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KÖZÉLETI LAP

2012. március 15-én, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepséget követõen, a vá-
rossá avatás évfordulója alkalmából
idén egy városi kitüntetést nyújtottak
át. 
A „Dunaföldvár Gyermekeiért“ díjat
Szécsi Andrásnak, a Magyar László
Gimnázium nyugalmazott pedagógu-
sának ítélte oda a képviselõ-testület,
akinek távollétében felesége,
Szécsi Andrásné vette át a
kitüntetést. 
Az alábbiakban a díjátadás-
kor elhangzott méltatást ol-
vashatják. 

n BALOGH EMESE

„Szécsi András a Heves me-
gyei Tarnaszentmiklóson szüle-
tett 1941-ben. Általános iskolai
tanulmányait is itt végezte,
majd a hatvani Bajza József
Gimnáziumban érettségizett
1960-ban. Érettségi után felvételt nyert az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karára; 1965-ben kapta
meg matematika-fizika szakos tanári dip-
lomáját. Elsõ munkahelye Esztergomban
az I. István Gimnáziumban volt. 

Feleségével 1967-ben költöztek
Dunaföldvárra, mindketten a Magyar
László Gimnáziumban kaptak állást,
nyugdíjba vonulásukig ott dolgoztak. Két
gyermekük született: lányuk jogász, fiuk
informatikai tanácsadó. 

A tanár úr 35 éven keresztül a Magyar
László Gimnázium meghatározó szemé-
lyisége volt. 

Matematika-fizika szakos tanárként ta-
nulók sokaságát segítette el az érettségi
vizsgáig. Munkáját türelem, pontosság,
magas szakmai színvonal jellemezte. A
tanári pályát hivatásnak tekintette. 

Szaktanári teendõi mellett nappali ta-
gozaton hét, levelezõ tagozaton öt osz-
tálynak volt osztályfõnöke. Tanítványait

tisztelte, ezt õk is érezték, viszonyukat a
kölcsönös bizalom, megbecsülés jelle-
mezte. 

A tanulók felzárkóztatását ugyanolyan
fontosnak érezte, mint a tehetséggondo-
zást. Türelmének, sajátos humorának,
módszertani felkészültségének köszön-
hetõen a gyengébb képességû, matemati-
kát kevésbé szeretõ diákjai is eredmé-
nyes érettségi vizsgát tehettek.  

A tehetséges tanulók a középiskolai
matematika- és fizikaversenyeken vala-
mint a felsõoktatási felvételiken is meg-
állták helyüket.  Közülük sokan a Mester
- ahogy tanítványai nevezték - hatására
találták meg hivatásukat a számok vilá-
gában: mérnökként, közgazdászként, pe-
dagógusként. 

Emberi értékeit, szakmai munkáját fe-
lettesei, kollégái mindig elismerték. A
pályakezdõ kollégák beilleszkedését, pe-
dagógiai munkájuk segítését a természet-
tudományos munkaközösség vezetõje-

ként fontosnak tar-
totta.

Éveken át az isko-
lai honvédelmi na-
pok szervezõje volt.
A tanórán kívüli
programok, kirándu-
lások, rendezvények
szervezésében is
számíthattak rá kol-
légái és a diákok.
Önmagával szemben
a pedagógus pályá-
ján magas szakmai

követelményeket támasztott, munkája
során mindvégig lépést tartott a változá-
sokkal.

A tanár úr sikeres szakmai tevékenysé-
ge mellett családi élete is példaértékû; 45
éve él boldog házasságban, felesége,
gyermekei és unokái számíthattak és szá-
míthatnak önzetlen támogatására. 

Szécsi Andrást a dunaföldvári középfo-
kú oktatásában végzett maradandó mun-
kája méltán teszi érdemessé az elismerés-
re, a díj odaítélésére.“

A várossá avatás évfordulóján hagyo-
mány már, hogy kiválasztják Duna-
földvár borát. 2012. március 15-én jelen-
tették be ünnepélyesen, hogy a kertbará-
tok márciusi borbírálatán az aranyérmes
vörösborok és fehérborok közül melyik
viselheti 2012-ben a „Város bora“ címet.
A vörösborok kategória abszolút gyõzte-
se Kelemen Róbert cabernet sauvignonja,
a fehérboroké pedig Nagy Gábor
chardonnay bora lett. n

A várossá avatás évfordulóján

Szécsi András
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Budapest, 2012. április 6. - Az ír
Ethanol Europe Renewables Limited
tulajdonában álló Pannonia Ethanol
Zrt. ma bejelentette, hogy megkezdte a
termelést dunaföldvári üzeme, amely a
tervek szerint évente 240 millió liter
bioetanolt állít elõ. Ugyanakkor a cég-
csoport átalakítja magyarországi vál-
lalatának vezetését.

n RENG ZOLTÁN,
PANNONIA ETHANOL ZRT.

A Pannonia Ethanol dunaföldvári
gyártóüzeme Magyarországon a legna-
gyobb ilyen létesítmény, amely a régió-
ban is az egyik legjelentõsebbnek szá-
mít. Az üzem az évi 240 millió liter
bioetanol üzemanyag mellett további
175 ezer tonna magas fehérjetartalmú,
jó minõségû, génmódosítás-mentes álla-
ti takarmányt (száraz kukoricatörköly)
gyárt majd.

„Magyarország ezzel vezetõ szerepet

vállal az Európai Unióban a Megújuló

Energia Irányelvben megfogalmazott cé-

lok teljesítésében és az alacsony széndi-

oxid-kibocsátású gazdaság megvalósítá-

sában. A hagyományosan mezõgazdaság-

gal foglalkozó Tolna megyében új, csúcs-

technológiát alkalmazó munkahelyeket

hozunk létre, és további több ezer közve-

tett állás létrejöttéhez is hozzájárulunk. A

dunaföldvári termelés a Megújuló Ener-

gia Irányelv elvárásait jelentõsen meg-

haladó megtakarítást eredményez az

üvegházhatású gázok kibocsátásában“ -
mondta Pécsi-Szabó Miklós, a leköszönõ
vezérigazgató.

Pécsi-Szabó Miklós 2011-ben csatla-
kozott a Pannonia Ethanolhoz, feladata
Európa leghatékonyabb bioetanol üzemé-
nek létrehozása volt. A beruházással
együtt járó komplex szabályozási, építési
és üzleti feladatokat szûk határidõ alatt

kellett teljesítenie. Vezérigazgatóként
irányította az üzem építését, a közigazga-
tási engedélyeztetéssel, valamint az élel-
miszerbiztonsági, minõségbiztosítási és
fenntarthatósági tanúsítványok megszer-
zésével kapcsolatos feladatokat, illetve
az értékesítés elindítását német, holland,
török, olasz és magyar partnerek felé.
Pécsi-Szabó Miklós munkájának köszön-
hetõen a dunaföldvári üzem a tervezett-
nél hónapokkal korábban, több millió
eurós megtakarítással készült el. 

„Ahogy a közelmúlt példái mutatják, az

európai etanol üzemek átadásáig technikai,

szabályozási, alapanyagot érintõ, pénzügyi

és engedélyezési kihívásokon át vezet az út.

Ezek lassítják és hátráltatják a létesítmények

építését és mûködtetését, ami többletköltsé-

get jelent a beruházás során. Nagyrészt

Miklós munkájának köszönhetõen sikerült

kivédenünk ezeket a kockázatokat a duna-

földvári üzem esetében“ - mondta Mark
Turley, az Ethanol Europe Renewables Li-
mited alapító elnöke.

Miután magas szakmai színvonalon
teljesítette megbízatását, Pécsi-Szabó
Miklós átadta a stafétabotot utódjának,
Reng Zoltánnak, aki a cég életének kö-
vetkezõ fejezetét irányítja majd. n

Sajtóközlemény

Megkezdte a termelést a Pannonia
Ethanol dunaföldvári gyára

A Dél-dunántúli Operatív Program ke-
retében kiírt „Komplex programmal se-
gítendõ leghátrányosabb helyzetû kis-
térségek üzleti infrastruktúra-
fejlesztéséhez“ tárgyú felhíváson pályá-
zott sikerrel Klopcsik István dunaföld-
vári vállalkozó. Ennek eredményeként a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támoga-
tásával brikettüzemet hoz létre
Simontornyán. A Biobrikettgyártás fa-
ipari és mezõgazdasági termékbõl
Simontornyán nevet viselõ program a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési

Ügynökség közremûködésével valósul
meg. A város leendõ ipari parkja terüle-
tén igen kedvezményes bérleti konstruk-
cióban biztosított a földterület, ahol 70
millió forint összköltségvetésû beruhá-
zás keretében 750 négyzetméteres üzem
épült, amely a gyártócsarnok
mellett irodákat, szociális helyi-
ségeket foglal magába. Az épít-
kezés a múlt év közepén kezdõ-
dött, a munkák befejezõdek, a
brikettáló gép próbaüzeme is
megtörtént - mondta el a vállal-

kozó. Hozzátette, szalmát, kukoricaszá-
rat, vékony faágakat - azaz mezõ- és er-
dõgazdasági, faipari hulladékokat -
hasznosítanak újra. Az új üzem a kezde-
tekben négy embernek ad munkát, órán-
ként 500 kilogramm brikettet állít elõ.
Mind a foglalkoztatottak számát, mind a
termelést növelni szeretnék.

Klopcsik István gépész-üzemmérnök,
a megújuló energiaforrások kiaknázását
fontosnak tartja, ezért régóta foglalkoz-
tatta már ez a kérdés. Most egy régi öt-
letét valósítja meg. Másik vállalkozása,
a Dunaföldvári Fémfeldolgozó Kft. fém-
feldolgozással, lemezek darabolásával
foglalkozik. n

Sajtóközlemény

Befejezõdött a „Biobrikett gyártás
faipari és mezõgazdasági hulladék-
ból Simontornyán” címû projekt
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Csarnokavatás
A Tomolik Euro-Trans Kft. bölcskei te-
lephelyén 2012. március 22-én ünnepé-
lyes csarnokavatóval zárult a cég 84 mil-
lió forintos fejlesztési beruházása. Ez al-
kalommal köszöntõt mondott Tóth Fe-
renc kormánymegbízott és Kiss József,
Bölcske község polgármestere. 

n BALOGH EMESE

Tomolik János, a Tomolik Euro-Trans
Kft. ügyvezetõ igazgatója, tulajdonosa el-
mondása szerint cége fõ tevékenységi köre
a közúti árufuvarozás. Az új raktárcsarnok-
tól, a technológiai fejlesztésektõl a haté-
konyság növekedését várja, hiszen a jármû-
vek karbantartását, szerelését már házon
belül tudják megoldani, alkalmazkodva a

fuvarozás ritmusá-
hoz, feltételeihez. 

A vállalkozás az Új
Magyarország Fej-
lesztési Terv keretein
belül a Dél-Dunántú-
li Regionális Fejlesz-
tési Ügynökséghez
beadott pályázatával
nyerte el a csarnok-
építéshez, technoló-
giai fejlesztésekhez
szükséges összeget.
A projekt összköltsé-
ge 84 millió Ft volt,
melynek 50 százalé-
kát az unió, illetve a
magyar állam támo-
gatásából fedezték, a

költségek másik felét pedig önerõbõl tették a
beruházáshoz. Az önerõ kiegészítésére a
Duna-Mecsek Alapítványtól 10 millió Ft-ot
nyertek el.  

A beruházás 2011 júniusában az alapkõ
letételével indult, s 2012. február 25-ére
teljesítették a pályázatban leírtakat. Meg-
valósult a tárgyi, technikai fejlesztés mel-
lett - a pályázatban vállalt -  dolgozói lét-
szám növelése is:  az eddig 32 alkalmazot-
tat foglalkoztató cég személyi állománya
38 fõre növekedett. n

n RÉGER BALÁZS,
KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal projekt-
gazdai szerepet lát el a TAMOP 1.3.1-
07/1-2008-0002 „A foglal-koztatási szol-
gálat fejlesztése az új integrált munka-
ügyi és szociális rendszer részeként” cí-
mû kiemelt projektben. A projekt részét
képezi az 1.3.3 „Új szolgáltatáscsomag a
mikro-, kis - és középvállalkozások ré-
szére” címû alprojekt, amelynek keretén
belül a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a
mikro-, kis - és középvállalkozások ré-
szére jogi tanácsadói hálózatot hozott lét-
re a munkaügyi központokban. A szol-
gáltatást térítésmentesen vehetik igénybe
a már mûködõ mikro-, kis- és középvál-

lalkozások, valamint a vállalkozást alapí-
tani szándékozók. 

Az ingyenes konzultációk során a ta-
nácsadók a hatályos jogszabályoknak
megfelelõ információkkal segítik a már
mûködõ vállalkozásokat a munkajoggal,
társasági joggal, adó- és társadalombizto-
sítási joggal, továbbá a foglalkoztatáshoz
fûzõdõ adózási és járulékkedvezmények-
kel, a munkaerõ-megtartással és a foglal-
koztatási formákkal kapcsolatban. A vál-
lalkozást alapítani szándékozók pedig se-
gítséget kaphatnak az alapvetõ vállalkozá-
si formák kiválasztásában és minden
egyéb, a vállalkozás indításához szükséges
pénzügyi, jogi feltételt illetõen.

A tanácsadás helyszíne: a Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjá-

nak Szekszárdi Kirendeltsége (Szekszárd,
Találka tér 4.) 

Idõpontok: 
2012. április 10., 12., 16., 19., 23. és 26-án
8-13 óráig,
2012. május 2., 4., 7., 10., 14., 17., 21., 24.,
29., 31-én 8-13 óráig,
2012. június 4., 5-én 8-13 óráig n

Sajtóközlemény

Ingyenes jogi tanácsadás
mikro-, kis és középvállalkozásoknak

Dunaföldvár

Város Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

Az Országgyûlés 2011. december 5-i
ülésnapján fogadta el a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények, valamint a
miniszteri hatósági hatáskörök felülvizs-
gálatával összefüggõ egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. tör-
vényt, mely a Magyar Közlöny 2011. évi
151. számában jelent meg. A közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 2012. évi módosí-
tásának célja, az eljárások menetének le-
hetõ leghatékonyabbá tétele, az ügyfelek
és a hatóságok adminisztratív terheinek
lehetõségek szerinti csökkentése, az ügy-
felek választási lehetõségeinek bõvítése. 

Az alapelvi rendelkezések között, elsõ-
sorban a vállalkozások érdekében, a Ket.
elõírja, hogy a hatóság ügyintézõjének -
többek között - az ügyfél gazdasági érde-
keit is szem elõtt tartva kell eljárnia.

Több módosító rendelkezés is szól az
eljárások gyorsításával, az ügyintézési ha-
táridõvel kapcsolatban. Az ügyintézési ha-
táridõt az eljáró hatóság vezetõje csak ki-
vételesen indokolt esetben hosszabbíthatja
meg, és az errõl szóló végzésben a határ-
idõ hosszabbítás indokait kifejezetten meg
kell jelölnie.  Ha a hatóság eljárási kötele-
zettségének a rá irányadó ügyintézési ha-
táridõn belül nem tesz eleget, a felügyele-
ti szerv az erre irányuló kérelem megérke-
zésétõl vagy a hivatalos tudomásszerzés-
tõl számított nyolc napon belül kivizsgál-
ja a mulasztás okát, és a mulasztó hatósá-
got az eljárás soron kívüli lefolytatására
utasítja. Ha a felügyeleti szerv által meg-
állapított újabb határidõ eredménytelenül
telt el, a felügyeleti szerv az eljárásra ha-
ladéktalanul a mulasztóval azonos hatás-
körû másik hatóságot jelöl ki, egyidejûleg
a mulasztó hatóság vezetõje ellen fegyel-
mi eljárást kezdeményez. A kezdeménye-
zés alapján a fegyelmi eljárás megindítása
kötelezõ. 

Külön jogszabály rendelkezhet úgy,
hogy az ügyintézési határidõbe beszámíta-

nak olyan idõtartamok is, melyek egyéb-
ként fõ szabályként az ügyintézési határ-
idõbe nem számítanak bele (pl. ilyen lehet
a szakhatóság eljárásának idõtartama).

Az ügyintézési határidõvel kapcsolat-
ban 2014. január 1-jétõl további fontos
módosítások várhatók. Az általános ügy-
intézési határidõ 2014. január 1-jétõl 30-
ról 21 napra csökken, továbbá, az ügyinté-
zési határidõ jogtalan túllépésével az ügy-
félnek okozott károk, hátrányok csökken-
tése érdekében a Ket. elõírja, hogy ha a
hatóság vagy a szakhatóság az elõírt ha-
táridõben nem hoz döntést, illetve nem ad
ki állásfoglalást, akkor - ha az ügyfél ké-
relme jog megszerzésére irányul és ellen-
érdekû ügyfél az elsõ fokú eljárásban nem
vett részt - az ügyfelet megilleti a kérel-
mezett jog gyakorlása, illetve a szakható-
ság hozzájárulását megadottnak kell te-
kinteni. E szabálytól törvény, kormány-
rendelet térhet majd el.  

A Ket. új szabálya szerint azokat a civil
szervezetek, amelyeknek a nyilvántartás-
ba vett tevékenysége valamely alapvetõ
jog védelmére vagy valamilyen közérdek
érvényre juttatására irányul, valamennyi
eljárásban megilleti a nyilatkozattételi
jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem
köti. Külön jogszabály, meghatározott
ügyekben az elõbbiekben megjelölt civil
szervezeteket ügyféli jogállással, vagy ki-
zárólag egyes ügyféli jogokkal (pl. az eljá-
rási cselekményekben való részvétel joga,
az eljárás irataiba való betekintés biztosí-
tása, jogorvoslathoz való jog) is felruház-
hatja. 

A Ket. új rendelkezéseket tartalmaz a
cselekvõképtelen és a korlátozottan cse-
lekvõképes személyek tanúnkénti meg-
hallgatására, idézésére vonatkozóan. Cse-
lekvõképtelen személyt (pl. 14 éven aluli
gyermeket) csak akkor lehet tanúként
meghallgatni, ha a vallomásától várható
bizonyíték mással nem pótolható, továbbá
a meghallgatást csak a tanú törvényes kép-
viselõjének jelenlétében lehet lefolytatni.
A meghallgatásnak megfelelõ légkörben,
a cselekvõképtelen személy számára ért-
hetõ módon kell megtörténnie, indokolt
esetben ez törtéhet a cselekvõképtelen

személy lakóhelyén is. A korlátozottan
cselekvõképes személy, vagy az olyan
személy, aki szellemi, valamint egyéb ál-
lapota miatt korlátozottan képes megítélni
a tanúvallomás megtagadásának jelentõ-
ségét, tanúként csak akkor hallgatható
meg, ha vallomást kíván tenni és a törvé-
nyes képviselõje ehhez hozzájárul. Meg-
hallgatásánál törvényes képviselõje jelen
van. 

Fontos új rendelkezése a Ket.-nek, mely
lehetõvé teszi, hogy a tanú a vallomását
írásban is megtehesse. A tanúvallomás
írásban való megtételének lehetõsége
azonban a tanúnak nem alanyi joga, a ha-
tóság dönti el, hogy engedélyezi-e, az
adott eljárásban ez a megoldás alkalmaz-
ható-e. 

A módosítás érintette a Ket.-nek a ha-
tósági ellenõrzésre vonatkozó szabályait
is. E körben kiemelendõ, hogy a hatóság-
nak ellenõrzési tervet kell készítenie,
mely tartalmazza legalább az elõre üte-
mezett ellenõrzések tárgyát, az ellenõrzé-
si idõszakot az ellenõrzések ütemezését,
eszközét, valamint a hatóság vezetõje ál-
tal meghatározott egyéb adatokat. Az el-
lenõrzési tervet a hatóságnak a honlapján
és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségé-
ben közzé kell tenni. Ilyen módon kell
közzé tennie a hatóságnak az ellenõrzési
jelentését is. A Ket. módosítás lehetõsé-
get ad továbbá arra, hogy a hatóság elsõ
alkalommal, ha annak jogszabályi feltét-
elei fennállnak csak felhívással éljen,
melyben felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre és - legalább 20 napos
határidõ megállapításával - kötelezze an-
nak megszüntetésére. 

2012. április 1. napján lépnek hatályba a
Ket.-ek az elektronikus ügyintézésre vo-
natkozó szabályai, melyek lehetõséget ad-
nak arra, hogy az ügyfél maga választhas-
sa meg a számára legkényelmesebb, legki-
sebb teherrel járó ügyintézési formát. n

Sajtóközlemény

Hatékonyabb közigazgatási eljárás
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 2012. évi fontosabb módosításairól
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Továbbra is Széles János irányítja a
Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetségét. Így döntött egybehangzó
voksolásával 2012. március 18-án a
szervezet tisztújító közgyûlése. 

n BALOGH EMESE

A közgyûlésen Zámbó Péter az Orszá-
gos Polgárõr Szövetség képviseletében
volt jelen. Mint mondta, jól elõkészítetten,
a szabályokat betartva zajlott a tisztújítás,
mely során egyhangú szavazással ismét
Széles Jánost választották a szervezet ve-
zetõjéül.

Zámbó Péter a legfrissebb törvényi
változások kapcsán is kifejtette vélemé-
nyét, miszerint a húsz éve létezõ polgár-
õrség tapasztalatainak összegzését tartal-
mazzák a törvényi változások; a konkrét,
mindenki által követhetõ szabályok erõ-

sítik a polgárõrség társadalmi elismertsé-
gét.

Széles János elnök az elõzõ évre vonat-
kozóan elmondta: sikerként könyveli el,
hogy egyetlen tagszervezet sem szûnt meg
Tolna megyében, sõt a polgárõrök száma
növekedett. A 2012-es esztendõben elsõ-
sorban a kistelepülések egyesületeinek
mûködését szeretnék segíteni - mondta
Széles János -, valamint az idõsekkel való
kapcsolattartást fejleszteni. 

A közgyûlésen díjátadásra is sor került.
Három polgárõr arany, ezüst, illetve
bronz polgárõr érdemkeresztet vehetett
át, valamint díjjal ismerték el Simonné
Gurics Annamária pénzügyi feladatok-
ban ellátott munkáját, illetve Dr.
Marcsek Sándor bonyhádi rendõrkapi-
tány a polgárõrséget kiemelten támogató
tevékenységét. n

Polgárõr tisztújító közgyûlés

Az elmúlt hónapban megnövekedett a
helyi rendõrõrs állományának munká-
ja. Kulcsár Szabolcs õrsparancsnokot
kérdeztük a földvári bûnesetekrõl, sza-
bályszegésekrõl.

n BALOGH EMESE

Rendszeresen hajtottak és hajtanak vég-
re közterületeken akciókat a helyi rend-
õrök - tudtuk meg a parancsnoktól. Sajnos,
továbbra is gyakori, hogy az autósok tiltott
helyen parkolnak, túllépik a sebességkor-
látokat, ittasan ülnek volán mögé. Bár
többször figyelmeztették már a médián ke-
resztül is a kerékpárosokat, motorkerékpá-
rosokat, még mindig tipikus, hogy kivilá-
gítatlanul, láthatósági mellény nélkül köz-
lekednek.  Éppen ezért a közúti ellenõrzé-
seket tovább folytatják az õrs munkatársai
- mondta Kulcsár Szabolcs.

Az elmúlt hetekben közterületeken, szóra-
kozóhelyeken, italkimérésekben végeztek
ellenõrzést a rend õrei, s több alkalommal je-
lezniük kellett városunk jegyzõjének, hogy a
szórakozóhelyek tulajdonosai nem tartották
be a mûködési engedélyben meghatározott
nyitvatartási idõt. Kulcsár Szabolcs elmon-
dása szerint folyamatosan ellenõrizni fogják
a nyitva tartás betartását, hiszen a lakók nyu-
galmát csak így lehet biztosítani.

A rendõrök az elmúlt hetekben több al-
kalommal intézkedtek kábítószer fo-
gyasztás kapcsán, többek között közúti
ellenõrzéskor, mikor is nyilvánvalóvá
vált, hogy a gépjármû vezetõje drogot fo-
gyasztott. 

Az idei év elsõ vására is bõven adott
feladatokat a helyi rendõröknek, akik a
polgárõrökkel együttmûködve biztosítot-
ták a közrendet, irányították a parkoló-
kat, illetve a hatos úti forgalmat. Becslé-
sek szerint 30-35 ezren látogattak el a
nap folyamán a vásárba, ahol a körülte-
kintés, a türelem hiányából fakadó kisebb
konfliktusok adódtak mindössze. n

Rendõrségi hírek

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

Kulcsár Szabolcs
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Drogmegelõzés
Kurdics Mihály nyugalmazott rendõr-
ezredes tartott 2012. március 23-án
drogellenes elõadást a Magyar László
Gimnázium diákjai számára. 

n BALOGH EMESE

Kurdics Mihály 1984 óta foglalkozik a
kábítószer témakörével. Nyugdíjazásáig a
Bács-Kiskun Megyei Bûnmegelõzési Osz-
tály munkatársaként, vezetõjeként kábító-
szeres ügyek felderítése volt a munkája, és
már ekkor szervezett kábítószer-ellenes
programokat, tartott elõadásokat szakem-
bereknek és laikusoknak. Több könyv,
cikk szerzõjeként, a téma hiteles elõadója-
ként mára országszerte ismert, gyakran ké-
rik fel ismeretterjesztésre a határon túli
magyarlakta területeken is.

Elõadásait gyakorlatból szerzett tapasz-
talataira építi. Mint mondja, célja, hogy a
gyerekekkel, fiatalokkal megértesse: a he-
lyes döntést nekik kell meghozniuk akkor,

ha drogközelbe kerülnek.
Elmondása szerint a tiltás önmagában

semmit sem ér, már csak azért sem, mert
az emberek többsége késztetést érez a til-
tott dolgok kipróbálására. Programja ép-
pen ezért a kétirányú felvilágosítás. Bemu-
tatja - adatokkal, esetekkel, aktív rendõri
munkája során készült képekkel gazdagon

alátámasztva - mi történik, ha
valaki droghoz nyúl, s a arra is
felkészíti hallgatóságát, ho-
gyan kell nemet mondani a
drogot kínálóknak.

Kurdics Mihály hangsúlyoz-
ta: a kábítószer jelen van a min-
dennapjainkban. Nincs Ma-
gyarországon egyetlen olyan te-
lepülés sem, ahol 10-15 percen
belül ne lehetne bármiféle drog-
hoz hozzájutni. Ezt tudják már
a 12-15 éves gyermekek is, ép-
pen ezért a szakembereknek, a
szülõknek, pedagógusoknak
tenniük kell azért, hogy a drog-

gal való találkozáskor a gyerekek, fiatalok
tudjanak nemet mondani.

Kulcsár Szabolcs helyi rendõrparancs-
nok tájékoztatása szerint az elõadás nem
egyszeri alkalom volt; Kurdics Mihályt
felkérték más célközönséghez szóló drog-
ellenes elõadások megtartására is váro-
sunkban. n

Felhívás
Használaton kívüli elektromos
és elektronikai berendezések
gyûjtése

Használaton kívüli háztartási kis- és

nagygépek (mosógép, mikrohullámú sü-

tõ, hûtõgép, porszívó, konyhai robotgé-

pek, fürdõszobai kisgépek stb.); szóra-

koztató elektronikai cikkek; IT elektro-

nikai berendezések; barkácsgépek; játé-

kok gyûjtését szervezi meg a polgármes-

teri hivatal.

Helyszín: Szerb templom melletti par-

koló (Dunaföldvár, Kossuth L. u.).

Idõpont: 2012. április 28. 8-14 óráig.

Kérjük, berendezéseiket az „ENVI-

ROINVEST Zrt. elektronikai hulladék-

gyûjtés“ felirattal ellátott gépjármû ve-

zetõjének adják át! 

Elektromos eszközeiket ne helyezzék

ki szemétgyûjtõ konténerekhez, vala-

mint ne adják át hulladékkezelési enge-

déllyel nem rendelkezõ alkalmi begyûj-

tõknek! n

Felhívás
a IV. alkalommal megrendezen-
dõ DUNAMENTI TELEPÜLÉ-
SEK BORVERSENYÉN való
részvételre.

A Dunaföldvári Szent Rókus Borlovag-
rend IV. alkalommal rendezi meg a
Dunamenti települések boros gazdái által
készített borok versenyét. 

A borversenyre nevezett borokat okle-
veles borbírálók, nemzetközileg elismert,
történelmi borvidékeinkrõl érkezõ borá-
szokból álló zsûri bírálja el.

A borversenyre nevezni lehet fehér-,
rosé- és vörösborokkal, évjárat megköté-
se nélkül.

A borverseny helye: 7020 Dunaföldvár,
Rátkai köz 2. (várudvar, ispánház)

A borverseny ideje: 2012. április 21-én
9 óra.

A bormintákat a dunaföldvári várban
lévõ ispánházban kell leadni, 2012. ápri-
lis 18-án  14 és 18 óra között.

A versenyre nevezett borokból fajtán-
ként 2 db 0,75 literes tisztára mosott, bo-
ros palackba töltött mintát kell leadni. A
vörösbor mintákat zöld, a rosé- és fehér-
borokat fehér üvegbe kell ledugózva elõ-
készíteni.

A palackokra fajtánként fel kell tün-
tetni: a bortermelõ nevét, a bor fajtáját,
elnevezését és a bor termõhelyét, évjá-
ratát.

A borverseny díjainak átadására
2012. május 1-jén 10 órakor a duna-
földvári Szent Rókus kápolnánál meg-
rendezett borlovagrendi ünnepségen ke-
rül sor. 

A borverseny lebonyolításának költsé-
geihez való hozzájárulás: 500 Ft/fajtán-
ként.

A borverseny költségeihez való hozzá-
járulás összegét a nevezési lap leadásakor
kell megfizetni.

A borversenyen bírált borokat a zsûri
20 pontos bírálati rendszerben értékeli:
aranyérem, ezüstérem, bronzérem, okle-
vél minõsítéssel.

A borversenyen induló fehér- és vörös-
bor kategóriában a 2011-es évjáratúak kö-
zül legjobbnak minõsített bor tulajdonosa
1 éven keresztül viselheti a „DUNA-
MENTI TELEPÜLÉSEK  LEGJOBB
BORA“ címet.

A borversenyrõl bõvebb tájékoztatás a
06-30-217-9975 telefonszámon  illetve
istvan.dukai61@gmail.com  e-mail címen
kérhetõ.

Borbaráti tisztelettel: Dukai István, a
Szent Rókus Borlovagrend  nagymestere. n

Kurdics Mihály
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Határszemle
Idén a március elején beköszöntõ szo-
katlanul enyhe idõ következtében a kul-
túrnövények is korábban kezdtek éle-
dezni, fejlõdni. Ennek következménye,
hogy a mezõgazdasági munkák koráb-
ban kezdõdtek. 

n SZABADOS SÁMUEL

Dr. Sûrû Jánossal tartottunk határszem-
lét, aki szakemberként értékelte a telet és
beszélt az éppen aktuális teendõkrõl. El-
mondása szerint a gabonafélék jól teleltek.
A búza szépen fejlõdik, különösen ott,
ahol õsszel mûtrágyáztak. A csapadékhi-
ány sajnos problémát jelent. Mivel az elõ-
rejelzések szerint tavasz során sem várha-
tó bõ csapadék, a termelõk számára alap-
vetõ feladattá vált a talajnedvesség tartal-
mának megõrzése. Tartózkodniuk kell a
talajforgatástól, a tárcsázástól, mert ezek a
beavatkozások gyorsíthatják a kiszáradást.
Célszerû a talaj lezárása például simítással,
s a tavaszi mûtrágyázás után gyûrûs hen-
gerrel érdemes bedolgozni az anyagot a
földbe. 

A gyomirtást nem kell túl korán kezdeni
- mondta Dr. Sûrû János.  Meg lehet várni,
amíg a nagyobb gyomok, mint például a
folyondár megjelennek. 

Szépen élték át a telet a gyümölcsfák
is, a korai meleg hamar beindította a rü-
gyeket. Nagy szerencse, hogy március-

ban nem volt erõs fagy. A lemosó per-
metezést idõben meg kell kezdeni, mert
vannak kórokozók, melyek a rügy pikke-
lye alatt húzódnak meg. A csapadék a
gyümölcsfáknak is hiányzik, de a száraz-
ság elõnye, hogy a növényeket támadó

betegségek kialakulásának kisebb az
esélye. 

Szépen fejlõdnek a szõlõrügyek is; a fagy-
kár nem volt jelentõs. A metszést idén korán
lehetett kezdeni. Egyre inkább terjed az az
eljárás, hogy a venyigét gépi úton felapróz-
zák, és a mûtrágyával együtt a talajba szánt-
ják. Ez egyben a szerves anyag utánpótlását

is jelenti. Kora tavasszal elsõd-
leges az atkák elleni védeke-
zés. Fõleg kéntartalmú szerek-
kel érdemes permetezni, ezek
egyben a lisztharmat ellen is
védelmet jelentenek. A csapa-
dék a szõlõnek is hiányzik, de
mint más kultúráknál, itt is ki-
sebb a betegségek kialakulásá-
nak esélye. 

Az elõjelek tehát kedve-
zõek, de még hosszú a te-
nyészidõ. Sok múlik a tava-
szi és nyári idõjárási viszo-
nyokon. n

Dr. Sûrû János

Harmadik alkalommal szerveztek a böl-
csõde dolgozói jótékonysági bált
Dunaföldváron.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Nemcsak a bölcsis gyermekek szülei,
hanem kisebb baráti társaságok is elláto-
gattak a jó hangulatú rendezvényre, ame-
lyet az idén is Vár étteremben rendeztek
meg. Bálint Erika, a bölcsõde vezetõje
elmondta, hogy a vacsora elõtt mûsorral
is kedveskedtek a vendégeknek, amely-
rõl az Ízisz hastánccsoport gondoskodott.
Az ovis csoport kezdte a bemutatót, majd
korosztályonként mindenki táncolt, vé-
gül a felnõttek zárták a programot. A va-
csorát tánc, majd tombolahúzás követte,
s a vigasság egészen hajnalig folytató-
dott.

Az elsõ bölcsõdés bál célja egy alapítvány
létrehozása volt, amely azóta is jól mûködik;
a további bálokkal pedig ennek az alapít-
ványnak a számláját gyarapították. A bevé-
tel szempontjából is sikeres volt a rendez-
vény, ugyanis kerek 100.000 forintot tudtak

elkönyvelni a szervezõk. Az idei bál célja a
bölcsi udvarának rendbetétele, megszépíté-
se, amit az említett összegbõl már el lehet
kezdeni. A bölcsõde munkatársai remélik,
hogy az alapítvány számlájára kerülõ adó
egy százalékokkal is hozzá tudnak járulni
ehhez a munkához.

A nevelési év a bölcsõdében is tart, és
számos izgalmasnak ígérkezõ rendezvény
vár még a kisgyermekekre: húsvéti családi
délután, gyereknap, évzáró parti. n

Jótékonysági bál a bölcsõdéért

Bálint Erika
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Március végén tartotta évi közgyûlését a
szeretetszolgálat városi csoportja. Jákli
Viktor egyesületi elnök beszámolójában
kiemelte, hogy eseményekben és felada-
tokban gazdag évet tudhatnak maguk
mögött. 

n SZABADOS SÁMUEL

Az alapfeladat a rászorultak segítése, a ka-
ritatív tevékenység - mondta Jákli Viktor.
Ez nemcsak az anyagi javak adományozá-
sát, hanem egyfajta lelki segítségnyújtást is
tartalmaz. Az idõs, beteg, egyedülálló embe-
rek számára fontos a jó szó, a bátorítás és a
tudat, hogy áll mellettük valaki, figyel rájuk,
s baj esetén segítséget tud nyújtani. 

A támogatásra szorultak száma évrõl év-
re nõ, de szerencsére sok adományt kapnak
a helyi máltások, így az igényeket általá-
ban sikerül kielégíteni. A csoport munkája
kiterjed a környezõ térségre is, ezt bizo-
nyítja, hogy 15 településen osztottak bébi-
ételeket az elmúlt évben. 

Jól mûködnek a külföldi kapcsolatok is.
A németországi Niederaichbach szerveze-
te sok adományt küldött Földvárra. A
dunaföldváriak a múlt évben is támogatták
az erdélyi gyermekotthon hálózat intézmé-
nyeit különbözõ adományokkal. 

A közgyûlés vendége volt Tállai Ferenc,
az országos szolgálat külföldi referense; az
õ közremûködésével jött létre három éve a
németországi testvérkapcsolat. Tállai Fe-
renc örömét fejezte ki, hogy az együttmû-
ködés azóta is hatékony.

Szentgyörgyváry Károly, a dél-dunántú-
li régió vezetõje folyamatosan nyomon kö-
veti a helyi szervezet munkáját. Kiemelte
az aktivitást és az aktualitásokra való
gyors reagálást. Példának említette, hogy a
földvári szervezet elsõk között vitt segélyt
a katasztrófa sújtotta Kolontárra. A legfris-
sebb tapasztalatait is megosztotta a jelenle-
võkkel. Elmondása szerint folyamatosan
nõ azon beteg emberek, családok száma,
melyek a számláikat kifizetve szinte az
éhezés szintjéig jutnak el. Nem kérnek se-
gítséget, nem panaszkodnak, problémáik-
ról szinte senki sem tud. Ezeknek az embe-
reknek, családoknak a felderítését és támo-
gatását kell felvállalnia a jövõben a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat szervezetei-
nek. n

Mozgalmas évet zárt a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
dunaföldvári csoportja

„Jól csak a szívével lát az ember.

Ami igazán lényeges,

az a szemnek láthatatlan“

(A. de Saint-Exupéry)

n SIMON ISTVÁN REFORMÁTUS LELKÉSZ

Az angyalok is láthatatlanok.
Ily módon észrevétlenül ténykednek kö-

rülöttünk, s bármilyen hûségesen is szol-
gálnak minket, mi mit sem tudunk róluk.
Kivéve azokat a veszélyes helyzeteket,
amikor meg vagyunk gyõzõdve róla, az õr-
angyalunknak köszönhetjük, hogy a ha-
junk szála sem görbült, pedig görbülhetett
volna. Ilyenkor hálásak vagyunk, többet
gondolunk rájuk, de aztán újra megfeled-
kezünk róluk, és ismét a feledés homályá-
ba merülnek ezek a kedves égi lények, de-
rék, fényes legények, az Isten országának
utazó nagykövetei, ahogy Pilinszky nevezi
õket; „a mennyek állatai“.

Kik õk valójában, egyáltalán léteznek-e,
vagy csak az emberi képzelet és szükség

szülöttei, akiket a magunk képére teremtet-
tünk. Hol nõnek, hol férfinak képzeljük
õket és nagy fehér szárnyakat ragasztunk a
hátukra, hogy legyen mivel közlekedniük
Ég és Föld között. Nos, az angyalok igazá-
ból szellemi lények, hírnökök és testõrök
egy személyben. (Az angelosz; görög szó;
hírnököt jelent, innen származik az Angé-
la keresztnevünk.  Jákob, álmában lát egy
égig érõ létrát - Jákob lajtorjája -, amelyen
angyalok járnak le s föl, a tetején pedig az
Úr áll, aki ezt üzeni hûséges hírnökeivel-
„megáldalak, veled leszek, nagy néppé
teszlek.“ 

Azonban nemcsak álmunkban találkoz-
hatunk angyalokkal és a hírekkel, amiket
nekünk hoznak. Ábrahám három vándort,
három férfiút látott vendégül, akik igazá-
ból hírnökök voltak, hírt hoztak a két idõs-
nek arról, hogy „esztendõ“ múlva Sárának
fia születik. 

Mivel az angyalok láthatatlanok, ezért
gyakran emberi alakban jelennek meg kö-

zöttünk. Szoktuk is mondani azoknak, akik
fontosak nekünk, akiket szeretünk, s akik
ugyancsak segítenek és szeretnek minket,
hogy angyalom, angyalkám.

Õk az ún. angyal-emberek vagy ember -
angyalok, akik üzenetet hoznak, hordoz-
nak, amely mindössze ebbõl három szóból
áll: „az Isten szeretet.“

Természetesen nemcsak szavakkal, ha-
nem tettekkel is tanúskodnak e szavak iga-
záról. Vannak közöttük híresek, akiket so-
kan ismernek és szeretnek. Például Albert
Schweitzer, aki kórházat épített a bennszü-
lötteknek Afrikában, Teréz anya, aki istá-
polta a haldoklókat Indiában, vagy Raul
Wallenberg, a svéd diplomata, aki oly sok
zsidó üldözöttnek mentette meg az életét, s
idén lenne száz esztendõs. Vannak közöt-
tünk is, a mi környezetünkben is ilyen em-
berek vagy angyalok. Az egyik ilyen
Oszoli Piroska néni, Földvár ihletett festõ-
je, gyönyörûségeinek hû megörökítõje és
hírvivõje, aki nem oly rég töltötte be 92.
életévét. Tisztelettel és szeretettel köszönt-
jük õt, s vele városunk más nagy öregjeit,
közöttük a 85 éves Bíró Józsefet, a 80 Ü

Angyalok és Emberek
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esztendõs Gallai Sándort és mindazo-
kat, akik mostanában, hozzájuk hasonlóan
jubilálnak. Az idõsek magas koruknál fog-
va sok nehézséggel küzdenek, kívánjuk,
hogy testi és lelki békességet is találjanak
maguknak.

Az angyalok láthatatlanok, ezért bárhol
és bármikor meg tudnak jelenni, akár em-
beri alakot is öltve magukra. Nemrégiben
jómagam is találkoztam egy ilyen „testet
öltött“ angyallal. A hagyomány szerint
hímnemûek az angyalok, de nekem még-
is egy kedves doktornõ képében jelent
meg az orvosi rendelõben. Miután hellyel
kínált és a nevemen szólított, a röntgen-
felvétel alapján elmondta, hogy korábban
ugyan volt egy kis „bajom“, de most már
minden rendben van, egészséges vagyok.
Nagyon örültem a jó hírnek, de még job-
ban annak, hogy egy angyallal találkoz-
tam, aki együtt tudott örülni velem, ami-
kor közölte a hírt, hogy minden rendben
van az egészségem körül. A viselkedése
olyannyira meglepett, hogy gyanakodni
kezdtem, és rájöttem, hogy ez a jóságos

valaki nem más, mint egy angyal. Egy
hétköznapi csodának lehettem részese,
amelyben nem egy orvos és egy beteg ta-
lálkozott egymással, hanem két ember, s
ebben a találkozásban az egyik felebarát-
jává tudott lenni a másiknak. Ennek a
csodának volt munkálója az angyal, aki
egy ember mosolyát, mozdulatát, szavát,
lényét és szeretetét vette kölcsön ahhoz,
hogy segíteni tudjon rajtam. 

Az angyalok láthatatlanok, ezért szíve-
sen beköltöznek az emberi szívekbe, érzé-
sekbe és cselekedetekbe. Egy gyermek-
könyvtáros vallomását hallottam a rádió-
ban, aki a könyvtárat nem kölcsönzési, ha-
nem közösségi helynek tekinti, ahol még a
nehéz sorsú gyermekek is menedéket talál-
nak. Számára nem a könyvek, hanem a
könyvet olvasó apró emberkék a fontosak,
akik a betûk mellé törõdést és szeretetet is
kapnak tõle. Történetesen Zsuzsának hív-
ják az angyalt - lehet, hogy az angyalok
mégiscsak nõnemûek? -, aki a gyermekek
elkötelezett, jóságos segítõjeként öltött
testet egy budapesti könyvtárban. 

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami iga-
zán lényeges, az a szemnek láthatatlan.“

Az angyalok láthatatlanok, észrevétle-
nül, de annál hasznosabban tevékenyked-
nek körülöttünk. Õk olyan fényes lények,
hogyha tetten akarjuk érni õket, akkor a
fény és a világosság világa felé kell fordul-
nunk, mert az az õ hazájuk. Az ars poeticá-
juk pedig a következõ lehet: „akiben a vi-
lágosság lelke él, az álljon elõ és kalapács-
csal, vagy a nélkül, de küzdjön a vilá-
gosságért.“(Ady)

A transzparencia elmélet az angyalokra
nézve is igaz, ugyanis õk olyanok, akik a
fényt, a világosságot nem elnyelik, hanem
magukon átengedik.

Egyszer egy kisfiútól megkérdezték, kik
a szentek, s a gyermek, aki sokszor gyö-
nyörködött a színes templomablakokban
„fényeskedõ“ szentekben, így válaszolt:
azok a szentek, akiken átragyog a napfény!
Az angyalok ugyan láthatatlanok, de az Is-
ten fénye rajtuk is átragyog. Engedjük,
hogy ez a fény minket is átjárjon, rajtunk
keresztül is átragyogjon. n

Ü

Tanulni jó!
A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár-
ban 2012. március 22-én pedagógusok-
nak, kisiskolásoknak és szüleiknek tar-
tott elõadást Petkes Csaba, aki közel
húsz éve foglalkozik az általános iskolá-
sok tanulási módszertanával.

n BALOGH EMESE

Az elõadó harmadik osztályos kortól
ajánlja a tanulás tanításának megkezdé-
sét. Mint mondta, az elsõ két évfolyamon
még az írás, az olvasás, a számfogalom
és szövegértõ olvasás elsajátítása ró sok
feladatot a kisdiákra és tanítójára, ekkor
még nem foglalkoznak a klasszikus érte-
lembe vett tanulással. Harmadik osztály-
tól kezdve - amikor a gyermek már önál-
lóan olvas - lehet elkezdeni a tanulás
módszertani alapjainak elsajátítását. En-
nek során a kisdiák megtanulja a lényeg
kiemelését, a folyamatos munka eredmé-
nyeképp önállóan is el tud igazodni a
szövegben.

A felsõ tagozatosokat - Petkes Csaba
szerint - az önálló vázlatírás, az áttekinthe-
tõ vizuális megjelenítés illetve a jegyzete-
lés elsajátítására kell megtanítani. Gyakori
hiba, hogy csak azt mondjuk meg a gye-
reknek, hogy mit kell megtanulnia, a ho-

gyant, a módszert nem - mondta az elõadó.
Pedig szerinte az ötletek, a jó módszerek
elsajátításával a diákok eredményesebbé
válnak. Ezt maga is tapasztalja. Négy éve
vezet 60 órás „Tanulni jó!“ tanfolyamokat,
melyeken a gyerekekkel együtt alakítják át
a játékot a tanulás eszközévé, illetve sajá-
títják el a tanulási módszereket, ismerik
meg a vázlatkészítés, a tananyagfeldolgo-
zás különbözõ formáit.

A mai gyermekek - mondta Petkes Csaba -
egy vibráló hatásokkal teli világban nõnek
föl. Csupán a szóra nem nagyon figyelnek.
Valami varázslás, érdekesség, effekt kell,
hogy legyen a pedagógus tarsolyában ahhoz,
hogy megszerezze a figyelmüket. Tanórán
mintákat kell mutatni a tanulásra; olyan tevé-
kenységi formákra építve kell megszervezni
a tanórákat, amelyek során a tankönyvi anyag
élménnyé, alkotássá válik a diák számára. n
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n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen
megyei döntõbe jutottak:

Klopcsik Karolina 5.a
Pálfi Anna 5.a
Kõbányai Dénes 6.b
Nagyházi Tamás 6.a
Tóth Kamilla 6.b
Márkus Klaudia 8.c
A megyei forduló április 21-én lesz!

Bendegúz NYELVész megyei forduló:
2. helyezett: Kõbányai Dénes 6.b
3. helyezett: Tóth Kamilla 6.b
5. helyezett: Baráth Mira 6.c
6. helyezett: Sípos Biborka 6.a
6. helyezett: Baglyas Márton 8.c

Országos Lotz János szövegértési és he-
lyesírási verseny megyei döntõbe jutott:

Márkus Klaudia 8.c
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd“ verseny
megyei forduló:

1. helyezett: Fafka Borbála 6.b

Országos TITOK Arany János magyar
verseny:

8. helyezett: Kõbányai Dénes 6.b
8. helyezett: Tóth Kamilla 6.b
9.helyezett: Pálfi Anna 5.a 

Babits Mihály szavalóverseny, Szekszárd:
1. helyezett: Fafka Borbála 6.b, ezzel a

megyei fordulóba jutott
Duna-melléki Petõfi szavalóverseny, Solt:

1. helyezett: Pálfi Anna 5.a
„Dunaföldvár, szeretlek“ városi vetélkedõ:

1. helyezettek: 
Márkus Klaudia, Horog Mariann, Horváth

András, Lóki Bence (8.b és 8.c osztályosok)
3. helyezettek:
Bereczky Ádám, Kovács Ferenc, Kuti Ist-

ván, Niver Patrik (7.a és 7.c osztályosok)
Magyar László Gimnázium versenye:

1. helyezettek:
Márkus Klaudia, Gema Szabolcs,

Krizsán Anett
Apáczai komplex természettudományi
versenyen megyei 1. helyezés és országos
2. helyezés:

Baglyas Márton, Görög Ferenc, Gema
Szabolcs
„Fizibox“ országos pályázat, melynek
nyereménye 100.000 forint értékû fizikai
felszerelés:

Görög Ferenc, Tarafás Anna, Gema Sza-
bolcs, Baglyas Márton
Kenguru nemzetközi matematika ver-
seny:

1. helyezett: Gema Szabolcs 8.c
Curie matematika verseny megyei forduló:

6. helyezett: Baglyas Márton 8.c
9. helyezet: Gema Szabolcs 8.c

Bonyhádi matematika verseny:
1. helyezett: Gema Szabolcs 8.c
2. helyezett: Baglyas Márton 8.c

Zrínyi matematika verseny megyei fordu-
ló:

6. helyezett: Baglyas Márton 8.c
Curie kémia verseny megyei forduló:

1. helyezett: Baglyas Márton 8.c
Hevesi megyei kémia verseny:

1. helyezett: Baglyas Márton 8.c
Öveges megyei fizika verseny: 

1. helyezett: Baglyas Márton 8.c
Apáczai országos természettudományi
verseny:

1. helyezett: Baglyas Márton 8.c n

Versenyeredmények
A Beszédes József Általános Iskola felsõ tagozatának
idei tanévi eredményeit olvashatják.

A mikrotérség iskolásai vettek részt a
városunkban rendezett népdaléneklési
versenyen.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Nemcsak a helyi diákok, hanem
Bölcskérõl és Madocsáról is sokan ne-
veztek a programra, amely április 6-án
zajlott a Harmónia Zeneiskola szervezé-
sében. Több korcsoport képviseltette ma-
gát, ezért mind a csoportos, mind az
egyéni produkciók kategóriákra tagolód-
tak: az alsó tagozatosok, a felsõ tagozato-
sok illetve a gimnazisták külön elbírálás
alá kerültek.

A verseny egyre népszerûbb a gyerekek
körében, minden évben többen jelentkez-
nek. A mostani volt a rekord: 78 fõt vártak
a szervezõk, összesen 23 mûsorszámmal.
Nemcsak a létszám, de a színvonal is évrõl
évre magasabb; egyre ügyesebbek, képzet-
tebbek a diákok. 

A verseny témája mindig az aktuális év-
hez köthetõ. Az idén a szokásdalok közül
lehetett válogatni felkészüléskor. A zsûri
tagjai pártatlan szakemberek voltak: Hor-
váth Péter, a zeneiskolából, Vida
Ferencné, nyugdíjas énektanár és Teleki
Károly, aki egykor néptánccsoport vezetõ
volt. Õk rendkívül hasznos értékelésekkel
gazdagították a résztvevõket.

A szervezõk, közöttük a fõ koordinátor
Telekiné Rábai Melinda és a dunaföldvári

zeneiskola pedagógusai köszönik a segít-
séget és támogatást az általános iskola ala-
pítványának 
Eredmények:

Alsó tagozat, egyéni kategória:

1. helyezett: Fafka Júlia (BJÁI)
Alsó tagozat, csoportos kategória:

1. helyezett: Csillagvirág csapat (2. osztály)
Felsõ tagozat, egyéni kategória:

1. helyezett: Íjjas Noémi (MLG 7.o.)
2. helyezett: Holmi Boglárka (MLG 7.o.)
3.helyezett: Benics Evelin (KJÁI 7.o.)
Felsõ tagozat, csoportos kategória:

1. helyezett: Pünkösdi rózsa csapat
(MLG)

Ezen kívül rengeteg különdíjas produk-
ció született. n

Népdaléneklési verseny
Dunaföldváron

Fafka Júlia
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Bod Péter könyvtártudós születésének
300. évfordulója alkalmából szerveztek
vetélkedõt az ötödik osztályos diákok
számára a városi könyvtárban.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

A városi könyvtár dolgozója, Tomon
Adrienn ötlete alapján elsõ alkalommal ke-
rült sor egy izgalmas, jó hangulatú vetélke-
dõre az általános iskola ötödikesei részére.
A rendezvény címe: A könyvtár, mint kö-
zösségi tér. Már ebbõl is kiderül, a prog-
ram célja elsõsorban az volt, hogy a gyere-
kekkel megkedveltessék az olvasást, a
könyvtárba járást.

A csapatverseny elõzetes feladattal in-
dult: egy fogalmazást kellett írniuk a ver-
senyzõknek arról, hogy mit gondolnak a

könyvtárról, milyen programokat szeretné-
nek látni a könyvtárban. Ezen kívül min-
denkinek el kellett olvasnia négy különbö-
zõ szerzõ egy-egy novelláját, mert a verse-
nyen ezekkel a mûvekkel kapcsolatos írás-
beli, illetve szóbeli feladatokkal találkoz-

tak. A vetélkedõ során számot adtak a
szerzõk életrajzi adatairól is a gyerekek, s
több, csak a könyvtárban elvégezhetõ fel-
adatot oldottak meg (pl. szótárakból keres-
tek ki meghatározásokat).

Tomon Adrienn elmondta, hogy a diá-
kok nagyon ügyesen felkészültek, színvo-
nalas munkák születtek s a szóbeli felada-
tok is jól sikerültek. Szeretné ezt a progra-
mot folytatni, s ha sikerül, hagyományt te-
remteni belõle. Az ügyes szereplésért szép
jutalmakkal és élményekkel gazdagodva
indultak haza a kisdiákok.

Az eredmények:
1. helyezett: Pataki Zsófia, Kovács

Krisztina, Szabó Emese, Rabnecz Gréta
(az 5.b osztály)

2. helyezett: Körmendi Nikolett, Kör-
mendi Vivien, Tóth Boglárka, Hegedûs
Barbara (5.b osztály)

3. helyezett: Nyári Eugénia, Baranyai
Gréta, Görög Balázs, Faragó Roland (5.c
osztály) n

Április 6-ig volt látható a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban Molnár
Péterné horgolt csipketerítõinek tárla-
ta.

n BALOGH EMESE

Molnár Péterné Solton él. A horgolás
alaplépéseit még általános iskolában, gya-
korlati foglalkozásokon sajátította el, majd
az édesanyja segítségével bonyolultabb
minták elkészítésére is vállalkozott. Csa-
lád, gyerekek és munka mellett azonban

nem volt ideje e hobbira, így a horgolótût
és a cérnát, három éve vette ismét elõ, ami-
kor nyugdíjba ment. 

Ennek a három évnek a legszebb terítõi-
bõl állt össze a könyvtárbeli kiállítás. 

Molnár Péterné - elmondása szerint -
nyugdíjba vonulásakor az alapoktól kezdte
ismét a horgolást. Ebben nagy segítségére
voltak a szakfolyóiratok. Otthon, meg-
növekedett szabadidejében készíti asztalte-
rítõit; egy-egy nehezebb minta elkészítése
kihívást jelent számára. Mint mondta, hor-
golni nem olcsó szórakozás, de nagyon sok
örömöt okoz, és az ajándékozási problé-
mákat is megoldja. n

El van bütülve
Salamon Ferenc háromszéki szólások-
kal ismertette meg hallgatóságát a
Rátkay László Irodalmi Kávéház 2012.
március 20-án tartott összejövetelén a
Marcipán cukrászdában

n BALOGH EMESE

Salamon Ferenc fõ kutatási területe Há-
romszék (ma hivatalos nevén Kovászna
megye) mûvelõdéstörténete. E kutatómun-
ka egyik állomása az „El van bütülve“ (va-

lamely munkának a végére értünk a szerk.)

címû kötete, mely az Anyanyelvápolók Er-
délyi Szövetsége kiadásában jelent meg. A

szerzõ több ezer állandósult szókapcsola-
tot gyûjtött össze kiadványában annak bi-
zonyítékául, hogy a székely emberek nem-
csak hagyományõrzõk, de hagyományte-
remtõk is.

Salamon Ferenc a kávéházi esten a nyel-
vi leleményekkel teli, derûs, ízes, néha pi-
káns szólásokkal, azok jelentésével ismer-
tette meg hallgatóságát. Ezzel maradékta-
lanul teljesítette azt az önmaga számára
megfogalmazott célkitûzést, melyet kötete
ajánlásában olvashatunk:

„E kiadvány nem rejti véka alá azt a cél-
ját, hogy akik elolvassák, népszerûsítsék a
székely állandó szókapcsolatokat, melyek
mögött eredeti észjárás bújik meg.“ n

Vetélkedõ a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban

Csipkék a könyvtárban

Molnár Péterné
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Mezõgazdasági termelõk,

gazdálkodók figyelem! 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a
2012. évi területalapú támogatások elõfinanszírozását.

A finanszírozás maximális mértéke: az elõzõ évi támogatás 80%-a.
Használja ki a lehetõséget, s ebbõl

finanszírozza a 2012. év tavaszi munkáinak költségeit.
Részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke

Takarékszövetkezet kirendeltségeinél.

Mûvelõdési
Központ
Áprilisi programok

2012.04.14. SZOMBAT, 18:00
Zsigec musical gála 
A belépés díjtalan!

2012.04.18. KEDD, 14:00
FILHARMÓNIA
Ifjúsági hangversenybérlet 
„Tenorok“

2012.04.21. SZOMBAT, 16:00
Szezonnyitó a várban
A vár nyári programjainak ismertetése

„Terülj, terülj asztalkám!“ -
porcelánkiállítás megnyitója a Fafaragó
Galériában
Megnyitja: Kiss Éva

Kézmûves játszóház
Hõspróba bemutató
Ingyenes belépés a mûzeumokba és ingye-
nes tárlatvezetés
Közremûködik:

Jász András, jazz-szaxofon mûvész
Barta Zsolt, gitármûvész

2012.05.01.
Majális a Duna-parton
Duna-parti Grillparty és Spenót Fesztivál

9:00 Park
Duna-parti Grillparty és Spenót Fesztivál

10:00 Színpad
Levendula Mûvészeti Iskola
néptáncosai
Paksi Harmonika Együttes
Wake Up - hip-hop tánc
Löfan mazsorett csoport

13:00 Színpad
Duna-parti Grillparty és Spe-
nót Fesztivál - eredményhirde-
tés

14:00 Park
Erõs Emberek bemutatója az Országos
Bajnokság résztvevõivel

15:00 Színpad
Ördögszekér Táncegyesület
Német Nemzetiség Tánccsoport -

Györköny
Zumba bemutató
Kangoo bemutató
Ízisz hastánccsoport
Löfan mazsorett csoport
Zsigec musical
Szávolovics Gabriella és a Bojsza zenekar

18:00
A UNIQUE együttes mûsora

A nap házigazdája: Pataki Dezsõ

Egész nap: vidámpark, büfé, játszóház a
cserkészekkel, játszósátor Popeye filmek-
kel, hintós borkóstolás a borlovagrend bor-
házában. n
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Megyei sakkverseny a
Hunyadi parkban
A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny for-
dulójának elõször adott otthont
Dunaföldvár. A versenysorozat hatodik
fordulóját 2012. március 10-én tartották
a Hunyadi parki iskolában.

n BALOGH EMESE

Rozsnyay Mátyás Szabadszálláson szü-
letett 1831. május 14-én. Középiskoláit a
kecskeméti református kollégiumban vé-
gezte, majd a bécsújhelyi katonai akadé-
mia hallgatója lett, innen azonban 1848-
ban kilépett és a gyógyszerészi pályát vá-
lasztotta hivatásául.

Az egyetemi tanulmányait Pesten és
Bécsben végezte. Ezután mint a szabad-
szállási gyógyszertár kezelõje laboratóriu-
mában a kémiát tanulmányozta. 1861-ben
lett gyógyszerész Zombán, és itt nagy buz-
gósággal fogott annak a kérdésnek a meg-
oldásához, hogy miként lehet a kinin kese-
rû ízét elvenni annak érdekében, hogy a
gyermekeknek is adagolni lehessen. A fiu-
mei nagygyûlésen kutatásával elnyerte a
pályadíjat. Találmányát díjtalanul a köz-
egészségnek engedte át. E készítmény ké-
sõbb az egész világon elterjedt. 

A kininnel kapcsolatos kutatási sikere
lehetõvé tette, hogy Rozsnyay Aradon
megvegye a „Szentháromsághoz“ címzett
gyógyszertárat, ahol további kutatásait
folytatta. Itt halt meg 1895-ben.

Kevesen tudják, hogy Rozsnyay Mátyás
A sakkjáték elemei címmel  sakk-könyvet
is írt. Tõle származnak a sakkbábuk mai
elnevezései, mint a gyalog, huszár, bástya
stb., hiszen ezeket addig számtalan külön-
bözõ néven illették.

A Rozsnyay Mátyás Sakk Emlékver-
senyt Tolna megyében 1992 óta rendezik
meg.  Mára már nyolcfordulós versenyso-
rozattá vált, melyen Tolna megye ifjúsági

élsakkozói rendszeresen összemérik egyé-
ni és csapatszintû tudásukat. 

Dunaföldváron idén elõször Szmodics
László szervezésében a Hunyadi parkban a
Mezõföld Gimnázium és Szakiskola adott
otthont a versenynek, melyen négy kategó-
riában 59 versenyzõ ült a sakktáblákhoz.  

Molnár Béla, nemzetközi mester elmon-
dása szerint a Rozsnyay emlékverseny az
iskolai szakkörökbõl a versenyek világába
induló gyermekek számára remek lehetõ-
ség arra, hogy megmérettessenek, s arra is,
hogy tehetségükre felfigyeljenek. Mint
mondta, a magyar sakk a gyengébb feltéte-
lek ellenére is világszínvonalú. Sajnos
azonban, egyre kevesebben foglakoznak
Magyarországon sakkozással; következe-
tes nevelõmunkára, nagyobb tömegbázisra
lenne szükség ahhoz, hogy a világban kiví-
vott tekintélyünket meg tudjuk tartani. n

Építkeztek,
takarítottak a
horgászok
A korai tavasz hozta szép idõt kihasz-
nálva március 18-án szervezte második
környezetrendezõ akcióját a
Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület. 

n SZABADOS SÁMUEL

Kiss Lajos Csaba elnök tájékoztatója
szerint idén több mint hatvan aktivista vett
részt az akcióban; ez a létszám felülmúlta
a korábbiakat. Két helyszínen, a kis- dunai
horgásztanyánál és a dunaegyházi gátnál
folytak a munkálatok. Sokoldalú tevé-
kenység zajlott a nap során, mely szak-
munkát is igényelt. Szerencsére a horgá-
szok közt akadnak asztalosok, kõmûvesek,
lakatosok, akik ez alkalommal szakmáju-
kat is gyakorolták. Felállítottak egy beton
alapra helyezett, fából készült tábori WC-
t, melyre azért volt szükség, mert a vízöb-
lítéses mellékhelyiséget csak akkor lehet
használni, ha a gondnok a tanyán tartózko-
dik. 

Külön brigád foglalkozott a korhadt fák
kivágásával. A part közelében két nagy
nyárfa vált veszélyessé. Ágai töredeztek, a
nagy szél bármikor kidönthette volna õket.
A motoros fûrész hatékonyságának kö-
szönhetõen gyorsan kivágták és felaprítot-
ták a két idõs fát. 

Megtörtént a hagyományos tavaszi
nagytakarítás is: a lehulló leveleket, ága-

kat, a hónapok során elszórt szemetet be-
gyûjtötték. Valamint süllõfészkeket is tele-
pítettek, melyek a halak szaporodását segí-
tik majd elõ. 

A tanyától délre esõ partszakaszon öt új
horgászhelyet alakítottak ki. A beton alap-
ra helyezett asztalokat és padokat az ára-
dás sem sodorhatja el, s a kényelmes állá-
sok még vonzóbbá tehetik a kis- dunai hor-
gászparadicsomot. 

Említést kell tenni a fõzõbrigádról is, õk
Nagy Gábor vezetésével készítették az
ebédet, melyet a munkák befejezése után
közösen fogyasztottak el a résztvevõk. 

Kiss Lajos Csaba egyesületi elnök a jö-
võ évi terveket is felvázolta. Valószínû, ez
év során az egyesület tulajdonába kerül az
épület, ami után elkezdõdhet a külsõ, bel-
sõ felújítása. Erre már kétmillió forint
pénzalap gyûlt össze, amely összeg a mun-
kálatok megkezdéséig még remélhetõleg
növekedni fog. n

Kézilabda csapatunk
vezeti a tabellát
n SZABADOS SÁMUEL

Március közepén folytatódott a regioná-
lis kézilabda bajnokság, melyen Bács-Kis-
kun és Tolna megyei csapatok küzdenek
egymással a tavaszi fordulóban. A keret-
ben jelentõs változás nem történt, tavasszal
Soós Roland Dunaújvárosba igazolt. 

A földvári fiúk számára jól sikerült a té-
li alapozás. A bajnokságra való felkészülés
fontos állomása volt a március 3-án meg-
rendezett II. Földvár Kupa négy csapat
részvételével. A torna gyõztese veretlenül
a rendezõ földvári csapat lett Kiskunhalast,
Kecelt és Paksot megelõzve. A gólkirály-
nak járó különdíjat Törteli Olivér kapta. 

Csapatunk a bajnokságban is folytatta si-
keres szereplését. Három forduló során ve-
retlen maradt, és a Kiskunhalast elõtt elsõ
a tabellán. A halasiak egy mérkõzéssel Ü
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kevesebbet játszottak. 
Eredmények:
Dávod-Dunaföldvár 17:22,
Dunaföldvár-Baja 34:24,
Soltvadkert- Dunaföldvár 19:32. n

Koszorúzás Puskás
Ferenc születésnapján
2009-ben állított táblát Puskás Ferenc
emléke elõtt tisztelegve Dunaföldvár vá-
rosa és a Tolna Megyei Labdarúgó Szö-
vetség a helyi takarékszövetkezet épüle-
tének falán. Azóta minden évben Puskás
Öcsi születésnapján kis ünnepség kere-
tei közt emlékezik a város és a megyei
szövetség a világhírû labdarúgóra. 

n SZABADOS SÁMUEL

Puskás életútja több esetben kapcsoló-
dott városunkhoz. Az 1950-es években pá-
lyafutásának csúcspontján felesége rokoni
kapcsolatai által többször járt Földváron.
Barátokra tett szert, kijárt a helyi focicsa-
pat edzéseire, és lehozta egy barátságos fo-
cimeccs erejéig klubját, a Budapesti Hon-
védot, melyben akkor rajta kívül olyan vi-
lágsztárok játszottak, mint Bozsik, Czibor
vagy Grosics. A sporttörténeti jelentõségû
eseménynek több ezer nézõje volt. 

A több évtizedes emigráció után a nyolc-
vanas években hazatért. Ekkor Duna-
földvár volt az elsõ állomása, ahol néhány
hónapig feleségével együtt a Béke téri ház-
ban lakott a rokonainál. Rátalált a régi ba-
rátokra, kilátogatott a focicsapat bajnoki
meccsére. A késõbbiekben is többször
megfordult városunkban. 

Az idei megemlékezésen a városvezetés
részérõl Takács Zoltán önkormányzati
képviselõ, az MLSZ Tolna Megyei Igazga-
tósága nevében Ráthgéber László igazga-
tósági tag helyezett el koszorút, valamint
megkoszorúzta az emléktáblát a DFC ve-
zetõsége és a Holler UFC képviselõje. n

Sportbált rendezett a
Holler UFC
Régi hagyományt elevenített fel Holler
Ferenc, a Holler Utánpótlás FC elnöke,
mikor is március 31-én a városi sport-
csarnokban több mint kétszáz fõs sport-
bált rendezett. 

n SZABADOS SÁMUEL

Évtizedekkel ezelõtt hagyományai vol-
tak a hasonló a rendezvényeknek váro-
sunkban. A város sportszeretõ polgárai
sportágtól függetlenül egy kellemes estét
töltöttek el egymás közt, beszélgettek, szó-
rakoztak, táncoltak. Ezt a hagyományt sze-
rette volna feleleveníteni Holler Ferenc. 

Mint említette, napjainkban az egyesüle-
tek szûk körû vacsora keretei közt zárnak
évet. A sportbál ennél többet jelentett. Már
a külsõségek is jelezték, hogy nem min-
dennapi rendezvényrõl van szó. Az érkezõ
vendégek egy pohár italt és klubemblémás
kitûzõt kaptak a bejáratnál, de igazi megle-
petés a csarnok különleges ünnepélyessége
volt. A tízszemélyes körasztalok, a huzat-
tal bevont székek látványa mindenkit meg-
lepet. A sok virág, a lufik s a hangulatos
megvilágítás csak növelte az eleganciát.
Sokan csodálták meg a gyümölcsasztalt,
melynek igazi szenzációja a csoki szökõ-
kút volt. 

Este nyolc órakor Hagymási Zoltán
szakmai igazgató köszöntötte a vendége-
ket. Néhány szót szólt a klub múlt évi
munkájáról, majd felkérte Holler Ferencet,
hogy nyissa meg a bált. Ezután a Löfan
Mazsorett Csoport csinos lányai tartottak
látványos bemutatót. 

A vacsora után a nyolctagú budapesti
Vegas Showband foglalta el a színpadot;
nagyszerû hangulatot teremtettek az est so-
rán. Zenéjükre a tánctér percek alatt bené-
pesült. Az egyik szünetben rövid tûzijáték
kíséretében hatalmas focipálya alakú tortát

toltak be a terembe, melybõl mindenkit
megvendégeltek.

A tombolasorsolást nagy érdeklõdés kí-
sérte, hiszen a fõnyeremény egy kétszemé-
lyes, háromnapos barcelonai utazás volt
egy FC Barcelona focimeccs megtekinté-
sével. 

Az utolsó vendégek a hajnali órákban tá-
voztak a csarnokból. A sportbál elérte célját,
valóban sokak által emlegetett, közéleti ese-
ménnyé vált városunkban. A szervezõk már
a jövõ évi folytatáson gondolkodnak. n

Négy fordulót kellett
várni az elsõ
gyõzelemre
Megkezdte bajnoki szereplését a DFC,
megyei elsõ osztályú csapatunk. Január
elejétõl kemény munkával készült a ke-
ret a bajnoki rajtra. 

n SZABADOS SÁMUEL

A téli szünetben jelentõs személyi válto-
zások történtek a klub háza táján. Fodor
Szabolcs edzõt Kerekes Bála váltotta, aki
az ifjúsági csapat trénere volt õsszel. Erõ-
sített is a gárda, hiszen kölcsönbe vissza-
tért az NB III-as Bölcskétõl Fröhlich Raj-
mund, továbbá Antal András, Nemes Ti-
bor és Hegyi Armand érkezett a téli átiga-
zolás során, míg Suhajda József és Tóth
György távozott. 

A szezonnyitó mérkõzésen Tevelen lép-
tek pályára a földvári fiúk. Pontszerzésben
reménykedtünk, hiszen a házigazdáknak
sem volt igazán jó õszi idényük. Kiegyen-
lített játék folyt a mérkõzés nagy részében,
a mezõnyben jól tartottuk a labdát, helyze-
teink is akadtak. A remény sajnos nem vált
valóra, 1:0-ás vereséget szenvedtünk. A fi-
atalok viszont meglepõ 7:0 arányú gyõzel-
met arattak. 

A következõ fordulóban Cikót fogad-
tuk. A kellemes, tavaszias idõjárás jó Ü

Ü
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alaphangulatot teremtett a mérkõzés-
hez. Az elsõ félidõ viszonylag esemény-
telen játékot hozott, néhány helyzet adó-
dott mindkét kapu elõtt, de gól nem esett.
A folytatás hasonlóan indult, de jó tíz
perc elteltével vendégeink rákapcsoltak,
az 54. percben szép akciógóllal vezetést
szereztek. A kapott gól kissé felrázta csa-
patunkat, többet támadtunk. Ellenfelünk
résen volt, és egy kontra akció után nö-
velte elõnyét. Szûk negyedóra volt még
hátra, a cikóiak az eredmény tartására tö-
rekedtek. A mérkõzés vége elõtt pár
perccel Fröhlich látványos fejes góljával
szépítettünk. Egyenlítésre már nem futot-
ta az idõbõl, 1:2-es vereséget szenved-
tünk. Ifistáink ismét gyõztek, ezúttal 5:1-
re. 

A 16. fordulóban Tolnán vendégszere-
peltünk. A házigazdák tavasszal jól teljesí-

tettek, hiszen fordulóról fordulóra az elsõ-
második helyen állnak. Az erõviszonyok a
találkozó során is tükrözõdtek, legalábbis a
végeredményben. Az elsõ félidõ 8. percé-
ben gólt kaptunk. Ezután viszont feljött a
gárdánk, voltak percek, mikor egyértelmû-
en mi irányítottuk a játékot. Helyzeteink is
adódtak, a játék képe alapján érett az
egyenlítõ gólunk. Sajnos, nem így történt,
helyzeteinket továbbra sem tudtuk kihasz-
nálni. A 92. percben büntetõbõl újabb gólt
kaptunk,  ezzel ki is alakult a 2:0-ás vég-
eredmény. Ezen a hétvégén ifistáink is el-
vesztették veretlenségüket, 1:0- arányban
maradtak alul. 

A negyedik fordulóban megszületett az
elsõ gyõzelmünk. Kakasd gárdáját fogad-
tuk. Vendégeink csapata fõleg fiatalokra
épült, a mérkõzés elejétõl érezni lehetett,
hogy a rutin és az összeszokottság hiány-

zik belõlük. A DFC kihasználva mindezt
mezõnyfölénybe kerülve végig irányítot-
ta a játékot. A 10. percben öngólt rúgott
az egyik kakasdi védõ, 1:0-ra vezettünk.
A 26. percben szabadrúgáshoz jutottunk,
az erõs szél kis segítségével Béres a há-
lóba csavarta a labdát. Pár perc múlva a
jelenet megismétlõdött. Ezúttal Princz
Gábor ért el találatot szabadrúgásból, így
3:0-ás vezetésünkkel zárult a félidõ. A
második 45 percben növeltük góljaink
számát, a 72. percben Nyári talált a háló-
ba. A magabiztos vezetés tudatában kissé
lazábban vettük a játékot, ellenfelünk is
észrevette ezt, és a mérkõzés vége felé
megszerezte szépítõ gólját. 4:1-es gyõ-
zelmünk remélhetõen meghozza a kellõ
önbizalmat a sikeres folytatáshoz. A fia-
talok elõmérkõzése 2:2-es pontosztozko-
dással végzõdött. n

Ü

Dunaföldvár szülötte

Forster Gyula
Dunaföldváron 140 éve, 1872. március
8-án, született Forster Gyula út- és híd-
építõ mérnök, aki munkássága során
több híd, középület mellett a dunaföld-
vári Duna- híd tervezésében, építésében
is részt vett.

n LUKÁCSI PÁL

Forster Gyula Dunaföldváron született
1872-ben Forster Adalbert és Szévald
Leonina (Leontina?) házasságából. Test-
vére Forster Zoltán Tolna vármegyei fõis-
pán.

A Budapesti Mûegyetemen 1896-ban
szerzett mérnöki oklevelet. Ugyanebben az
évben az Államgépészeti Hivatal munkatár-
sa, majd a Nagybátonyi Állami Kõbánya és
Kõzúzó Üzem vezetõje lett. 1907-tõl a Ke-
reskedelmi Minisztérium tisztviselõje,
1921-tõl miniszteri tanácsos, 1927-tõl he-
lyettes államtitkár. 1926-tól a minisztérium
közúti, híd- és magasépítési csoportjának
felülvizsgálattal megbízott vezetõje. Állam-
titkárként ment nyugdíjba, 67 évesen 1939.
március 10-én hunyt el Budapesten.

Magyarországon õ vezette be a modern
útépítési módszereket. Részt vett egy
Szamos-híd, a dunaföldvári Duna-híd, a
budapesti Petõfi-híd, továbbá két Tisza-
híd tervezésében és építésében. Budapes-
ten a két cisztercita templom építését is
elõsegítette. 

A Magyar Mérnök és Építész Egylet al-
elnöke (1929-1932), majd elnöke 1932-tõl.
Elnöke volt az Actio Catholica országos
tanácsának, a budapesti Szent Imre egy-
házközségnek.

1930. november 23-án a dunaföldvári
közúti és vasúti hidat Horthy Miklós
kormányzó adta át A program szerint
Forster Gyula államtitkár, az új híd
egyik megálmodója
ismertette a híd adata-
it, építésének történe-
tét. (A földvári híd
tervezõ mérnöke dr.
Kossalka János
(1872-1944), a híd-
építés egyetemi tanára
volt.) Forster Gyula
ezen az ünnepségen
jelentette a magyar ki-
rályi kereskedelem-
ügyi miniszternek,
hogy a próbaterhelés
kedvezõ eredménye
alapján a híd a közúti
forgalomnak átadha-
tó.

Irodalom:
Új magyar életrajzi

lexikon. (Fõszerk.
Markó László) Magyar
Könyvklub, 2001

Hidászok és mások,
akikre a hidakkal kap-
csolatban emlékezünk.
http://hidas.freeweb.hu

Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak tör-
ténete. Elsõ Lánchíd Bt. 2007.

Meghívó. "A dunaföldvári közúti és vasúti
Dunahid megnyitási ünnepélyének program-
mja." A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
Helytörténeti Klubjának kiállítási anyaga.
(Lukácsi Pál gyûjteményébõl, 2008)

Anyakönyvek. Római Katolikus Plébá-
nia, Dunaföldvár. n



Védje kedvencét a bolhák és kullancsok
támadásai ellen:

irtó szerek, samponok, cseppek, nyakörvek széles
választékát kínáljuk.

Kerti tavakhoz vízkezelõk, haleledelek kaphatók.

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

Az utóbbi hetekben komoly bûneset csak
egy történt városunkban. Ismeretlen tolva-
jok több mint tíz gépkocsit feltörtek, ko-
moly kárt okozva a tulajdonosoknak. A
rendõrség elfogta az elkövetõket, ügyük-
ben az eljárás megindult.

A lapzárta közvetlenül a húsvéti ünnepek
elõtt volt, így még nem tudni, a gépkocsi-
val közlekedõk mennyire tartották be a
KRESZ elõírásait. A rendõrség változatla-
nul ellenõrzéseket tart a közlekedés bizton-
sága érdekében. n

13. péntek

VÉDHETETLEN

14. szombat

RENDEZVÉNY MIATT A

VETÍTÉS ELMARAD

20. péntek

KÉMES HÁRMAS

21. szombat

AZ ERÕ KRÓNIKÁJA

27. péntek

UTÓDOK

28. szombat

PROJECT X

Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft.

Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1

órával!
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Dunaföldvár, Duna-part

Jelentkezni lehet grill– és tárcsás ételek-
kel valamint spenótból készült különle-
gességekkel. 
Nevezési díj: 3.000 Ft
Amit adunk: sátor, asztal, padok, aján-
dék, mûsor.
Amit hoznod kell: sütõeszköz, nyers-
anyag, teríték és persze jókedv.
Jelentkezni lehet: muvhaz@dunafold-
var.hu, 75/541-000

További információ:
www.foldvarinyar.hu

Közérdekû
telefonszámok
Segélyhívó: 112
Rendõrség: 107
Dunaföldvári rendõrõrs: 75/ 541-104
Járõr: 30/278-97-70
Dunaföldvári Polgárõrség: 30/488-09-08
Tûzoltók: 105 
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltóság:
75/ 343-868
Mentõk: 104
Dunaföldvári Mentõállomás:
75/ 341-330
Központi orvosi ügyelet (Paks):
75/ 410-222
Fogorvosi rendelõ: 75/441-008
Labor: 30/394-34-80
D-B-M MONI központ: 75/541-013
Bölcsõde: 75/341-227
Eszerlánc Óvoda: 75/541/559
Beszédes József Általános Iskola:
75/676-877
Magyar László Gimnázium: 75/541-269 n


