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Dr. Túrós András az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke is jelen volt a Tolna
Megyei Polgárõr Szövetség Dunaföldvá-
ron rendezett évi közgyûlésén. Felszóla-
lásában elmondta, hogy az év során fi-
gyelemmel kísérte a megyei szervezetek
mûködését, így a tolnaiakét is.

SZABADOS SÁMUEL

Örömmel jelentette be a jelenlévõknek,
hogy a nem hivatalos országos listán évi
teljesítményüket tekintve megyénk polgár-
õrei dobogós helyen végeztek. Dicséretes-
nek tartotta a megyén belül megvalósult
egységet, ugyanis sikerült kiépíteni a me-
gye nagy részét lefedõ polgárõr hálózatot.
A szervezeteknek példás a kapcsolata az
önkormányzatokkal és a rendõrséggel, a
bûnözési statisztikák adatai jelzik, hogy ja-
vult Tolna megye közbiztonsága.

A folyamatos továbbképzések eredmé-
nyeként az állomány felkészültsége érez-
hetõen javult. Az idei évben is adottak a
feltételek a szervezetek sikeres munkavég-
zéséhez, a költségvetésbõl a múlt évihez
hasonlóan kb. 720 millió forintot kapnak a
megye polgárõrei, ami nagy dolog, hiszen
a gazdasági nehézségek következtében sok
esetben hallani a támogatások csökkenté-
sérõl. Ezen összegbõl 400 millió kerül a
helyi szervezetekhez, melyek ezen túl még
számíthatnak az önkormányzati támoga-
tásra és az önkéntes adományokra. 

Az idei évben kiemelt helyet foglal el a
kistelepülések közbiztonságának javítása, az
egyedül élõ idõsek védelme. E területen egy
egyszerûen kezelhetõ riasztó eszközt szeret-
nének bevezetni. A polgárõrség a tevékeny-
ségét a települések külterületein is hatéko-
nyabbá szeretné tenni, mivel a fa, színesfém
és terménylopások sajnos jelentõsen elsza-
porodtak. De nagyobb hangsúlyt kap idén a
szervezeti propaganda: a riasztás, elérhetõ-
ség lehetõségeinek szélesebb körû feltünte-
tése, a jogkörök alaposabb ismertetése is.

A megyei rendõrkapitányság képvisele-
tében Kovács Zoltán parancsnok-helyettes
hangsúlyozta a két szervezet hatékony
együttmûködésének jelentõségét. Elmon-
dása szerint nõtt a közös akciók, járõrözé-
sek száma, de a rendõrség fokozatosan be-
vonja a polgárõröket közlekedésbiztonsági
programjába is. 

A közgyûlés végén Dr. Túrós András ki-
tüntetéseket adott át. A megyei elnökség
javaslata alapján egy polgárõr arany, kettõ
pedig ezüst keresztet vehetett át eddigi
munkájáért. Szintén a megyei szövetség
javaslata alapján az országos szövetség el-
nöke dicséretben részesítette Kulcsár
Szabolcsot, a Dunaföldvári Rendõrõrs pa-
rancsnokát, aki sokat tett a két testület
együttmûködése érdekében; Széles János
pedig a megyei szövetség nevében adott át
plakettet és elismerõ oklevelet Kulcsár
Szabolcsnak.   

Február 19-én a megyei közgyûlés után
este az Aranyfácán étteremben tartotta évi
közgyûlését városunk polgárõr szervezete.
Kövics Sándorné elnök évértékelõ beszá-
molója után Széles János, a megyei szövet-
ség elnöke szólalt fel. Dicsérõ szavakkal
illette az éves munkát. Mint mondta, a vál-
lalt feladatokat teljesítette a szervezet, en-
nek is köszönhetõ, hogy városunkban a sú-
lyos bûnesetek száma csökkent. Jó az
együttmûködés a társszervezetekkel és a
városvezetéssel is. 

Az idei év munkájához a helyi polgárõr-
ség számára az anyagi, technikai és szemé-
lyi feltételek adottak. Fontos a lakosok bi-

zalma, melyet csak hatékony munkával le-
het kiérdemelni.

Keresztes Lajos polgármester nagyon
fontosnak nevezte a polgárõrség jelenlétét
városunkban, éppen ezért a városvezetés
lehetõségeihez mérten mindent megtesz,
hogy segítse, támogassa a szervezet mun-
káját. Az anyagi támogatáson kívül példá-
ul helyi rendeletekkel igyekeznek a javíta-
ni a település közbiztonságát, igyekeznek
megakadályozni azon személyek betelepü-
lését, akik veszélyeztethetik a város és pol-
gárainak biztonságát. 

A közgyûlésen az elnök asszony elisme-
rõ okleveleket is átadott. A kitüntetettek
egyike Takács Gyula tíz éve polgárõr.
Munkáját már korábban elismerték, így
kissé váratlanul érte a kitüntetés. Elmondá-
sa szerint az önkéntes munka végzéséhez a
családtól vonja el az idõt, de családtagjai
megértõek. Addig szeretné a szolgálatot
végezni, míg a lakosok igényt tartanak a
polgárõri munkára, elismerik és támogat-
ják tevékenységüket. 

MMaaggaass  rraannggúú  vveennddééggee  vvoolltt  aa
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TOLNA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNY-
SÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY

– Autópályán és autóúton, valamint az
azokra való ráhajtásra szolgáló úton (az
elõjelzõ táblától kezdõdõen) csak olyan
gépjármûvel szabadm közlekedni,
amely sík úton legalább 60 km/óra se-
bességgel képes haladni; ezeken az uta-
kon más jármû közlekedése tilos.

– Az autópályán és az azonos irányú
forgalom számára legalább két forgalmi
sávval rendelkezõ autóúton a párhuza-
mos közlekedés szabályait kell alkal-
mazni.

Tilos
– autópályára és autóútra útmenti in-

gatlanról, valamint útnak nem minõsülõ
más területrõl ráhajtani, illetõleg oda be-
hajtani;

– autópályán és autóúton hátramenetet
végezni, megfordulni és az úttesteket el-
választó sávra ráhajtani.

Autópálya és autóút úttestjén - a for-
galmi okból szükséges megállást kivéve
- megállni tilos. 

– A leállósávon álló, a forgalmat el-
lenõrzõ jármûvet úgy kell elhelyezni,
hogy az kellõ távolságból észlelhetõ le-
gyen. A leállósáv igénybevételére jogo-
sultaknak a feladatuk ellátását követõen
a lehetõ legrövidebb idõn belül el kell
hagyniuk a leállósávot.

– Tilos elõzni az azonos irányú forga-
lom számára két forgalmi sávval rendel-
kezõ autópályán és autóúton - 6 és 22
óra között - a 7500 kg-ot meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegû
tehergépkocsival, vontatóval, valamint e
jármûbõl és pótkocsiból álló jármûsze-
relvénnyel.

– A tilalom hatálya alá tartozó jármû-
veknek olyan követési távolságot kell
tartaniuk, hogy közéjük legalább egy -
az abban meghatározott elõzési tilalom
hatálya alá tartozó - jármûszerelvény
biztonságosan besorolhasson. 

LLaakkoossssáággii

ttáájjéékkoozzttaattááss

KERESZTES LAJOS, POLGÁRMESTER

Tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy
a Paksi Atomerõmû Zrt.
támogatásával valósult
meg a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal épülete
külsõ ablakainak cseréje.

Településfejlesztési pá-
lyázatot nyújtott be azt ön-
kormányzat a Ságvári Endre –Kereszt utca
csapadékvíz-elvezetési problémáinak

megoldására, melynek önerejéhez adott tá-
mogatást a Zrt. 

Ugyancsak a Paksi Atomerõmû Zrt. tá-
mogatásával készül el az új iskolaudvar
csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépí-
tése, térburkolatok elkészítése és a parko-
sítás, mely lehetõvé teszi, hogy a gyerekek

az iskolát a tavaszi szünet
után birtokba vehessék.

Dunaföldvár Város
Önkormányzata, az álta-
lános iskola tantestülete
és diákjai nevében ez
úton is köszönetemet fe-

jezem ki az Atomerõmûnek a támogatáso-
kért. 

AA  „„NNéépp  üüggyyvvééddjjee””

DR. FARKAS LÁSZLÓ MEGBÍZOTT IGAZGA-
TÓ, TOLNA MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL

A Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal Jo-
gi Segítségnyújtó Szolgálata (közismert
néven „Nép ügyvédje”) az alábbi idõ-
pontokban és helyen tart ügyfélfogadást:

Az Igazságügyi Hivatal épületében
(Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.) minden
hétfõn 9-tõl 13-óráig, szerdán 13-tól 18
óráig, csütörtökön 8.30 –tól 12 óráig.

A szolgálat kihelyezett ügyfélfogadást
tart minden páratlan héten kedden 9-tõl 12
óráig Dombóváron a polgármesteri hiva-
talban, csütörtökön Bonyhádon a polgár-
mesteri hivatalban.

Minden páros héten kedden Pakson a
Dózsa Gy. u. 51-53. sz. alatti irodaépület

(volt pártház) II. emeletén, csütörtökön
Tamásiban a Szabadság u. 11. sz. alatt van
kihelyezett ügyfélfogadás 9.30- tól 12 órá-
ig.

A jogi segítségnyújtásról, annak feltét-
eleirõl részletesebb információt a
http//:web.intra.pjsz.gov.hu/alaptev/nepu-
gyvedje weboldalon lehet találni.

A jogi segítségnyújtás telefonszámai:
74/ 529-287, 529-288, 529-282.

Az Áldozatsegítõ Szolgálat Szekszárdon
az Augusz I. u. 9-11. sz. irodaépület V.
emeletén hétfõn 8-tól 12 óráig, kedden 13-
tól 16 óráig, szerdán 13-tól 18 óráig, csü-
törtökön 8-tól 12 óráig tart ügyfélfogadást.
Telefon: 74/ 529-528. A Áldozatsegítõ
Szolgálatról a http//:web.intra.pjsz.gov.hu
weboldalon lehet részletesebb információt
találni. 

A standard Eurobarometer 1973-ban
indult. A felmérés minden alkalommal
tagállamonként körülbelül ezer szemé-
lyes interjúból áll, és évente kétszer jele-
nik meg. A mostani jelentés a Standard
Eurobarométer 2010. november 13-26
közötti adatfelvétele alapján készült. A
felmérést 32 országban végezték el: az
Európai Unió 27 tagállamában, négy

tagjelölt országban (Horvátország, Ma-
cedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
Törökország és Izland), valamint a cip-
rusi török közösségben, amely a sziget
északi, a Ciprusi Köztársaság által nem
ellenõrzött részén található.

Az EU tagországok átlagát meghala-
dó, és a fél évvel ezelõtti eredmények-

Sajtóközlemény

EErrõõss  ééss  nnöövveekkeeddõõ  bbiizzaalloomm??  --
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hez képest is növekvõ bizalmat élvez
az EU a magyar válaszadók körében. Az
unióba, és annak intézményeibe vetett bi-
zalom tagállami összehasonlításban is ki-
emelkedõen erõs Magyarországon.
Mindemellett az õszi Eurobarometer kuta-
tás rávilágított arra is, hogy a magyarok
továbbra is rendkívül pesszimisták a hazai
gazdasági helyzetet illetõen, valamivel
kedvezõbben vélekednek azonban saját
foglalkoztatottsági és egyéni háztartásuk
pénzügyi helyzetérõl.

Az eddigi felmérésekhez hasonlóan
Magyarországon az európai átlagnál
(50% a 78%-hoz képest) sokkal keveseb-
ben elégedettek saját életükkel. Jelenleg
csaknem minden magyar megkérdezett
(93%) rossznak tartja saját országa gaz-
dasági helyzetét, ami jelentõsen megha-
ladja az uniós átlagot (70%). Az EU-s és
világgazdasági helyzetet az EU-27 átlagá-
hoz hasonlóan azonban a magyar válasz-
adók is kevésbé negatívan látják. A mun-
kanélküliség csökkentését és a gazdasági
helyzet javítását vélték a legaktuálisabb
kérdéseknek a megkérdezettek. A megél-
hetési problémák szembetûnõek, az ár-
emelkedés, az egészségügy és az állam-
adósság témája intenzíven foglalkoztatja a
magyar válaszadókat.

A pénzügyi és gazdasági válság meg-
ítélésénél a magyarok az EU-átlagnál
optimistábbak a válság utáni munkapiaci
helyzet fellendülésével kapcsolatban. Az
interjúalanyok 54 százaléka szerint már túl
vagyunk a mélyponton. Ezzel párhuzamo-
san ugyanakkor a háztartások többségénél
továbbra is hiányzik az anyagi biztonság

és a hosszú távú tervezés lehetõsége. Ma-
gyarországon a megkérdezettek fele nap-
ról-napra él, csak a háztartások 17 százalé-
ka tud 1-2 évre elõre tervezni.

A válság káros hatásainak enyhítésére
alkalmas szereplõkre és intézkedésekre
vonatkozó kérdésekre adott válaszokból
látszik, hogy a magyarok az EU eddigi
válságkezelõ intézkedéseit és a kijelölt
irányokat erõsen támogatják. Vélemé-
nyük szerint szükség van a tagállamok
szorosabb együttmûködésére, a gazdasá-
gi koordinációt azonban az EU-s átlagnál
kevesebben tartják hatékony eszköznek.
Érdekes, hogy magasabb az EU-27 átla-
gánál (48% a 39%-hez képest) a közös
valuta válságban játszott pozitív szerepé-
nek támogatottsága is, annak ellenére,
hogy az ország még nem tagja az euró-
övezetnek. A magyar megkérdezettek fe-
le szerint a válságból való kilábalásban a
legfontosabb szempont az államháztartá-
si hiány és adósság csökkentése, míg az
európai országok átlaga alapján az okta-
tás és szakképzés javítása tûnik a gazda-
ság motorjának.

A magyar válaszadók a legtöbb terüle-
ten az uniós átlagnál nagyobb mértékben
támogatják az EU szerepvállalását a
globális pénzügyi piacok újraszabályo-
zásában. A magyarok 91%-a szerint az
Európai Uniónak határozottabb szerepet
kellene vállalnia a globális pénzügyi pia-
cokra vonatkozó új szabályok kialakításá-
ban. A megkérdezettek ötöde az EU-t tart-
ja legalkalmasabbnak a globális pénzügyi
piac szabályozására és megreformálására.
A magyar válaszadók az uniós átlagnál is

jobban támogatják az adóparadicsomok
felszámolását, emellett erõs a bankprofit
megadóztatásának illetve a banktranzakci-
ós adó bevezetésének igénye. A magyarok
az uniós átlagnál nagyobb mértékben tá-
mogatják a pénzügyi szektor kereseteinek
szabályozását, a spekulatív befektetési ala-
pok szigorúbb szabályozásának elvárása
pedig Magyarországon a legerõsebb a tag-
államok közt.

Pozitív eredmény, hogy az EU 2020
stratégia számszerûsített célkitûzéseit
mind a magyarok, mind pedig az EU-s
átlag alapvetõen reálisnak ítélte. Ugyan-
akkor kihívást jelenthet, hogy az elõzõ fel-
méréshez képest megnõtt azok aránya,
akik ezeket túl ambiciózusnak látják. Ezt a
trendet részben mégis kompenzálja a célo-
kat túl szerénynek ítélõk csoportja. A kez-
deményezések és a célkitûzések nagyfokú
támogatásából is látszik, hogy a magyarok
úgy gondolják, az EU egy hosszútávon je-
lentõs és pozitív eredményeket hozó, haté-
kony stratégiai tervet dolgozott ki. A célki-
tûzések és a feladatok relevanciáját mutat-
ja, hogy Magyarországon igen alacsony
azok száma, akik nem tudtak véleményt
alkotni.

Az válaszadók külön is értékelték, hogy
véleményük szerint a kezdeményezések
mennyire segítik a válságból való kilá-
balást. A magyarok 60%-a szerint az EU
kedvezõ tendenciákat mutat fel és meg
tud felelni a világ új kihívásainak. Ezzel
az aránnyal Magyarország a legoptimis-
tább országok közé tartozik néhány kö-
zép-kelet-európai és skandináv országgal
együtt. 

2011. január 1-jétõl a fõvárosi és a me-
gyei közigazgatási hivatalok jogutóda-
ként jött létre a fõvárosi, valamint a 19
megyei kormányhivatal. Ezek a kor-
mány általános hatáskörû területi ál-
lamigazgatási szervei, melyekbe integ-
rálódott a területi államigazgatási szer-
vek egy része is. 

BALOGH EMESE

A kormányzat célja az államigazgatás
megújításán túl a költséghatékonyabb,
koncentráltabb, az ügyfeleket jobban szol-

gáló hivatalok létrehozása volt. Az integrá-
ció eredményeként a korábbi megyei köz-
igazgatási hivatalok összeolvadtak az ed-
dig független, megyei államigazgatási
szervekkel, azaz 15 államigazgatási szerv
került közös irányítás alá. 2011 januárjától
az ügyfelek a hivatalos ügyeiket a kor-
mányablakokban intézhetik. Ezek a hiva-
talok nyitva tartásukkal alkalmazkodnak a
lakosokhoz – 8-18 óráig fogadják az ál-
lampolgárokat -, s egy-egy ügyfél egy he-
lyen akár húszféle ügyet is elintézhet.

A Tolna Megyei Kormányhivatal veze-
tésével 2010. december 23-án Orbán Vik-
tor miniszterelnök Tóth Ferencet, a 2. szá-
mú választókerület országgyûlési képvise-
lõjét bízta meg. Kinevezése az államtitká-
rival egyenrangúnak tekinthetõ: a kor-

TTóótthh  FFeerreenncc  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ

aa  TToollnnaa  mmeeggyyeeii  kkoorrmmáánnyymmeeggbbíízzootttt

Tóth Ferenc
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mánybiztos a megye elsõ számú veze-
tõje; az országban mindösszesen húszan
töltik be ezt a bizalmi pozíciót.

Tóth Ferenc tevékenysége – mint mond-
ta - több mint pártmunka. Az általa veze-
tett hivatalba integrált államigazgatási
szervezetekben közel hatszáz ember dol-
gozik, s a kormánybiztos feladata a hatszáz
embert tömörítõ 15 szakigazgatási szerv
integrálása, a párhuzamosságok megszün-
tetése, a precíz, gördülékeny és ügyfélba-
rát munkavégzés megszervezése, biztosí-
tása.

Ebben segítik közvetlen munkatársai is.
A Tolna Megyei Kormányhivatal napi
munkáját a Navracsics Tibor miniszterel-
nök- helyettes által kinevezett fõigazgató,
László-Varga Zsuzsanna irányítja, õ a he-
lyettese a kormánymegbízottnak is. A volt

közigazgatási hivatalt pedig az igazgató
Dr. Baksa Csaba irányítja, egyben õ a Tör-
vényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõ-
osztály vezetõje is. 

A hivatali hierarchiában õket követik a
kormányhivatal részét képezõ szakigazga-
tási szervek igazgatói, fõosztályvezetõi; õk
felelnek az egyes szervezeti egységek ha-
tékony, szakszerû és törvényes mûködésé-
ért. Ilyen szakigazgatási szerv a Szociális
és Gyámhivatal, az Építésügyi Hivatal, az
Igazságügyi Szolgálat, a Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóság, a Földmûvelésügyi
Igazgatóság, az Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állat-egészségügyi Igazgatóság és a
Földhivatal. De a 15 szervezeti egység kö-
zött találjuk az egészségbiztosítási pénztá-
ri szakigazgatási szervet, a Nyugdíjbiztosí-
tási Igazgatóságot, a Munkaügyi Közpon-

tot, a munkavédelmi és munkaügyi szak-
igazgatási szervet, a Fogyasztóvédelmi
Felügyelõséget, a népegészségügyi szak-
igazgatási szervet és a Közlekedési Fel-
ügyelõséget. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal szék-
helye Szekszárdon található; az Augusz I.
u.7., illetve a Szent István tér 11-13. szám
alatt mûködik. 

A kormányhivatal „a kormány
meghosszabított kezeként” irányítja a kor-
mányzati célkitûzések területi megvalósí-
tását; ennek keretében koordinációs, ellen-
õrzési, informatikai tevékenységet vala-
mint összehangoló feladatokat lát el.
Ugyanakkor elõkészíti a 2013. január 1-jé-
vel újra felálló a járások hivatali munkájá-
nak megszervezését, a járási kormányabla-
kok felállítását is. 

Takács Zoltán, a Fidesz-MPSZ helyi
szervezetének elnöke számolt be a 2010-
es év eseményeirõl, elért sikereikrõl, va-
lamint a 2011-es esztendõ várható fel-
adatairól. Az elmúlt esztendõ minden
párt számára maradandót hozott, hi-
szen 2010 tavaszán országgyûlési, míg
2010 õszén önkormányzati választások
zajlottak hazánkban. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Takács Zoltán a 2010-es év legnagyobb
sikerének az országgyûlési választás két-
harmados többségét tartja, amely elmon-
dása szerint egyedülálló nemcsak hazánk-
ban, hanem egész Európában is. Az önkor-
mányzati választásokat is pozitívan érté-
kelte Takács Zoltán, hiszen elmondása
szerint a választók akaratát tiszteletben
tartva igazodnak az új helyzethez, és az új
összetételû képviselõ-testülethez. Nem tit-
kolt tény viszont, hogy még egy fideszes
képviselõt szívesen látnának a képviselõ-
testület tagjai között. Nagy öröm továbbá
számukra, hogy Keresztes Lajos fideszes
polgármesterjelölt szerezte meg a polgár-
mesteri címet.

A Fidesz-MPSZ helyi szervezete 2002-
ben alakult Dunaföldváron egy vesztett
választást követõen. Az elmúlt nyolc esz-

tendõben mindvégig ellenzéki pártként
funkcionált. 2010-ben változás történt,
hiszen kormánypárttá vált a Fidesz. A
dunaföldvári szervezet taglétszáma az el-
múlt években nem sokat változott; Ta-
kács Zoltán bízik abban, hogy taglétszá-
muk köre bõvülni fog az elkövetkezõ
idõszakban. Kiemelte viszont, hogy ko-
moly bázist képviselnek azok, akik nem
párttagok, viszont szimpatizánsként, se-
gítõként részt veszek a munkában. Az õ
szerepük a párt sikeres mûködéséhez el-
engedhetetlen. 

2011 legnagyobb kihívása hazánk stabi-
lizációjának megtartása lesz. Ez nem párt-
politika, hanem az ország legfontosabb
célkitûzése kell legyen pártbeli hovatarto-

zástól függetlenül – hangzott el Takács
Zoltántól. További feladata a helyi szerve-
zetnek, hogy folyamatos munkával, tény-
leges szereppel fenntartsa a párt irányába
mutató pozitív figyelmet, ezzel készülve
már a következõ, 2014-es választási kam-
pányra. 

Az eddigi tendenciához hasonlóan a
Fidesz-MPSZ helyi csoportja 2011-ben is
igyekszik részt venni a város közéletében,
megjelenni a legfontosabb városi rendez-
vényeken, ünnepeken. Fontosnak tartja to-
vábbra is a lakosokkal való kapcsolattar-
tást, a nyílt kommunikációt, a hatékony és
korrekt munkavégzést.

Bordács József, a paksi Fidesz-MPSZ
vezetõje is jelen volt a dunaföldvári ren-
dezvényen. Elmondta, hogy a választókör-
zet két legerõsebb szervezetérõl beszé-
lünk, ha Dunaföldvárról és Paksról van
szó. Az elmúlt választási idõszakokban is
kulcsszerepet játszott ez a két település,
ezért bizton állítja, hogy kistérségünkben a
közös munkavégzés nagy hatékonysággal
zajlik. 

A paksi szervezet taglétszáma folya-
matosan növekszik, most kb. 70 fõrõl be-
szélhetünk. Emellett városukban van egy
komoly bázisa a KDNP-nek és a Fideli-
tasnak is, amely folyamatosan segíti a
Fidesz-MPSZ munkáját. A párt erõsségét
mutatja továbbá, hogy a tavaly õszi ön-
kormányzati választások idején nyolcból
nyolc egyéni választókörzetet a fideszes
jelölt nyert meg Pakson, valamint a pol-
gármester, Hajdú János is az õ színeikben
indult. 

ÉÉvvzzáárróó//éévvnnyyiittóó  rreennddeezzvvéénnyytt

ttaarrttootttt  aa  FFiiddeesszz--MMPPSSZZ

dduunnaaffööllddvváárrii  sszzeerrvveezzeettee

Bordács József
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Február végén tartotta hagyományos
rendkívüli testületi ülését Dunaföldvár
város képviselõ-testülete, ahol a lakos-
ság személyesen vagy telefonon tehette
fel kérdéseit, mondhatta el észrevételeit
a város vezetése felé.

BAKSAY ERIKA

A rendkívüli testületi ülésen Keresztes
Lajos polgármester köszöntötte a megje-
lenteket és a tévénézõket, majd röviden is-
mertette a 2011-es év fõ feladatait, illetve
az elsõ fordulós tárgyaláson túl levõ költ-
ségvetés fõ számait. 

A 2.4 milliárdos költségvetési tervezet
leglényegesebb pontja a 226 millió Ft-ot
kitevõ hiány, amibõl kb. 140 millió beru-
házási, 80 millió mûködési hiány. Ez utób-
bi szám egyfelõl a csökkenõ gyermeklét-
számnak, másfelõl a csökkenõ központi fi-
nanszírozásnak köszönhetõ, illetve benne
foglaltatik a DDIF Zrt. (fürdõ) támogatásá-
ra beállított 20 millió Ft. A civil szerveze-
tek ebben az évben is 13 millió Ft-ra szá-
míthatnak, amit ezidáig kb. 8 millió Ft-tal
toldottak meg a képviselõk felajánlott tisz-
teletdíjaikból, idén azonban –lévén, hogy a
képviselõk száma 8-ra csökkent- már ke-
vesebbre számíthatnak a civilek. 

A polgármester megemlítette a Paksi
Atomerõmû Zrt. által nyújtott 10 millió Ft-
os támogatást, amelyet az Atomerõmû az
új iskola udvarának kialakítására nyújt, és
amihez kapcsolódóan a város beleegye-
zett, hogy felújítsák a Duna-parton találha-
tó szovjet emlékmûvet és valószínûleg a
magyar hõsi emlékmûvet is. Az ezzel kap-
csolatos hozzászólásokból kiderült, hogy
az Atomerõmûnek érdeke az orosz kapcso-
lat ápolása, így Dunaföldvár megtette tá-
mogatójának ezt a gesztust.

A következõkben Petrovics Józsefné, az
DBM MONI igazgatója ismertette az egy-
begyûltekkel az elkészült új iskolaépület
használatba vételének körülményeit. A fel-
sõ tagozat a tavaszi szünet után már az új
épületben kezd, így felszabadul a Rákóczi
utcai épület. A Templom utcai volt ebédlõ
január közepe óta üres, az összes gyerek az
új iskola modern ebédlõjébe jár étkezni.
Felszabadul majd a Jókai utca 2. szám alat-
ti épület is, ahol jelenleg a gyógypedagó-
gia és a számítástechnika terem kap helyet.
A tervek szerint õsztõl a Templom utca

32-be költözik a szakiskola, a belvárosi al-
só tagozat 1-2. osztálya és a zeneiskola a
Templom utca 9-be, a 3-4. osztály az új is-
kolaépületbe kerül. A Templom utca 4.
szám alatti tankonyha megmarad, sõt kibõ-
vül a falusi vendéglátó képzés számára. 

Az igazgatónõ még elmondta, hogy az
iskola beruházáshoz kötõdõ egyéb pályá-
zatokon 456 db tanulói laptopot, pedagó-
gus laptopokat, 37 számítógépet, valamint
9 interaktív táblát és a hozzá tartozó pro-
jektorokat nyerte még el az intézmény, te-
hát a dunaföldvári tanulóifjúságot egy kor-
szerûen megépített, jól felszerelt iskola
várja.

A következõ téma elõadója Viczai Já-
nos, a DDIF Zrt. igazgatója volt. Röviden
beszámolt a fürdõ 2010. évi eredményei-
rõl, amelyek a látogatottság számaival ki-
fejezve a következõk voltak: 24.300 ven-
déget fogadott tavaly a fürdõ, ebbõl 15.500
ember a fedett fürdõt látogatta, 5.566-an
OEP támogatással. Mivel a fürdõ vezetése
és a város vezetése is egyet ért abban, hogy
a fürdõ nagyarányú fejlesztése meghaladja
a város lehetõségeit, az elmúlt évben le-
mondtak egy pályázatról, amellyel él-
ményfürdõ fejlesztére nyílt volna mód.
Ehelyett egy kisebb volumenû, de nagyon
fontos pályázati lehetõséget ragadtak meg,
amelyben a fürdõ energetikai megújítást
kap, a nyílászárók és tetõszerkezet cseréjé-
vel, szigetelésével, gépészeti felújítások-

kal. A pályázati önerõt - 7 millió Ft-ot -
költségvetésében biztosítja az önkormány-
zat. A munkálatokat május közepén kezde-
nék, amely a kinti strand mûködését nem
befolyásolná. Ezeken felül némi fejlesztés-
re szorul a kemping is, közös fõzõhelyet,
kémiai WC-kiöntõt kell kialakítani. 

Az egyebek témában Keresztes Lajos
polgármester megemlítette, hogy a Ge-
menc Volán járatcsökkentést illetve jára-
tok megszüntetését tervezi, de errõl még
folynak a tárgyalások. 

A lakossági kérdések, hozzászólások ja-
va része az utak állapotával, de leginkább
a belvízhelyzettel foglalkozott. Sok a pa-
nasz a belvíz miatt, a vízelvezetés problé-
máit a belterületeken, de a mezõgazdasági
területeken is meg kell oldani. A kialakult
vitában az önkormányzat ígéretet tett,
hogy mindent megtesz, amit korlátozott
anyagi lehetõségei megengednek, de eb-
ben a helyzetben lakossági összefogásra is
szükség van, vagyis a saját területén, in-
gatlanján, földjén mindenki tartsa karban
az árkokat, vízelvezetõket. 

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss

TTaammááss  kköönnyyvvee

KISS ÉVA

Február 10-én a gimnázium aulájában

könyvbemutatóra került sor, melyen az

érdeklõdõk megismertek egy különleges

könyvet, „Tamás könyv”-ét. 

Tóth Ildikó Ossona, olasz testvérváro-

sunk tolmácsa - aki a könyv szövegének

gondozója-  Gallai Erzsébet, a Berze-

Nagy Ilona Városi Könyvtár vezetõjé-

nek meghívására érkezett a Magyar

László Gimnáziumba, ahol népes kö-

zönség elõtt beszélt munkájáról. Mesélt

arról, hogyan találkozott Tamás Olasz-

országban élõ féltestvérével, szólt

Hábermann Tamás és Hábermann Ala-

dár 15 éven át tartó levelezésének doku-

mentumairól: a levelekrõl, képeslapok-

ról, fényképekrõl, melyeket a Baján élõ

kisfiú küldött édesapjának Olaszország-

ba. Megismertük egy család történetét,

életét, egy kisfiú mindennapjait, amibe

egyre inkább beszûrõdött a politika, s

végül eltûnésük történetét:  nyomuk ve-

szett Auschwitzban. 
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Bölcskén a Kegyes József Általános Is-
kola diákjai január végén, a Madocsai
Általános Iskola tanulói pedig február
közepén vették birtokukba az új iskola-
épületet.

BALOGH EMESE

Az átköltözést mindkét iskolában több
hetes elõkészítõ munka elõzte meg. Mint
arról Rausch István, a bölcskei Kegyes Jó-
zsef Általános Iskola igazgatója beszá-
molt, több hetes pakolás, költözködés után
2011. január 24-én vették a birtokukba az
új iskolaépületet, s ez a nap diáknak, tanár-
nak egyaránt nagy örömet jelentett. 

A munkaszervezés tekintetében köny-
nyebbséget jelent, hogy a korábbi három
épület helyett egy helyre koncentrálódik az
oktatás-nevelés folyamata, hiszen az új
épületbe beköltözött az alsó és a felsõ ta-
gozat is, így 14 tanteremben zajlik a taní-
tás. Bölcskén olyan helyiségeket is kialakí-
tottak, amelyek a korábbi épületben nem
voltak. Az informatika szaktanterem mel-
lett biológia- kémia laborral, nyelvi labor-
ral, könyvtárral és kézmûves mûhellyel is
gyarapodott az iskola; s külön öröm az au-
la, amely a közösségi programok helyszíne
az intézményben. Az iskolában már nem
okoz problémát a délutáni foglalkozások
helyigénye; az új épületben a délutáni
szakkörök, foglalkozások mellett a zeneis-
kolai órákat is meg tudják tartani.

Rausch István elmondása szerint ideá-
lis körülmények között dolgoznak a kol-
légái és a tanítványai. Az önkormányzat
tágas parkolót, új kerítést építtetett, az is-
kolai alapítvány pedig fa mászó- és játék-
rendszerrel szereli fel tavasszal az iskola-
udvart.  

Az új épületet mára belakták, de az új esz-
közök beszerzése, felszerelése, a termek csi-
nosítása, a környezet rendezése még folyik.
Ebben az iskola dolgozóinak nagy segítsé-

get nyújtanak a diákok, a szülõk, a település
lakosai. Az iskolát használók köszönik
mindazoknak a munkáját, akik megterem-
tették a feltételeket ahhoz, hogy XXI. száza-
di körülmények között tanulhassanak a
bölcskei általános iskolások. 

A Madocsai Általános Iskola közössé-
ge február 7-én költözött át az új iskolá-
ba. Agócs Mihályné igazgatónõ beszá-
molt arról, hogy az iskola dolgozói mel-
lett a diákság és a szülõk közössége is ki-
vette a részét az átköltözéssel kapcsola-
tos teendõkbõl.  A tágas, világos, barát-
ságos és praktikus épületet a diákok nagy
örömmel vették birtokukba. A TÁMOP-
nak köszönhetõen Madocsán is egy épü-
letbe került az alsó és a felsõ tagozat, így
összesen 12 tanteremben folyik a tanítás.
Az iskola közössége nagy elõrelépésként
értékeli, hogy az új épületben informati-
ka, nyelvi, biológia és fizika szaktante-
rem is helyet kapott; az új bútorok, az in-
formatikai eszközök korszerû feltételeket
biztosítanak az oktatáshoz. Mint azt igaz-
gatónõ elmondta, végre nem kell vándo-
rolniuk a diákoknak az iskola, a torna-
csarnok és az ebédlõ között, s az aulát és
az önkormányzat segítségével megnövelt
iskolaudvart is jól ki tudják használni
majd; ezek az egész közösséget érintõ
programok helyszínei lesznek majd.

Bölcskén, Dunaföldváron és Madocsán
egyaránt évtizedes probléma oldódott meg
azzal, hogy az uniós pályázat eredménye-
képp korszerû, tágas iskolaépületben ta-
nulhatnak a 2011-es esztendõtõl a diákok.
Dunaföldváron a tavaszi szünetet követõen
veszik majd birtokukba a Kossuth Lajos
utcai iskolaépületet a Beszédes József Ál-
talános Iskola tanulói; ekkorra várható a
három településen az iskolaépületek ünne-
pélyes, a nagyközönségnek szóló átadása -
átvétele is. 

MMeeggttöörrttéénntt  aa  bbiirrttookkbbaavvéétteell

Januártól a Kossuth Lajos utcai, új is-
kolaépületben mûködik a dunaföldvári
óvodásokat és iskolásokat ellátó konyha,
s ide járnak ebédelni a Beszédes József
Általános Iskola belvárosi diákjai is.

BALOGH EMESE

Az öröm, hogy a téli szünetet követõ át-
állás szinte zökkenõmentesen zajlott.
Mihálovics Györgyné élelmezésvezetõ

szerint az új üstök, eszközök remekül mû-
ködnek, a konyha és az ebédlõ közelsége
javított az ételek élvezeti értékén; nem kell
melegíteni csak melegen tartani az ebédet.
A frissen sültek tényleg frissen kerülnek a
gyermekek elé, amit a diákok értékelnek
is: finomabbnak ítélik az új konyha ételeit.

Szalai György fõszakács az ebédlõ szép-
sége mellett a melegítõpulttal, az üstökkel
elégedett, Petrovics Józsefné fõigazgató

pedig mindezek mellett azt hangsúlyozta,
hogy mindenképpen pozitív hozama az új
konyhának, ebédlõnek az is, hogy a kony-
ha dolgozói azonnal visszajelzéseket kap-
nak az ételek fogyasztóitól, a gyerekektõl.

Az örömbe azonban üröm is vegyül.
Mindhárom érintett a tervezésbõl adódó
helyhiányt tartja a legnehezebben kezel-
hetõ problémának.  Az élelmezésvezetõ
szerint a kiszolgáló helyiségek, a rak-

AA  kkoonnyyhhaa  ééss  aazz  eebbééddllõõ  mmáárr  ááttkkööllttöözzöötttt
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tárok, folyosók szûkössége feszült-
ségforrássá válhat, s nem érti, hogy lehet
egy modern, újonnan épített épületben a
zöldség-elõkészítõ helyiség csupán a ne-
gyede, a húselõkészítõ helyiség pedig a
harmada a korábbinak. „ Ezekben a he-
lyiségekben  egy-egy ember fér el ké-
nyelmesen, holott legalább 4-5 fõnek kell
az elõkészítõ munkákat végeznie” - tette
hozzá Szalai György, aki a konyha gyen-
ge pontjának tartja a sütõket is, melyek
elhasználódtak, gyakran meghibásodnak,
leverik a biztosítékot.

A konyha a januári próbaüzem után
majdnem teljes kapacitással üzemel: közel
900 adagot fõznek, a teljes kapacitás 1000
adag, ami 150-nel több, mint a régi kony-
háé volt.

Petrovics Józsefné fõigazgató elmondá-
sa szerint már a kezdetekkor jelezték a ter-
vezésbõl adódó méretproblémákat, azon-
ban a kiviteli tervezést már más cég végez-
te, és nem vették figyelembe az iskola, a

konyha dolgozóinak kéréseit, s amikor
mindez számukra is kiderült, már nem volt
lehetõség a változtatásra. „Mindezen ne-
hézségek ellenére a dolgozók nagyon igye-
keznek, a konyha gördülékenyen üzemel, a
munkatársak mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a gyerekek semmit ne
érezzenek a gondokból” - mondta a fõigaz-
gató asszony, aki a település költségve-
tésének ismeretében az idei esztendõben
nem lát lehetõséget a sütõk lecserélésére,
illetve a helyszûke megoldására. 

Mihálovics Györgyné

Február 14-e óta gránit emléktábla
hirdeti a Tóth Cukrászda falán, hogy
szakmája legrangosabb díjával, a Do-
bos C. József díjjal büszkélkedhet. A
hazai cukrászok körében ma ez a díj
számít a legnagyobb szakmai és erköl-
csi elismerésnek, amelyet a Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipartestü-
lete nyújt át. 

VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

A díj névadója Dobos C. József egy
1885-ös kiállításon mutatta be elõször a
dobostortát, amely azóta világszerte is-
mertté vált. Sokan próbálták utánozni si-
kertelenül, mígnem végül 1906-ban az ere-
deti receptet átadta az Ipartestületnek. Az-
óta töretlen a dobostorta népszerûsége. 

Ma a dobostorta megalkotójáról elneve-
zett díjat az a cukrászda kaphatja meg,
amely megfelel annak a nagyon komoly
követelményrendszernek, amelyet a Cuk-
rászszövetség támaszt. A vizsgálat során
egy háromtagú szakmai zsûri meglepetés-
szerûen érkezik a kijelölt cukrászdába,
ahol több mint 50 szempont szerint ellen-
õriznek. Maximálisan 500 pont gyûjthetõ
össze, és a támasztott követelmények sú-
lyát mutatja, hogy a Dobos C. József díjat
480 ponttól lehet csak megkapni. 

A zsûri nemcsak a süteményeket, az
újdonságokat, a hagyományos termékek
jelenlétét, a kiszolgálás színvonalát, a
hely küllemét pontozza, hanem a cuk-
rászmûhelyben folyó munkát, a mosdók
higiéniáját, a raktárban és az üzletben

elhelyezett eszközök, gépek állapotát is
értékeli. 

A díj egyértelmûen magas színvonalú
szakmai elismerése egy-egy cukrászdának,
amely elnyerése után a Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartestülete védnöksé-
get vállal az adott cukrászüzlet felett. Emi-
att a díj nem örökérvényû, vissza is vonha-
tó, ha egy késõbbi ellenõrzés során kide-
rül, hogy a cukrászda már nem képviseli a
korábbi igen magas színvonalat.

Az elismerés nagysága mellett szól to-
vábbá az is, hogy a díjat minden évben or-
szágosan csak egyetlen cukrászda kaphatja
meg. Ebben az évben ez az elismerés a
Tóth Cukrászdát illette meg. 

Munkájukhoz gratulálunk, további kitar-
tó, eredményes, szakmai megújulást, sike-
reket hozó éveket kívánunk! 

„„DDoobbooss  ddííjjaatt””  kkaappootttt  aa  dduunnaaffööllddvváárrii  TTóótthh  CCuukkrráásszzddaa

Tóth István
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SIMON ISTVÁN

„Elmegyek, elmegyek, melyik úton in-
dulok, még nem tudom. Elhagyom az ott-
honom, még a jó barátoktól sem búcsú-
zom” – énekelte és énekli ma is Máté Pé-
ter. Aztán valóban elment, búcsú nélkül itt
hagyott bennünket. Azóta is sokan elmen-
tek, elhagyták az otthonukat örökre, nem
tértek vissza soha többé. Mert az ember
már csak ilyen, nagy nehezen berendezke-
dik ezen a Földön, aztán fölkerekedik és
elmegy, maga se tudja hová. 

Mi emberek, folyton-folyvást úton va-
gyunk, mint a zarándokok, az életbõl a ha-
lálba vándorolunk. Egyszer egy utazó
meglátogatott egy híres rabbit, akinek
szinte üres volt a szobája. 

- Rabbi, hol vannak a bútoraid? – kér-
dezte megrökönyödve az utazó.  

– Hol vannak a te bútoraid? – kérdezett
vissza a rabbi. 

– De hát én úton vagyok – válaszolta
megdöbbenve az utazó.

– Én is úton vagyok –mondta mosolyog-
va a rabbi.  

Mi is úton vagyunk, zarándokolunk, s
egyszer végleg elmegyünk innen. Csak mi
nem úgy gondolunk erre, mint a rabbi, ha-
nem alaposan berendezkedünk, „bebúto-
rozzuk” az életünket. Miért teszünk így?
Mert „az elmúlástól tetten érten” megrette-
nünk a gondolattól, hogy egyszer elme-
gyünk, nyomtalanul eltûnünk ebbõl a vi-
lágból, mintha meg se születtünk volna.

„Eltûnök hirtelen, akár az erõben a vad-
nyom” írja József Attila. Ez az „eltûnési
viszketegség” okozza talán, hogy annyira
bebútorozzuk az életünket, hogy ki se lát-
szunk belõle, mondván: kell, hogy legyen
és maradjon nyoma annak, hogy voltunk,
ha egyszer majd nem leszünk.

Nem mindenkinek adatik meg, hogy va-
lódi nyomot hagyjon a maga kis világában,
hát még a nagyvilágban. Olyan kéznyo-
mot, amely hirdeti az utódoknak, volt vala-
ki, aki nem csak létezett, de élt is, és az
életének nyoma maradt, melyet még a ha-
lál sem tudott eltörölni. 

Földváron is vannak emberek, talán nem
is kevesen, akik hadat üzennek az elmúlás-
nak, mulandóságnak. Például itt él közöt-
tünk Valaki, akinek hófehér a haja és tipe-
gõ a járása, s immár 60 esztendeje igyek-
szik ecsettel a kezében megörökíteni

mindazt, amit a „szívével” meglátott és
szépnek talált.  „Mert jól csak a szívével
lát az ember, ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan” – ahogy a Kisherceg-
ben olvassuk. Az Õ „munkás” évtizedei-
nek eredményeként: Földvár kedves tájai,
színpompás virágai, gyönyörû Duna-part-
ja, hófehér templomai, az élet és a munka
terhét hordozó emberei és állatai nem tûn-
tek el nyomtalanul az idõben, megmarad-
tak, sõt nagyon is élnek. Mindez az Õ fá-
radhatatlan szívének, kezének és ecsetjé-
nek köszönhetõ, aki sohasem lett hûtlen
Dunaföldvárhoz, annak kimondhatatlan
szépségeihez. 

Legkedvesebb témája - ahogy mondta -
a kedves, ezerarcú Földvár volt, amely
szépségével és színeivel újra meg újra
megihlette. Számára minden évszak üzent
valamit, ezért egyaránt fontos volt neki az
aranysárga nyár százféle színben pompázó
bujasága és a hófehér ruhába öltözött téli
táj ártatlan tisztasága. 

Piroska néni vásznai híven õrzik életünk
egyszerû, hétköznapi csodáit, melyek az õ
keze és ecsetje nyomán megszentelõdnek,
ünnepélyes pillanatokká nemesülnek, bé-
kévé szelídülnek. Földvár szerelmeseként
mindvégig lokálpatrióta maradt, de mûvé-
szetét Budapest és más nagyvárosok is el-
ismerték, kiállításait örömmel szemlélték. 

Mi az õ titka? Talán a szépség szeretete
és a szeretet szépsége, amely minden álta-
la vászonra varázsolt képérõl sugárzik. Pi-
roska néni hál’ istennek még közöttünk

van, e helyrõl is köszöntjük õt 92-ik szüle-
tésnapja alkalmából. Ma már csöndesen,
visszavonultan él, bár szívesen fogad min-
den látogatót. Hajlott kora, betegsége meg-
gátolja abban, hogy „munkálkodni” tud-
jon, ecsethez nyúljon. Talán ez fáj neki a
legjobban, még a testi fájdalmaknál is job-
ban. Kettõsség van a szívében: menni és
maradni, gondol az elmúlásra, de gondol a
maradásra is. Tudja, hogy „egyszer sajnos
végleg elmegyünk”, de nehéz szívvel veszi
tudomásul, akárcsak mi, hogy ennek így
kell lennie. 

Neki megadatott az, ami csak kevesek-
nek, nem tûnik el „hirtelen, akár az erõd-
ben a vadnyom”. Gyönyörûséges színei,
varázslatos tájai, kedves képei mind-mind
a keze nyomát õrzik, és azt üzenik ne-
künk; mégiscsak szép ez a világ, csak ve-
gyük észre a szépségeit és gyönyörköd-
jünk benne. 

Isten éltesse hát a 92 esztendõs Piroska
nénit és engedje, hogy közöttünk marad-
jon, amíg csak lehet! 

MMeennnnii  ééss  mmaarraaddnnii  --  OOsszzoollii  PPiirroosskkaa  9922  éévveess

FFeebbrruuáárrii  tteeaa

Nyámádi István hajdani dunaföldvári

református lelkész tette hagyomány-

nyá gyülekezetében a Februári tea

rendezvényét.

BALOGH EMESE

Február utolsó vasárnapján már több

évtizede összegyûlnek a reformátusok

az imaházban, hogy együtt töltsenek

egy jókedvû délutánt. Így volt ez idén

február 27-én is. A Simon István lelkész

vezette gyülekezet tagjai, illetve a meg-

hívott vendégek a sütemények és tea

mellett folytatott beszélgetésen, tombo-

lán túl gyönyörködhettek Papp Marcella

énekében és a paksi Szaggató zenekar

muzsikájában.  Gondolatait megosztotta

a megjelentekkel Mohácsi László apos-

tagi lelkész, Simon István pedig verssel

kedveskedett a vendégeknek. 
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Kétszáz éve, 1811-ben született Felsõbü-
ki Nagy János, aki 145 éve alapított kis-
dedóvót városunkban. A felvilágosult
gondolkodású apátplébános 76 évesen,
1887. május 31-én halt meg Dunaföld-
váron.

GALLAI SÁNDOR – GALLAINÉ HORVÁTH

EMÕKE

Felsõbüki Nagy János káplánként
Kehidán kezdte papi pályáját – ahol a
haza bölcsének, Deák Ferencnek is birto-
ka volt. Vele elõbb ismeretségbe, majd
barátságba került. Olyannyira, hogy ami-
kor Nagy Jánost Kehidáról elhelyezték,
ez a kapcsolat nem szûnt meg, hanem le-
velezés útján tovább folytatódott. Ké-
sõbb a már betegeskedõ Deák Ferenc
többször is meglátogatta a Dunaföldvá-
ron 1866-tól 1887-ig (haláláig) szolgáló
pap barátját.

Felsõbüki Nagy János azok közé az
egyházi személyek közé tartozott, akik

nemcsak a szigorúan vett egyházi teendõ-
ket látták el, hanem felkarolták a gyerme-
kek oktatásának, testi- lelki nevelésének
ügyét is.

1841. augusztus 24-én Dunaföldvárra lá-
togatott Scitovszky János pécsi megyés-
püspök, aki felvetette egy elemi iskola épí-
tésének szükségességét a város külsõ ré-
szében. Ezzel a helybeli elöljárók egyet is
értettek, de erre a célra csak 2.500 forint
állt rendelkezésükre, a lakosok szegénysé-
ge miatt pedig a tanító fizetését már nem
tudták volna biztosítani. Ekkor a püspök
3.000 forintot adományozott az iskola épí-
téséhez, Felsõbüki Nagy János pedig1874-
ben magánvagyonából 1.000 forintot tett le
úgy, hogy annak kamataiból finanszíroz-
zák a tanító fizetését. Ennek köszönhetõen
létesülhetett és mûködhetett a Homok –
Külvárosban az iskola.

Felsõbüki Nagy János ugyanakkor ta-
pasztalta azt is, hogy sok, még nem isko-
láskorú gyermek – a szülõ elfoglaltsága

miatt – gyakran „gazdátlanul” cselleng,
nincs megfelelõ felügyelet, foglalkozás ré-
szükre. Ez arra ösztönözte, hogy tervbe ve-
gye egy kisdedóvó létrehozását. Fáradozá-
sa sikerrel járt, 1866. november 12-én a
Jókai utcában, szintén magánvagyonából,
alapított egy óvodát, amely azzal büszkél-
kedhetett, hogy a környéken az elsõ ilyen
intézmény volt.

Mai szemmel nézve érdekesség, hogy az
óvoda elsõ vezetõje egy férfi, Peskó Már-
ton okleveles alapnevelõ lett. A kisdedóvó
népszerûségére utal, az a 609 gyerek, akit
1871-ig (öt év alatt) írattak be az óvodába.

A szemlélet nyitottságára jellemzõ, hogy
felvettek az óvodába minden rászoruló
gyereket, tekintet nélkül vallási hovatarto-
zásukra.

Az áldozatkész plébános 21 évig tartó
dunaföldvári mûködési ideje alatt, többek
között az óvoda és iskola létesítésében vál-
lalt szerepe által, számos földvári gyermek
kapott lehetõséget testi és lelki fejlõdésé-
nek biztosítására.

Forrás: Cziráky Gyula: Tolnavárm-
egyei Dunaföldvár multja és jelene.
Dunaföldvár, 1910. 

„Híres földváriak”

FFeellssõõbbüükkii  NNaaggyy  JJáánnooss

Magyar László Afrika-kutató 1818-
1864 között apai nagyszüleinél Duna-
földváron végezte elemi iskolai tanul-
mányait. Kutatóútjai során korábban
fehér ember által ismeretlen területe-
ken járt, az ezekrõl készült tudomá-
nyos munkáira felfigyelt az angol Ad-
miralitás és a portugálok is, azonban õ
hazájában szerette volna megjelentetni
írásait. Az MTA levelezõ tagjául vá-
lasztotta, anyagi segítséget azonban
nem kapott. Haláláról, melynek körül-
ményei a mai napig foglalkoztatják a
szakmát, négy év késéssel értesültek
Magyarországon.
Az írás Kiss Árpád munkájának fel-
használásával, Kiss Éva szerkesztésében
készült, a novemberi lapban megjelent
elsõ rész befejezõ része.

KISS ÉVA

A malária az egyik legsúlyosabb fertõzõ
betegség volt Nyugat-Afrikában. A név
(„mala aria” ( olasz) = a rossz levegõ) a 19.

századig uralkodó nézetre utal, miszerint a
betegséget a mocsarak, pangó vizek kigõ-
zölgõ mérge, a miazma okozza. A fertõ-
zést a nõstényszúnyog vérszívása terjeszti
az emberre. 

Magyar László 1848-ban költözik a
Benguéla- öböl közelébe, innen indul a
szárazföld belsejébe, útja keresztezte az
ünnepelt angol utazó, dr. Livingstone út-
ját. 

„Benguélában az éghajlat felette egész-
ségtelen. A beljebb való tartományokban
rendes váltakozással beállani szokott szá-
raz és esõs évszakok itt nem igen tapasz-
talhatók, mert a szárazság mindig uralko-
dó, de csak néha-néha vannak esõzések.
Azonban itt is két különbözõ évszak van,
melyekben nagyobb vagy kisebb forróság
uralkodik, s melyek, bizonyos okoknál
fogva, jobb, vagy rosszabb befolyást gya-
korolnak az ember egészségére. Május, jú-
nius, július, augusztus és szeptember ha-
vakban, midõn a nap az éjszakai félgömb-
ön mulat, a levegõ a tengerpartok közelé-

ben, bizonyos szélességre kelet felé, nap-
pal ködös, s ekkor a hévmérõ ritkán mutat
20 R foknál (25 C°) többet. Ellenben a töb-
bi hónapok alatt, midõn a nap a déli fél-
gömbön mulat, s ide-oda jártában kétszer
függõlegesen lövelli sugarait a benguelai
sík vidékre, oly roppant forróság uralko-
dik, hogy az csaknem kiállhatatlan volna,
ha a tenger felõl rendesen déltájban fúvó
passzátszél (viracao) annak erejét nem
mérsékelné; a hévmérõ ekkor 28, sõt 34 R
fokot (35-42,5 C°) is mutat az árnyékban.
Csak ekkor, kivált március és április ha-
vakban tapasztalják az európaiak az itteni
éghajlat öldöklõ befolyását, mert azon év-
szakot közönségesen "carneirado"-nak, az-
az húsnyúzónak nevezik.... Jaj annak, ki
azon évszak alatt érkezik ide elõször! A
csakhamar beköszöntõ forróláz (febre
maligna), ha jó ápolás, vagy inkább a be-
tegnek szerencsés testalkotása azonnal erõt
nem vesz a betegségen, három vagy négy
nap múlva örökre megszabadítja õt az élet
szenvedéseitõl.

Bámulatra méltó a gyorsaság, mellyel a
forró és ernyesztõ éghajlat a mérsékelt
égöv alatt született egyének életerejét föl-
emészti, s az életkor különbözõ szakaszait
megrövidíti. Egy 25 éves férfi, ki két

MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  eeggéésszzssééggéénneekk  aallaakkuulláássaa

aaffrriikkaaii  ttaarrttóózzkkooddáássaa  aallaatttt
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évig itt mulatván, rendesen sok szenve-
dés után végre az éghajlatot megszokta, 10
esztendõt emésztett föl az életébõl és 35
éves férfi alakját ölti magára; ha pedig
nyolc vagy tíz esztendeig folyvást itt mula-
tott, többnyire mind testi és lelki erejét
vesztette, egészen elaggott õsz hajú, s fo-
gai kihullta miatt, beesett arcú aggastyán
tengõdik. Saját tapasztalatomból tudom,
hogy itt az európai nemzetség 10-12 év
alatt rendesen elenyészik; 1848-ban több
mint 60 európai ismerõsöm volt
Benguelában, s most, nyolc év múlva, alig
egy-hatod része van még életben... Uralko-
dó nyavalyák: az említett forróláz, vérhas,
süly és hydropesia.”   

Magyar idejében a malária gyógyítására
a Dél-Amerikában õshonos kínafa elporí-
tott kérgét (Corticis chinae pulvis), vagy
1820-tól a kéregbõl kivont hatóanyagot, a
kinint (Pelletier és Caventou 1820) hasz-
nálták.

Magyar László írja 1846. június 3-án:
„…a már Ponta de Lenha vidéken tete-

mesen megromlott egészségem, itt egy for-
ró láztól megtámadtatván, ágyban kelle
maradnom, és csak két nap múlva, segítve

a jó china-sulfastól, valék képes azt el-
hagyni.”

„… Mihelyt a láznak elsõ kórjelét és
nyilatkozását éreztem, azonnal a szobá-
ban nyugodtan maradva, egy adag him-
boj olajt (ricinolajt) szedtem, melynek
hatását a reá ismételve vett gyönge húslé-
vel mozdítám elõ; másnap korán reggel
egyszerre 12-16 szemer kinaszulfátot
szedtem, négy óra múlva ismét 8, s végre
4 szemert.”

A láz magyarázata Gelenus (görög-ró-
mai orvos a II. században ) szerint a rossz
epével keveredõ vér. Érvágással, hányta-
tással, hashajtással kezelték. Magyar leve-
leiben utal rá, hogy ezt is használták, az af-
rikai gyógymódban is szerepelt. A kinin
szedése székrekedést okoz, amit  Magyar
ricinusolajjal kezelt. A malária szövõdmé-
nye: lépduzzanat, vérszegénység. Angol
orvosok is említik vaskészítmény, kálium-
jodid használatát, s Magyar hagyatékában
is találtak vasszulfátot. Utolsó leveleiben
hasi panaszokat, kínzó székrekedést említ.
Légszomja vérszegénységre utalhat (malá-
ria), valamint felsõ légúti fertõzésre. Idült
szembaja tán bakteriális fertõzés volt, amit

sikerrel kezelt a helyiektõl eltanult növé-
nyi szerrel. 

Az utazó levelezésében említi a skorbu-
tot, a  C-vitamin hiánybetegségét. Ez a ha-
jósok betegsége volt egészen addig, míg
Lind angol orvos felismerte a citrom, sava-
nyított káposzta hatását, melyet a tengeré-
szet ezt követõen rendszeresített.

Magyar László a hatvanas években sa-
nyarúbb körülmények közé került. Élete
utolsó két hónapjában folytatott levelezé-
sébõl egyértelmû, hogy maláriában szen-
vedett. Életereje megcsappant, de 1864-
ben bekövetkezett halálának oka ismeret-
len. Valószínûsíthetõ, hogy idült malária
végzett vele. Felmerült, hogy hastífusza is
lehetett, de panaszai nem erre utalnak. Par-
ti tífusznak is nevezték a maláriát, tán in-
nen a félreértés.

Idézetek:
Magyar László felhajózása a Kongo

vagy zaire délafrikai folyamon a fáro-s-
zongói kataraktákig    Panoráma 1985.

Magyar László délafrikai utazásai 1849-
57.években   Panoráma 1985. 

Magyar László levelei Sebestyén Éva
feldolgozásában.

HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2011. március 22, április 5., 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!

Jelentkezés illetve bõvebb
információ:

Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.
és Dunaújváros, Piac tér

Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 618–93–99

www.hambalkoautosiskola.hu

MMûûvveellõõddééssii  hháázz
2011. március – PROGRAMOK

2011.03.10. csütörtök

Várostörténeti vetélkedõ

A Város Napja alkalmából rendezett vetélkedõ iskolásoknak

2011.03.12. szombat

Borkóstoló. A Kertbarát Klub rendezvénye 

2011.03.15. kedd 10:00

Városi ünnepség a Mûvelõdési Központban és koszorúzás a

Kossuth téri emlékmûnél

* Ünnepi beszédet mond: Keresztes Lajos, polgármester 

* Az általános iskola tanulóinak ünnepi mûsora 

* Városi kitüntetések átadása

2011.03.17. csütörtök 9:00

Véradás. A Magyar Vöröskereszt szervezésében

2011.03.24. csütörtök 14:00

Filharmónia

Ifjúsági hangversenysorozat 

Prokofjev: Péter és a farkas a Pécsi Szimfonietta elõadásában



12.

Február 26-án a sportcsarnokban telt ház elõtt tartotta év ele-
ji gálamûsorát a Löfan Mazsorett Egyesület. 

SZABADOS SÁMUEL

Huszárikné Egervári Éva egyesületi elnök szerint a visszajelzé-
sek nagyon jók voltak, a közönség vastapssal jutalmazta a fellé-
põket. Szakmai szempontból a gála kötetlen, felszabadult elõadás,
hiszen pontozás, értékelés nincs. Ez azt is jelenti, hogy a fellépõk
kevésbé koncentrálva kisebb hibákat is véthetnek, de ugyanakkor
a felszabadultság, a fesztelenség egy sajátos élénk és vidám han-
gulatot kölcsönöz az elõadásnak, melyet a közönség és a lányok
egyaránt élveztek. 

Az est során mind a négy korcsoport fellépett. A látványos közön-
ségszámok mellett versenyrepertoárok is szerepeltek a programban,
melyeket a fiatalok a tavaszi megmérettetéseken fognak bemutatni.
A nagycsoport számait a vendégként meghívott ceglédi fúvószene-
kar kísérte. A fellépés különösebb gyakorlást nem igényelt, mivel a
rendszeresen elõadott elemeket mutattak be a lányok. 

A tavaszi, nyári program sûrû lesz a mazsorettek számára. Áp-
rilisban Gyõrben szóló és páros versenyekre kerül sor, májustól
kezdõdik az országos bajnokság. Az itt elért teljesítmény azért
fontos, mert belépõt jelenthet a nyári horvátországi Európa Baj-
nokságra, melyet Porecsben rendeznek. A csapatnak az eddigi
eredményei alapján nagy esélye van az EB szereplésre. Bõven
akadnak külföldi meghívások is. A helyszínek nagyrészt pénzfüg-
gõek, ugyanis a költségek jelentõs részét a családok állják, a lehe-
tõségek pedig családonként változóak. 

Az utánpótlás nevelésével folyamatosan foglalkoznak az egye-
sületben. Évenként különbözõ okok miatt többen eltávoznak a
csoportokból, de ez nem jelent problémát, hiszen már óvodás kor-
tól érdeklõdnek szülõk, gyerekek a Löfanban folyó munka iránt,
és a gálamûsor is kiváló alkalom volt arra, hogy még többen ked-
vet kapjanak a mazsorettezéshez. 

NNaaggyy  ssiikkeerrtt  aarraattootttt  aa

mmaazzssoorreetttt  ggáállaa
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Február végén a Magyar László Gimnáziumban és a Beszé-
des József Általános Iskolában mûködõ musical szakkör
tagjai ismét gálamûsorral mutatkoztak be a mûvelõdési ház
színpadán. A Zsigec csoport programját nagy érdeklõdés
kísérte.

SZABADOS SÁMUEL

Teleki Károly a musicalcsoportok mûvészeti vezetõje szerint a
gyerekek komolyan veszik ezt a fellépést, igyekeznek a maximu-
mot nyújtani, a szülõk, barátok elõtt bizonyítani. Kicsiktõl a na-
gyokig bezárólag szinte mindenki színpadra lépett: 9 fõiskolás, 18
gimnazista és 19 általános iskolás alkotja a teljes létszámot. A le-
morzsolódás csekély, a múlt évben hárman maradtak ki, elsõsor-
ban tanulmányi nehézségek miatt.

A gála tematikája idén a pedagógia elveire épült, a jelmezekben
az iskolai életet igyekeztek bemutatni. A hosszú, majd három órás
mûsor jelentõs erõpróba volt a fiatalok számára, akik közül töb-
ben szólót is énekeltek.

A mûvészeti vezetõ elégedett volt a mutatott teljesítménnyel.
Mint mondta, kisebb hibák elõfordultak, ezekrõl az értékeléskor
beszélt tanítványainak. 

A múlt év legjelentõsebb eseménye a keszthelyi Helikon if-
júsági kulturális fesztiválon való fellépés volt. Sok tapaszta-
lattal és tanulsággal gazdagodtak a Keszthelyen töltött napok
alatt. Sikeresek voltak a kisszékelyi táborok, melyekben elsõ-
sorban a csapatszellem erõsödött. Teleki Károly elmondása
szerint lassan összeáll az idei program is, melynek jelentõs
eseménye lesz a székesfehérvári musical fesztivál, melyet egy
középiskola szervez. Ide szólóénekeseket várnak, akiket szak-
emberekbõl álló zsûri fog értékelni. A fellépõk kiválasztása
rövid idõn belül megtörténik.  Van egy külföldi meghívásuk a
németországi Rothenburgba, és az év során fellépnek a város
jelentõsebb ünnepein, illetve idõ függvényében más felkéré-
seknek is eleget tudnak tenni. Nem marad el a kisszékelyi tá-
borozás sem.

Az utánpótlás biztosítása nem jelent gondot Teleki Károly sze-
rint. A legjobb propaganda például a gálamûsor, ahol nézõként
megjelennek a  testvérek, a barátok, akik közül többen kedvet
kapnak a tánchoz, énekléshez. Már óvodások is érdeklõdnek, de
csak általános iskolás kortól lehet csatlakozni az érdemi munká-
hoz. A csoport fenntartásában nagy szerepet játszik a pénz, e té-
ren bizony szûkölködnek a „zsigecesek.” 

IIssmméétt  mmuussiiccaall  ggáállaa

Februárban a szekszárdi Baron von
Twickel Szõlõbirtok Kft. mutatkozott
be a földvári borklubban. 

SZABADOS SÁMUEL

Urbán Péter borászati igazgató beszélt
a német-magyar közös vállalkozásról,
mely az állami gazdaság privatizációja

után jött létre. A térségben a legnagyobb
területen, több mint 200 hektáron gazdál-
kodnak. Ennek megfelelõen bõséges a
fajta- és borválaszték. Az ültetvényeken
található rajnai és olasz rizling, merlot,
de megtalálhatók a magyar fajták is, pél-
dául a kadarka és a kékoportó, azaz a
portugieser. Hazai és nemzetközi verse-

nyeken egyaránt megmérettették már ter-
mékeiket. Büszkék a bordeaux-i borver-
senyen szerzett ezüstéremre. A Vinagora
fesztiválon múlt évben a Chardonnay-
Sauvignonnal nyertek elsõ helyezést, a
Pannon Bormustrán pedig italuk felkerült
a legjobb 25 listájára. Tehát van mivel
büszkélkedniük. 

SSzzeekksszzáárrddii  vveennddééggee  vvoolltt  aa  bboorrkklluubbnnaakk
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TTéérrddsséérrüüllééss  nneehheezzííttii

SSzzlloobbooddnnyyiikk  ZZssoolltt

ssppoorrtt  ppáállyyaaffuuttáássáátt

Szlobodnyik Zsolt hat éve versenyszerû-
en kerékpározik a hegyi kerékpár kate-
góriában, az utóbbi két évben már a fel-
nõtt korosztály keretei közt. Múlt év ele-
jén csapatot váltott a továbbfejlõdés re-
ményében. 

SZABADOS SÁMUEL

Korábbi klubjában is jól érezte magát,
de a környezetváltás szerinte pozitívan ha-
tott pályafutására. Az új elvárások, kihívá-
sok jobb teljesítményre ösztönözték. A
májusi olaszországi edzõtábor jól sikerült,
kialakult a háromfõs csapat; társaival ala-
posan megismerték egymást. Új klubja ki-
sebb létszámmal dolgozik, de jobb feltéte-
leket teremt versenyzõinek. 

Azonban Zsolt az országos versenysoro-
zat során térdsérülést szenvedett, mely ki-
hatott további teljesítményeire. Nem tudott

minden esetben a maximális erõbedobás-
sal küzdeni. Ennek ellenére eredményei
alapján az országos élmezõnybe küzdötte
fel magát. A cross country kategóriában a
negyedik, a hosszú távú maratoni kategóri-
ában az ötödik helyen végzett. Nemzetkö-
zi versenyeken is részt vett csapatával, de
az anyagi terhek miatt csak a szomszédos
országokba utaztak, például Ausztriába,
Szlovákiába, Horvátországba. Itt elsõsor-
ban a magashegyi pályák terepviszonyai-
hoz szoktatták magukat. 

Létezik egy világranglista, melyet a he-
gyi kerékpárosok versenyeredményei alap-
ján állítanak fel. Az 1200 nyilvántartott
sportoló közül Zsolt a múlt évben a 379.
helyen állt. Az elõbbre lépést e listán a te-
hetség mellett az anyagiak is befolyásol-
ják. Minél több versenyen vesz részt vala-
ki, annál nagyobb az esélye a pontgyûjtés-
re, ám az utazás és szállás költségei egyre
emelkednek, így a ranglistán való helye-
zést egyre jelentõsebben alakítják a ver-
senyzõk anyagi lehetõségei. 

A 2011-es esztendõ Zsolt számára a vá-
rakozás és gyógyulás jegyében fog telni.

Felépüléséhez orvosi beavatkozás is szük-
séges, de rendszeres edzésekkel próbálja
szinten tartani magát. Versenyeken való-
színûleg nem fog részt venni. Teljes fel-
épülése – orvosai szerint - jövõ tavaszra
várható, ehhez türelemre és kitartásra van
szüksége. 

TTaavvaasszzttóóll  aa

ddöönnttõõkkbbeenn  kküüzzddeenneekk

ddiiáákkssppoorrttoollóóiinnkk

Javában tartanak a megyei diákolimpia
küzdelmei, melyek során a Magyar
László Gimnázium két sikersportágban
indított csapatokat. Röplabdában és ké-
zilabdában többször volt már megye-
bajnok iskolánk. 

SZABADOS SÁMUEL

Berényi Péter testnevelõ tanár a röplab-
dásokat készíti fel. Az 5. és 6. korcsoport-
ban nevezett fiú- és lánycsapatunk. A 6.
korcsoportos fiúgárdánk a megyei döntõ-
ben a 3. helyen végzett, ami az erõviszony-
ok tükrében reális helyezés. A lányok a se-
lejtezõn túljutva a döntõben ötödikek let-
tek, az 5. korcsoportos fiúk pedig 2. helye-
zettek; utóbbi kvalifikációs helyezés, tehát
az országos döntõbe jutásért egy újabb
mérkõzést játszhattak volna, amit azonban
a csapat nem vállalt, mivel nagyon kevés
volt az esély a továbbjutásra. 

Március 1-jén Dunaföldváron vívott se-
lejtezõt a lánycsapat, ahol második helye-
zést ért el, így a Bonyhádon rendezendõ

Szlobodnyik Zsolt

A szekszárdi dombvidék klímájá-
nak adottságait igyekeznek kihasználni.
Ezek közül legértékesebb talán a nyár
végi és õszi napsütötte órák számának
magas aránya. A múlt évi idõjárás hatás-
sal volt a termés mennyiségére és minõ-
ségére is. A sok csapadék jelentõsen
csökkentette a cukorfokot, így csak né-
hány ital tudta elérni a korábbi évek íz-
és aromaszintjét. A csúcsborok nem vol-
tak igazán sikeresek. A cég szakemberei
már az idei tél jellemzõibõl igyekeznek
elõrejelzéseket adni az ezévi termésre
vonatkozóan. A január- februári vi-
szonylag kevés csapadékmennyiség
kedvezõ jelzés. Napsütéses tavasz átla-
gos csapadékkal nagyon jó hatással len-
ne a szõlõre. 

A klub vendégei bõséges repertoárból
választhattak. A borászati igazgató a köny-
nyebb italok közül a fehér rizlinget és a
rozét ajánlott a vendégek figyelmébe. a
testesebb italok közül Szekszárdi Bikavért,
valamint a Chardonnay- Sauvignont mél-

tatta. A bemutatkozás után - a klub hagyo-
mányaihoz híven - a résztvevõk kérdéseket
tettek fel a szõlõmûveléssel, borkezeléssel,
tárolással kapcsolatban, de volt, aki az ér-
tékesítés lehetõségeirõl érdeklõdött. 

Urbán Péter
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megyei döntõbe jutott. A 6. korcsoportos
fiúk szintén másodikként jutottak tovább a
szekszárdi döntõre. A felkészítõ tanár sze-
rint a fiúk esélyesek a megyei döntõben.
Nagy koncentrációval és fõleg az erõs, sike-
res nyitásokkal lephetik meg ellenfeleiket. 

Rostási Nándor a kézilabdásokkal fog-
lalkozik. Már õsszel játszottak mérkõzése-
ket, ekkor a 6. korcsoportos fiúk balsze-
rencsés körülmények között lettek harma-

dikak a döntõben. Ugyanis az utolsó hazai
edzésen a meghatározó, irányító játékosuk
súlyos sérülést szenvedett, és kézsérüléssel
bajlódott a kapus is. Így sajnos a várt telje-
sítménytõl elmaradt a gárda. 

Az 5. korcsoportos fiúk a márciusban
rendezendõ döntõbe jutottak, ahol dobo-
gós esélyeik vannak. A korábban szép si-
kereket elért lánygárdák jelentõsen átala-
kultak, a végzõs diákok távozása miatt új
csapatot kell építeni. A legfiatalabbak-
ból, fõleg 7.,8. osztályosokból építkezik
a testnevelõ tanár, így legalább két év
kell, hogy kialakuljon egy eredményes
keret. Sok a tehetséges gyerek, év elején
a lelkesedés is nagy, de a 24 fõs létszám
decemberre 12- re csökkent. A földvári
gyerekeken érzõdik, hogy általános isko-
lában foglalkoztak a kézilabda sporttal,
de a többiekkel például a solti, dunaegy-
házi fiatalokkal az alapoknál kell kezde-
ni. Ezért idõigényes munka a csapatépí-
tés. 

MMáárrcciiuuss  66--áánn

eellkkeezzddõõddöötttt  aa  mmeeggyyeeii

llaabbddaarrúúggóó  bbaajjnnookkssáágg

A tél nagy visszhangot kiváltó döntése
volt a városvezetés részérõl, hogy ez év-
tõl csak egy csapat számíthat az önkor-
mányzat anyagi támogatására. Az elsõ
osztályban szereplõ DFC maradt tal-
pon, õk képviselik városunkat a megyei
labdarúgó életben. 

SZABADOS SÁMUEL

Fodor Szabolcs edzõ tájékoztatta lapun-
kat a felkészülés eseményeirõl. Mivel a
DFC-bõl sok játékos távozott, a keret
magvát a DSTE-bõl érkezett játékosok
adják. Az edzõ szerint a játékosok tudás-
szintjében nincs jelentõs eltérés, a másod-
osztályból felkerült focisták jó fizikai ál-
lóképességgel rendelkeznek, technikásak.
Idõ kell viszont ahhoz, hogy a két közös-
ség megszokja, megértse egymást a pá-
lyán. A hangulat ennek ellenére bizakodó,
optimista. A játékosok döntõ többsége
helybéli, tehát ismerkedniük nemigen
kell, nem egy közülük mindkét csapatban
megfordult már. 

A klub a realitásokat figyelembe véve a
középmezõnybe várja a szezon végére a fi-
úkat. Olyan csapatot épít az edzõ, amelyik
képes arra, hogy bármelyik ellenfelével
egyenrangú partner legyen, és fõleg hazai
pályán, bárkit legyõzzön. A felkészülés és
az edzõmeccsek tapasztalatai alapján ez az
elvárás a tavaszi bajnoki mérkõzések során
megvalósulhat. 

Az átigazolási idõszak február végén vé-
get ért. A húszegynéhány fõs kerethez
újabb játékos egyelõre nem érkezet, Pasker
Róbert minden valószínûség szerint az NB
III-as Bölcskéhez távozik. Az utánpótlás
csapat kerete bõvült, erõsödött. A vezetõ-
ség a jövõben fõleg az ifisták közül szeret-
né s felnõtt gárdát erõsíteni; vannak tehet-
ségek, akik egy-két éven belül a felnõttek
közé kerülhetnek. 

A teremfelkészülés után Apostagon ját-
szotta elsõ, nagypályás mérkõzését a
DFC. Az alacsonyabb osztályú ellenfelét
magabiztos játékkal 3:1-re legyõzte. Kü-
lönösen tanulságos volt a Bölcske elleni,
a madocsai pályán lejátszott találkozó. Az
elsõ félidõ 0:0- ás eredménnyel zárult.
Egyenrangú partnerei voltunk magasabb
osztályú ellenfelünknek, jól védekeztünk,
sõt támadásokat is szerveztünk. A szünet
után került mezõnyfölénybe a Bölcske. A
földvári fiúkon a fáradtság jelei mutat-
koztak, de ekkor sem játszottunk aláren-
delt szerepet. A mérkõzés számunkra
tisztességes 3:1-es vereséggel zárult. A
március 6-i rajtig edzõmérkõzéseket ját-
szott csapatunk, Elõszállással, Baraccsal
és Dunapentelével is. 

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

Berényi Péter

Rostási Nándor



Márciusi
szórólapunkat

megtalálja a
postaládájában.

*   *   *
PRO PLAN tápokhoz

értékes ajándékot adunk.
*   *   *

MEOE regisztrált
tenyésztõk

10% kedvezménnyel
vásárolhatnak.

*   *   *
Részletekrõl érdeklõdjön
személyesen az üzletben,
vagy a www.alphazoo.hu

oldalon!
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Közlekedés:
Az utóbbi hónapokban a rendõrség

rendszeresen ellenõrzéseket folytat a for-
galmasabb utakon, ennek ellenére sajná-
latos módon több súlyos személyi sérü-
léssel és egy halállal végzõdõ baleset tör-
tént. 

A gyalogosok, kerékpárosok, segéd-
motoros kerékpárral közlekedõk is gyak-
ran szabálysértést követnek el. A halálos
kimenetelû baleset áldozata ittasan ke-
rékpározott, nem adta meg az elsõbbsé-
get, a piros lámpa ellenére akart átkelni
az úton. 

A rendõrség a hasonló tragédiák meg-
elõzése érdekében a késõbbiekben is je-
len lesz az utakon, a szabálysértõkkel
szemben fellép, szankcionál. 

A gyalogosok a számukra kijelölt he-
lyen keljenek át az úttesten, hogy ne vál-
janak baleset áldozatává, vagy baleset
okozójává!

Szeszélyes az idõjárás, néhány tavaszi
meleg nap után ismét fagy. Március má-
sodikán reggel 6 és 10 óra között négy
koccanásos baleset történt útjainkon a le-
fagyások miatt. Vezessenek óvatosan, az
útviszonyoknak megfelelõen! Az autósok
használják a biztonsági övet, ne telefo-
náljanak vezetés közben, ha mindenkép-
pen telefonálni akarnak, akkor használja-
nak kihangosítót!

Bûnügy:
A rendõrség rendszeresen ellenõrzi a

frekventált helyeken mûködõ szórakozó-
helyeket. A tapasztalat azt mutatja, szük-
ségesek az ellenõrzések, sõt igény is van
rá, mert a diszkóban és egy sörözõben
elõfordultak garázda, testi sértéssel járó
cselekmények.

Csoportos rablás történt: a három el-
követõ - akik pénzt, értéket, telefont vet-
tek el a bántalmazott áldozattól- súlyos
büntetésre számíthatnak, tettükért a ki-
szabható büntetés 5-tõl 10 évig történõ
elzárás. A három rabló közül ketten fia-
talkorúak voltak. Kérjük a szülõket, fi-
gyeljenek arra, gyermekeik hol töltik a
szabadidejüket, kikkel barátkoznak; be-
szélgessenek velük, hiszen felelõsek ér-
tük!

Több bûncselekmény történt, melyek-
ben ismét idõs emberek voltak az áldoza-

11. péntek
A KÖVETKEZÕ HÁROM NAP
12. szombat
RED
18. péntek
ROHANÁS
19. szombat
GULLIVER UTAZÁSAI
24. péntek
PÁRIZSBÓL SZERETETTEL
25. szombat
GNÓMEÓ ÉS JÚLIA
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!
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tok. A sokszor megírt sémát követve
szolgáltató cégekre hivatkozva jutottak
be a tolvajok a lakásokba, pénzváltás és
egyéb ürüggyel lekötötték az idõs embe-
rek figyelmét, közben társuk, társaik
meglopták õket. Kérjük a családokat,
hogy nyomatékosan hívják fel idõs hoz-
zátartozóik figyelmét a veszélyre, annak
érdekében, hogy ne váljanak lopás áldo-
zatává!

A külterületi utakon rendszeresen el-
lenõrzést folytat a rendõrség, igyekszik
megelõzni a falopásokat. Akik legálisan
végeznek favágást, azokat kérik, legyen
náluk a vágási engedély, szállításkor a
menetlevél. 

Iskolarendõrség:
A visszajelzések alapján jól mûködik

az iskolarendõrség. A rendõrök rendsze-
resen látogatják az iskolákat, bárki az is-
kola vagy a szülõk részérõl problémájá-
val bizalommal fordulhat hozzájuk. A
rendõrség folytatja felvilágosító elõadás-
sorozatát, az iskolákban bûnmegelõzési
elõadásokat tartanak a gyerekeknek pél-
dául a drogról, a szenvedélybetegségek-
rõl, az erõszakról. 


