
A 2014. évben Dunaföldvár
Város Képviselõ-testülete a
„Dunaföldvár Díszpolgára“
kitüntetést Petrovics Józsefné
címzetes fõigazgatónak ado-
mányozta több évtizedes
munkája elismeréseként.

Petrovics Józsefné Madocsán
született 1950-ben. Az általános
iskola elvégzése után a Magyar
László Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd a Szegedi Tanár-
képzõ Fõiskolán szerzett mate-
matika-fizika szakos tanári dip-
lomát 1973-ban. Duna-
földváron, az I. sz. Általános Is-
kolában kezdett dolgozni, mind-
két szakját szívesen tanította, s
már az elsõ évtõl kezdve osz-
tályfõnök volt. A tanítás mellett
évtizedeken keresztül folyama-
tosan képezte magát, „örök di-
ák“ maradt nyugdíjba vonulásá-
ig.

Szakmai-pedagógiai érdemei
nyomán 1980-ban a felsõ tago-

zat igazgatóhelyettesévé ne-
vezték ki. Munkáját kiválóan
végezte. Az oktatás területén
jelentkezõ problémák miatt ér-
deklõdési körébe került a helyi
nevelési rendszerek kialakítá-
sa, ezért bekapcsolódott a Tol-
na megye által szervezett gya-
korlati és elméleti munkába. 

1985-tõl 1989-ig politikai te-
rületen dolgozott.

1989 szeptemberétõl újra a
dunaföldvári általános iskola pe-
dagógusa, 1991-ig általános
igazgatóhelyettese. Rendszere-
sen részt vett országos szakmai
konferenciákon, az Eötvös Ló-
ránd Fizikai társulat által szerve-
zett Fizikatanári Ankéton, Sze-
geden a Nyári Egyetem pedagó-
giai és vezetéselméleti elõadása-
in, az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen intenzív mate-
matikai, fizikatanári továbbkép-
zésen. Érdeklõdött az oktatás el-
mélete és irányítása iránt is,
ezért 1995-ben a Budapesti Mû-

szaki Egyetem Természet- és
Társadalomtudományi Karán
közoktatás-vezetõi szakvizsgát
tett. 2000-ben elvégezte a minõ-
ségbiztosítási menedzsment
képzést, 2003-ban pedig a Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán pedagógiai szakos
tanári másoddiplomát kapott ki-
egészítve mentálhigiéniai szak-
specializációval.   

Petrovics Józsefné 1996-tól
12 évig volt igazgatója a Be-
szédes József Általános Iskola
többcélú intézménynek, ami-
nek része volt az óvoda, a ze-
neiskola és a szakiskola is.

Vezetõi munkájában elõtérbe
helyezte a magas színvonalú
nevelõ-oktatómunka megvaló-
sítását, a nevelés-oktatás tárgyi
feltételeinek javítását, a szak-
tantermek számának és eszköz-
állományának bõvítését. Külö-
nös gondot fordított nevelõtár-
sainak, beosztottainak tovább-
képzésére. A pedagógusok, a
szülõk közössége és a fenntartó
önkormányzat is egyetértett
céljaival és támogatta tevé-
kenységét.

Eredményes munkájának kö-
szönhetõen 2008 tavaszán

Dunaföldvár, Bölcske, Mado-
csa önkormányzata megbízta a
Mikrotérségi Nevelési- Oktatá-
si Intézmény létrehozásának
szervezésével és vezetésével.
2008. július 1-jétõl 2013. au-
gusztus 28-ig a mikrotérségi
intézmény fõigazgatói felada-
tait látta el, irányította és szer-
vezte a három település több,
mint 2000 gyermekét, tanulóját
magába foglaló nevelõ-oktató
intézmény életét a bölcsõdétõl,
óvodától általános iskolán át az
érettségiig, a szakmunkás vizs-
gáig. 
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Fõigazgatói munkája során
jelentõs pályázatok készítésében
vett részt, így a nyertes, közel
egymilliárdos ROP infrastruktu-
rális és az ehhez kapcsolódó
TÁMOP 3.1.4. pályázat elkészí-
tésében. Mindkét pályázat hoz-
zájárul a település oktatási szín-
vonalának nagymértékû emelé-
séhez. Az új iskolaépület felépí-
tése a város régi gondját oldotta
meg, a régi, felújításra váró épü-
letekbõl költözhettek a tanulók
egy korszerû épületbe, a
TÁMOP pályázat célja pedig
ehhez kapcsolódóan az oktatás
tartalmi megújítása.

Petrovics Józsefné  a modern
iskolavezetés eszközeivel irá-

nyította, szakmai és gazdasági
területen magas színvonalon
menedzselte a mikrotérségi in-
tézményt, egy személyiség- és
értékközpontú, értékközvetítõ
iskolaszervezet létrehozásának
érdekében.

2003-tól szaktanácsadó volt
az intézményvezetés, tanügy-
igazgatás, mentálhigiéné
szakterületen. Felelõsségtel-
jes szakmai és vezetõi munká-
ja mellett a Dunaföldvár Vá-
ros Képviselõtestületének is
tagja 1998-tól, a következõ
évtõl az oktatási bizottság ve-
zetõje is. A város lakosai há-
rom cikluson keresztül meg-
választották képviselõjüknek

és támogatták elképzelései
megvalósításában.

A településen a felnövekvõ
nemzedék érdekében tevé-
kenykedett és tevékenykedik
a mai napig is az oktatási-,
kulturális-, egészségügyi-,
sport- és ifjúsági bizottság
tagjaként. 

Szakmai munkájának elisme-
réseként 1981-ben Miniszteri
Dicsérõ Oklevelet, 1985-ben a
Mûvelõdési Minisztérium Kivá-
ló Munkáért kitüntetését vehette
át. 2004-ben a Tolna megye Ki-
váló Közalkalmazottja díjban
részesült, 2010-ben megkapta a
Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkeresztet.

Tevékenységét a városban
és a mikrotérségi társulás két
településén is nagyra értékel-
ték. Bölcskén munkáját
Bölcske Községért Emlékpla-
kett kitüntetéssel ismerték el,
2012 decemberében a duna-
földvári képviselõ-testülettõl
megkapta a címzetes fõigaz-
gatói címet.

Pályája, életútja elkötelezett
pedagógus példáját adja, aki-
nek a színvonalas szakmai
munka, a nevelésrõl- oktatásról
való közös gondolkodás, a gye-
rekek érdekében történõ együt-
tes tevékenység, a minõségi
oktatás elõmozdítása a volta
célja. n
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Dunaföldvár Város Képvise-
lõ-testülete 1997-ben alapí-
totta a „Posztumusz Duna-
földvárért Emlékérem“ ki-
tüntetést, melynek díjazottja
a 2014. évben Gábriel Sándor
vendéglátós lett.

Gábriel Sándor 1951-ben
született Dunaföldváron.
Édesapja és édesanyja is ven-
déglátással foglalkozott. Sán-
dor az általános iskolát
Dunaföldváron, a középiskolát
Dombóváron, a vendéglátói-
pari továbbképzést pedig Du-
naújvárosban végezte. 

1969-ben a Tolna Megyei
Vendéglátóipari Vállalat
Dunaföldváron megnyitotta a
Halászcsárda éttermet a Gábri-
el család vezetésével. A fiatal
Gábriel Sándor 1972-ben meg-
nõsült; felesége Zsuzsanna mai
napig a vendéglátóiparban dol-
gozik. 

Gábriel Sándor szakmai ta-
pasztalatait 1975-tõl a kiskõ-
rösi Szarvas étteremben, majd
a szekszárdi Garay étterem-
ben szerezte. 1989-ben a sors

úgy alakította életét, hogy is-
mét visszakerült
Dunaföldvárra, a Halászcsár-
da élére, amelyet feleségével
szerzõdéses üzletként mûköd-
tetett. A Duna- parton levõ ét-
termet az önkormányzat
1993-ben értékesítette, így a
Gábriel család tulajdonába ke-
rülhetett, amivel a tulajdonos
régi álma vált valóra.

Mindez a család és a csárda
életében is nagy fordulatot je-
lentett: megkezdõdött az étte-
rem felújítása, a csárda külsõ-
leg és belsõ berendezésében is
megújult, korszerûsödött. 

Gábriel Sándor szakmájának
elismert mestere volt, ezt bizo-
nyítja az is, hogy az eltelt évti-
zedek alatt a dunaföldvári Ha-
lászcsárda országos ismertség-
re tett szert. A messze földön
ismert földvári halászlé és har-
csapörkölt ma is a család saját
speciális receptje alapján ké-
szül, melyet az évek során
Gábriel Sándor és édesapja kí-
sérletezett ki. Ez az a recept,
mellyel a Halászcsárda tulajdo-

nosának sikerült elérnie, hogy
dunaföldvári lakosként bárhol
bemutatkozva, rögtön a földvá-
ri halászlét említik, mint neve-
zetességet.  

Gábriel Sándor munkáját
2005-ben a Duna- Sió Turiszti-
kai Egyesület az „Év étterme“
nívódíjjal jutalmazta. A díja-
zott fontosnak tartotta a szak-
ma elismerését, de a vendégek
elégedettsége, visszajelzése
volt számára a legfontosabb.
Ugyanakkor õ is elismerte az
étteremben dolgozók munká-
ját, tudva, hogy a csárda jó hír-
nevéhez õk is hozzájárulnak. 

Váratlan, korai halála után

felesége és lánya vezeti tovább
a csárdát, megõrizve annak jó
hagyományait. Lánya, Gabriel-
la tanulmányait a
Vendéglátóipari Fõiskolán vé-
gezte, így szakmabeliként foly-
tatja édesapja munkáját. 

Gábriel Sándorné és Gábriel Gabriella
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2014-ben ünnepli Duna-
földvár várossá avatásának
25. évfordulóját, mely évfor-
duló a Gábriel család életé-

ben is kiemelkedõ fontossá-
gú dátum, mert 25 éve üze-
meltetik a Halászcsárdát.
Gábriel Sándort több évtize-

des munkája elismeréseként
Dunaföldvár Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a közös negyedszáza-

dos jubileumon a „Posztu-
musz Dunaföldvárért Emlék-
érem“ kitüntetésben részesí-
tette. n

Dunaföldvár Város Képvise-
lõ-testülete 2010-ben alapí-
totta a „Dunaföldvár Gyer-
mekeiért“ díjat.
2014-ben negyedik alkalom-
mal ítélte oda a képviselõ-tes-
tület a kitüntetést, melynek
díjazottja Dr. Sûrû Jánosné
matematika - fizika - kémia
szakos tanár, nyugalmazott
igazgató.

Dr. Sûrû Jánosné, Vajai An-
na Mária Dunaföldváron szüle-
tett 1953-ban. Az általános is-
kolai tanulmányai elvégzése
után a Magyar László Gimná-
ziumban érettségizett, majd a
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán
diplomázott, 1975-tõl matema-
tika-fizika szakos tanárként, –
az Egri Tanárképzõ Fõiskola
elvégzése után – kémia szakos
tanárként is dolgozott a Duna-
földvári Általános Iskolában.

1975-ben házasságot kötött:
férje Dr. Sûrû János, gyerme-
kei: Anna és János. 

Dr. Sûrû Jánosné pedagógus-
ként nagy lelkesedéssel végez-
te a munkáját, osztályfõnök-
ként és szaktanárként arra töre-
kedett, hogy a tanulók a tárgyi
tudás mellett olyan emberi ér-
tékek birtokába jussanak, mint
a szeret, a másik ember tiszte-
lete, a munka becsülete. Fon-
tosnak tartotta a nagybetûs
életre való felkészítést, a neve-
lést, melyre a tanítási órán kí-
vül az együtt töltött szabadidõs
programok kiváló lehetõséget
nyújtottak. Fontosnak tartotta a
tehetséges tanulók tanulmányi
versenyekre való felkészítését,

és a hátrányos helyzetû tanulók
felzárkóztatását.

1991-tõl vezetõként dolgo-
zott az intézményben, 5 évig
pedagógiai vezetõként, 12 évig
általános igazgatóhelyettes-
ként, 2008 augusztusától nyug-
díjba vonulásáig a D-B-M
MONI Beszédes József Általá-
nos Iskola igazgatójaként tevé-
kenykedett.

Irányításával emlékeztek
meg az általános iskolában az
intézményes oktatás 275. év-
fordulójáról, igazgatósága alatt
valósult meg az új iskolaépület
átadása, közremûködött a
TÁMOP pályázat lebonyolítá-
sában, a tantermek felszereltsé-
gének javításában, az iskolaud-
var és sportudvar kialakításá-
nak munkálataiban. 

Mindig nagy hangsúlyt he-
lyezett az iskola és a szülõk
kapcsolatára. Hitt abban, hogy
a nevelés és oktatás a pedagó-
gusok, a tanulók és a szülõk
közös ügye. A kapcsolatépítés
jó példája a szülõk és pedagó-
gusok Mikulás bálja. 

Kollégái szerint olyan lég-
kört alakított ki, melyben a po-
zitív látásmód, a „mindenben
keressük meg a jót“- szemlélet
érvényesült. Fegyelmet köve-
telt, segítséget nyújtott, bátorí-
tott, és nem sajnálta a dicsérõ
szavakat a munka elismerésére.
Segítette a pályakezdõ tanárok
beilleszkedését és fontosnak
tartotta a nyugdíjas pedagógu-
sokkal való kapcsolattartást. 

Önmagával szemben a peda-
gógus pályán magas szakmai
követelményeket támasztott,

lépést tartott a változásokkal.
Emberi értékeit, szakmai mun-
káját mindig elismerték. Mi-
nisztériumi dicsérõ oklevelet
és Pedagógus Szolgálatért Em-
lékérmet kapott.

Sikeres szakmai tevékenysé-
ge mellett a családi élete is pél-
daértékû. Több évtizede él bol-
dog házasságban, öt unokája és
gyermekei számíthattak és szá-
míthatnak önzetlen támogatá-
sára. n

Dr. Sûrû Jánosné

Ü

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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Dunaföldvár Város Képvise-
lõ-testülete 2013-ban alapítot-
ta „Dunaföldvár Sportjáért“
kitüntetést. A díj azoknak a
személyeknek, egyesületek-
nek, szervezeteknek adomá-
nyozható, akik sportolóként,
edzõként, sportvezetõként
vagy szervezetként sikereket
értek el, munkájuk Duna-
földvár város sportéletében
kiemelkedõ jelentõségûnek,
meghatározónak bizonyult.  A
2014. évben, elsõ alkalommal
Rostási Nándor, a Magyar
László Gimnázium matemati-
ka- testnevelés szakos tanára
kapta meg a díjat.

Rostási Nándor 1959-ben szü-
letett Szekszárdon. Születésétõl
fogva Dumaföldvár városához
kötõdik: itt végezte iskoláit, itt
települt le a fõiskola elvégzése
után.

Akik ismerik, tudják, hogy a
sport Rostási Nándor életének
meghatározó része azóta, hogy
az általános iskola utolsó évében
leigazolták a Földvári Kézilabda
Egyesület ifjúsági csapatába.

Rostási Nándor 1977-ben
érettségizett a dunaföldvári
Magyar László Gimnázium-
ban, majd Pécsre felvételizett a
Tanárképzõ Fõiskola matema-
tika- testnevelés szakára. A fõ-
iskolás évek alatt folytatta ké-
zilabda pályafutását: a pécsi fõ-
iskolai kézilabda csapatban
sportolt. 

A diploma megszerzése után,
1983-ban a dunaföldvári gimná-
ziumban helyezkedett el, azóta
is - több mint három évtizede -
itt dolgozik. 1983-ban vissza-
igazolt a Földvár Kézilabda
Egyesületbe, oszlopos tagja volt
az NB II-es bajnokságban ko-
moly sikereket elérõ városi csa-
patnak.

Rostási Nándor - sokaknak
Öcsi, a legfiatalabbaknak Öcsi
bácsi - 31 éve aktív részese a vá-
ros sportéletének. Személye,
munkája meghatározó az után-
pótlás-nevelésben, hiszen ifjúsá-
gi és gimnáziumi csapatok edzõ-
jeként a kézilabda és a labdarú-
gás területén egyaránt dolgozott.
Részt vett a helyi amatõr labda-
rúgó szakosztály megszervezé-
sében, s a DSTE csapatának egy
ideig edzõje is volt. 

Szabadidejében az edzõi teen-
dõk mellett szívesen végzett tár-
sadalmi munkát is a sportért.
Segített a sportpályák kialakítá-
sában, felújításában, így a gim-
náziumi bitumenes pálya és lelá-
tó megépítésében, az általános
iskola mögötti sportpálya terve-
zésében, a teniszpálya felújításá-
ban és magában a társadalmi
munka megszervezésében. 

Az elsõ tanítási napjától kezd-
ve a gimnáziumi lány és fiú ké-
zilabdacsapatok edzõje. Ezek az
együttesek rendszeres résztve-
või a diákolimpia megyei döntõ-
inek, amelyet - városunk hírne-
vét öregbítve - többször meg is
nyertek. A gimnázium lány ké-
zilabdacsapata Rostási Nándor
irányításával négyszer jutott be
a diákolimpia országos döntõjé-
be, ami azt jelenti, hogy pályafu-
tása alatt négyszer volt az ország
legjobb 15 középiskolai kézilab-
dacsapatának egyike a dunaföld-
vári Magyar László Gimnázium
együttese. 

Rostási Nándor, a pedagógusi
munkáját meghatározó gimnázi-
umi évtizedek mellett, tanított a
helyi általános iskolában is.
Testnevelõi munkája hasonlóan
sikeres volt akkor is: az iskolai
csapattal megnyerték a megyei
bajnokságot, s ez a csapat nem-
zetközi tornán is elsõ helyet
szerzett. 

Tanítványai az iskolai sport
mellett egyesületek sportolói-
ként is jelentõs sikereket értek
és érnek el: sokan közülük a
Dunaföldvári Városi Kézilabda
Csapat ifjúsági és felnõtt kere-
tének játékosai, mások egyete-
mi csapatok sportolói, egyesü-
letek játékosai, edzõi, iskolák
testnevelõi … Viszik tovább a
sport, a csapatjáték szeretetét,
az ellenfél, a társak, a teljesít-
mények tiszteletét, ahogy azt
Öcsi bácsitól tanulták. 

Rostási Nándor az eltelt évti-
zedekben az utánpótlás- neve-
lés mellett a tömegsportért is
sokat tett. Kollégáival kupákat
szervezett: Mikulás és farsangi
kupákat, augusztus 20-án vízi
csapatversenyeket és röplabda
versenyeket; nosztalgia kézi-
labda tornára hívta vissza csa-
pattársait, egykori tanítványait,
amikor a gimnázium jubileumi
ünnepségeket szervezett.

Személye évtizedek óta ga-
ranciája a nyári úszótanfo-
lyamoknak. Elmondható,
hogy kevesen vannak váro-
sunkban, akik nem az õ segít-
ségével, irányításával tanultak
meg úszni, hiszen testnevelõ
társaival a nyári úszótanfo-
lyamokon közel ezer gyer-
mekkel ismertették meg az
úszásnemeket. 

Rostási Nándor emberi ér-
tékeit, szakmai munkáját kol-

légái, tanítványai mindig el-
ismerték. Dunaföldvár sport-
jáért és sportjában végzett
több évtizedes meghatározó
munkája méltán tette érde-
messé az elismerésre, a
„Dunaföldvár Sportjáért“ díj
odaítélésére. n

Rostási Nándor

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzle-
tek, irodák, ipari épületek, mellék-
épületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vé-
telhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûkö-
désével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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A rémhírek eloszlatása és a
lakosság megnyugtatása vé-
gett nyilatkozott lapunknak
Kulcsár Szabolcs rendõrõrs
parancsnok az utóbbi hóna-
pok betörései kapcsán. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az utóbbi hónapokban nõt-
tek városunkban a vagyon elle-
ni bûncselekmények. A száznál
is több betörés természetesen
valótlan állítás. Decemberben
14, január-februárban 34 ilyen
jellegû bûncselekmény történt,
ami valóban több a korábbi
évek hasonló idõszakához vi-
szonyítva, de nem a többszörö-
se - mondta városunk rendõr-
parancsnoka.

A bûnesetek száma váro-
sunkban az utóbbi években fo-
lyamatosan csökkent. 2012-
ben 365 volt, a múlt évben pe-
dig 301. Ebbe beletartoznak a

lopások, betörések, testi sérté-
sek és más esetek is. 

A rendõrség természetesen
vissza akarja szorítani a bûnö-
zést, konkrét tervek is napvilá-
got láttak ezzel kapcsolatban.
A megelõzés és a felderítés te-
rén jelentõs lépés lehet a térfi-
gyelõ kamera hálózat kiépítése

városunkban.  E téren sajnos le
vagyunk maradva, a szomszé-
dos településeken - Solton,
Dunaegyházán - már két éve
mûködik a rendszer. Az önkor-
mányzat, a rendõrség és a pol-
gárõrség összefogása követ-
keztében az idei esztendõben
Földváron is kiépülhet a kame-
rahálózat. A polgárõrség több
milliós pályázatot nyert ehhez
kapcsolódóban, tehát az alapok
már megvannak. A kamerák
visszatartó erõt jelenthetnek a
bûnözõknek, valamint az elkö-
vetõk felderítése is könnyebb
lehet, ellenõrizhetõvé válhat a
városbn a bejövõ és kimenõ
forgalom.  

A másik lépést a lakosoktól
várják a helyi rendõrök. Kul-
csár Szabolcs véleménye sze-
rint felelõsségteljesebb tulaj-
donvédelemre van szükség,
melyhez szükséges a lakások
biztonsági rendszerének fej-
lesztése tökéletesen záró ajtók-
kal, ablakokkal, esetleg riasztó
felszerelésével. Az otthon tar-

tott értékek precízebb tárolása,
elhelyezése is elõrelépés lehet.
Nagyobb odafigyelést várnak a
szomszédok, az utcán közleke-
dõ emberek részérõl is, tovább-
ra is kérik a gyanús jelenségek,
személyek idõben történõ jel-
zését. Mindezek együttesen ha-
tékonyak lehetnek a bûnözés-
sel szemben. 

Az õrsparancsnok beszámolt
a felderítés jelenlegi állásáról
is. Március elején sikerült egy
bûnözõi csoportot azonosítani,
akikrõl bebizonyosodott, hogy
a földvári esetek jelentõs há-
nyadában õk az elkövetõk. A
Bács-Kiskun megyei kötõdésû
társaság szervezett, rutinos,
évek óta bûnözésbõl él. Fõleg
nagyobb értékekre, ékszerekre,
aranyra, pénzre specializálód-
tak, mûködési területük több
megyére kiterjedt. Tagjai már
elõzetes letartóztatásban van-
nak. A többi esetnek is vannak
gyanúsítottjai, a bizonyítékok
gyûjtése folyamatos, nagy az
esély a felderítésükre. n

Kamerákkal a
bûnmegelõzésért 

Kulcsár Szabolcs

Dunaföldváron tartotta köz-
gyûlését a Tolna Megyei Pol-
gárõr Szervezetek Szövetsé-
ge.

nBALOGH EMESE

Széles János megyei parancs-
nok a tavalyi esztendõt értékelve
elmondta, hogy a márciusi
hóhelyzet, az alapszabály tör-
vényhez igazítása, a jogi szabá-
lyozásoknak való folyamatos
megfelelés, az új polgárõr iga-
zolvány elkészítése bõven adott
feladatot a napi munka mellett a
polgárõr szervezeteknek.  Ki-
emelte, hogy a múlt esztendõ-
ben visszafogottan, racionálisan
gazdálkodott a megyei szövet-
ség, ennek eredménye, hogy 11
millió Ft megtakarítással indul-
tak a 2014-es esztendõben. Ezt a

megtakarítást - a többi megyét
megelõzve - az egységes forma-
ruha megvásárlására fordították:
új mellényt, sapkát vehettek át a
megyei polgárõrségek képvise-
lõi egységük számára a közgyû-
lésen.

A megyei elnök tájékoztása
szerint 29 millió Ft támogatást
kapott a Tolna megyei szövet-
ség az Országos Polgárõr Szö-
vetségtõl, melybõl 2014-ben a
települési szervezetek mûködé-
sét finanszírozzák majd. Sike-
res pályázatokról is beszámolt
Széles János: 10 új Suzukit
nyertek Tolna megyei polgár-
õrségek, melyek hamarosan
használatba kerülnek.

Dr. Túrós András országos
polgárõr parancsnok szerint re-
mek évet zárt Tolna megye: fe-

gyelmezette mûködött mind a
72 egyesület, a törvényi köve-
telményeket teljesítették, s
mind az 1772 polgárõr rendel-
kezik már az újtípusú polgárõr
igazolvánnyal, ami példaértékû
az országban.

Az országos parancsnok sze-
rint nem várható romlás a köz-
biztonság területén, mivel a
rendõrség és a törvényalkotás
is keményen kezében tartja a
közbiztonsági folyamatokat.
Ezt segíti a polgárõrség is,

amely soha nem látott, egymil-
liárd forintos támogatást kapott
a kormánytól. Ebbõl jobban
tudják finanszírozni a települé-
si szervezeteket, de megtörtén-
het az egységes formaruha be-
szerzése, és képzésekre is na-
gyobb keretet fordíthatnak.
Nemcsak a kormány, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium is tá-
mogatja idén a polgárõrséget:
pályázata segítségével 150
egyesület jut új szolgálati gép-
jármûhöz. n

Megtartotta közgyûlését a
Tolna megyei polgárõrszövetség



Március 2-án, a mentõállo-
más nyílt napján nézhették
meg a dunaföldváriak a men-
tõállomás új gépjármûvét,
mely hatékonyabbá, gyorsab-
bá teheti a helyi mentõsök
munkáját. 

nBALOGH EMESE

Kiemelt uniós projektként
11 milliárd forintos támoga-
tásból 200 darab korszerû
mentõautót vásárol, 22 helyen
új mentõállomást létesít s to-
vábbi 60, már meglévõ állo-
mást korszerûsít a kormányzat
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben. Ezen fejlesztés keretében
Tolna megyében elsõként a
Dunaföldvári Mentõállomásra
érkezett meg egy új Mercedes
Sprinter 316-os gépjármû feb-
ruár közepén - tájékoztatta la-
punkat Végh Róbert, a mentõ-
állomás vezetõje.

A Mercedes Sprinter 316-os
mentõautó a világ élvonalában

áll. Kategóriájában a legjobb és
legkorszerûbb jármûvek között
tartják számon, mellyel a lehe-
tõ leggyorsabban, ugyanakkor
maximális biztonsággal tudnak
közlekedni a mentõszolgálat
munkatársai. 

A kiemelt teljesítményû,
sárga diesel autó, kiváló mun-
kakörülményeket biztosít a
sérült, beteg emberek ellátá-
sán fáradozóknak - mondta
Végh Róbert.  A jármû beteg-

tere és fülkéje klimatizált, az
olasz gyártmányú hordágyat
már nem kell a mentõápolók-
nak megemelniük, mert a jár-
mûbõl való kihúzáskor auto-
matikusan nyílnak ki a kere-
kei. Megkönnyíti a betegek
be- és kiszállását az ajtóval
együtt mozgó lépcsõ, a beteg
ellátását pedig a beltérben is
mozgatható hordágy teszi biz-
tonságosabbá. A szállítómen-
tõ felszereltsége újdonságokat
is tartalmaz, például infúzió
melegítõt és olyan tároló egy-
ségeket, melyekben minden
kötszernek, gyógyszernek,
eszköznek megvan a helye. n

6.

Máltai
ruhaosztás
Megtartotta elsõ ruhaosz-
tását a Magyar  Máltai Sze-
retetszolgálat helyi cso-
portja.

nBALOGH EMESE

Jákli Viktor, a máltai cso-
port helyi vezetõje arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy helyi
adományokból és két Né-
metországból érkezett külde-
ménybõl tartott ruhaosztást a
helyi szervezet. A rászorul-
tak meghívásra érkeztek a
szeretetszolgálat raktárába, s
átlagosan 4-5 kg ruhanemût
választottak családi igénye-
iknek megfelelõen. 

A gyermekruhák a legke-
resettebbek - tudtuk meg
Garai János raktárostól, aki
elmondta, hogy körülbelül
egy tonna ruhanemût tárol-
nak a helyi raktárban. A
készlet változó minõségû, de
az adományozók figyelnek
arra, hogy tiszta, újszerû ru-
hanemûket adjanak át a mál-
tai csoportnak. n

Pályázati
fórum
A legfrissebb pályázati lehetõ-
ségekkel ismerkedhettek a vá-
rosháza dísztermében azok,
akik részt vettek a polgármes-
teri hivatal és a Magistraum
Kft. által szervezett fórumon
február 27-én.

nBALOGH EMESE

A 2014-2020-as hétéves
pénzügyi ciklusban Magyar-
ország közel 20,5 milliárd
euróban részesül az unió
strukturális alapjaiból. Ennek
60%-át, mintegy 12,3 milliárd
eurót közvetlenül gazdaság-
fejlesztésre fordítja hazánk;
továbbra is cél marad a kis- és
középvállalkozások helyzetbe
hozása.  

A Magistrátum Kft. és az ön-
kormányzat pályázati fóruma
azzal a céllal született meg,
hogy a dunaföldváriakat meg-
ismertessék az uniós pályázati
lehetõségek elérési útvonalá-
val, s felhívják a megjelentek
figyelmét arra, hogy nemcsak

jogi személyek, gazdasági tár-
saságok és civil szervezetek
juthatnak pályázati forrásokból
támogatáshoz, hanem magán-
személyek is. 

Dr. Pásztor Emília tapasztala-
ta szerint városunk lakói kevés
pályázati lehetõséget ragadnak
meg, holott magánemberként,
vállalkozóként 30 százaléktól
akár 80 százalékos vissza nem
térítendõ támogatást is elnyer-
hetnének, s már a kis- és közép-
vállalkozások is több százmillió
forintra pályázhatnának, ha is-
mernék a lehetõségeiket. 

Evégett, a pályázati lehetõsé-
gek folyamatos figyelemmel
kísérése és megismertetése cél-
jából jött létre a fórum, s a
szervezõk tervei szerint az in-
gyenes találkozó havi rendsze-
rességgel folytatódik majd a
városházán. n

Új mentõautót kapott a
Dunaföldvári Mentõállomás

Dr. Pásztor Emília

Végh Róbert



Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-
testülete március 4-én tartot-
ta soros ülését, melynek napi-
rendjén 19 nyilvános ülésen
tárgyalandó téma szerepelt.
Az ülésen minden képviselõ
jelen volt.

nBAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testü-
let elfogadta a város 2014. évi
költségvetését, melynek fõ szá-
mai a következõk: bevétele
2.311.525 ezer Ft, melybõl mû-
ködési bevétel 1.373.358 ezer
Ft, felhalmozási bevétel
938.167 ezer Ft, felhalmozási
célú finanszírozási bevétel
210.000 ezer Ft, elõzõ évi
pénzmaradvány 300.496 ezer
Ft, mindösszesen 2.822.021

ezer Ft. A mûködési költségve-
tési kiadás 1.222.043 ezer Ft,
felhalmozási költségvetési ki-
adás 1.599.978 ezer Ft, a költ-
ségvetés hiánya 510.496 ezer
Ft. A város költségvetését és a
D-B-M Köznevelés Intéz-
ményfenntartó Társulás 2014.
évi költségvetését a testület
egyhangúlag elfogadta.

A következõ napirendben a
képviselõk Dunaföldvár Város
Önkormányzatának adósságot
keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ
fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról döntöttek,
majd határoztak az önkor-
mányzat könyvvizsgálati szer-
zõdésének meghosszabbításá-
ról.

A testület elfogadta a 2014.
évi közbeszerzési tervet, majd
térfigyelõ rendszer kiépítésével
kapcsolatban rendelkezett. Tá-
mogatta a Dunaföldvári Mûve-

lõdési Központ és Könyvtárt
közmûvelõdési érdekeltségnö-
velõ támogatásának benyújtá-
sát, illetve ugyanezen intéz-
mény továbbképzési tervét
hagyta jóvá. Felülvizsgálta a
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsõde nevelõtestülete to-
vábbképzési programját és
2014/2015. nevelési évi beis-
kolázási tervét. 

A képviselõk beszámolót fo-
gadtak el a „Gyermekeink jö-
võjéért“ közalapítvány 2013.
évi mûködésérõl, módosították
a költségvetési elõirányzatot a
2014. évi képviselõi tiszteletdí-
jak civil szervezetek számára
történõ felajánlása miatt, majd
szavazatszámláló bizottsági ta-
gokat, póttagokat választottak
meg.

A testület módosította a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapo-
dását, illetve tagot delegált a
Társulási Tanácsba, majd hos-
szas vita után elfogadta a terü-
leti és településfejlesztési
operatív programhoz kapcso-
lódó kistérségi fejlesztési
részprogramot.

A következõ napirendekben
a képviselõk maximum 700
ezer Ft erejéig biztosították a
Dunaföldvár, kishajó kikötõ
fennmaradási engedélyének
beszerzését, majd a volt rend-
õrségi épület hasznosításának
tanulmánytervét tárgyalták. A
vita után a képviselõk arról
döntöttek, hogy egyelõre csak
az épület állagmegóvásáról
gondoskodnak. 

A testület tárgyalta a
Dunaföldvár, Rákóczi utca -
Jókai utca forgalomszervezési
rendjét, majd engedélyezési
terv benyújtásáról döntött a
Dunaföldvár, Sas út felújításá-
ra. Végül a képviselõk ingatlan
felajánlási kérelmet bíráltak el,
illetve javaslatot tettek „Az év
Tolna Megyei Újságírója“ díj-
ra.

Helyreigazítás
Múlt havi számunkban téve-

sen ismertettünk két napirendi
pontot. Helyesen:

– A polgármesteri illetményt
a jegyzõi fizetés fölé emelték.

– Mély úti kishajó kikötõ
hasznosításáról szóló napirendi
pontot elhalasztották. n
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Dunaföldvár város képvise-
lõ-testülete február 10-én
rendkívüli képviselõ-testületi
ülést tartott.

nBALOGH EMESE

A képviselõk az elsõ napi-
rendben tervezetet fogadtak el
egy óvodafejlesztési pályázat-
tal kapcsolatosan, melynek el-
nyerése esetén fûtéskorszerû-
sítést, hõszigetelést és nyílás-
zárók cseréjét végezheti el az
önkormányzat.

A második napirendben
Lubik Magdolna beszámoló-
ját hallgatták meg, aki az ügy-
vezetõ, Viczai János távollét-
ében képviselte a DDIF Zrt-t.
Mivel a Zrt. az egyszerûbb
mûködési formájú kft-vé ala-
kul, szükséges volt elkészíteni
a vagyonleltárt és vagyonmér-
leget, melyet a képviselõ- tes-
tület elfogadott.

Gépjármû vásárlásról dön-
töttek a képviselõk a harmadik
napirendben. Az önkormány-
zat a már rossz állapotú szolgá-
lati autóját Opel Zafirára cseré-
li, melyet - méretei okán -a kár
iskolások versenyre szállításá-
ra is használni tud városunk. 

A képviselõk elutasították a
Feldwar Fest szervezõjének te-
rületfoglalási kérelmét, s dön-
töttek arról, hogy a madocsai
vízmûfelújítás Madocsára és
Bölcskére esõ terhét - megkö-
zelítõleg ötmillió forintot - a ki-
fizetésig Dunaföldvár átvállal-
ja. Egyetértettek Dr. Hallai Ró-
bert sajtó helyreigazítási kérel-
mével, illetve elhalasztották a
döntést - a közlekedési fel-
ügyelet által készített terv és
szakértõi vélemény megérke-
zéséig - a Béke téri Centrum ét-
terem területfoglalási kérelmé-
re vonatkozóan. n

Rendkívüli
képviselõ-testületi ülés

Február közepén Dr. Pász-
tor Gyula, a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tanára
tartott elõadást a „Téli es-
ték“ elõadássorozat keretei
között. Témája a radiológia
szerepének értékelése volt
napjaink orvostudományá-
ban. 

nSZABADOS SÁMUEL

Dr. Pásztor Gyula kiemelte a
szakterület szerepének jelentõ-
ségét. A radiológia segítségé-
vel betegségeket lehet idõben
felfedezni, meghatározni. Az
idõbeliség fontosságát hangsú-
lyozta, hiszen minél elõbb is-
mertté válik egy betegség, an-
nál hatékonyabb a kezelése is.
Ez jellemzõ a daganatos beteg-
ségekre is. 

A radiológiai beavatkozáso-
kat terápiaként is alkalmazzák
egyes betegségek kezelésé-
ben. A kezdetek a 19. század
végére tehetõk, mikor is a tu-
domány felfedezte a radioak-
tív sugárzást, melyet a 20.
század '30-as, '40-es éveiben a
röntgenfelvételeknél kezdtek
elõször alkalmazni az orvos-
tudományban. A következõ
lépés az ultrahangos vizsgálat
volt, mely a '70-es, '80-as
években vált elterjedtté; Ma-
gyarországon a '90-es évek
elején került a mindennapi
gyógyászatban alkalmazásra.
A CT és az MR vizsgálatok
már a 21. század eredményei. 

A nemzetközi mezõnyt érté-
kelve a hazai radiológia ered-
ményesnek tekinthetõ. A

Radiológia

Ü



8.

1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz.
alatti (Autóbusz pályaudvar) I.
71,4 m2, II. 55,8 m2, III. 16,53
m2 és IV. 82,7 m2 alapterületû
üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.000
Ft/m2/év+Áfa. 

Licitálás idõpontja: 2014.
március 27. (csütörtök) 10 óra.

2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 122 m2

alapterületû üzlethelyiség
(volt játékterem).

Kikiáltási ár: 13.000
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idpontja: 2014. már-
cius 27. (csütörtök) 11 óra.

3. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 88 m2

alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000

Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2014.

március 27. (csütörtök) 1030.
4. Dunaföldvár, Rákóczi u.

2. szám alatti 42 m2 alapterü-
let üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.000
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idõpontja: 2014.
március 27.  (csütörtök) 9 óra.

Részletes pályázati kiírá-

sok: 2014. február 18. és
2014. március 21. között vá-
sárolható meg 11.000 Ft-ért a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 9-12
óráig SZ: 9-12; 13-15:30 órá-
ig és P: 9-13 óráig).

A licitálások helye:

Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. Városfejlesztési és
Mûszaki Iroda tárgyalóterme.

Az ingatlanokról további
információt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Város-
fejlesztési és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2., Tel.: 75/541-558). n

Pályázat

Helyiségek bérbevételére
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ
bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:

Emlékezzünk közösen!
Az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharcról

2014. március 15-én 10 órakor a mûvelõdési házban
emlékezik meg Dunaföldvár közössége.

Program:
Ünnepi köszöntõ, majd ünnepi mûsor a Beszédes József

Általános Iskola diákjainak elõadásában,
koszorúzás a Kossuth téri emlékmûnél

technikai felszereltség a na-
gyobb kórházak, klinikák ese-
tében eléri az európai színvo-
nalat, a kisebb kórházaknál
azonban már érzékelhetõ a le-
maradás. Ennek pótlása elsõ-
sorban anyagi kérdés. 

Elméleti szinten
a helyzet jobb -
tudtuk meg az elõ-
adótól. A magyar
egészségügy nem-
zetközi szinten is
jegyzett radiológi-
ai szakemberekkel
rendelkezik, közü-
lük kiemelkedik
Dr. Morvai Zita, a
szegedi egyetem
tanára. A hazai
radiológusképzés
színvonala magas,
az orvosképzés te-
rületén viszont vi-

szonylag alacsony az érdek-
lõdés. Évente 10-15 radioló-
gus végez az egyetemeken,
közülük kb. 8-9 marad a
szakmában. A külföldi mun-
kavállalás az esetükben is
csábító. n

Dr. Pásztor Gyula

Ezzel a címmel tartott elõ-
adást a „Téli esték“ elõadás-
sorozat keretei között ifj.
Lajkó Ferenc agrármérnök a
mûvelõdési házban. 

nSZABADOS SÁMUEL

A cím arra utal, hogy váro-
sunkban jelentõs hagyománya
van a szõlõtermesztésnek. Ezt
támasztotta alá az érdeklõdõk
száma is: a hallgatóság megtöl-
tötte az elõadótermet. 

A kertbarátok, agrártermelõk
közül nagyon sokan foglalkoz-
nak szõlõtermesztéssel, több-
ségük szakértelemmel és nagy
tapasztalatokkal rendelkezik e
téren. Lajkó Ferenc és családja
kb. 25 éve csemege szõlõter-
mesztéssel foglalkozik, nem
véletlen, hogy az elõadás is az
ebbéli tapasztalatokról, infor-
mációkról szólt.

Földváron már a szövetkezeti
rendszerben, a rendszerváltás
elõtt is jelentõs volt a csemege
szõlõ termesztése. Ezt a kedvezõ
klimatikus, domborzati és talaj-
viszonyok tették lehetõvé. Külö-
nösen értékes adottság a Duna
fagylehúzó hatása, mely fõleg a

koratavaszi idõszakban mérsékli
a fagyveszélyt. A löszön kiala-
kult talaj jó minõségû, a dombos
terület pedig a sorirányok tájolá-
sánál jelent elõnyt. Mindezek az
adottságok együtt kedveznek a
szõlõtermesztésnek. 

Napjainkra az ültetvények ki-
terjedése csökkent, így a minõ-
ségnek egyre nagyobb a szerepe.
A borszõlõhöz viszonyítva a cse-
megeszõlõ termesztés precízebb
munkát, nagyobb odafigyelést
igényel. A minõség mellett fon-
tos a megjelenés, az esztétikum,
hiszen a vevõ fõként a szemével
vásárol. Ezért a szõlõfürt minden
egyes szemének egészségesnek,
kell lennie. 

Ügyelni kell a vegyszerhasz-
nálat arányaira is; szerencsére
az utóbbi években súlyosabb
betegségek nem veszélyeztet-
ték az ültetvényeket.  A szõlõ
iránt folyamatosan jelentõs a
kereslet hazánkban. Városunk
földrajzi fekvése az értékesí-
tésnek is kedvez, közel vannak
a nagy felvevõ piacok, például
Budapest vagy a Balatonnál. A
friss áru így egy- másfél órán
belül a piacokra kerülhet. n

A szõlõ mindenek felett

Ü
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A szabadságharc alatt Duna-
földváron, és környékén nem
történt jelentõséggel bíró hadi
esemény. Barátom, Turcsik
Ferenc, aki a kor lelkes tanul-
mányozója, a korabeli fegyve-
rek jó ismerõje meséli: „A
Földváron állomásozó császá-
ri csapatok, kitûzték zászlai-
kat, de amint tudomásukra ju-
tott, hogy magyar csapat köze-
leg a katonákkal, a hivatalno-
kokkal együtt továbbálltak.
Amikor magyar kézen volt a
város és a császáriak közeled-
tek, ugyanez történt.“ Ennél
azonban árnyaltabb volt a
kép. Turcsik Ferenc mesél a
földvári eseményekrõl.

nKISS ÉVA

„1848-49-ben nagy haditet-
tek itt, Dunaföldváron nem tör-
téntek, de a fiatalok közül so-
kan álltak be honvédnek vagy
nemzetõrnek. A márciusi forra-
dalom gyõzelme után elfoga-
dott reformok biztos, hogy az
itteni lakosokat is örömmel
töltötték el, hiszen a terheiket
csökkentették. A Batthyány-
kormány megalakulása után
úgy érezték, független az or-
szág.  Áprilisban megalakultak
a nemzetõr csapatok, mintegy
700 fõt írtak össze, persze nem
mindenki vett részt a harcok-
ban, sokan elsõ felbuzdulásuk-
ban iratkoztak fel. Feladatuk
nem harci tevékenység lett vol-
na, hanem rendfenntartó mun-
ka, mint ma a polgárõrségé.

Eskütételük júniusban a vá-
sártéren volt (ma Kossuth tér),
ahol 1000 fölött volt a létszá-
muk. Az eseményt Forster Er-
nõ nyugalmazott császári tá-
bornok szervezte, majd õ ve-
zette a kiképzésüket is.  A
nemzetõr tisztikar tagja volt a
testvére is és Szewald vala-
mint Kornis János földvári
tiszt is. 

A nemzetõrök felszerelése
sok kívánnivalót hagyott maga
után, ugyanis már a honvéd-
zászlóaljaknál gond volt a fegy-
verekkel, kevés volt, a nemzet-
õrökhöz még kevesebb került.
Õket kiegyenesített kaszával,
lándzsákkal látták el, nem csak
itt Földváron, ez általános volt
mindenütt. Kevesen voltak a ki-
képzõk, a honvédeknél jóval ki-
sebb erõt képviseltek.

A magyar honvédség magvát
a császári csapatoktól átálltak: a
huszárezredek és a tüzérség ad-
ta. A honvéd tüzérség kiváló
lett a pesti egyetemisták segít-
ségével, mert a tüzérségben a
matematika tudásnak döntõ
szerepe volt. A császári tüzér-
ség komoly tényezõt jelentett
Európában, de idõvel a magyar
legalább olyan jó lett, vagy még
felül is múlták õket az egyete-
misták által vezetett honvédek. 

Az elsõ fegyveres konfliktus,
melyben részt vettek a Forster
vezette nemzetõrök, a Délvidé-
ken volt. Szerb lázadás tört ki a
nyár folyamán, és odavezényel-
ték a Tolna megyei, közöttük a
földvári nemzetõröket is. Veze-
tõik között volt még Forster test-
vére, aki fõhadnagyként szolgált
és Derecskey Lajos fõhadnagy.
Június, július, augusztus hóna-
pokban a délvidéken harcoltak,

de nem tudtak helytállni, rosz-
szabb felszereléssel, kevesebb
harctéri tapasztalattal rendelkez-
tek, szemben a 8 - 10 éve szol-
gáló ellenséges katonákkal.
Megfutamodtak. 

Októberben Csapó Vilmos tá-
bornok vezetésével harcoltak
Tolna megyei nemzetõrök
Ozorán. Õk fegyverezték le Jel-
lasics oldal-védseregét.  Jellasics
fõseregével a Balaton felé tar-
tott, Fehérvár irányában egye-
sültek volna a csapatok, az
oldalvéd érintette volna Föld-
várt. Roth és Philippovich vezet-
te a 6-7000 fõbõl álló horvát csa-
patát, mely kiváló katonákból
állt. Mészáros Lázár honvédcsa-
patokat is rendelt Ozorára
(Perczel, Görgey), hogy ne tud-
jon egyesülni a két sereg. A gyõ-
zelemmel ezt meg is hiúsították.
A foglyokat Budára kísérték, a
két tábornokot október 9-én a
Barátok temploma plébániáján
szállásolták el, másnap pedig ha-
jóval vitték tovább õket Pestre. 

A késõbbiek folyamán 1848-
49 fordulóján nehéz helyzetbe
került a kormány, a honvédcsa-
patok is. Várható volt, hogy
Földvárt is megtámadják, ez be
is következett. Február végén
megszállta egy 1500 fõs császá-
ri sereg a várost.  Ellenállás nem
volt, mert nem volt erõ, mellyel
szembeszállhattak volna velük.
Néhány civilruhás nemzetõr a
fontosabb helyeket, például a
sóházakat õrizte kaszával, õket a
bevonuló osztrákok nem bántot-
ták.  A császáriak statáriumot
hirdettek, a város vezetése józan
volt, nem akart konfliktust. A
csapat még aznap este elvonult,
miután kitûzték zászlaikat a hi-
vatalos helyekre: a sótiszti ház-
ra, a városházára, plébániára. 

Országos hírû csetepaté lett
abból, ami március 7-9. között
zajlott le. Egy szakasz magyar
fegyveres átjött a túlsó félrõl, és
a császári zászlókat letépkedték.
A város lakói örültek, de valaki
megvitte a hírt a császáriaknak,
akik Paksról 700 katonával még
aznap éjjel Földvárra jöttek, és

elûzték a magyar egységet. Hor-
vát katonák megölték a sóház
õrségét, amire föllázadtak a
földváriak: kaszát, kapát ragad-
tak, és kiszorították a horvátokat
a városból. A horvátok közül ti-
zenhat katonát megöltek. Sze-
rencsére a retorzió elmaradt,
mert közben Pakson is megje-
lentek a fegyveresek. Valószí-
nûleg ugyanaz a portyázó csapat
volt, akik Földváron jártak. 

Ehhez az eseményhez kap-
csolódik még egy történet.
Amikor a mai Ripszomban, a
szõlõkben dolgozó parasztok
észlelték a Paks felõl érkezõ
osztrák sereget, lóhalálában vit-
ték a hírt a városba. A német
Rechts um! - jobbra át vezény-
szót nem értették - a határnak
ez a része ekkor kapta a
Ripszom nevet.  

A következõ megszálló csapat
április 28-án érkezett, Jellasics
20 ezer katonáját beszállásolták
a városba. Áldozatokról nem
tudni, de amikor 30-án tovább-
mentek, egy teljesen kirabolt vá-
rost hagytak maguk mögött: me-
gettek, megittak, elvittek min-
den élelmet, takarmányt.
Derecskey Lajos fõszolgabíró,
aki lelkes Kossuth- párti volt, lá-
zította az embereket a császáriak
ellen, amiért augusztus 13-án
egy osztrák ezred jelenlétében
Földváron bitófára kiszögezték
a nevét, jelképesen kivégezték.
Keresték mindenütt, de elfogni
nem tudták.  A szabadságharc
bukása után többeket besoroz-
tak, bebörtönöztek, megfigyelés
alatt tartottak. (A várban ma is
láthatók a börtöncellák ajtóiba
karcolt 48-as rabok faragásai.)

A kiegyezés után, 1867-ben
megalakult Tolna megyében a
Honvéd Egylet. A volt 48-asok
idõszakonként gyûléseket tar-
tottak, melyekrõl jegyzõköny-
vet vezettek. Az évfordulókat
megünnepelték, ünnepélyes te-
metéseket szerveztek elhunyt
bajtársaiknak. Az egylet 1905-
ben szûnt meg. Az utolsó lajst-
romba vett Tolna megyei hon-
véd 1918-ban halt meg. n

1848-49 eseményei
Dunaföldváron



2014. február 18-án Gerlóczy
Mártonnal találkoztak a
Rátkay László Irodalmi Ká-
véház tagjai a Marcipán cuk-
rászdában.

nBALOGH EMESE

Gerlóczy Márton író, publi-
cista 1981-ben született Buda-
pesten. Könyvek között nõtt fel
olyan családban, ahol "csak"
mûvészettel foglalkoztak - déd-
apja Áprily Lajos, nagybátyja
Jékely Zoltán, nagyapja Mészá-
ros Dezsõ szobrász, nagyanyja
Gerlóczy Sára festõmûvész.
Gyermekként, tízéves korában
írta meg elsõ novelláit, melyeket
nagyapja sokszorosított és jutta-
tott el az olvasókhoz.

2003-ban jelent meg elsõ re-
génye, az Igazolt hiányzás,

mely mára kultuszkönyvvé
vált. Kötetében saját iskolai
éveirõl, lázadásairól vall; az is-
kolarendszerrõl, az eszköztelen
pedagógiáról és pedagógusok-
ról mond sajátos kritikát.

Az elmúlt 11 évben hét regé-
nye jelent meg, köztük az elsõ
magyar plágiumregény is. Mû-
vei forrásául önmaga élete,
közvetlen környezete szolgál; a
fikciót nem érzi erõsségének.
Az élménygyûjtés idõszakában
mozgalmas hónapokat él meg -
A csemegepultos naplója címû
regényéhez például hónapokat
töltött csemegepult mögött -,
majd következik az alkotás:
reggeltõl délutánig ír. A két
élet - elmondása szerint - jól ki-
egészíti egymást: a gyûjtés a
szabadság, az alkotás a rend, a

fegyelem idõszaka az életében.
Jelenleg egy családregényen

dolgozik. Ehhez családja is-
mert férfitagjainak naplóit
használja forrásul; s mint
mondta, a hölgytagokon ke-
resztül mutatja be, hogy a férfi-
ak közel sem voltak olyan cso-
dálatosak, mint azt az utókor
véli. n

10.

Az „Áldozzunk Gyermeke-
ink Tudásáért“ alapítvány
kuratóriuma tisztelettel meg-
köszöni mindazoknak, akik
az elmúlt évben a személyi
jövedelemadójuk 1%-át fel-
ajánlották a Magyar László
Gimnázium oktató-nevelõ
céljait támogató alapítvány
javára.
A támogatás összege:
391.803 Ft volt, amit az ala-
pítvány alapszabályban meg-
határozott célokra használt
fel. 
Az idei esztendõben is kö-
szönettel fogadjuk segítõ tá-
mogatásukat!
Adószám: 19232032-1-17

*   *   *
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-
át a Dunaföldvár tûzvédel-
méért! 
Adószám: 18855403-1-17
Köszönjük a támogatást!

*   *   *
A dunaföldvári Annamatia
Zenei Egyesület tagjai tiszte-
lettel megköszönik mind-
azoknak, akik az elmúlt év-
ben is a személyi jövedelem-
adójuk 1%-át felajánlották
részükre. A támogatás össze-
ge: 45.667 Ft volt, amit a kó-
rus az alapszabályban meg-
határozott célokra használt
fel; kórustalálkozó költségei-
re.
Várjuk ez évben is a kedves
közönségünk biztatását,
anyagi támogatását!
Adószám: 18856521-1-17 n

Február 25-én a Dunaföldvári
Sporthorgász Egyesület hor-
gászbált rendezett a nemrég
újra nyílt Duna étteremben.
Kiss Lajos Csaba egyesületi
elnök szerint csak az idõsebb
horgászok emlékeznek arra,
hogy évtizedekkel ezelõtt vol-
tak ehhez hasonló rendezvé-
nyek. 

nSZABADOS SÁMUEL

Decemberben döntött a veze-
tõség a bál megrendezésérõl, s
hogy elhatározásuk helyes volt,
jelezte a nagy érdeklõdés. Több
mint százan jelezték részvételü-
ket. A környékbeli települések-
rõl, Soltról, Dunaegyházáról,
Bölcskérõl is érkeztek vendégek.

Kiss Lajos Csaba a rendez-
vény céljául azt fogalmazta
meg, hogy a horgászok és csa-
ládtagjaik eltöltsenek együtt
néhány kellemes órát, kapcso-
latot teremtsenek egymással.
Természetesen az est során is
szóba került a „szakma“, a leg-

ügyesebb horgászok virtuáli-
san több mázsa halat is kifog-
tak. 

Az elnöki köszöntõ után a
mazsorett csoport tagjai és a
bölcskei hastáncosok adtak
rövid mûsort, majd asztalra
került a vacsora, az otthon ké-
szült sütemények, de nem hi-
ányzott a házi pálinka és a sa-
ját készítésû bor sem.  A va-
csora után a Nagykarácsonyi
Duó szolgáltatta a zenét, s a
tombolán sok értékes nyere-

ményt sorsoltak ki; a fõdíj egy
24 ezer forintos területi hor-
gászjegy volt. 

Az est során szóba kerültek az
aktuális információk is: hasz-
nosnak ítélték a januári elõadást
az ispánházban, melyen sok
szakmai tapasztalatot lehetett
szerezni, és beszéltek arról a pá-
lyázatról, melynek elnyerése
esetén felújíthatják a horgászta-
nyát. Az év eseményei kapcsán
elhangzott, hogy idén valószínû-
leg megyei horgászversenyt is
tartanak a Kis- Dunán, s a majá-
lis helyszíne ismét a horgászta-
nya és környéke lesz. n

Báloztak a horgászok

Irodalmi kávéház

Gerlóczy Márton



A Beszédes József Általános
Iskola vezetése a Televele
Médiapedagógiai Mûhely
Egyesület munkatársát, Tí-
már Borbálát hívta meg feb-
ruár 25-én az iskolába azzal a
céllal, hogy elõadást tartson
az egyesület által készített
programcsomagról az óvó-
nõknek, tanítóknak és taná-
roknak. 

nSZABADOS SÁMUEL

A program az óvodás és álta-
lános iskolás korosztály szá-
mára tartalmaz médiapedagó-
giai, módszertani ajánlásokat,
ötleteket.

Napjainkban egyre na-
gyobb a média hatása, s a
legkiszolgáltatottabb cél-
pontok a gyerekek, akik sza-
badidejük nagy részét a szá-

mítógép, a televízió elõtt töl-
tik. Az iskolának és a peda-
gógusoknak is növekvõ sze-
repet kell vállalniuk a helyes
médiahasználati szokások ki-
alakításában. Fontos például

a tudatosság kialakítása, a
szelektálás a médiatartalmak
között, a befogadott informá-
ciók szûrésére, értékelésére
való képesség fejlesztése, a
látszat és a valóság közti kü-
lönbségek felismertetése. 

A programcsomagban gya-
korlati módszerek között lehet
válogatni. A kötetlen beszél-
getés, a játékos, rajzos téma-

feldolgozás, a szituációs sze-
repjátékok széles választékot,
lehetõséget nyújtanak a peda-
gógusok számára. n

Idén februárban harmadik
alkalommal hívta meg a tag-
ságot és a civil érdeklõdõket
szakmai elõadásra Kiss Lajos
Csaba, a Dunaföldvári Sport
Horgász Egyesület elnöke. A
helyszín az ispánház, a téma
pedig a pontyhorgászat volt. 

nSZIEGL ERIKA

A februári találkozón Merényi
Szabolcs, Szõnyi Benjámin, Tu-
lipán Tibor és Magyar Bálint
tartottak elõadást a „nagyponty-
ozásról“, vagy ahogyan a hor-
gászzsargon nevezi, bojlizásról.
A bojli egy speciális, golyó for-
májú csali, melynek elkészítése
azon a megfigyelésen alapul,
hogy minél nagyobb testû egy
ponty vagy más halfajta, annál
több növényi és állati eredetû fe-
hérjére van szüksége. A bojlit

úgy készítik el, hogy kielégítse a
pontyok teljes tápanyagigényét.
Fõ alkotóelemei a különbözõ
hallisztek, húslisztek, növényi
lisztek, természetes kivonatok,
olajok és csábító aromák. Ez
mágnesként vonzza a nagyhala-
kat, míg a kicsiket - állítólag -
taszítja. 

A módszer a '60-as évek vé-
gén indult Angliából, és ma
már szinte az egész világon el-
terjedt. Magyarországon a '90-
es évek elején debütált, de ek-
kor még a speciális eszközöket
és adalékanyagokat nehéz volt
beszerezni, arról nem is beszél-
ve, hogy méregdrága volt. Ma
már könnyen beszerezhetõk a
szükséges anyagok, ezért a
módszer is gyorsan terjed. 

Hátulütõje, hogy egy adott
vízterület kapitális halainak je-

lentõs részét intenzív bojlizással
nagyon hamar ki lehet irtani. A
„fogd meg és engedd vissza!“
mentalitás Magyarországon
még ma sem mindig úgy mû-
ködik, ahogy azt a sportszerû-
ség megkívánná. A bojlizáshoz
ezért egy egészséges önkont-
roll is szükséges annak érdeké-
ben, hogy ne csak telepített
szabványhalak élhessenek ter-

mészetes vizeinkben. 
A bojlizás tehát több, mint

egy horgászmódszer, életfor-
ma, egyfajta viselkedés, a ter-
mészet iránti tisztelet, ami a
csúcstechnika ellenére mérték-
tartásra kötelezi a horgászokat.

Az elõadás után a jelenlévõk
Nagy Gábor „kapitális halász-
leve“ mellett folytattak kötet-
len beszélgetést. n

11.

Kérjük, támogassa befizetett

adója 1%-ával a

Dunaföldvári Polgárõrség

Védelem Alapítványát!

Adószám: 18852723-1-17

Köszönjük a támogatást! n

Pontyhorgászat,
avagy mi a bojlizás?

A Dunaföldvári Ördögsze-

kér Táncegyesület 2013. évi

taggyûlésének határozatai

(1/2013. sz. közgyûlési

határozat)

2012. évi közhasznúsági

jelentés elfogadása

(2/2013. sz. közgyûlési

határozat)

2013. évi költségvetési

tervezet elfogadása n

Médiapedagógiai képzésen
vettek részt a pedagógusok



12.

Dunaföldvár jeles ünnepe, a
várossá avatás évfordulója,
minden évben várostörténe-
ti vetélkedõvel kezdõdik. A
szervezõ mûvelõdési köz-
pont az idén a 7-8. osztályos
korosztály számára hirdette
meg a versenyt. 

nSZIEGL ERIKA

A téma adta magát, hiszen
100 éve tört ki az elsõ világ-
háború, így a diákoknak ebbõl
az idõszakból kellett felké-
szülniük. A versenyre ti-
zenegy csapat nevezett,
akik változatos feladato-
kon keresztül mérhették
össze tudásukat. Népszerû
volt a terepgyakorlat a
Duna-parti elsõ világhá-
borús emlékmûnél, de a
„sebesült katona meg-
mentéséhez“ kapcsolódó
feladat is elnyerte a diá-
kok tetszését. 

A vetélkedõt a Magyar
László Gimnázium 7.a
osztályos csapata - Ko-

vács Krisztina, Németh Szil-
via, Pálfi Anna, Tóth Zsófia -
nyerte meg. Felkészítõ taná-
ruk Szabados Sámuel volt. 

A feladatokat összeállította
és a vetélkedõt levezényelte
Fafkáné Simon Ildikó, a zsûri
elnöke Szászvári Józsefné,
tagjai Szer Noémi és Pataki
Dezsõ voltak. A mûvelõdési
ház mellett Tóth István, Nagy
László, Szõke Zoltán és Deák
Ilona támogatták a rendez-
vényt. n

Várostörténeti vetélkedõ
A népdalból ismerõs címmel
tartott elõadást a paraszti tisz-
tálkodási szokásokról Dr. Ju-
hász Katalin, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Néprajztu-
dományi Intézetének tudomá-
nyos fõmunkatársa február 2-
án a mûvelõdési házban.

nSZIEGL ERIKA

Az elõadó textil-vegyészmér-
nökként szerzett diplomát, de
mindig is inkább a néprajz, an-
nak néhány ága érdekelte. A
csillapíthatatlan érdeklõdés az
ELTE etnográfus szaka felé irá-
nyította. A második diplomája
megszerzése után a népzene és
néptánc tanulmányozása mellett
figyelme a tisztálkodási szoká-
sok kutatása felé fordult. A
dunaföldvári közönség nem csak
a paraszti tisztálkodás minden-
napi gyakorlatának ismertetését
hallhatta, hanem azokról az õsi
képzetekrõl, rítusokról is szó
esett, amelyek mélyen elrejtve
még ma is bennünk élnek. Dr.
Juhász Katalin elõadását képek-

kel és a hozzá közel álló népda-
lokat pengetve illusztrálta. 

Fenti címen megjelent köny-
vének elõszavában a követke-
zõket írja: „Míg 150 évvel ez-
elõtt eleink - mai fogalmaink-
kal mérve - alig tisztálkodtak,
jó esetben is csak a látható test-
részekre koncentráltak, addig a
21. század embere napi több-
szöri fürdéssel, naponkénti haj-
mosással számtalan tisztálko-
dási szer használatával ápolja
testét, miközben pazarlásával
szennyezi, pusztítja az õt kö-
rülvevõ környezetet.“ n

Meg is mosakodjál…

A „Népszerû tudo-
mány“ záró elõadá-
sának vendége febru-
ár 19-én Kovács
(Koko) István olimpi-
ai és világbajnok
ökölvívó volt a mûve-
lõdési központban.

nSZIEGL ERIKA

Koko sportpályafu-
tását azok is ismerik,
akik nem különöseb-
ben érdeklõdnek az
ökölvívó sport iránt.
Amatõrként 1985-tõl
1997-ig bokszolt,
majd profiként folytatta a ham-
burgi Universum Klubban. 

2001 januárjában szerezte
meg a WBO világbajnoki cí-

mét, számára mégis az olimpi-
ai aranyérem csillog a legszeb-
ben, ahogy azt számos interjú-
ban elmondta: „ a lelki táma-

szom az olimpiai aranyérem…
egy élet munkájának az ered-
ménye… abban a pillanatban

én voltam a világon a legjobb,
és az az igazság, hogy az elém
sodródó feladatok csak töredé-

kei annak, ami ehhez kellett.“ 
Egykori ökölvívó nadrágját

még ma is díszíti kedvenc mot-
tója: „Olyannak lenni, mint
bárki más, de olyat tenni, mint
senki más“. Bár aktív sportolói
karrierje véget ért, minden nap-
ját megpróbálja az utolsó per-
cig kihasználni. Fut, úszik, me-
sét mond az ovisoknak, mûsort
vezet, üzleti vállalkozását me-
nedzseli, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet jószolgá-
lati nagykövete, a Boksz Világ-
szövetség európai alelnöke, a
MOB tagja - s ahogy itt
Dunaföldváron is megfogal-
mazta, egyikrõl sem tudna le-
mondani. 

S ha életvezetési tanácsról
kérdezik, másik kedvenc idéze-
tével válaszol: „Úgy bízz ma-
gadban, hogy ne legyen szük-
séged senkire!“ n

Koko Dunaföldváron

Dr. Juhász Katalin

Kovács (Koko) István



A Magyar László Gimnázium
sportolói kézilabda és röplab-
da sportágban neveztek az
idei diákolimpiára. A két
sportágban a korábbi években
szép sikereket értek el a föld-
vári gimnazisták, a megyei di-
ákolimpia elsõ helyezettjei-
ként több alkalommal jutot-
tak be az országos döntõbe.

nSZABADOS SÁMUEL

Idén a kézilabdások értek el
két második helyezést, de ez az
eredmény kevésnek bizonyult
az országos döntõbe jutáshoz.
Rostási Nándor testnevelõ tanár
egy fiú és egy lány kézilabda-
csapatot indított. A fiúk az iga-
zolt sportolókat is felvonultató
kiírásban indultak, közülük
ugyanis többen szerepelnek fel-
nõtt városi kézilabda csapatunk-
ban. A döntõben a simontornyai
diákok bizonyultak jobbnak.
Simontornyán régi hagyomá-
nyai vannak a kézilabda sport-

nak. Felkészült, jó játékerõt kép-
viselt ellenfelünk, így a földvári
gimnazistáknak meg kellett elé-
gedniük a második helyezéssel.
Utoljára négy éve voltunk
aranyérmesek. A lányok gárdája
a selejtezõk során vívta ki a dön-
tõbe jutás jogát. Itt viszont a
bonyhádi szakközépiskolások
erõsebb játékerõvel bírtak. 

A jövõ nem túl biztató
Rostási Nándor szerint. Ta-
pasztalja, hogy a gyerekek kö-
zül egyre kevesebben sportol-
nak, és még kevesebben vállal-
ják a délutáni edzésekkel járó
munkát. Kellõ létszám híján
pedig nem érdemes csapatot in-
dítani. Amennyiben a felsõbb
évfolyamosok végeznek, el-
képzelhetõ, hogy létszámhiány
miatt nem nevez csapatot az is-
kola, mivel az alacsonyabb év-
folyamokon sajnos nem sok a
sport iránt érdeklõdõ diák. 

Berényi Péter testnevelõ a
röplabdásokat készítette fel a

megmérettetésre. A lányok a
selejtezõk során a szekszárdi
egészségügyi szakközépisko-
lásokat gyõzték le, de a tolnai
gimnazistáktól és a palánki
szakközépiskolásoktól vere-
séget szenvedtek, így nem ju-
tottak a megyei döntõbe. A
fiúcsapat a selejtezõkrõl má-
sodik helyezettként jutott a

döntõbe, ahol a hatodik he-
lyen végzett. A röplabdások a
kézisekhez hasonló problémá-
val küzdenek. Szûk a keret,
kevesen járnak edzésekre. A
jelenség országos szintû, egy-
re kevesebb csapat indul a di-
ákolimpiákon. A hazai diák-
sport jövõbeni kilátásai sajnos
nem kedvezõek. n

Ezüstérmek a
megyei diákolimpián

Februárban Dunaföldváron
tartotta díjkiosztó gáláját a
Dunaföldvári Technikai
Sportegyesület, mely 2002
óta a Duna Kupa autocross
versenysorozat szervezõje. 

nSZABADOS SÁMUEL

Kaszás Tamás, az egyesület
elnöke szerint a 2013-as év
nem sikerült igazán jól. Kevés
versenyt tudtak szervezni, s õ
maga is csak egyszer állt rajt-
hoz. Városunkon kívül még
Kecelen voltak futamok, s a
szervezés minden alkalommal
precíz volt. Bár az év során az
indulók létszáma alig növeke-
dett, érezni lehetett, hogy a ver-
senyzõk felszereltsége jobb,
több pénzt költenek autóikra,

ami jó jel a jövõre vonatkozó-
an. Idén remélhetõleg a lét-
szám is emelkedni fog.

Dunaföldvárt a kupában öt
versenyzõ képviselte. Közülük
nagy kategóriában Süveges Zol-
tán kategória-gyõztes lett, közép
kategóriában Süveges László
második helyezést ért el. Fülöp
János, Herpai István és Kaszás
Tamás nem jutott fel a dobogó-

ra, hiszen csak egy-egy verse-
nyen tudtak részt venni. 

Süveges Zoltán édesapja
mellett már gyermekkorában
megismerte az autósportot;
azóta kötõdik is hozzá. Me-
zõgazdasági gépszerelõként
ért is az autókhoz, bátyjával
évek óta építi Opel Astra ver-
senyautóját, mellyel idén
nagyszerû eredményt ért el.
Mindhárom versenyen indult,
kettõt meg is nyert. Mint
mondta, az utolsó versenye
volt a legizgalmasabb; itt na-
gyon szoros küzdelemben
második lett. 

A 2014- es év versenynaptá-
ra is szervezõdik. Amennyiben
nem adódnak rendkívüli ese-
mények, öt versenyen állhat-
nak rajthoz a pilóták. A sze-
zonkezdõ és -záró versenyt vá-
rosunk rendezi, hármat pedig
Kecelre terveznek. n

13.

Verseny-
eredmények

Februárban két megyei ver-
senyen is elsõ helyen végez-
tek a Magyar László Gim-
názium diákjai.   

nBALOGH EMESE

Farkas Beáta 10.a osztályos
tanuló - Bognár Zoltán tanár
úr tanítványa -  Tolna megyei
I. helyezettként jutott be a
Kõrösi Csoma Sándor nem-
zetközi földrajzverseny dön-
tõjébe, melyet március köze-
pén rendeznek meg Szekszár-
don. 

Szintén Tolna megyei I. he-
lyezettként jutott be a Lotz
János országos szövegértési
és helyesírási verseny döntõ-
jébe Kõbányai Dénes 8.a osz-
tályos gimnazista. Bogár Judit
tanárnõ tanítványa március-
ban méri össze tudását az or-
szág többi diákjával a Bony-
hádon megrendezett országos
fordulóban. 

A megyei diákolimpia dön-
tõjében ezüstérmet szereztek
Rostási Nándor tanár úr tanít-
ványai, a lány kézilabdacsapat
tagjai: Bajnok Dóra, Hegedûs
Dóra, Fehér Lívia, Megyesi
Nikoletta, Horog Mariann,
Mendi Elvíra, Jakab Szabina,
Oláh Zsuzsanna, Farkas Beá-
ta, Talmács Kitti, Simon Eve-
lin Dzsesszika.

A gimnázium 7.a osztályos
csapata nyerte a Várostörténe-
ti vetélkedõt. Tagjai: Kovács
Krisztina, Németh Krisztina,
Pálfi Anna és Tóth Zsófia.
Felkészítõjük Szabados Sá-
muel tanár úr volt. n

Földvári kategóriagyõzelem
született a Duna Kupán

DSTE Kajak-

Kenu Szakosztály

A 2014. évi szegedi fizikai
felmérõ verseny eredmé-
nyei.

nSZIKLENKA LÁSZLÓ VEZETÕ

EDZÕ

Nõi kenusok között (1998-
as születésûek) Kaczkó Fan-
ni 3. hely, fiú kenusok
(2000-es születésûek) Kis
Dániel 10. hely, Kis Csaba
13. hely, fiú kenusok (2001-
es születésûek) Vicsik János
3. hely, fiú kenusok (2004-es
születésûek) Tóth Gábor 3.
hely. n



Korábbi lapszámunkban
már elkezdtük a Holler UFC
korosztályos csapatainak ér-
tékelését az õszi szezonban
nyújtott teljesítményük alap-
ján. Ezúttal az U 17 és az U
21-es csapatok kerülnek mér-
legre.

nSZABADOS SÁMUEL

Mindkét gárdának Kerekes
Béla a szakmai irányítója, s
mindkét csapat az NB III-as
Bölcske színeit képviseli,
mégpedig az elõkelõ NB II-es
mezõnyben, olyan egyletek
társaságában, mint a Ferenc-
város vagy a
Szigetszentmiklós. 

A 17 -es korosztály õsszel a
7. helyen végzett, csak három
ponttal maradt el a dobogós
helyezést jelentõ 3. helytõl. A
szakvezetés a dobogós helyek
egyikének elérését reméli a
gárdától, amire minden lehe-
tõség adott. A bõ keretben
vannak tehetséges játékosok,
akik kellõ hozzáállással mér-
kõzéseket dönthetnek el. 

A tél során fõleg erõnléti
edzések zajlottak sok futással.
A teremfoglalkozásokon a
technikai elemek kerültek elõ-
térbe. Az edzõ szerint ez az a
korosztály, melyben kialakul-
nak az alapvetõ képességek,
eldõl, ki mennyire tehetséges.
A jövõben ezeket a meglévõ
adottságokat kell csiszolni,
fejleszteni az edzéseken.
Ugyanakkor - az edzõ elmon-
dása szerint - választóvonal is

ez az idõszak: a fiatalok már
önmagukat is meg tudják ítél-
ni. Akik úgy érzik, hogy to-
vábbi pályájuk során nem ké-
pesek elõbbre lépni és megter-
helõ számukra a rendszeres
edzésmunka, általában abba-
hagyják a versenyszerû spor-
tolást. Ez az a korosztály,
ahonnan a felnõtt keretekhez
vezet az út. A lehetõség soka-
kat ösztönöz a még jobb telje-
sítmény elérésére, melynek
eredménye, hogy évente 4-5
fiatal számára adódik meg a
továbblépés lehetõsége. A ti-
nédzserkornak vannak veszé-
lyei is. A felnõtté válás küszö-
bén számtalan kihívás éri a fi-
úkat. A csábító életörömök
igen vonzóak számukra, s ez
természetes ebben az életkor-
ban. Mindezen figyelembe vé-
ve kell megtervezni a kemény
és rendszeres edzésmunkát. 

Az U 21-es korcsoport a 13.
helyen végzett. A szakvezetés
ennél többet várt a fiúktól. A
gyenge teljesítmény mögött
fõleg hozzáállásbeli problé-
mák adódtak, nem volt kellõ-
en fegyelmezett a gárda, a
taktikai utasításokat csak
részben tartották be. Az edzõ
tavaszra vonatkozó elvárása a
8-10. hely egyikének meg-
szerzése, melyre adottságai
által képes a gárda. Ebben az
életkorban már a munka-
hellyel, illetve a tovább tanu-
lással kell összehangolni a
labdarúgást, ami többeknél
gondot jelent. n

14.

20 éves üzletünk megújult, kibõvült árukészlettel,
bankkártyás fizetési lehetõséggel és törzsvásárlói

kedvezménnyel várja vásárlóit.
Ünnepeljen velünk!

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700

SZOMBATON: 800 – 1200

Rendõrségi hírek

BBÛNÜGYÛNÜGY:: Elfogtak egy nyolc
helyi lakosból álló fa- tolvaj-
bandát is, melynek tagjai nem-
csak Dunaföldvár határában lop-
ták a fát, hanem a környezõ tele-
pülések erdeit is fosztogatták.
Szerszámaikat a rendõrség le-
foglalta, folyik ellenük az eljá-
rás. A rendõrség a polgárõrök-
kel, mezõõrökkel együtt rend-
szeresen jelen van a területeken,
de kérik a lakosokat, ha gyanú-
san viselkedõ ismeretleneket lát-
nak, hívják a rendõrjárõrt. Ne
csak saját értékeikre, hanem
szomszédaik vagyonára is fi-
gyeljenek! Zárják be lakásuk,
házuk ajtaját, tegyen mindenki a
megelõzés érdekében!

A mértéktelen italozás követ-
kezménye könnyen bûncselek-
mény lesz. Két esetben is a rend-
õrségnek kellett intézkednie,
mert a családi perpatvar tettle-
gességig fajult. A megvert csa-
ládtagok kórházba kerültek, az
elkövetõk ellen eljárás folyik.

KKÖZLEKEDÉSÖZLEKEDÉS:: A rendõrség

rendszeres ellenõrzéseket végez a
városban. Az elmúlt idõszakban
több intézkedésre került sor, meg-
szaporodott a szabálysértési eljárá-
sok száma. Kérjük, a közlekedõk
ügyeljenek a telefon, a biztonsági
öv, a gyermekülés használatára, az
elõírt sebesség betartására! Irataik:
mûszaki, jogosítvány érvényessé-
ge legyen rendben!

Kezdõdnek a tavaszi munkák
a határban. A munkagépeik
mozgására - földúton is - a
KRESZ elõírásai érvényesek.
Gépeik mûszaki állapota legyen
jó, irataikat vigyék magukkal, a
rendõrség ellenõrizni fog a ha-
tárban is. 

Március 16-án lesz az év elsõ
vására, ahol nagy tömeg várha-
tó. A város új parkolóhelyeket
alakított ki, kérjük a látogatókat,
legyenek türelmesek, óvják érté-
keiket! Nyitott táskában ne
hagyjanak iratokat, pénzt, mert a
tömeg vonzza a tolvajokat, elõz-
zék meg a lopásokat! A rendõr-
ség a helyszínen lesz, segíteni
fogja a parkolást, irányítja for-
galmat. n

Mérlegen a Holler UFC Vízre szálltak a
kenusok
Elkezdõdött a 2014-es sze-
zon és a dunaföldvári
Némedi Konrád is a vízen
folytatja az edzéseket. A ta-
valyi évben szinte minden
versenyt megnyert, amin el-
indult.

nANDRÁS FERENC

Két magyar bajnoki arany-
éremmel kvalifikálta magát

az Olimpiai Reménységek
Versenyére, ahol 1000, 500
és 200 méteren állt rajthoz
kenu egyes versenyszámban.
A csehországi megméretteté-
sen két arany, és egy bronz-
érmet szerzett, így korosztá-
lyában - nemzetközi szinten
is - a legjobb kenusnak bizo-
nyult.

A téli alapozás jól sikerült,
így reméljük, idén is hasonló
eredményeknek örülhetünk a
szezon végén. n



15.

Mûvelõdési Központ
MÁRCIUSI PROGRAMOK

Dunaföldvár 25 éves - várostörténeti
kiállítás az elõtérben

MÁRCIUS 15. SZOMBAT 10.00
Nemzeti ünnep
Ünnepi mûsor a mûvelõdési központban
Koszorúzás a Kossuth téri emlékmûnél

MÁRCIUS 23. VASÁRNAP 15.00 ÉS 17.00
A Levendula Mûvészeti Iskola gálamû-
sora

MÁRCIUS 25. KEDD 19.00
Ron Aldrige: Csak kétszer vagy fiatal
vígjáték két részben a Turay Ida Színház
elõadásában. Fõszereplõk: Hûvösvölgyi
Ildikó, Mikó István. Rendezõ: Bodrogi
Gyula. Jegyár: 3.000 Ft

MÁRCIUS 29. SZOMBAT 10.00
Közös varrás a Foltvarró Klub tagjaival

MÁRCIUS 29. SZOMBAT 17.00
Az Ördögszekér Táncegyesület 10 éves
jubileumi gálaestje. Közremûködik a
Hírös zenekar. Támogatási szelvény:
1.800 Ft vagy 2.000 Ft

ÁPRILIS 1. ÉS 2. KEDD-SZERDA

Véradás: Április 1. - 9.00-15.00, április 2.
- 13.00-17.30

ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK

Versmondó verseny általános és
középiskolásoknak. A mûvelõdési
központ és Bánffy szalon szervezésében.

ÁPRILIS 13. VASÁRNAP 17.00
Bödöcs Tibor önálló estje
Jegyár: 2.500 Ft

14. péntek

Hárommal több esküvõ
Színes, feliratos, spanyol filmvígjáték

15. szombat

Blue Jasmine
Színes, feliratos, amerikai film

Cate Blanchett a nõi fõszerepért március 3-án vette át

az Oscar-díjat

21. péntek

Szerelem a felhõk felett
Színes, szinkronizált, francia, romantikus vígjáték

22. szombat

Pulykaland
Színes, szinkronizált, amerikai, animációs kalandfilm

28. péntek

A Föld után: Apokalipszis
Színes, szinkronizált, amerikai sci-fi akció

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek, az ettõl

eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük. Jegyár 500

Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

MÁRCIUS
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A háziorvosok péntek délutáni

12 órától 17 óráig történõ

rendelési ideje
2014. március 7. Dr. Palkó Ágnes 
2014. március 14. Dr. Móricz Zoltán
2014. március 21. Dr. Hallai Róbert
2014. március 28.  Dr. Englert Rolland

Soros hirdetés
Két vidám, barátságos, négyhónapos,

fekete-sárga nõsténytacskónak kere-
sünk szeretõ gazdit. Tel.: +36 -30/ 483-
4310 n

Kilencvenéves korában hosszú beteg-
ség után 2014. február 12-én elhunyt
Steinbach Antal, az egykori ÁFÉSZ nyu-
galmazott igazgatója. Családja, régi mun-
katársai, tisztelõi kísérték utolsó útjára.
Családjával 1968-ban került a Földvárra,
nyugállományba vonulásáig az ÁFÉSZ
igazgatójaként végezte munkáját. Precí-
zen dolgozott, munkatársaitól is pontos
munkát várt el.  Igazságossága miatt mun-
katársai körében népszerû volt. Sajátja-
ként, lelkiismeretesen kezelte a vállalat
ügyeit, vagyonát. A tanács vb tagjaként
szerepet vállalt a község közéletében is. 

Temetése 2014. február 28-án volt a
Fehérvári utcai temetõben.

Nyugodjon békében!

Január végén és február elején lezajlottak
a szalagtûzõ ünnepségek a Magyar László
Gimnáziumban és Szakiskolában. 

nBALOGH EMESE

A gimnáziumban három végzõs osztály
74 diája kapta meg a kis kék szalagot,
mely jelzi, hogy májusban viselõjük befe-
jezi középiskolai tanulmányait, megérett
az érettségi vizsgára.

A 11. évfolyamosok - a két osztályfõnök,
Bakos Csilla és Varró József irányításával -
szervezték az ünnepi mûsort, mely a hagyo-
mányok szerint épült fel: útravaló gondola-
tok, zeneszámok és ünnepi köszöntõk hang-
zottak el a diákok részérõl, majd az osztály-
fõnökök: Bartalosné Agócs Irén, Fehérné
Keserû Katalin és Szabados Sámuel tûzték
fel a kék szalagokat tanítványaik ruhájára.
Az est fénypontja a végzõsök tánca volt,
idén mindhárom osztály diákjai keringõt
táncoltak. A fotózást követõen a 11. évfo-
lyamosok vacsorával vendégelték meg fel-
sõéves társaikat. 

A gimnáziumi szalagavató után egy hét-
tel tartotta ünnepségét a szakiskolai tago-
zat. Ezen az estén Hegedûs Ferenc tanár úr
tûzte tanítványai ruhájára a szalagot, mely
jelzi viselõje számára a szakmai vizsgák
közeledtét. Az ünnepi mûsort Miskolczi
Zsuzsanna állította össze a végzõsök és az
alsóbb évesek közremûködésével. n

Szalagavató
ünnepségek

Térítésmentes lakossági
szelektív elektromos és
elektronikai hulladékgyûjtés 

2014. április 12-én (szombat) 08:00-
14:00-ig a Kossuth Lajos utcai parkoló-
ban (Szerb templom mellett).  Leadható
elektronikai berendezések: háztartási
kis- és nagyberendezések, szórakoztató
elektronikai cikkek, képernyõs elektro-
nikai cikkek, számítógépek, telefonköz-
pontok, egyéb irodatechnikai berendezé-
sek, elektromos és elektronikus barkács-
gépek, szerszámok, játékok, szabadidõs
és sportfelszerelések.  Intézmények ké-
résére, igazolást állítunk ki, selejtezési
listát szíveskedjenek mellékelni! 

Érdeklõdni a (30) 870-4528-as tele-
fonszámon lehet.

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal



Fotó: Veisz Ágnes


