élt igaz
emberekrõl. Az egyháznak nagyon sok
szentje van, mindegyikrõl nem lehetne kü-
lön megemlékezni, így ezen az ünnepen

tiszteleg a kereszténység az emlékük elõtt.
Az ókori rómaiak istenként tisztelték

õseiket, nagyjaikat, emlékükre oltároknál
áldoztak. Agrippa kr.e. 27-ben különleges,
kupolával fedett templomot emeltetett az
összes isten tiszteletére. Amikor i. sz. 380-
ban keresztény templom lett a Pantheon, a
pápa Szûz Mária és az összes vértanú tisz-
teletére szentelte fel május13-án.

Az egyház törekedett arra, hogy a régi,
barbár ünnepeket megõrizve a hasonló jel-
legû ünnepeinek idõpontját azok idõpont-
jához igazítsa. IV. Gergely pápa minden-
szentek ünnepét november 1-jére helyezte
át. A kelták november elsején emlékeztek
meg az elhunytakról, áldozatokat mutattak
be emlékükre, az újévet ettõl a naptól szá-
mították. 

Mindenszentek napja 835-tõl az egyete-
mes kereszténység ünnepe lett. A reformá-
tusok, evangélikusok nem hivatalos ünne-
pe, de megtartják õk is. Kisebb idõeltoló-
dással, például az ortodox egyház egy hét-
tel késõbb, a koptok október 23-án tartják. 

A halottak napja a mindenszentek nap-
ját követõ nap, amikor megemlékezünk
az összes elhunyt hívõrõl. Azokról a ke-
resztségben elhunytakról, akik nem szen-
tek, valamilyen bocsánatos bûnnel haltak
meg, a purgatóriumban várakoznak.

Megtisztulásukat, menny-
be jutásukat segítik imá-
jukkal a hívõk.

Az ünnep eredete szin-
tén az ókori Rómába nyú-
lik vissza. A X. században
a cluny-i apát kezdemé-
nyezésére a bencések em-
lékeztek meg elõször az
üdvözült lelkekrõl. Fel-
jegyzések szerint már
1158-ban Pécsváradon a
bencés apátságban is meg-
emlékeztek róluk. A ben-
cések ünnepe egyre terjedt
a renden kívül is a XI. szá-

zadban, majd a XIV. századtól hivatalos
egyházi ünnep lett mindenszentek és a
halottak napja. 

A néphit szerint tilos volt az ünnepek
egész hetében a munka. Nem volt szabad
meszelni, földmunkát végezni, mert zavar-
ta volna a holtak nyugalmát. Mosni sem
volt szabad, mert a ruha megsárgul, és a
holtak vízbe mentek volna. A sírokat rend-
be tették, hogy a holtak maradjanak lak-
helyükön. Ugyanakkor a néphit szerint ha-
lottak napján hazalátogatnak a holtlelkek,
ezért megterítettek részükre. Bukovinában
ételt, másutt vizet, sót, kenyeret, égõ gyer-
tyát tettek az asztalra. (A tûz megtisztulást
hoz számukra.)

Ételt vittek a temetõbe, például Szeged
környékén, kalácsot, megették egy ré-
szét, a többit pedig elosztogatták. A ci-
gányság körében ez a szokás sokáig fenn-
maradt, így Földváron is: ételt, italt, sõt
még cigarettát is tettek a sírhalomba. Ma-
gyar szokás volt még, hogy pogácsát vit-
tek magukkal a temetõbe. Úgy gondol-
ták, ha halottak napján esik az esõ, a kö-
vetkezõ évben sok felnõtt halott lesz.
Zenta környékén élt egy népszokás, mi-
szerint, minden családtag meggyújtott
egy gyertyát, s akié legelõször leégett, az
halt meg a családból legelõször. 

Mindenszentek, halottak napja
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Dunaföldvár város újonnan megválasz-
tott képviselõ-testülete október 12-én
tartotta elsõ, alakuló ülését, melynek na-
pirendjén 12 téma szerepelt. 

BAKSAY ERIKA

Elsõként Lukácsi Pálné, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnökének tájékoztatója
hangzott el az önkormányzati választások
eredményérõl. Eszerint Dunaföldvár 7300
választásra jogosult állampolgára közül
3309 fõ, tehát 45,33% élt szavazati jogá-
val. Az induló három polgármester-jelölt
közül Keresztes Lajos (Fidesz-KDNP)
1297 szavazatot kapott, így 2010 októberé-
tõl õ Dunaföldvár polgármestere. Horváth
Zsolt független jelölt 1260, ifj. Csepeli Ist-
ván független jelölt 705 szavazatot kapott.

A képviselõ-testület tagjai a következõk
lettek: Horváth Zsolt (független), 1501
szavazattal, Jákli János (független) 1769
szavazattal, Jákli Viktor (Fidesz-KDNP)
1301 szavazattal, Kiss Lajos Csaba (füg-
getlen) 1594 szavazattal, dr. Süveges Ár-
pád Róbertné (független) 1686 szavazattal,
Széles János (független) 1498 szavazattal,
Takács Zoltán (Fidesz-KDNP) 1193 sza-
vazattal és Tóth István (Fidesz-KDNP)
1264 szavazattal.

A második napirendben az új polgár-
mester és a képviselõk ünnepélyes esküt
tettek, majd Keresztes Lajos ismertette

polgármesteri programját. Összeférhe-
tetlenség miatt lemondott a DDIF Zrt-
beli Felügyelõ Bizottsági tagságáról,
majd javaslatot tett az alpolgármester
személyére. Takács Zoltánt a testület
5-4 arányban nem fogadta el alpolgár-
mesternek.

Ezek után a képviselõk döntöttek
Szervezeti és Mûködési Szabályzatuk-
ról, megválasztották az Ügyrendi-,
Közrendvédelmi és Jogi Bizottság tag-
jait, majd meghatározták a polgármes-
ter illetményét és költségátalányát.
Eszerint Keresztes Lajos illetménye a
minimálisan adható havi 425.150 Ft,
költségátalánya havi 85.030 Ft lesz. A
testület az eddigi mértéknek megfele-
lõen, 32.752 Ft-ban határozta meg a
képviselõi alapdíjat, amely összeg a bi-
zottsági tagságok száma, illetve a bi-
zottsági elnökség szerint 20, 40, 90%-
kal növelhetõ meg. A képviselõi tiszte-
letdíjakat a testület tagjai hagyomá-
nyosan fel szokták ajánlani a város ci-
vil szervezetei, illetve más közérdekû
célokra, errõl egy másik testületi ülé-
sen döntenek.

Az egyebekben a testület megvá-
lasztotta a pályázati bíráló bizottság
tagjait, akik Keresztes Lajos, Jákli Já-
nos, Takács Zoltán és Lajkó Andor
lettek. 

ÜÜlléésstteerrmmii  ttuuddóóssííttáássookk RReennddkkíívvüüllii

tteessttüülleettii  üüllééss
Dunaföldvár város képviselõ-testülete ok-
tóber 20-án rendkívüli testületi ülést tar-
tott, melynek napirendjén 7 téma szerepelt.

BAKSAY ERIKA

Elsõként a képviselõk ismét szavaztak az
alpolgármester személyérõl, akire Keresztes
Lajos polgármester tett javaslatot. Takács
Zoltánt a testület tagjai 5-4 arányban másod-
jára sem fogadták el. 

Ezután a testület a hétvégi és ünnepnapi
fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatos
megkeresésrõl tárgyalt, majd ismét döntött a
15 hónapos gyermekek bárányhimlõ elleni
védõoltásának támogatásáról.

Döntöttek a Kálvária komplex partfal sta-
bilizáció és vízrendezés elsõ ütemének épí-
tési munkáira beérkezett ajánlatról, majd a
DIT Ipari és Területfejlesztési Nonprofit
Kft. folyószámla hitelkeretének meghosz-
szabbításáról. 

Tájékoztatót hallgattak meg a DIT Kft. 42
lakásos társasházzal kapcsolatos peres ügyé-
rõl, döntöttek a D-B-M MONI (egyesített
nevelési-oktatási intézmény) új szakképzési
területeinek támogatásáról, valamint 920
ezer Ft támogatásról Dunaföldvár közrend-
jének és közbiztonságának érdekében, illet-
ve a dunaföldvári külterületi utak felújításá-
nak támogatásáról. 

LLaakkoossssáággii  zzööllddhhuullllaaddéékk  ggyyûûjjttééss
2010. november 20.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2010. november 20-án (szombaton) zöldhulladék gyûjtést végez a
lakosság részére. A gyûjtõjárat ezen a napon elszállítja a családiházas ingatlanokon
képzõdött zöldhulladékot.

A zöldhulladékot az ingatlan elõtti közterületen kell elhelyezni a szállítási útvonal
közelében oly módon, hogy a gyûjtõjáratra történõ felrakása biztonságosan
elvégezhetõ legyen. A szállításra elõkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a
közlekedést.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fû, a levágott faág, avar, lehullott
lomb, mindenféle növényi részek. Az összegyûlt zöldhulladékot rendezett módon
kérjük elhelyezni, átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra elõkészített
kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg leg-
nagyobb súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérõjû lehet. 

Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó összetevõket tar-
talmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat. 

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata
Dr. Süveges

Árpádné
Petrovics Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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Takács Zoltán a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének munkájába
Fidesz-KDNP-s képviselõként, Horváth
Zsolt MSZP-s képviselõként kapcsoló-
dik be. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

A Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének alakuló ülésére
2010. október 14-én, csütörtökön ke-
rült sor Szekszárdon, a megyeháza
nagytermében. Az eseményen meg-
választották a közgyûlés elnökét és
alelnökét, meghatározták a tisztség-
viselõk illetményének, tiszteletdíjá-
nak mértékét, valamint javaslatokat
tettek a közgyûlés állandó bizottsági
elnökeinek és tagjainak személyére.
Mivel az egész közgyûlés létszámát
csökkentették, ezért a bizottságok
száma is alacsonyabb az idei eszten-
dõtõl. Takács Zoltán a Jogi és Ügy-
rendi Bizottságban a gazdasági-inte-
grációs-fejlesztési területen fog dol-
gozni. 

A megyei közgyûlés másik duna-
földvári tagja Horváth Zsolt, aki kül-
sõs tagja lesz a közgyûlés Pénzügyi

és Gazdasági Bizottságának. Hogy ponto-
san értsük a fogalmi különbségeket Hor-
váth Zsoltot kérdeztük arról, hogy mennyi-
ben tér el egy külsõs tag munkája egy bel-
sõs tagétól. Õ elmondta, hogy a bizottsá-

gokban ugyanolyan szerepük és szavazati
joguk van, mint a belsõs tagoknak. Azon-
ban a közgyûlés elé tárt javaslatok elbírá-
lásakor már nem szavazhatnak, csak hoz-
zászólási jogukkal élhetnek a külsõs bi-
zottsági tagok. 

Érdemes tudni, hogy Dunaföldváron
egyetlen olyan intézmény mûködik, amely
megyei finanszírozású, ez a Szent András
(Idõsek) Otthon a Paksi utcán. 

DDuunnaaffööllddvváárriiaakk  aa  TToollnnaa  MMeeggyyeeii

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKöözzggyyûûlléésséébbeenn

Szeptember 30-án elkezdõdött az uniós
pályázatból felújított, illetve megépült
három iskola mûszaki átadása Bölcs-
kén, Madocsán és Dunaföldváron. 

SZABADOS SÁMUEL

A szakhatóságok a városunkban
felépült Kossuth utcai iskolaépületen
kisebb korrekciókat tartottak szüksé-
gesnek. Fõleg a tûzoltóság jelzett
problémákat, melyeket Varga Lajos
építésvezetõ szerint rövid idõn belül
megoldanak. 

Az építkezés 2009. december 1-
jén kezdõdött, jogi problémák miatt
egy hónappal késõbb kapták meg a
területet a kivitelezõk. A kedvezõt-
len idõjárás sok problémát okozott,
a gyakori esõ miatt a munkálatok
lassabban folytak. Az év során terv-

módosításokra is sor került, de a kivitele-
zési tervek eleve úgy készültek, hogy
magukba hordozták az esetleges módosí-

tás lehetõségét. Sok szempontot kellett
figyelembe venni, maga az épület
többfunkciós, az oktatást kiegészítõ
egyéb feladatoknak is helyet ad. Végül is
a kivitelezési munkák a tervezett idõ sze-
rint haladtak, októberben a szakhatósá-

gok elkezdhették a mûsza-
ki ellenõrzést. Az eszkö-
zök beszerzése és felszere-
lése majd egy következõ
munkafázist jelentenek. 

A jelenlegi állapotokat
ismerve a 2011. januári át-
adás a reális cél. Ha így
lesz, akkor a második fél-
évben a diákok már birtok-
ba vehetik az iskolaépüle-
tet. Ezzel megoldódik egy
évtizedek óta aggasztó
probléma: végre megvaló-
sul az eddig több helyszí-
nen zajló munka koncent-
rációja. 

KKiisseebbbb  kkoorrrreekkcciióókk  sszzüükkssééggeesseekk
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Dr. Mayer Mihály pécsi megyés
püspök tartott hálaadó szentmisét
2010. október 10-én a külsõleg
megújult Barátok templomában.

SZABADOS SÁMUEL

Lapunknak adott interjújában
Mayer Mihály püspök kiemelte és
dicsérte azt az összefogást, amellyel
a város vezetése és lakói példát mu-
tattak a közösségi célok megvalósí-
tása terén. Mint mondta, a közössé-
gek maguk alakítják mindennapi éle-
tüket és környezetüket; ez a templom
felújítása során városunkban is meg-
mutatkozott. 

Mayer Mihály megköszönte a korábbi
városvezetés és személy szerint Nagy
Gáborné polgármester többéves munkáját,
mely során harmonikus volt az együttmû-
ködés a püspökség és a város között. Mint
mondta, így volt ez a felújítás esetében is.
Kifejezte reményét, hogy ez a példás kap-
csolat az új városvezetéssel, élén az új pol-
gármesterrel, a jövõben is megmarad.
Megfogalmazta reményét, miszerint az új
vezetés erkölcsi húzóerõt jelent majd az itt

élõ emberek számára a közös, nagy célok
elérésében. 

Mayer Mihály elmondása szerint a föld-
vári látogatásokból mindig erõt merít, hi-
szen szolgálati idejének egy részét váro-
sunkban töltötte. Az ismerõs arcok felele-
venítik számára az itt töltött évek kellemes
élményeit. A templom felújításával kap-
csolatban megjegyezte, hogy még dr.
Csõgl János plébános kezdett adományo-
kat gyûjteni a belsõ tér felújítására, de az
idõ múltával a külsõ rész vált veszélyessé,

így a pénzt erre kellett fordítani. Azonban
a belsõ felújítás is aktuális, hiszen még a
világháborús belövések nyomai is látsza-
nak. Ez szintén nagy összeget jelent, me-
lyet csak összefogással lehet elõteremteni.
Õ maga is azon munkálkodik, hogy a kö-
zeljövõben megvalósuljon a belsõ felújí-
tás. 

Keresztes Lajos polgármester nemcsak
ünnepnek, de nagyjelentõségû esemény-
nek tekinti a felújítás befejezését, melyet
szerinte a város lakosai is így értelmeztek,
hiszen a hálaadó istentiszteleten nagyon
sokan részt vettek. Örömét fejezte ki, hogy
nemcsak a katolikus hitközösség tagjai
voltak jelen, hanem minden olyan polgár,
aki a szívén viseli településünk sorsát és
jövõjét. A püspök úrhoz hasonlóan az ösz-
szefogást nevezte erénynek, mely segítsé-
gével nagy célok valósíthatók meg. Mint
mondta, ennek a szellemnek a továbbiak-
ban is élnie kell. A jövõben a település
elõtt nagy feladatok állnak, melyek csak
ebben a szellemben valósulhatnak meg. 

A templom a városkép egyik meghatáro-
zó eleme idegenforgalmi tekintetben is.
Megszépülése e téren is értéket jelent. A
városvezetés a jövõben igyekszik minden
lehetõséget megmozgatni, hogy a belsõ
megújulás is mielõbb megvalósuljon. 

A Ságvári utcai csapadékvíz elvezetésé-
vel kapcsolatos munkálatokról tartottak
lakossági fórumot 2010. október 21-én a
külvégi iskolában. A fórumon a lakosok
kérdéseire többek között Keresztes La-
jos polgármester és a tervezõ cég képvi-
selõi válaszoltak. 

SZABADOS SÁMUEL

Az érintett lakosok közül sokan megje-
lentek a tornateremben rendezett fóru-
mon. Keresztes Lajos polgármester kö-
szöntötte a résztvevõket, majd ismertette
a Ságvári utca csapadékvíz elvezetése ér-
dekében eddig megtett lépéseket, és fel-
vázolta a novemberben kezdõdõ munká-
latok menetét. 

Már 2008-ban adott be pályázatot a vá-
ros a Ságvári utca csapadékvíz elvezetésé-
re, de az eredménytelen volt. A 2009- ben
benyújtott pályázatot elfogadták, és ez ál-
tal biztosítottá vált az összeg az építkezés
finanszírozására. 120 millió forint a terve-

zett költség, ebbõl 80 millió pályázati pénz
és 40 millió a városi önerõ. 

A lakossági hozzájárulásról még nem
született döntés. A közelmúltban ugyanis
jogszabály módosítás történt, ennek az ala-
pos áttanulmányozása dönti el, hogy szük-
ségessé válik-e a lakossági támogatás.
Amennyiben igen, úgy ez csak a városi ön-
erõ kisebb hányadát fogja jelenteni. A pol-
gármesteri hivatal egy hónapon belül érte-
síti az érintetteket ezzel kapcsolatban. 

A tervezési munkákat az Uranus Kft. vé-
gezte, a kivitelezõ cég a szekszárdi Alisca
Bau Építõ Zrt., mellyel a város a szerzõ-
dést is megkötötte. A felvonulás 2010. no-
vember 5-én kezdõdik, a munka elsõ fázi-
sa december 15-éig tart. A befejezés határ-
ideje 2011. augusztus 31. , az elszámolást
pedig 2011. december 31-ig kell lerendez-
ni. A munkavégzés szakaszos lesz: a köz-
lekedés biztosítása érdekében bizonyos
ideig csak meghatározott részen folyik
majd a munka. Az utcai behajtók kialakítá-
sát is igyekeznek majd minimális, 1-2 na-
pos intervallumban elkészíteni, hogy az
autókkal való ki- beállás ne jelentsen prob-
lémát. 

Lugosi György tervezõmérnök a tervezõ
céget képviselte. Jelezte, hogy a lakosok
részérõl érkezõ egyéni kéréseket igyekez-
nek majd teljesíteni a lehetõségek figye-
lembe vétele mellett, s ígérte, hogy a kivi-
telezõk minden munkamozzanatról részle-
tesen fogják tájékoztatni az érintetteket. 

MMeeggkkeezzddõõddtteekk  aa  SSáággvváárrii  uuttccaaii  mmuunnkkáállaattookk  

AA  mmeeggyyééss  ppüüssppöökk  hháállaaaaddóó  mmiissééjjee

Dr. Mayer Mihály
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IV. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A közszolgáltatások terén nem törekszünk
átfogó kép megfogalmazására, kizárólag
azokat az ügyeket említjük, amelyekkel
kapcsolatban a Támogató Csoport valamely
javaslatot tudott megfogalmazni.

IV.1. Fizikai infrastruktúra
A településvezetés tiszteletre méltó

kitartással igyekszik folyamatosan bõvíteni
és javítani az infrastrukturális szolgáltatá-
sokat. Fontos eredmény, hogy az út-, víz- és
csatornahálózat is fejlõdik, ugyanakkor
sajnálatos, hogy nem látszik biztosítva a
meglévõ infrastruktúra folyamatos állag-
megõrzése és a szükséges felújítások
megfelelõ ütemezéséhez szükséges forrás-
fedezet. Az állagmegõrzés és ütemezett
felújítás halasztása nemcsak az üzemeltetési
kockázat növekedését eredményezi, hanem
folyamatosan növekvõ és bármeddig nem
halasztható hátralékot képez, amivel egyszer
– a véltnél jóval hamarabb – az önkor-
mányzatnak szembe kell majd néznie.

Ezzel a problémakörrel kapcsolatban a
Támogató Csoport véleménye szerint
lépéskényszerbe került az önkormányzat.
Mindenképpen meg kell fontolni a
gazdálkodás tervezésének átalakítását olyan
rendszerre, ami folyamatosan kalkulálja – és
ütemezetten képes megteremteni – a vagyon
állagmegõrzésére és fejlesztésére szükséges
forrásokat.

Az út- és vízhálózat e szempontból elvben
azonos, de kezelési lehetõségeiben részben
eltérõ problémát vet fel. Az úthálózattal
kapcsolatban azt kell kiemelni: míg jó hír az,
hogy az elmúlt években épített új utak
lényegesen javították a települési környezet
minõségét, a rossz hír az, hogy az
elkövetkezõ években lényegesen növelni
fogják a költségvetés útkarbantartási költ-
ségeit is. E költségek fedezetének
megteremtésérõl mielõbb gondoskodni kell a
helyi költségvetési gazdálkodás keretében.

Szintén kulcskérdés a karbantartás és
felújítás kezelése a vízszolgáltatás terén, de
ebben a közmûágazatban a díjképzésbe kel-
lene beépíteni a fedezetet. A Támogató
Csoport információja szerint Dunaföldváron
a vízdíj nem költségfedezõ abban az értelem-
ben, hogy a díjbevétel nem fedezi a meglévõ
vízhálózat fizikailag is szükségessé váló

felújítását, illetve a házi bekötések és csat-
lakozások ütemezett cseréjét. A fenntartható
vízszolgáltatáshoz ezeknek a költségele-
meknek a fedezetét be kellene építeni a
vízdíjba. A testületnek tudomásul kell ven-
nie, hogy itt egy elmaradást pótolnia kell,
mert ebben a formában a jelenlegi díjképzés
nem felel meg a jogszabályoknak, ami az
egész képviselõ-testület felelõssége. Ezzel
kapcsolatban azt is látni kell, hogy bár a dön-
tés fájdalmas, ezen a döntésen a magyar
települések nagy része túl van, és a politikai
ár ellenére bevállalta.

IV.2. Humán ágazatok
A humán szolgáltatások terén tapasztal-

ható feszültségek és problémák
Dunaföldváron két – egymással részben
összefüggõ – közszolgáltatási terület és
intézményegyüttes köré csoportosíthatók: az
oktatási és a szociálisan rászorult rétegekkel
foglalkozó intézmények köré. Az összefüg-
gések ellenére ezt a két területet itt külön tár-
gyaljuk. Elõször a társadalmi problémákat és
az ezekkel foglalkozó szervezeti egységek
munkáját tárgyaljuk, majd az oktatás
kérdését, amelyben természetesen a társadal-
mi problémák is megjelennek, de más szak-
mai kérdésekkel is kiegészülnek.

IV.2.1 Társadalmi problémák és a szo-
ciális ellátórendszer

Érdekes tapasztalata volt a Támogató
Csoportnak, hogy míg Dunaföldváron a
települési szereplõk által megfogalmazott
társadalmi problémák nem voltak olyan éle-
sek, mint amiket sok más településen lefoly-
tatott interjúk során hallottunk, a szociális
ellátórendszerrel kapcsolatos kétségek és kri-
tikák erõsebben rajzolódtak ki a szokásosnál.
Így a legfontosabb kérdésnek azt tûnt, hogy
pontosan mi állhat ennek a helyzetnek a hát-
terében.

A dokumentumok és beszélgetések
tapasztalatai alapján két alapvetõ problé-
materület körvonalazódott. Az egyik problé-
materületet a problémalátás és elemzés
gyengeségeiben tudtuk lehatárolni, míg a
másikat az aktuális önkormányzati szolgál-
tatások és tevékenységek gyengeségeiben
látjuk. Érdemes a két területet külön-külön is
végiggondolni.

A fentiekben már említettük azt a beny-
omásunkat, hogy Dunaföldvár társadalma
nagyon szétaprózódott. A beszélgetésekbõl
úgy tûnt, mintha a helyi társadalomban

magányos harcosok és zárt baráti körök
élnének egymás mellett, anélkül, hogy
érdemben kommunikálnának bármely helyi
jelentõségû ügyrõl. Emellett még egy erõs
határvonal rajzolódott ki, amely a régi
Dunaföldváriak és a „beköltözõk” között
húzódik, és amelyet minkét oldal erõsen
érzékel. Ebben a közegben nem volt
meglepõ tapasztalat, hogy a települési szere-
plõk problémalátása nagyon eltérõ: eltérõ
módon látják az emberek a különbözõ helyi
jelenségeket, eltérõ módon fogalmazzák
meg a problémákat, és eltérõ módon keresik
az õket zavaró ügyek okait.

Logikus következménye ez annak, hogy a
különbözõ csoportok a helyi ügyekrõl nem
kommunikálnak, így a jelenségeknek csak
egy részét érzékelik, és a helyzet
megértéséhez szükséges információknak
csak egy részét ismerik. Természetes módon
az információk közötti réseket a szereplõk
gyakran sztereotípiákkal és elõítéletekre
épített következtetésekkel töltik ki: az így
kialakuló olvasatok közötti feszültségek a
konstruktív megoldások ellen dolgoznak.
Sajnálatos jelenség az is, hogy ebben a tár-
sadalmi térben az önkormányzat emberei is
alapvetõen csak saját társadalmi rétegük és
csoportjuk részleges tudására képesek prob-
lémalátásukat és problémamegoldó
tevékenységüket alapozni.

A Támogató Csoport véleménye szerint
alig van esély arra, hogy a nehézségekkel
küszködõ rétegek problémáira hatékonyabb
válaszokat tudjon adni az önkormányzat és a
helyi szervezetek anélkül, hogy a prob-
lémákat pontosabban megismernék és ele-
meznék. (Érdekes módon a helyi szakmai és
politikai dokumentumok is jelzik, hogy erre
szükség lenne, de eddig átfogó elemzés
mégsem történt.) Az elemzésben ugyan
fontos szerepet játszhatna a tendenciák szak-
mai és tudományos elemezése, de legalább
olyan fontos lenne az érintettek közötti
párbeszéd, amelyen keresztül a releváns
információk összegyûjthetõek lennének, és –
a teljesebb kép alapján – a szereplõk problé-
malátása közelíthetõ lenne. A szakmai
elemzés és párbeszéd együttesen vezethetne
a helyzet – az aktuális folyamatok (lecsúszás,
kirekesztés, normaszegések, agresszió) és
szolgáltatások viszonyrendszerének – meg-
értéséhez is. Bár ilyen típusú elemzésre még
nem volt példa Dunaföldváron, vélemé-
nyünk szerint csak az összefüggések ilyen
elemzése alapján történhet meg a szolgál-
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Az országban az elsõk között reagált a
vörösiszap-katasztrófára, és nyújtott se-
gítséget az áldozatoknak a Tolna Me-
gyei Polgárõrök Szövetsége. 

SZABADOS SÁMUEL

Széles János elnök vezetésével, három
autóval 16 polgárõr és egy segélyt szállító
kisbusz érkezett Devecserre a  tragikus ese-
mény után néhány nappal. A segélyszállít-
mány a DIT Kft. és a Napsugár Idõsek Ott-
hona adományaiból állt össze; fõleg takaró-
kat, ruhákat, ásványvizet tartalmazott.

Az önkéntes akcióban négy település,
Dunaföldvár, Tamási, Iregszemcse és
Magyarkeszi polgárõrei vettek részt. Elõ-
ször a devecseri központi elosztóhelyen je-
lentkeztek, ahol az adomány leadása után
munkát, szolgálatot vállaltak egy napra.
Ketten a pénz- és segélyosztásnál tevé-

kenykedtek, a többiek pedig járõrszolgála-
tot teljesítettek. Feladatuk a lakosok meg-
nyugtatása és megsegítése volt. Ekkor még
fenyegetett az újabb gátszakadás, így min-
denkit fel kellett készíteni arra, hogy egy
újabb katasztrófa bekövetkeztekor el kell
hagynia lakhelyét. A járõröknek az esetle-
ges kiürítésben kellett volna aktív szerepet
játszaniuk, szerencsére erre nem került sor. 

Széles János szerint megdöbbentõ han-
gulat uralkodott a városban. Az emberek
kis csomagjaikkal a magasabb helyekre
húzódtak, rémült arccal várták a fejlemé-
nyeket. A félelem és a bizonytalanság lett
úrrá mindenkin. A védelem szervezõi ép-
pen ezért pániktól tartottak. A polgárõrök
jelenléte azonban egyfajta biztonságérzetet
jelentett a helybélieknek, kínálták õket ká-
véval, üdítõvel, kérdezgették õket a fejle-
ményekrõl. 

A közlekedés nehézkes volt, mivel sok
gépjármû mozgott az utcákon, a város
peremén pedig hosszú, segélyszállító
konvojok várakoztak. Mindezektõl füg-
getlenül szervezettség jellemezte a tele-
pülést; nagy figyelmet szenteltek a segé-
lyek elosztására, igyekeztek kiszûrni a
visszaélés lehetõségét. A városban fegye-
lem uralkodott, nagyszámú erõk ügyeltek
a rend fenntartására és az elhagyott épü-
letek védelmére.

Véletlen egybeesés volt, hogy épp ezen
a napon járt Devecseren Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Pintér Sándor belügymi-
niszter. Az eligazításon találkoztak és né-
hány szót váltottak polgárõreinkkel is. A
miniszterelnök megköszönte segítõ szán-
dékukat, és lelkiismeretes munkát kért tõ-
lük.

Széles János elnök, aki egyébként sze-
mélyes ismerõse a devecseri polgármester-
nek, szükség esetén újabb segélyakciót
ajánlott fel a polgárõrök részérõl. 

MMeeggyyeeii  ppoollggáárrõõrröökk  sseeggééllyyaakkcciióójjaa

tatás illesztése a problémákhoz.
Természetesen a Támogató Csoportnak

nem volt alkalma a helyzet mélyebb elemzé-
sére, a dokumentumokból és beszélgetések-
bõl azonban így is körvonalazódott néhány
fontos feltételezés a másik témára, az önkor-
mányzati tevékenységek gyengeségeire vo-
natkozóan is.

Az egyik problémát a Támogató Csoport
tagjai a hivatal szervezeti rendjében vélték
felfedezni. A beszélgetések során arra a meg-
állapításra jutottunk, hogy a szociális ügyin-
tézõ, jegyzõi gyámhatóság és gyámhivatal
funkciói nem kívánt mértékben összeérnek.
A szociális ügyintézõ és a jegyzõi gyámható-
ság feladatai némileg összekeveredtek, még
a gyámhivatal vezetõjéhez jegyzõi hatáskör-
ben lévõ feladat került, annak ellenére hogy
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámható-
ság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes
szervek feladatait pontosan lehatárolja. A
szociális ügyintézõ ellát gyermekvédelmi
ügyeket, a gyámhatóság szociális ügyeket,
még a gyámhivatal vezetõje jegyzõi hatás-
körben hagyatéki ügyeket lát el. Ennek való-
színûleg logikus oka az, hogy egy munkakör
nem töltené ki az alkalmazottak munkaide-
jét. Bár ez fontos szempont, mégis érdemes
lenne meggondolni, hogy szét lehet-e válasz-
tani ezeket a szerep és feladatköröket, vagy
legalább annyit biztosítani, hogy a támogató

és megítélõ funkciók személyekben is szét-
valljanak. Ez azért lenne fontos, hogy ne ala-
kuljon ki érdekellentét a szerepek között, és
a polgárok is megtarthassák bizalmi viszo-
nyukat az ügyintézõkkel szemben. Hiszen az
állampolgár bizalma szükséges ahhoz, hogy
a támogatási és segítõ funkciókat megfelelõ-
en lehessen biztosítani, és az önkormányzat
igazán segíteni tudjon. A személyes, biztos
kapocs és bizalom elengedhetetlen feltétele a
támogató munkának. A hatósági funkció
gyakorlása gyakran azt jelenti, hogy a hivatal
dolgozója megítél és esetenként olyan dön-
tést hoz, amely ellenérzéseket szül egyes sze-
repelõkben. Amennyiben ez a két funkció
ugyanazon a személyen keresztül jelenik
meg ronthatja a támogatási funkció eredmé-
nyességét.

Hasonló ellentmondást véltünk felfedezni
a Családsegítõben is. A hatósági funkció
gyakorlása távolságot eredményezhet az el-
látottaktól, mert az emberek képzeteiben
menthetetlenül összekapcsolódik a támogató
és a megítélõ hatósági funkció. A rászorult
családok életében a bizalmi kérdések nem fi-
nom részletek, hanem kulcskérdések, külö-
nösen akkor, amikor az ellátottak úgy érzik,
hogy a megítélõ hatósági funkció került elõ-
térbe az – egyébként õket támogatni hivatott
– szervezet mûködésében. Nem kérdés, hogy
a szociális ellátórendszer alappillére hiány-
zik, amikor nincs bizalom a családsegítõvel
szemben. Ennek a problémának a kezelése

sürgetõen szükséges lenne mind szervezeti,
mind személyi vonatkozásban is. 

Összefoglalva: sajnos a bizalmi és támoga-
tó szerep gyengeségei a szociális szolgáltatá-
sokban általánosnak tûntek Dunaföldváron.

A szociális szolgáltatások megismerése
során – az elõzõ problémakörrel szoros ösz-
szefüggésben – még egy olyan problémagóc
körvonalazódott, aminek kezelése szüksé-
ges, operacionális, szervezeti és személyi vo-
natkozásban is. Úgy tûnik, eddig nem történt
meg a családsegítõ és a többi szociális szol-
gáltató funkció értékalapjainak és megköze-
lítéseinek egyeztetése és illesztése. Az elvi
alap elfogadása lehetne az elmaradhatatlan
elsõ lépés, amelyre konzisztens önkormány-
zati tevékenységet lehetne építeni, és a törvé-
nyi szabályozásból levezethetõ kötelezõ fel-
adatokon túlmenõen a település sajátossága-
inak megfelelõ szakpolitika, az azt alátá-
masztó eljárási célok és eszközök megfogal-
mazhatók lennének.

Ahhoz, hogy ilyen közpolitikai folyamat
alakulhasson, elsõsorban arra lenne szükség,
hogy szakmailag megfelelõen felkészült és
megfelelõ érzékenységgel dolgozó vezetõket
válasszon az önkormányzat, akik közmeg-
elégedésre képesek a munkájukat végezni.
Ebben a kérdéskörben mérlegelhetõ továbbá,
hogy kiszerzõdéssel is javítható egyes szol-
gáltatások minõsége, szakmaisága, és haté-
konysága.

(folyt. köv.)
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Az iskola felsõ tagozatos diákjai
számára tartottak egészségnapot az
iskola pedagógusai október köze-
pén. Ez a nap az egészség jegyében
telt, hiszen minden program ehhez
a témához kapcsolódott. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Dr. Sûrû Jánosné, a Beszédes Jó-
zsef Általános Iskola igazgatója szá-
molt be a részletekrõl: aktív tevé-
kenységekbe ágyazottan próbáltak a
szervezõk egészséggel kapcsolatos
értékeket közvetíteni a diákok felé a
nap során. A bemutatott programok
tartalmaztak testi és lelki egészséggel
kapcsolatos tevékenységeket, étke-
zéssel, testmozgással kapcsolatos fel-
adatokat illetve a környezetvédelemrõl is
szó esett. Rendkívül fontos feladata egy
pedagógusnak, hogy a tanulókat egészsé-
ges életmódra nevelje, ezért is próbálkoz-
nak mindig úgy megszervezni az aktuális
tanévet, hogy ez a téma helyet kapjon ben-
ne – mondta el dr. Sûrû Jánosné.

Egy érdekes esemény is történt ezen a
napon, amelynek találó módon a „nagy
roppanás” elnevezést adták a szervezõk.
Ennek során kb. 300 diák és 20 pedagógus

egy idõben harapott egy-egy almába, ezzel
is felhívva a figyelmet az egészséges táp-
lálkozás egyik fontos elemére, a gyü-
mölcsre. Az alma mellé egy teljes kiõrlésû
lisztbõl készült pogácsát is kaptak a gyere-
kek, majd a közösen elfogyasztott reggeli
után megkezdõdött a programsorozat az is-
kola tornacsarnokában. 

Az adott nap szakmai felelõsei a pedagó-
gusokon kívül városunk védõnõi voltak,
akik érdekes elõadásokkal próbálták is-

mertetni az egészséges életmód alappillé-
reit a 13 tanulócsoport tagjaival. Három ál-
lomáson várták a körforgásban hozzájuk
érkezõ gyerekeket a védõnõk. Az elsõ
helyszínen az egészséges táplálkozással, a
másodikon a káros szenvedélyekkel, a har-
madikon a környezetvédelemmel foglal-
koztak.

A nap további elõnye volt, hogy nem
frontális módszerrel (az osztályban azonos
idõben, ugyanazon célok alapján, azonos
tananyagtartalom feldolgozásával, azonos
ütemben pedagógusirányítással folyik pár-
huzamosan a tanulói munka) dolgozták fel
a témákat, hanem interaktív módon, azaz a
tanulók bevonásával, aktív részvételével. 

Ezen a napon gyakorlati „megmérette-
tésre” is sor került. Az 5. osztályosok kö-
zül egy tanulócsoport a délután folyamán
elkészített számos olyan szendvicset, ame-
lyek alapjául csupa egészséges alapanyag
szolgált: zöldségfélék, teljes kiõrlésû
zsemlék, felvágottak, gyümölcsök. Nem-
csak az alapanyag, hanem a felszolgálás is
fontos szerepet kapott, így az etikett szabá-
lyait betartva végül ízléses étkek kerültek
az asztalra. A szendvicseket együtt fo-
gyasztották el a gyerekek, majd a „lako-
ma” után elpakoltak, elmosogattak a kép-
zeletbeli konyhában. A program sikerét mi
jelezhetné jobban, minthogy a tanulók a
nap zárásakor megköszönték a pedagógu-
soknak a munkát, és kérték, hogy jövõre is
legyen folytatás. 

NNaaggyyssiikkeerrûû  eeggéésszzssééggnnaapp  aa

BBeesszzééddeess  JJóózzsseeff  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoolláábbaann

ÚÚjjaabbbb  nnéémmeettoorr--

sszzáággii  kkaappccssoollaatt
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezete idén újabb testvérkapcsolatot
létesített, ezúttal a németországi
Niederaibach városának szervezetével.
Az együttmûködés kialakításában nagy
szerepet játszott az országos szolgálat
külkapcsolatokért felelõs vezetõje, Tálai
Ferenc. 

SZABADOS SÁMUEL

A májusi gazdanapokra kilencfõs kül-
döttség érkezett a német településrõl, elsõ-
sorban azzal a céllal, hogy a földvári cso-
port mûködésével, tevékenységével meg-
ismerkedjen. Az itt szerzett pozitív tapasz-
talatok következménye volt az õszi meghí-
vás, mikoris Jákli Viktor elnök vezetésével

földvári delegáció utazott Németországba.
Regensburgban vettek részt egy ünnepsé-
gen, ahol az ottani szervezet fennállásának
ötvenedik évfordulójáról emlékeztek meg.
Ekkor került sor hivatalosan is a kapcsolat
felvételére, s nagy meglepetésben is részük
volt a delegáció tagjainak, ugyanis az ün-
nepségen a regensburgi püspök kihirdette,
hogy két kamionnyi adomány indul útjára
nem sokára. Az egyik Lengyelországba, a
másik pedig Magyarországra,
Dunaföldvárra. Az ajándék indulás elõtt
püspöki áldásban is részesült. 

Jákli Viktor szerint az utóbbi évek egyik
legnagyobb adománya érkezett városunk-
ba, amely az ünnepek közeledtével nagy
segítséget jelent a helyi szervezet számára.
A korábbi évekhez hasonlóan a földváriak
mellett részesülnek belõle a környékbeli
települések rászorultjai is.

A kiépült kapcsolat folytatásaként a
november végi jótékonysági máltai bál-

ra érkeznek majd vendégek
Niedraibachból. 

A kapcsolatépítés mellett az utóbbi he-
tekben az iszapkatasztrófa áldozatainak
megsegítése határozta meg a szolgálat
mindennapjait. Az országosan meghirde-
tett felhívásra a helyi máltai szervezet
gyorsan reagált: a földvári szeretetszolgá-
lat a gumiipari szövetkezet és egy bonyhá-
di cég adományát, összesen 175 pár gumi-
csizmát szállított Devecserre. A lakosok
számára a legjobbkor érkezett ez a speciá-
lis adomány, hiszen javában folytak már a
takarítási munkák, a gumicsizma nélkülöz-
hetetlen volt.

A szolgálat a vöröskereszttel és a három
helyi egyház közösségével együtt gyûjtést
szervezett a további segítségnyújtás érde-
kében. A pénzt a megadott számlaszámon
lehet befizetni, egyéb hozzájárulásokat a
templomokban és a Duna utcai irodában
lehet leadni. 
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2010. október 16-án városunkat is érin-
tette a Vasúti Tour de Hongrie civil
szervezet országos vonalbejárós hétvé-
géje, mely során vasútbarátok kis cso-
portja érkezett Dunaföldvárra.

SZABADOS SÁMUEL

Az akció célja, hogy felhívják a figyel-
met arra, hogy a meglévõ vasúti pályákon
újra lehetne és kellene indítani a korábban
megszüntetett személyszállítást. A szerve-
zet aktivistái, az ország több települését
érintve, ezen a hétvégén gyalogtúrát szer-
veztek a megszüntetett vonalakon. 

A Paks- Pusztaszabolcs vasútvonal a
XIX. század végén, 1896- ban nyílt meg,

s a következõ évtizedekben nagy szerepet
játszott a térség fejlõdésében. Az 1970-
es években az atomerõmû építése miatt
szerepe tovább nõtt. Azonban a 90-es
évektõl a személyforgalom fokozatosan
csökkent, így gazdaságossági okokra hi-
vatkozva 2009- ben megszûnt a személy-
szállítás. 

A vasútbarátok reménykednek abban,
hogy idõvel visszaállítható lesz a személy-
forgalom. Mint mondták, ezt indokolja a
vonal három jelentõsebb településének jö-
võbeli fejlõdése is:  Pakson az erõmû bõví-
tése kezdõdik, Dunaföldváron a bioetanol
üzem épül, Dunaújváros szintén bõvítési,
fejlesztési lehetõségek elõtt áll. 

A csoport délelõtt érkezett
Dunaújvárosból városunkba.
A Béke téren az önkormány-

zat részérõl Jákli Viktor képviselõ köszön-
tötte õket, majd Szabó Imre építész, aki rö-
viden ismertette településünk múltját, fej-
lõdését is. Ezután a csapat kisétált a vasút-
állomásra, ahonnan a síneken néhány helyi
lakos társaságában a 9 kilométerre fekvõ
Mezõfalvára gyalogoltak.

Vonat az elõrejelzések szerint ezen a na-
pon nem közlekedett, de a biztonsági rend-
szabályokat ettõl függetlenül be kellett tar-
tani. A csoportot elõl és hátul biztosító kí-
sérte. Botyánszki Tamás, szervezõ re-
ménykedik abban, hogy akcióik – így a
földvári is - sikerrel járnak. Szeretnének
mielõbb visszatérni Dunaföldvárra, lehetõ-
leg már az újraindítási ünnepségre. 

Olvasóink örömmel tájékoztatták la-
punkat, hogy új kereszt került a több
mint száz éve az Alsó-révben álló Szent
Fa kereszt helyébe.

BALOGH EMESE

Az Alsó-rév utcai keresztállítás a kör-
nyékben élõk összefogásával történt meg.
Õ jártak utána a kereszt legendájának is. A
néphit két történetet is kapcsol az Alsó-
révbeli kereszthez. Az egyik szerint a hely
II. Rákóczi Ferenc emlékét õrzi, aki a száj-
hagyomány szerint 1703. május 29-én Sol-

ton tartózkodott. A fejedelem átkelõt épít-
tetett a solti Révbér és a dunaföldvári Al-
só-rév között, így átjöhetett Földvárra,
ahol megpihent a késõbbi kereszt helyén.

A másik feltételezés szerint a keresztet
az 1858. június 25-i tûzvész emlékére állí-
tották. Ezen a nyári napon ugyanis tûz
ütött ki a városban, ami a szélnek köszön-
hetõen óriási pusztítást végzett: felégetett
minden utcát, az Alsó-révet sem kímélve.

Bárhogy is történt, a kereszt mementó-
ként hosszú évtizedekig állt az Alsó-rév-
ben, az arra járók, az ott élõk egy-egy fo-

hászra mindig megálltak mellette. Ezért is
döntöttek úgy a környékbeliek, hogy a
megrongálódott, viharvert emlékmûvet új-
ra cserélik. 

A szervezési munkákat Ulbert Antalné
vállalta fel, a környék lakói, a földtulajdo-
nosok és Nagy Gáborné anyagi hozzájáru-
lással segítette a munkálatokat, Cziger Ist-
ván és György Attila társadalmi munkával
tett sokat a kereszt megújításáért; a kõfara-
gó munkákat Bircsár Antal kõfaragó mes-
ter végezte.

A környéken élõk köszönik valamennyi-
ük hozzájárulását, munkáját valamint
Petkó Tamás atyának azt, hogy Isten áldá-
sával felszentelte a keresztet. 

Október 5-én nyílt napot rendezett a
hozzátartozók számára a Napsugár Idõ-
sek Otthonának demens részlege. 

SZABADOS SÁMUEL

Jung Katalin szakmai vezetõ elmondása
szerint a program célja az volt, hogy a csa-

ládtagok megismerjék és véleményezzék a
részleg napi munkáját, tanácsaikkal segít-
sék az ott dolgozók tevékenységét. A
demens osztályon elhelyezettek ugyanis
állapotuk miatt csak kevés visszajelzést
tudnak adni. 

A részleget 2010 májusában hozták lét-

re, az otthonban ugyanis egyre nõtt a sajá-
tos felügyeletet igénylõ idõs emberek szá-
ma. A demencia olyan mentális állapot,
amely miatt az idõs ember rendszeres fel-
ügyeletet, segítséget igényel, természete-
sen a demencia súlyossági fokától függõ-
en. 

A Napsugár Idõsek Otthonában közép-
súlyos és súlyos demens betegek vannak.
Számukra az otthont átépítették: a belsõ

NNyyíílltt  nnaapp  aazz  iiddõõsseekk  ootttthhoonnáábbaann

VVoonnaallbbeejjáárróóss  hhééttvvééggee  aazz  úújjrraaiinnddííttáásséérrtt

FFeellúújjííttootttt  kkeerreesszztt  aazz  AAllssóó--rréévvbbeenn

Az egészségnaphoz szorosan kötõdik
a – már korábban megrendezett – sportnap,
amely évrõl évre jelen van az iskola életé-
ben. Ez az idei esztendõben sem történt
másként: KRESZ-versenyt tartottak a gye-
rekek számára, hiszen a kerékpározó gyer-
mekek biztonságos közlekedése rendkívül

fontos. Ezen a napon a helyi rendõrõrs is
képviseltette magát, munkatársai és elõ-
adást tartottak a KRESZ-szabályairól. Az
elmélet után következett a gyakorlat,
amelynek helyszínéül a Kossuth Lajos ut-
cai KRESZ-park szolgált. A legjobban tel-
jesítõ diákok oklevéllel és a rendõrség ál-

tal felajánlott apróbb ajándékokkal térhet-
tek haza.

A tanári kar nem titkolt szándéka, hogy
hagyományt teremtsen ezekkel a progra-
mokkal, hiszen minden egyes momentuma
komoly szerepet játszhat a gyermekek
egészséges életmódjának kialakításában. 
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A Rátkay László Irodalmi Kávéház
tizedik évadának elsõ vendége a
dunaföldvári kötõdésû Gyulai István
volt. 

BALOGH EMESE

Gyulai István idén szerzõként és elõadó-
ként is bemutatkozott a földváriaknak, Pis-
ti Est címû összeállítását 2010. október 19-
én láthatta a kávéházi közönség a Marci-
pán cukrászdában. 

Gyulai Istvánnal közel egy éve már ta-
lálkoztak a kávéházba látogatók. Akkor
egy paksi trió tagjaként, Ferenczi Henriet-
ta és Tell Edit társaságában, a „Minden
rendû emberi dolgokhoz” címû verses, ze-
nés összeállítással lépett a közönség elé.

Most saját dalait, megzenésített verseit
hallhatta a nagyérdemû. A jó hangulatú est
során  Gyulai István mellett alkotó- és elõ-
adómûvész társa, Bodroghalmi László is
bemutatkozott önálló szerzeményeivel. 

TTiizzeeddiikk  éévvaaddáátt  kkeezzddttee  aazz  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz

helyiségeket akadálymentessé tették,
speciális bútorokkal szerelték fel. Na-
gyobb a nõvér és a szakfelügyelet is ezen a
részlegen, a bejárati ajtót pedig zárják. Itt a
nap során 8-tól 17 óráig szakemberek ve-
zetésével mentálhigiénés foglalkozásokat
tartanak. Ez alkalmakkor memóriagyakor-
latokra, tornára, sétákra kerül sor, illetve a
háztartáshoz kötõdõ tevékenységek végzé-
sére, például süteménykészítés, személyes
holmik rendezése. 

Az osztályon jelenleg 12 idõs embert he-
lyeztek el. Az ide történõ bejutást a hozzá-
tartozóknak kell kezdeményezniük az idõ-

sek otthonánál. Az elõgondozás során kül-
sõ szakemberek állapítják meg a demencia
kórképet, és ez alapján születik döntés a

felvételrõl. Súlyos esetnél 86 ezer, közép-
súlyosnál 106 ezer forint a havi ellátás. A
részleg lakóit látogathatják a hozzátarto-
zók, és rendszeres tájékoztatást is kaphat-
nak róluk. Mint megtudtuk, a nyitás óta fo-
lyamatos az érdeklõdés a részleg iránt. 

A szakmai vezetõ szerint a nyílt nap si-
keres volt, a hozzátartozók közül sokan
részt vettek rajta. Elbeszélgettek a nõvé-
rekkel, a szakápolókkal, bejárták a részleg
egészét, a foglalkozásokat is megtekintet-
ték. Az otthon vezetése a tapasztalatok
alapján a jövõ évben is szervez majd nyílt
napot. 

Magyar László Afrika-kutató halálának
oka ma is többeket foglalkoztat. Az írás
Dr. Kiss Árpád anyagának felhasználásá-
val Kiss Éva szerkesztésében készült. 

KISS ÉVA

1. rész
Magyar László (1818-1864) Afrika-kuta-

tó apai nagyszüleinél lakott és Dunaföldvá-
ron végezte elemi iskolai tanulmányait. Af-
rikai tartózkodása alatt olyan helyekre vetõ-
dött, ahol korábban fehér ember nem fordult
meg. Kutatóútjain készült tudományos mun-
káira felfigyeltek az angolok és a portugá-
lok. Mindkét ország hajózási hivatala meg-
vásárolta volna anyagát, de Magyar László
hazájában szerette volna megjelentetni õket. 

Az MTA levelezõ tagjául választotta 1858
decemberében, egy idõben Arannyal, Jókai-
val, a külföldiek közül Faraday-vel, Bunsen-
nel. Anyagi támogatást azonban nemigen

kapott. Haláláról itthon négy év késéssel ér-
tesültek. Halála azóta is foglalkoztatja a
szakmát.   

Magyar a 19. század közepén, 1848-64
között élete utolsó szakaszát Délnyugat-Af-
rikában élte le.

Két évig (1846-48) a Benini-öbölben ta-
lálható Kalabár uralkodójánál flottaparancs-
nok, majd a kínzó éghajlat miatt délre, a mai
Angola területére költözött.

Az európai telepek, erõdítmények elsõsor-
ban a nyugat-afrikai partvidék keskeny sáv-
ján, többnyire kikötésre alkalmas folyótor-
kolatok közelségében létesültek (portugál,
dán, holland, majd angol, francia telepesek).
Tudós felfedezõk, kereskedõk és kalando-
rok révén megkezdõdött a behatolás a konti-
nens belsejébe is. Utak hiányában, a nehe-
zen járható vad terepen, az áthatolhatatlan
dzsungel miatt a folyókon a hajózás sokszor
szinte kényszerítõ választás volt. Az Ele-

fántcsontpart, Aranypart, Rabszolgapart, Fa-
héjpart a Niger torkolata az Olaj folyók ne-
vükben õrzik a múltat. 

Nyugat-Afrika hírhedett volt az európaiak
számára szokatlan klíma és betegségek, ha-
lálozási számok miatt. A „fehér ember teme-
tõje” - eredetileg portugál elnevezéssel illet-
ték, és erre utalt a korabeli angol matrózdal:

„Kerüld el, rettegett a Benini-öböl,
Egy, ha marad, ki túléli negyvenbõl”
Az idézett tengerészdal közel járt az igaz-

sághoz: 50%-os volt a halandóság az erõdít-
mények legénysége és a kereskedelmi állo-
mások lakói (20-50 fõ) között. Az újonnan
érkezõk fele nem élte túl az elsõ évet, és a
második évre sem alakult jobb kilátás a túl-
élésre.

Magyar László így írt a kalabári uralkodó
flottaparancsnokaként eltöltött éveirõl: „Klí-
mája a tengerpartok közelében felette nya-
valyás a sok mocsárok miatt, melyeket az
Ambriz folyam kiáradásai okoznak.” 

„E vidék klímája öldöklõ minden európa-
ira nézve és csak a nyereségvágy miatt ve-
szélyeztetik életüket az itt-tartózkodó fehér
rabszolga-kereskedõk, mert általában eu-

MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  eeggéésszzssééggéénneekk  aallaa--

kkuulláássaa  aaffrriikkaaii  ttaarrttóózzkkooddáássaa  aallaatttt

Gyulai István
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A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola,

Gimnázium és Szakiskola Magyar Lász-
ló Gimnázium és Szakiskola Tagintéz-
ményben dolgozó pedagógusok célja,
hogy: 
– minden diákot képességeinek megfelelõ-
en felkészítsenek az emelt, illetve közép-
szintû érettségi vizsgákra, a szakmunkás
vizsgákra;
– a tehetséges, továbbtanulni vágyókat el-

juttassák a felsõoktatásba;
– felkészült szakembereket indítsanak a
munka világába;
– humánus légkörrel, igényes és követke-
zetes oktató-nevelõ munkával harmonikus
személyiséggé formálják a tanítványokat;
hagyományõrzõ programokkal, gazdag
szakköri és sportköri kínálattal, kulturális
programok szervezésével élményekben

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola 
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény  felvételi tájékoztatója

FFaallvvééddõõ

kkiiáállllííttááss  aa

kköönnyyvvttáárrbbaann
„Mesélnek a régi falvédõk” cím-
mel nyílt kézimunka kiállítás
2010. november 4-én a Berze-
Nagy Ilona Városi Könyvtárban.

BALOGH EMESE

A több mint negyven hímzett fal-
védõt bemutató tárlatot az Õszi Al-
kony Nyugdíjasklub tagjai gyûjtöt-
ték össze, de található a kiállított da-

rabok között olyan is, amelyet direkt
erre a kiállításra hímeztek. 

A tárlat ötlete Németh Lajosné
klubvezetõtõl származik, aki part-
nerre talált a könyvtár munkatársai
személyében; így megszülethetett a
falvédõ kiállítás. Az itt megtekinthe-
tõ hímzések a XVIII. századtól a
XX. század elsõ feléig a fal védel-
mére ugyanakkor a konyhák díszíté-
sére szolgáltak. A városi könyvtár-
ban látható piros, kék, fekete száröl-
téses hímzéseken leggyakrabban a
szerelem, az életöröm és a halál té-
mája jelenik meg változatos, gyak-
ran túlzottan is idilli életképek for-
májában. 

rópai ember bár erõs testalkotással bír is, itt
három esztendõnél tovább nem élhet. A
mindig nedves, iszapos föld borítva van sö-
tét erdõkkel, melyekbõl a forró aequatori
(egyenlítõi, a szerk.) napsugarak által fõzet-
ve, szüntelen gõzölg ki az életrontó miazma;
ide jár még a demoralizált embereknek álta-
lános életmódja, mely kizárólag evésbõl,
ivásból és paráznaságból áll.” 

„Két évig azok hosszában a parti hajózás-
sal foglalatoskodám, s ezalatt némely isme-
reteket szerzék magamnak a partvidékek
fekvésérõl, természeti viszonyairól, s az
azokat lakó népekrõl. De a mostani éghajlat
egészségemet annyira megrongálá, hogy
más égalj alatt remélhetém helyreállítani,
miért is 15 fokot délre hajózván, 1848. dec.
9-dikén a Benguelai öbölben veték hor-
gonyt.” (M.L.dél-afrikai utazásai 1849-57)

Mi okozta a szokatlanul magas halálozást,
és mégis mi vonzotta az európaiakat?

A malária (Plasmodium sp.) a sárgaláz
(Flavoviridae) pusztította el az európaiak kb.
50%-át. Az emésztõrendszer fertõzései: pl.
hastífusz (Salmonella typhi, paratyphy), a

bakteriális dizentéria, más néven vérhas
(Shigella sonnei etc.), cholera (Vibrio
cholerae), az amõbás dizentéria (Entamoeba
hystolica ) pedig további 26%-ot adott az
összhalálozáshoz. (Curtin p.86.)

A sárgaláz (amerikai sárga tífusz) idõsza-
kos járványokat idézett elõ. Aki túlélte
ugyanis (köztük Magyar László 1846?) élet-
re szóló védettséget szerzett, tehát idõvel ki-
alakult a közösség védettsége. 

A lázas-hasmenéses megbetegedések a
higiénés körülmények romlásával, pl. ka-
tonai tábor, zsúfolt település, kikötõk, ütöt-
te fel a fejét, járványos lefolyású volt, idõ-
vel lecsengett. 

A 19. sz. végéig az orvostudomány nem is-
merte a kórokozót, sem a fertõzés, a betegség
terjedésének útját, módját (pl. szúnyogcsípés,
ürülékkel szennyezet ivóvizû folyók!), sem
az oki védekezést. Koch és Pasteur orvosok
csak az 1870-es évekre dolgozták ki és bizo-
nyították a mikroszkopikus lények, pl. bakté-
riumok létét, a fertõzéselméletet.

Mi bátorította az európaiakat a veszélyes
övezetbe utazni? 

A tájékoztatás a távoli, afrikai állapotok-
ról hiányos volt, nem is állt a hatalom érde-
kében az emberélet óvása; az emberveszte-
ség megítélése más volt, mint napjainkban.
(Az európai átlagéletkor eleve jóval rövi-
debb, 40 év körül volt.) Más volt a betegség-
szemlélet is. A kórokozó fogalmát nem is-
mereték, sokszor a beteget okolták, hogy
nem volt körültekintõ, óvatos. 

Az elítéltek választhattak a börtön, dolog-
ház, vagy a haditengerészet, Afrika között.
Remény, bizakodás éltette õket, hogy a hoz-
zászoknak a betegségekhez és a klímát is
megszokják. 

Jelentõs szerepe volt a kalandvágynak, a
megélhetés, az esetleges gyors meggazda-
godás reményének.

(Magyar László felhajózása a Kongo vagy
zaire délafrikai folyamon a fáro-szongói ka-
taraktákig    Panoráma 1985.     2. 16.o. , 3.
21. o.  4. 25. o.

Magyar László délafrikai utazásai 1849-
57.években   Panoráma 1985.   1. 59 o.  ,  5.
51. o. , 6. 61. o. ,

Magyar László levelei 7. , 8.)
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gazdag diákéletet biztosítsanak tanítvá-
nyaiknak. 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A JE-
LENTKEZÉSRÕL
– Jelentkezni a központilag kiadott jelent-
kezési lapon kell, amely beszerezhetõ az ál-
talános iskolában, szükség esetén a gimnázi-
umban vagy letölthetõ az OH honlapjáról.
– A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni
az elõzõ tanév végi és a jelen tanév félévi
érdemjegyeit az általános iskolai bizonyít-
vány és a tanuló ellenõrzõ könyve alapján.
A jelentkezési lapra írják rá a választott ta-
gozat kódját.
– A hat évfolyamos gimnáziumi osztály-
ba jelentkezõk egyénileg a gimnáziumba
juttathatják el a kitöltött jelentkezési lapju-
kat, a tanulói adatlapot közvetlenül a felvé-
teli központnak (Educatio Kht. Közoktatá-
si Információs Iroda, 9001 Gyõr, Pf. 681)
kell megküldeniük.
– Az öt és négy évfolyamos gimnáziumi
osztályba valamint a szakiskolába felvé-
telüket kérõ nyolcadik osztályosok az ál-
talános iskolájukon keresztül bonyolítják
le a jelentkezésüket a jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõen.
– A képzéseinkre jelentkezõ általános is-
koláiba járó tanulók gimnáziumi felvéte-
lérõl az elõzõ tanév végi és a jelen tanév
félévi eredményei alapján döntünk.
– A felvételi rangsor kialakításának mód-
ja a gimnáziumban:

– Hat évfolyamos gimnáziumi képzés:
maximum 60 pont alapján. 
– Négy és öt évfolyamos gimnáziumi 
képzés: maximum 100 pont alapján.

(A pontszámot  általános iskolai érdemje-
gyekbõl számítjuk, részletezve az egyes
képzéseknél)
– A szakiskola, speciális szakiskola
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa körzeté-
ben kötelezõ felvételt biztosító intézmény.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS és a felvétel
rendje a 2011-2012-es tanévben
A 6 osztályos gimnáziumba az általános
iskola 6. osztályába járó diákok jelentkez-
hetnek. 
A 6 osztályos képzés tagozatkódja: 03
A képzés elõnyei: A hat évfolyamos kép-
zésben részt vevõ diákokat hat év alatt ké-
szítjük fel az érettségi vizsgára. Egyenlete-
sebb a terhelésük, így lehetõség van a kö-
zépiskolai tananyag alaposabb elsajátítása
mellett az egyéni képességek minél haté-
konyabb kibontakoztatására, a speciális ér-

deklõdés kialakítására. Tanulóink csoport-
bontásban tanulják a matematikát, magyar
nyelvet, informatikát és az idegen nyelvet.
Jó eredményekkel szerepelnek az elõreho-
zott, az emelt szintû érettségi vizsgákon,
illetve nyelvvizsgákon.
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból ka-
pott központilag kiadott jelentkezési lapon
közvetlenül a gimnázium részére juttatja el
jelentkezését 2011. február 18-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év vé-
gi, 6. félévi tanulmányi eredmények alap-
ján döntünk. 
A felvételi pontszámot a következõ tantár-
gyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, tör-
ténelem, idegen nyelv, informatika (maxi-
mum 60 pont).
Az érdeklõdõ szülõk és tanulók számára
2011. január 10-én, hétfõn 17.30 órakor
tájékoztatót tartunk a gimnáziumban.

Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba
a nyolcadikos tanulók jelentkezését vár-
juk. 
Az 5 osztályos képzés tagozatkódja: 02
A képzés leírása: A 9. (nyelvi elõkészítõ)
évfolyamon a tanulók heti 12 órában cso-
portbontásban tanulják az idegen nyelvet
(angol nyelv), 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 nyelvet
csoportbontásban, emelt szinten tanulják
a diákok, és ekkor sajátítják el a hagyomá-
nyos tantárgyakból azokat az ismereteket,
melyek a közép- illetve emelt szintû érett-
ségi megszerzéséhez szükségesek. 
Emelt szintû érettségire felkészítjük di-
ákjainkat a 12-13. évfolyamon a követke-
zõ tantárgyakból: magyar nyelv és iroda-
lom, történelem, matematika, fizika, bioló-
gia, kémia, földrajz, informatika, idegen
nyelv.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általá-
nos iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év vé-
gi, 8. félévi tanulmányi eredmények alap-
ján döntünk. 
A pontszámot a következõ tantárgyak ér-
demjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, föld-
rajz, informatika (maximum 100 pont).
Az érdeklõdõ szülõk és tanulók számára
2010. november 23-án, kedden 7.50 órá-

tól 14 óráig nyílt napot, 17.30 órakor tá-
jékoztatót tartunk a gimnáziumban.
A 4 éves képzési idejû osztályba a nyol-
cadikos tanulók jelentkezését várjuk. 
A 4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Az általános tantervû osztályban 11. évfo-
lyamtól emelt szinten készülhetnek a két-
szintû érettségire diákjaink a következõ
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, fizika, biológia,
kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általá-
nos iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év vé-
gi, 8. félévi tanulmányi eredmények alap-
ján döntünk. 
A pontszámot a következõ tantárgyak ér-
demjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, föld-
rajz, informatika (maximum 100 pont).
Az érdeklõdõ szülõk és tanulók számára
2010. november 23-án, kedden 7.50 órá-
tól 14 óráig nyílt napot, 17.30 órakor tá-
jékoztatót tartunk a gimnáziumban. 
Hasznos tudnivalók: 
– A gimnáziumba jelentkezõk számára in-
gyenes ECDL vizsgafelkészítést biztosí-
tunk.
– A tanórai keretek között angol nyelv, né-
met nyelv és orosz nyelv tanulható.
– Szabadidõs programokkal, szakköri le-
hetõségek kínálatával irányítjuk tanulóink
hasznos szabadidõ-eltöltését.
– Az iskola menzai étkezést minden diák-
jának biztosít.
– A nyílt napon túl elõzetes idõpont-
egyeztetéssel minden érdeklõdõ diákot és
szülõt szívesen fogadunk.

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS SZAK-
ISKOLAI KÉPZÉS 
A 2011-2012-ES TANÉVBEN
A szakiskolában és a hozzá kapcsolódó spe-
ciális szakiskolában a 9-10. évfolyamon
szakmai elõkészítõ, alapozó oktatás folyik.
A diákok megismerkednek a szakmacsopor-
tok jellemzõivel, azokkal az anyagokkal,
technológiákkal, melyekkel az itt oktatott
szakmákban majd találkozhatnak.
A 10. évfolyamot követõen vesznek részt
tanulóink a szakképzésben. A szakmai
gyakorlatot vállalkozásokban sajátítják el
tanulószerzõdéssel, így ösztöndíjban ré-
szesülnek.
Hiányszakmák esetén diákjaink tanulmá-
nyi eredménytõl függõ, állami ösztöndíjat
is kaphatnak.
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2010. november 22., december 6., 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.

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

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

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

Meghívó
Az Alkotó Képzõmûvészek és Írók Országos Szövetsé-
ge (AKIOSZ) 2010. november 20-án szokásos havi ösz-

szejövetelét Dunaföldváron a várudvari ispánházban
tartja 11 órától.

A mûvészeti csoport tagjai saját verseiket, prózáikat ad-
ják elõ, a megjelenõ képzõmûvészek bemutathatják al-

kotásaikat.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Gál Tamás az összejövetel szervezõje

A 2011-2012-es tanévben intézmé-
nyünkben jelentkezhetnek az elõrehozott
szakképzésre is a nyolcadik osztályosok-
nak. Így három év alatt szerzik meg szak-
mai képesítésüket. Õk a 9. évfolyamban a
szakmai gyakorlatot iskolai tanmûhelyben,
10. évfolyamtól kezdõdõen pedig vállalko-
zásokban végzik tanulószerzõdéssel, így
ösztöndíjban részesülnek. 
– A szakiskola, speciális szakiskola
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa körzeté-
ben kötelezõ felvételt biztosító intézmény.
A 2011/2012. tanévben egy kilencedik
osztályt indítunk:
21 kód: gépészet, mezõgazdaság szakma-
csoportok (2 évf.+szakképzési évfolyam-
ok)
22 kód: könnyûipar, kereskedelem-marke-
ting, vendéglátás-idegenforgalom szakma-
csoportok (2 évf.+szakképzési évfolyamok)
Elõrehozott szakképzés: 
24 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – hegesztõ szakképesítés.
25 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – szerkezetlakatos szakké-
pesítés.
26 kód: elõrehozott vendéglátás-idegen-
forgalom szakmacsoport – panziós, falusi

vendéglátó szakképesítés.
27 kód: elõrehozott szakképzés kereske-
delem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport – élelmiszer- és vegyiáru-
eladó szakképesítés.
28 kód: elõrehozott szakképzés könnyûipar
szakmacsoport – nõi szabó szakképesítés.
29 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – központifûtés- és csõhá-
lózat-szerelõ szakképesítés.
A szakképzõ évfolyamokon az alábbi
képzések indítását tervezzük 
8 általános iskola és betöltött 16. év után
az OKJ szerint:

– Panziós, falusi vendéglátó
– Szerkezetlakatos
– Épületgépészeti csõhálózat- berende-

zés szerelõ: központifûtés- és csõhálózat-
szerelõ, vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

– Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító
– Festõ, mázoló és tapétázó

A 10. osztály befejezése után:
– Irodai asszisztens
– Nõi szabó

Érettségizetteknek ajánljuk: 
– Élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ
A speciális szakiskolában az alábbiakra
van lehetõség:

23 kód: 9-10. osztályban speciális tanterv
szerint, tanulásban akadályozott diákok ta-
nulnak és az alábbi szakma csoportokkal is-
merkednek meg kis létszámú csoportokban:

– gépészet, 
– könnyûipar
– mezõgazdaság
– kereskedelem-marketing

A késõbbiekben lehetõségük van az alábbi
szakmák elsajátítására:

– Élelmiszer és vegyi áru-eladó
– Parkgondozó
– Munkaruha- és védõruha-készítõ, la-

kástextil-készítõ
– Szerkezetlakatos, lemezlakatos

Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel
várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket! 
Nyílt napot a 8. osztályosok számára
2010. november 16-án 7.50 órától 14 órá-
ig tartunk. 

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

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

Szeretõ gazdát keresünk egy
fiatal, barátságos,

gyerekszeretõ, ivartalanított
nõstény kutyusnak.
+36-30-334-57-94
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Álláshirdetés
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet informatikus munkakörbe 1 fõ munkatársat keres

a takarékszövetkezet Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjába.

Elvárásaink: 
Szakirányú felsõfokú végzettség

Szakmai angol nyelvismeret
Jó kommunikációs képesség

Kiváló problémamegoldó és kezdeményezõ készség
B kategóriás jogosítvány.

Ajánlatunk:
Kihívást jelentõ feladatok

Bérezés megegyezés szerint
Színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények

Jó csapat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és kézzel írott motivációs levéllel lehet. A pályázatokat postán
kérjük beadni a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. címre.
A borítékra kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Pályázat”. Jelentkezési határidõ: 2010. november 22.

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet



14.

OOrrsszzáággooss

bbaajjnnookkii  ffuuttaamm

vváárroossuunnkkbbaann
A sok csapadék számos szabadtéri
sportág idei versenynaptárát írta át. Így
jártak a motocross szerelmesei is, sorra
maradtak el a pályák használhatatlan-
sága miatt az országos versenyek. 

SZABADOS SÁMUEL

A DSTE motocross szakosztálya éppen
ezért úgy döntött, hogy formatartás, edzés
gyanánt edzõfutamot rendez. Az október
6-ára szervezett programot interneten, te-
lefonon hirdették, így az érdeklõdés nem
maradt el. Több mint ötven motoros jelent
meg a délelõtti regisztráláskor. 

Nagy Zoltán szervezõ kiemelte, hogy
míg korábban az ilyen jellegû edzõverse-
nyeken nagyrészt amatõrök vettek rész,
most feltûnõen sok volt a licences, az or-
szágos bajnokságon szereplõ versenyzõ,
köztük több nagy név is. Ez a versenyhi-
ánnyal magyarázható. 

A kellemes idõ sok nézõt vonzott a pálya
környékére. A szervezõk jól vizsgáztak,
balesetmentesen, nagyobb fennakadások
nélkül telt el a nap. A négy földvári, iga-
zolt versenyzõ ezúttal fõleg szervezési fel-
adatokat látott el. A legjobb helyezést a
félórás futamban Bogár József érte el, õ
második lett, a többiek az utolsó, egyórás
futamban indultak. Eredményeikkel meg
voltak elégedve, hiszen valamennyien a
mezõny elsõ harmadában végeztek. Azt
hangsúlyozták, hogy ezúttal nem a helye-
zés, hanem a gyakorlás lehetõsége volt a
meghatározó.

A folytatást latolgatva még felmerült
egy december eleji, úgynevezett Mikulás
Kupa lehetõsége, aminek megvalósulása
az idõjárás és a pénz függvénye. Tavasszal
pedig nagy kihívás elé áll Dunaföldvár:
még õsszel az Országos Pályatulajdonosok
Egyesülete felkérte a földváriakat egy or-
szágos, bajnoki futam szervezésére. Re-
mélhetõleg nem lesz akadálya e rangos
eseménynek, melyhez nagy létszámú szer-
vezõgárda, tökéletesen elkészített pálya,
jól kidolgozott biztonsági intézkedések
szükségesek.  Nem kis feladat vár tehát a
földváriakra, már csak azért sem, mivel
mintegy háromszáz motorost várnak erre
az alkalomra. 

FFöölléénnyyeess  ggyyõõzzeelleemm  aa

lliissttaavveezzeettõõ  eelllleenn

SZABADOS SÁMUEL

Az idõjárás októberben is borította a pa-
pírformát. A Tolna elleni hazai mérkõzés a
pálya állapota miatt elmaradt, az újrajátszás
idõpontjáról késõbb születik döntés. A hete-
dik fordulóban szabadnapos volt a DFC. 

A 8. fordulóban Szedresen vendégszere-
peltek a földvári fiúk. Ellenfelünk nem kép-
visel komoly játékerõt, de ezen a találkozón
fegyelmezett játékkal felülmúltak bennün-
ket. Csapatunk elképzelés nélkül játszott,
sok hibával. A mérkõzés elején már gólt
kaptunk. A második félidõ is hasonló han-
gulatban telt, vendéglátóink küzdöttek job-
ban, 2:0-ás vereséget szenvedtünk. Ifi csapa-
tunk 3:2 arányban maradt alul. 

A folytatásban Õcsényt fogadtuk hazai
pályán. Különbözõ okok miatt többen hiá-
nyoztak a kezdõcsapatból, Kindl edzõ a fia-
talokat vetette be. Szóhoz jutott a mérkõzés
során Nyári Attila, Hegyi Armand és Farkas
Péter. Meglepetésre jól és lendületesen ját-
szott gárdánk, részben a fiatalok bizonyítási
vágyának köszönhetõen. 3:0-ás vezetéshez
jutottunk az elsõ 45 perc végén Széles kettõ
és Rein egy találatával. A folytatás viszont
meglepetést hozott. Gárdánkon a fáradtság
jelei mutatkoztak, vendégeink tudatosan
megtörték a lendületünket. Két gólt kaptunk
a második játékrészben, de a három bajnoki
pontot sikerült itthon tartani, 3:2-re gyõz-
tünk. Az ificsapat 3:1-es vereséget szenve-
dett. 

A 10. fordulóban Dunakömlõdre utazott
egyletünk.  Fiataljaink nagy gólarányú 12:1-
es gyõzelmet arattak. A felnõttek találkozó-
jára viszont nem került sor, ellenfelünk nem
tudott csapatot kiállítani. Félórás várakozás
után a játékvezetõ jelképesen lefújta a mér-
kõzést. A három bajnoki pont 3:0-ás gólkü-
lönbséggel minket illetett.

Nagy érdeklõdés kísérte október 31-én a
listavezetõ Bátaszék földvári vendégjátékát.
A kellemes idõben sok hazai és bátaszéki
szurkoló látogatott ki a meccsre. Játékosaink
érezve a nagy tétet fegyelmezett játékkal,
pontos védekezéssel a kezdetektõl igyekez-
tek irányítani. Ennek meg is lett az eredmé-
nye. Krepsz és Schulteisz Attila góljaival
2:0-ás vezetéshez jutottunk. Ellenfelünk
helyzeteket sem tudott kialakítani. A máso-
dik félidõben tartottuk a labdát, szép táma-
dásokat vezettünk és két újabb gólt szerez-
tünk Schulteisz Attila és Széles jóvoltából.

Vendégeinknek jelentõsebb gólhelyzete
sem adódott. 4:0-ra legyõztük az elsõ helye-
zettet! Gyõzelmünk a forduló meglepetése
volt. A szurkolók nemcsak a nagy gólarányú
gyõzelemnek, de a jó játéknak is tapsolhat-
tak a mérkõzés végén. Fiataljaink 2:0-ás ve-
reséget szenvedtek. Egyesületünk jelenleg a
8. helyen áll. 

DDSSTTEE  --  OOkkttóóbbeerrii

hhuulllláámmvvööllggyy

SZABADOS SÁMUEL

Október 10-én Németkér gárdáját fogadta
egyesületünk. Az élmezõnyben helyet fog-
laló vendégek egységes, jó játékerõt képvi-
selõ csapat hírében állnak. A játék képe is je-
lezte, hogy szoros lesz az eredmény. Mind-
két oldalon adódtak helyzetek, a vezetést a
15. percben Pasker szerezte meg számunkra.
Azonban nem sokáig örülhetünk eredmé-
nyünknek; vendégeink két perc múlva
egyenlítettek. A második félidõ kiegyenlített
küzdelmet hozott. A 75. percben Varga gól-
ja ismét a vezetést jelentette számunkra, a
hajrában azonban sajnos nem tudtuk meg-
õrizni elõnyünket. A 88. percben egyenlített
a Németkér, 2:2-es döntetlennel zárult a ta-
lálkozó. Utánpótlásunk 4:1-re kapott ki. 

A következõ fordulóban Nagydorogon
léptünk pályára. Pasker eltiltása miatt nem
szerepelhetett, sérültjeink közül még senki
sem épült fel. 0:0 arányú döntetlennel tér-
tünk haza. A játék képe alapján kis szeren-
csével nyerhettünk volna, így meg kellett
elégednünk a döntetlennel. Fiataljaink vi-
szont küzdelmes meccsen 4:3-ra gyõztek. 

Egyletünk a 10. fordulóig meg tudta õriz-
ni veretlenségét. Ezen a vasárnapon viszont
Madocsától hazai pályán 3:0 arányú veresé-
get szenvedtünk. Az elsõ félidõ egygólos
vendégvezetéssel zárult. Helyzeteink is
adódtak, mindenki a második félidei jobb já-
tékban reménykedett. Sajnos, a folytatásban
is vendégeink voltak eredményesebbek,
újabb két gólt szereztek. A mezõnyben nem
játszottunk alárendelt szerepet, de a madoc-
saiak ezen a napon jobbnak bizonyultak. Fi-
ataljaink 4:1-re maradtak alul. 

A következõ fordulóban Faddon hidegzu-
hany várt ránk. Már az elõjelek sem voltak
kedvezõek: sérülések, eltiltás miatt hat alap-
ember hiányzott. Az edzõ ifistákkal töltötte
fel a keretet. Az elsõ félidõben még tartottuk
magunkat, 2:1-es hazai vezetéssel fordul-
tunk, a gólunkat Pasker szerezte. A folyta-



15.

tásban összeroppantunk. Négy gólt kaptunk
egymás után. 6:1-nél Mendi érte el második
találatunkat, 6:2 lett a végeredmény. A fiata-
lok 5:0-ra kaptak ki. 

November elsején került sor a Bátaapáti
ellen elmaradt mérkõzés lejátszására. Ezút-
tal is gyengén játszottak a földvári fiúk, 0:2-
es félidõ után sem tudtunk megújulni. 0:3-as
vereséget szenvedtünk. Ifjúsági csapatunk
1:2 arányban maradt alul. A mély válságból
a még hátralevõ fordulók során kemény
edzésmunkával és mentális megújulással le-
het kilábalni. 

KKéézziillaabbddáássaaiinnkk  mméégg

ppoonnttoott  sseemm  vveesszzíítteetttteekk
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Nagyszerûen menetel városunk férfi kézi-
labdacsapata a két megyét magába foglaló
regionális bajnokságban. 

A hetedik fordulóban még nem találtak le-
gyõzõre, de még pontot sem veszítettek.
Teljesítményük tehát százszázalékos. A
múlt évi NB II-es szereplés muníciója, úgy
tûnik, ebben a szezonban is táplálják a fiú-
kat; meglepõen nagy gólarányúak a gyõzel-
meink. A legszorosabb meccset a szekszár-
diakkal vívtuk, de õk is négy góllal marad-
tak el a döntetlentõl. A 7. fordulóban a Bács-
almás nem jelent meg a mérkõzésen, így
gárdánk kapta a két bajnoki pontot. 

Eredmények: Dávod SC - Dunaföldvár
17:26, Fekete Gólyák (Szekszárd) - Duna-
földvár 24:28, Dunaföldvár – Baja 27:20, a
Dunaföldvár – Bácsalmás mérkõzés elma-
radt. 

GGyyáásszz
Októberben szomorú szívvel vettünk

búcsút Kerekes Lászlóné Sárikától, aki
hosszantartó (nyolc év) súlyos betegség
után hagyott itt bennünket.

Sárika 1929-ben született, iskoláit, az
elemit és a polgárit Dunaföldváron vé-
gezte. 1943-ban a Kalocsai Iskolanõvérek
Tanítónõképzõjében kezdte meg tanul-
mányait. 1948-ban végzett. Itt Dunaföld-
váron tanított nyugdíjaztatásáig, 1985-ig.

Kerekes László kollégájával 1950-ben
kötött házasságot. Két gyermekük: Lász-
ló orvosi pályán, Péter itt helyben peda-
gógusként dolgozik, mint testnevelõ ta-
nár. 

Sárika mint feleség, édesanya nagy sze-
retettel, odafigyeléssel viseltetett család-
jával szemben. Gyermekei az õ példája
nyomán törekvõ, szerény, embertisztelõ
felnõttekké váltak.

Mint kolléga: ha belépett a nevelõszo-
bába derût, szeretetet sugárzott. Feloldot-
ta az esetleges otthonról hozott feszültsé-
geket. Ha zsörtölõdés támadt a tanáriban

kedves kedélyességgel leszerelte az ide-
geinket.

Mint tanító felkészültségével példaként
állt a nevelõk elõtt. A tanítványai (általá-
ban 3., 4. osztályosok) nagyon szerették.
Csendes, szeretetet sugárzó magatartásá-
val megnyerte a kissé renitenskedni ké-
szülõdõ fiúkat is. Hangoskodni nem kel-
lett neki. Mosolyával, simogatásával a kis
vadócokat is megszelidítette. A szerény
képességû gyerekeket korrepetálta, reg-
gel fél nyolcra berendelte õket, külön
foglalkozott velük. Szintre hozta õket.
Öröm volt az õ keze alól kikerült gyere-
keket a felsõ tagozatban tanítani. 

Férje halála után, 2002-tõl súlyos be-
tegség következtében járásképtelenné
vált. Éjjel-nappal ápolásra szorult ottho-
nában. Két aranyos nyugdíjas pedagógus-
nõ gondozta. Mosolyogva köszönte meg
ápolóinak minden nap a segítséget. Soha
nem panaszkodott. A lelkierõt, mellyel
rendelkezett egész életében, a szeretetet,
melyet sugárzott hitébõl és neveltetésébõl
merítette. Sárika, nyugodjál békében!

Pozsgai Sándorné

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

VVaajjaaii  JJóózzsseeff
halálának 1 éves évfordulójára

Virágot viszek egy néma sírra,
De, tudom, hogy ezzel nem hozhatom vissza.
Csak addig voltam boldog,

míg élt és szeretett.
Aki a bajban is megfogta a kezemet.
De bennem él egy arc,

egy végtelen szeretet,
Amit tõlem soha, senki el nem vehet.

Telhetnek hónapok,
múlhatnak majd az évek,
Szívbõl szeretlek, s nem feledlek Téged.

Szeretõ élettársad: Aranka

Válasszon Ön is sikeres képzéseink közül!
Dunaújvárosban induló tanfolyamaink akár távoktatásban:

Gyógyszertári asszisztens
Gyógymasszõr (AJÁNDÉK MASSZÕRÁGY)

szükséges feltétel: érettségi
Kedvezmény: kamatmentes részletfizetési lehetõség

Jelentkezési határidõ: november 20.
További információért keresse Lukácsi Tündét a 70/424-2330 számon.

www.matrixoktatas.hu  Nyilv. szám: 03-0039-06
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Szegeden 2010. október 15-én 88
éves korában elhunyt Somogyi
Imréné, Bujtó Janka az I. sz. Általános
Iskola nyugalmazott tanára.

Generációkkal szerettette meg a
kémiát,a biológiát, bevezette a háztar-
tástan ismereteibe diákjait. 

2010. november 5-én az Öregtemp-
lomban beszentelési szentmisén vet-
tek búcsút a földváriak Janka nénitõl.

EUKANUBA és PRO PLAN
szuperprémium minõségû tápok

rendkívül kedvezõ áron!

Fagyasztott eledelek már 85 Ft/kg
ártól,

Kutya tápok zsákos vásárlás esetén
már 120 Ft/kg ártól kaphatók.

Havonta megjelenõ szórólapunkat
keresse postaládájában!

Hosszú betegség után 2010. október
21-én 72 éves korában elhunyt Endl
Károly. Családtagjai, barátai, ismerõ-
sei, a dunaföldvári Szent Rókus Bor-
lovagrend tagjai vettek búcsút tõle
2010. október 29-én a Fehérvári úti te-
metõben. Nyugodjon békében!

Október 29-én 54 éves korában vá-
ratlanul elhunyt Nieder Jenõ. Temeté-
se november 19-én lesz a Fehérvári
utcai temetõben.
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Közrend. A Mindenszentek, halottak
napja ünnepei rendben, rendbontás nélkül le-
zajlott. A rendõrség és a polgárõrség is nagy
létszámmal bûnmegelõzés céljából jelen volt
a temetõknél. Több esetben figyelmeztetni
kellett az autósokat, hogy ne hagyjanak lát-
ható helyen értéket a gépkocsikban. Kérjük,
parkoláskor mindig ügyeljenek erre!

Az õsz kezdete óta a rendõrség ellenõrzi a
gyalogosok, kerékpárosok közlekedését.
Mostantól még intenzívebben folytatja az el-
lenõrzéseket, mert a korai sötétedés, a ködös
idõ miatt, a balesetek megelõzése szükséges-
sé vált. 

A gyalogosok tartsák be a KRESZ szabá-
lyait, csak kijelölt gyalogátkelõ-helyen köz-
lekedjenek! Fokozottan törekedjenek erre,
ha gyermekekkel közlekednek!

A kerékpárosok megfelelõ világítással lás-
sák el a kerékpárokat, viseljenek láthatósági
mellényt! Ittasan kerékpározni is tilos! Ed-
dig figyelmeztették a szabálysértõket, a
rendõrség kérése, közlekedjenek fegyelme-
zetten, kerüljék el a megbírságolást.

Egyre hûvösebb, nyirkosabb az idõ, aki te-
heti, szereltessen fel téli gumit gépkocsijára.
Használják a ködlámpát! A közlekedésben
résztvevõk ügyeljenek egymásra, az út és lá-
tási viszonyoknak megfelelõen vezessék az
autókat, így megelõzhetõk a balesetek.

Tulajdon elleni szabálysértések. A hatá-
lyos törvények szigorodtak, ennek ellenére
egy réteg ezt nem vette komolyan, így több
eljárást kellett indítania a rendõrségnek ki-
sebb-nagyobb mezei lopások miatt. A rend-

õrség továbbra is folytatja közös akcióit a
külterületeken a mezõõrökkel és a polgár-
õrökkel.

A fûtési szezon megkezdõdött, várhatóan
szaporodni fognak a falopások. Kérjük az er-
dõ tulajdonosokat, a határt járókat, jelezzék
a rendõrségnek, ha tolvajokat látnak.

A rendõrségnek több esetben intézkednie
kellett az ebtartási-szabályok be nem tartása
miatt, mert a szabadon kóborló állatok meg-
haraptak járókelõket. Felügyelet nélkül köz-
területre ne engedjék kutyáikat, tartsák beke-
rített udvarban! 

12. péntek

ADÉLE ÉS A MÚMIÁK

REJTÉLYE
13. szombat

DUMAS
19. péntek

THE EXPENDABLES
20. szombat

22 LÖVÉS
26. péntek

TÕZSDECÁPÁK - A PÉNZ

NEM ALSZIK
27. szombat

AZ ÕRZÕK LEGENDÁJA
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával!

NOVEMBER


