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Közéleti lap

Kitüntetések
visszaesett
a
szõlõtermesztés,
tömegével jelent
meg az import
áru,
a
jó
minõségû magyar
termékre viszont
továbbra is igény
van. A szõlészet
által kidolgozott
módszer szép sikereket hozott.
Az olasz, spanyol
fajtákhoz hasonló

zamatos fajtákat választottak ki, ezeket
termesztik nagyobb mennyiségben, új
technológiával. A múlt õsszel a Dunaföldváron rendezett országos bemutatón nagy
sikert arattak a szõlészet termékei. Új
módszereiket a szakma is elismeréssel fogadta. Jelenleg a gazdaság a szõlõ fólia
alatti hajtatásával foglalkozik, melynek
során szintén új eljárásokat alkalmaznak.
Nemrég hozták létre az Elsõ Hazai
Gyümölcstermesztõ Társaságot, melynek
célja a magyar szõlõ- és gyümölcstermesztés kiszélesítése és fejlesztése. Lajkó
István hangsúlyozta, hogy sikere nem
egyszemélyes, hanem a családja, a munkatársai valamint az õket segítõ kutatóintézet közös sikere.
Szabados Sámuel

Széles János

vezetnek, s azóta
az elnöki tisztet is
betölti. 2000-ben
a megyei szervezetek szövetségének elnökévé választották. Vezetése alatt látványosan nõtt a
szervezetek száma. Hét év alatt
24-rõl
64-re
emelkedett azon

települések száma, melyeken polgárõrség mûködik. Fokozatosan javult a
technikai felszereltség, a felkészültség
és a szervezettség. Napjainkban a megyei polgárõrség tevékenységének
köszönhetõen javult a közbiztonság. A
szervezetek sok segítséget nyújtanak az
önkormányzatoknak, a rendõrségnek,
tûzoltóknak, határõröknek. A kitüntetés
egyben a megyei polgárõrség munkájának országos elismerését is jelenti.
Szabados Sámuel

Kovács Pálné

kedõen végzik. A
cím elnyerésének
kritériuma, hogy a
köztisztviselõ kiválóan alkalmas minõsítéssel rendelkezzen, illetve a
munkáltató és a
köztisztviselõi kar
szavazatainak
többségét megkapja. Az "Év köztisztviselõje"
címet
ezen kritériumok

alapján idén Kovács Pálné nyerte el, aki 15
évig dolgozott a polgármesteri hivatalban.
Mint mondta, az ügyfelekkel, munkatársaival mindvégig jó volt a kapcsolata, mégis
meglepetésként érte kollégái, vezetõi elismerõ szavazata.
Kati jelenleg a felmentési idejét tölti, mivel 38 év munka után októbertõl nyugdíjba
vonul. Nehéz szívvel búcsúzott munkatársaitól, a hivataltól, de nem tart az elkövetkezõ
évektõl, hisz nyugdíjasként végre lesz ideje
mindazon dolgok bepótlására, amelyek a
munkában töltött évek alatt elmaradtak.
Balogh Emese

Lajkó István
A Mezõgazdasági Minisztériumban Gráf József minisztertõl vette
át az Aranykoszorús Gazda elnevezést viselõ oklevelet és érdemérmet. Az elismerés a csemegeszõlõ
termesztésben elért sikereknek
szól. A Lajkó István vezette vállalkozás 1992 óta foglalkozik ezzel a
tevékenységgel. Célul tûzték ki,
hogy helyreállítják a csemegeszõlõ
termesztés korábbi rangját hazánkban. Az utóbbi években jelentõsen

Lajkó István

Széles János
A Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségének elnöke a
köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkeresztet vehette át
Bajnai Gordon minisztertõl a Duna palotában. A kitüntetés a többéves és eredményes elnöki tevékenységnek szól.
Széles János 1993-ban alapítója
volt a dunaföldvári polgárõr szer-

Az Év
köztisztviselõje
A Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal dolgozói idén Kovács
Pálnét választották az év
köztisztviselõjévé.
Az "Év köztisztviselõje" címet városunk képviselõ-testülete alapította
a köztisztviselõi kar azon tagjainak
jutalmazására, akik közszolgálati feladatukat hosszabb idõn át kiemel-

LEADER-program
Az Európai Unió vidékfejlesztési programjának keretében már közel egy
éve mûködik az úgynevezett LEADER program, melynek fõ célkitûzése a falusi turizmus fejlesztése, a vidéki turisztikai szolgáltatások minõségének javítása. A vidéki turizmus fejlõdésének elengedhetetlen feltétele az összetett
és sokszínû, kistelepüléseket összefogó turisztikai csomagok létrehozása.
A LEADER összefogás erre a célra is kitûnõen alkalmas.
A változatos falusi, kisvárosi szálláshelyek és éttermek mellett kiegészítõ, az aktív pihenést lehetõvé tévõ programok egyszerre jelennek meg, például a helyi érdekeltségû múzeumok látogatása, túrázás,
evezés, lovaglás, kerékpározás vagy a természeti értékek megóvására oktató tanösvények bejárása. A turisztikai csomag sikerének egyik záloga az információs szol-

gáltatás kialakítása, amely folyamatosan
az érdeklõdõk és odalátogatók rendelkezésére áll. A "Információs Pont" szolgáltatás
kialakításában és idõszakos fenntartásában
együttmûködnek a helyi gesztorszervezetek, a LEADER Központ munkatársai, illetve a Tourinform irodák hálózata.
A program már több kistérségben sikeresen mûködik. A közeljövõben a Paksi Kis-

Meghosszabbított határidõ!
Köszönjük az eddig beérkezett ötleteiket, javaslataikat, és a továbbiakban
is várjuk véleményeiket még 2007. október 15-ig.

Kedves Dunaföldváriak!
Dunaföldvár belvárosa közös kincsünk,
melynek megõrzése a városlakók, a városért
tenni akarók közös ügye. Napjainkban a
városi élet olyan igényeket támaszt a
belvárossal szemben, amelyeknek az jelen
formájában nem tud megfelelni.
Önkormányzatunk 2007-ben és 2008-ban
olyan tervek elõkészítésén dolgozik, melyek
megváltoztatják a belváros arculatát. Olyan
komplex rekonstrukciót kívánunk végrehajtani, amelynek célja az épített örökségünk
megújítása, az egységes esztétikai megjelenés, új gazdasági, közösségi és szociális
funkciók megjelenésének elõsegítése és a
meglévõk erõsítése, a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vétele. Szeretnénk

elérni, hogy a városközpont megújítása a
dunaföldváriak életminõségének javításához
is hozzájáruljon. Olyan kulturált közösségi
terek kialakítását tervezzük, amelyek
valóban tartalmas idõtöltést biztosíthatnak
nem csupán az idelátogatók, hanem elsõsorban az itt lakók számára is.
A projekt elõkészületeinek pénzügyi forrásait részben a város saját költségvetésébõl,
részben pedig pályázati forrásokból
szeretnénk biztosítani. A megvalósításra a
közés
magánszereplõk
közös
teherviselésével, az önkormányzat és
együttmûködõ partnereinek koordinációjával 2009-tõl kezdõdõen kerülhet sor.
Ezeket a fejlesztéseket csak közös erõvel,
egyetértésben lehet megvalósítani, ezért

Sióagárdon rendezték
a megyei polgárõr napot

tisztelettel kérjük a város lakosságát, civil
szervezeteit, hogy osszák meg velünk gondolataikat, véleményeiket, hogy a város
szívét jelentõ fõtér kialakításában új arculatot, barátságosabb, szebb városképet, új
városközpontot teremthessünk.
Kérjük, mondja el Ön is, hogy milyennek
szeretné látni a belvárost? Várjuk
véleményét arról is, Ön mit javasol annak
érdekében, hogy a régióban nagyobb
szerephez jusson Dunaföldvár.
Kérjük, ötleteit és javaslatait juttassa el emailben df.belvaros@freemail.hu vagy a
polgármesteri hivatal bejáratánál elhelyezett
papírdobozba szíveskedjen bedobni.
A beérkezett észrevételeket összesítjük, és
a legjobb javaslatokat a pályázatokba
beépítjük.
Köszönöm szíves közremûködésüket!
Nagy Gáborné, polgármester sk.

információk kerültek napvilágra.
A földvári küldöttség különbusszal érkezett, a tagok mellett támogatók is helyet

Immár hetedik alkalommal rendezték meg a polgárõr szövetségek találkozóját, ezúttal a Sió-parti település volt a házigazda. A mintegy ezer fõs rendezvényen néhány szervezet kivételével minden testület képviseltette magát.
A hagyományos résztvevõk mellett idén
újak is felbukkantak; a vám és pénzügyõrség, valamint a Neutron csoport látványos bemutatója sok érdeklõdõt vonzott.
Újdonságnak számított a nõi labdarúgó kupa négy csapattal, ami azt is jelzi, hogy nö-

térség is szeretné elérni azokat az uniós támogatásokat, amelyek lehetõvé tennék településeink idegenforgalmának növekedését. Ahhoz, hogy ki tudjuk ajánlani kistérségünk kínálatát, egy jól használható adatbázist kell létrehoznunk, amely a szolgáltatók gyors elérését tenné lehetõvé belföldrõl és külföldrõl egyaránt. A Dunaföldvári Tourinform Iroda tehát három településen - Bölcskén, Madocsán és Dunaföldváron - szeretné összegyûjteni azoknak a
leendõ szállásadóknak, vendéglátóknak a
névsorát, akiknek a szándékaik és adottságaik lehetõvé tennék a falusi vendéglátást.
A jelentkezéseket az alábbi címen várjuk: Tourinform iroda, 7020 Dunaföldvár,
Rátkai köz 2. Telefon: 75/ 341-176
Sziegl Erika irodavezetõ

vekedik a hölgy polgárõrök létszáma.
A hagyományos programok közt ismét
szerepelt a fõzõverseny, a férfi foci, a lövészet, kötélhúzás és más ügyességi versenyek. A szokásos szakmai fórum sem maradt el, ahol újabb ismeretségek kötõdtek, új
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kaptak a delegációban, köztük Dukai István
alpolgármester. A napi aktivitásnak szép
eredményei születtek: Felhõsi László és
segítõi marhapörköltjükkel elsõ helyezést
értek el, a férfi kispályás focicsapat bronzérmes lett. A küzdelem hevességét jelzi,
hogy többen tartós sérüléseket szenvedtek a
mérkõzések során. Jól szerepeltek a lövészek, s idén elõször nõi focicsapatunk is pályára lépett.

A rendezvénynek ezúttal is több magas
rangú vendége volt, fõleg az együttmûködõ
és társszervezetek vezetõi. Dr. Puskás Imre
a megyei közgyûlés elnöke ez alkalommal
jelentette be, hogy idén az „Év civil szervezete“ megtisztelõ kitüntetést a Tolna Megyei Polgárõr Szövetségek Szervezete kapja a közgyûlés döntése alapján. Dicsérte az
évi munkát, melynek eredményei konkrétan
mérhetõk, a Széles János elnök által irányí-

Egy éves a dunaföldvári
mentõállomás
A múlt év nyarán átadták a Gábor Pál utcai mentõállomást. Régi hiányt pótol a 2006 óta üzemelõ szolgálat városunkban, s az orvosi ügyelet szûkítése még
inkább aktuálissá tette mûködését.
Feil József, állomásvezetõ mentõtiszt aktívnak és eredményesnek tekinti az egy évet. A hoszszan tartó kánikula miatt
sok volt a riasztás és a betegszállítás. Különösen az
idõsek körében voltak
gyakoriak a szív és érrendszeri megbetegedések. Ez részben abból adódott, hogy sokan nem tartották be az
ilyen idõre vonatkozó tanácsokat, például a
nagy mennyiségû folyadék fogyasztását, a
hûvös helyen való tartózkodást. Több idõs
ember munka közben lett rosszul a kertben
vagy a földeken.

Feil József

A közúti balesetek
száma is viszonylag
magas volt, annak ellenére, hogy a hatos számú fõútvonal felújítása miatt fél éve forgalomkorlátozás van érvényben. Az autósok
türelmetlenek, nem tartják be a tilalmakat.
Az útépítés a mentõk közlekedését is alaposan lelassította.
Az állomás technikai felszereltsége az év
során fokozatosan bõvült. A modern, komfortos Ford autó biztonságot és kényelmet

Expó elõzetes

nyújt a betegeknek és a személyzetnek.
Vércukorszintmérõ, fájdalomcsillapító
gázadagoló került az autóba, a GPS navigációs rendszer pedig a tájékozódást segíti.
A szakképzett személyzet szintén garancia a munka színvonalas ellátásához. Az
állomásvezetõ szerint a város lakosságának
biztonságérzetet ad a szolgálat helyi mûködése. Úgy érzi, a lakosság befogadta õket
és igyekszik partner lenni. Az emberek általában toleránsak velük, de elõfordul,
hogy valaki arrogáns, vagy türelmetlen.
Ennek oka általában az ijedtség, vagy súlyosabb esetekben a félelem. Ilyenkor a
szolgálatot teljesítõ személyzetnek kell
megértõnek lennie. Sajnos a közlekedési
morál is nehezíti a mentõk munkáját. Sok
autós nem ad elsõbbséget, vagy nem reagál
a megkülönböztetõ jelzésre. Egy éve sajnos
ebbõl adódott az a tragikus baleset, melynek során szolgálatteljesítés közben vesztette életét a dunaföldvári mentõállomás
két dolgozója. Emléküket kollegáik azóta
is kegyelettel õrzik.
Szabados Sámuel

MEGHÍVÓ

Már évek óta hagyomány, hogy a szüreti napokon a városi sportcsarnokban a Dunaföldvár Expó keretei közt helyi és környékbeli vállalkozók, szolgáltatók, szervezetek mutatkoznak be. Idén a hetedik kiállításra készülnek
a szervezõk.
Évente általában 25-30
kiállító jelenik meg, ezek
fele korábbi, a másik fele
általában új kiállító. Kiss
Lajos fõrendezõ szerint
tudatosan törekednek az
évenkénti
megújulásra.
Igyekeznek új résztvevõket
bevonni, s a régieket
megújulásra ösztönözni. E
napon jelentõs szerep jut a
látványnak, hiszen az alka-

tott szövetség tevékenysége országosan elismert. Hangsúlyozta, hogy a polgárõrségek
csak az önkormányzatok és a társszervezetek támogatásával tudnak hatékonyan mûködni, erre a segítségre a jövõben is szükség
lesz. A rendezvény az esti órákban zárult,
mikoris a szórakozásé, a zenéé lett a fõszerep. Jövõre Dombóvár ad otthont a találkozónak.
Szabados Sámuel

Kiss Lajos Csaba

lom és a hely, valamint
az idõ rövidsége nemigen ad lehetõséget
mélyebb szakmai vagy
tartalmi kitárulkozásra. A rendezvényt a
helyi
illetve
a
környékbeli
médiumokban
hirdetik,
többeket személyesen
hívnak meg. Minden
jelentkezõt szívesen
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TISZTELT HÖLGYEM/URAM!
SZERETETTEL MEGHÍVOM
2007. SZEPTEMBER 15-ÉN
(SZOMBATON) 11 ÓRÁRA A 7.
ALKALOMMAL MEGRENDEZENDÕ FÖLDVÁR EXPÓ 2007
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR MEGNYITÓJÁRA A DUNAFÖLDVÁRI SPORTCSARNOKBA.
KÉREM, TISZTELJE MEG
RENDEZVÉNYÜNKET SZEMÉLYES MEGJELENÉSÉVEL!
KISS LAJOS CSABA
szervezõ

látnak, s igyekeznek területet biztosítani
számukra, amelyet a város díjmentesen
ad a kiállítóknak. Jelentkezni személyesen és elektronikus úton is lehet az önkormányzatnál illetve a szervezõknél.
A rendezvény iránt évenként jelentõs
az érdeklõdés. A mindenkori résztvevõk
számának a csarnok befogadóképessége

szab határt. Az expó gyakorlati hasznát,
sikerét nehéz mérni, de a rendszeres
résztvevõk jelezték, hogy kiállítást
követõ õsz során érezhetõen nõtt a forgalmuk. A díjmentes reklám, bemutatkozás jól jön a vállalkozóknak; a
fogyasztóknak, érdeklõdõknek pedig jó
alkalom az eddig kevésbé, vagy egyál-

Zöldike
Természetvédõ
Egyesület

szemétlerakókat
számolják fel, ill.
a szemetelõk ellen legyen mód
eljárni. Védeni,
óvni, eredeti állapotába visszahelyezni természeti
értékeinket, az
utódokra olyan
állapotban hagyni, amilyenben
mi örököltük. Az
egyesület alakuló
gyûlésének idõpontjáról idõben beszámolunk, aki tagja kíván lenni, csatlakozhat a
tagsághoz.
Kiss Éva

Szeptember 6-án délután a városházán gyülekeztek azok a lelkes természetvédõk, akik már régen várták, hogy legyen ismét
szervezete a földvári természetvédõknek. A megjelentek,
20-22 fõ kifejezték belépési szándékukat a leendõ egyesületbe. Vita tárgya volt az alapítás adminisztrációs
része. A többség óhaja az volt, hogy végre
legyen vége az áldatlan állapotoknak, környezetünk szennyezésének, az illegális

talán nem ismert áruval, szolgáltatással
megismerkedni. A rendezvény fontos
célja a helyi vállalkozások bemutatása,
támogatása. A város külsõ gazdasági
kapcsolatai is szélesednek. Az idei expó
igyekszik ismét megújulni, a résztvevõk
és a látogatók igényeihez igazodni.
Szabados Sámuel

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Ráthgéber
Lászlóné

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet segít beiskolázási gondjain!

Igényeljen kedvezményes KOMBI HITELT!
– A hitel összege: minimum 100.000 Ft.
– A hitel futamideje: az összeg nagyságától függõen 1-3 év.
– A hitel kamata: változó, a mindenkori jegybanki alapkamat +6%, jelenleg 13,75%.
– Kezelési költség: egyszeri 1%.
– Hitelbírálati díj: nem kerül felszámításra.
A 2007.07.30-án már átutalási betétszámlával rendelkezõ ügyfelek 2,0%
kamatkedvezményben részesülnek, esetükben a kamat mértéke 11,75%.
THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft-os hitelfelvételnél 1–3 évre 14,71%–13,36%.
Bõvebb felvilágosításért forduljon a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségeihez!
Jelen tájékoztatás nem minõsül nyilvános ajánlattételnek.
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Ismét pénzt cserél az ország
Az idõsebbek számára már természetesnek tûnik, hogy hosszabb-rövidebb
idõintervallumonként bankjegyeket vonnak ki a forgalomból, s újakat hoznak forgalomba helyettük. Korábban inkább politikai, napjainkban technikai szempontok alapján dönt a Nemzeti Bank az aktuális bankjegyváltásról.
Ezeknek az akcióknak valószínû csak a pénzgyûjtõk örülnek igazán, a lakosságnak inkább gondot jelent.
Az ötezer forintos után idén a régi
ezer forintosok kivonására kerül sor.
Szeptember elsejétõl már csak az új, a
jelzéssel, vagyis réz hologrammal ellátott bankjegyet fogadják el a kereskedelemben.
Szilágy Mónika, a helyi K&H Bank
dunaföldvári fiókvezetõje úgy véli,
hogy a lakosság kevésbé tájékozott e
téren. Alaposabb felvilágosítást, tájékoztatást kellett volna nyújtani az emberek szá-

ÉRTESÍTÉS
ZÖLDHULLADÉK
GYÛJTÉSRÕL
A Dunanett Kft. 2007. október 27-én
(szombaton) zöldhulladék gyûjtést végez a lakosság részére. A gyûjtõjárat
ezen a napon elszállítja a családiházas
ingatlanokon képzõdött zöldhulladékot.
A zöldhulladékot az ingatlan elõtti
közterületen kell elhelyezni a szállítási
útvonal közelében, oly módon, hogy a
gyûjtõjáratra történõ felrakása biztonságosan elvégezhetõ legyen. A szállításra
elõkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.
A zöldhulladék fogalmába tartozik a
levágott fû, a levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek.
Az összegyûlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni, átlátszó
zsákokban vagy kötegelve. A szállításra
elõkészített kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így
kialakított köteg legnagyobb súlya 50
kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5
cm átmérõjû lehet. Nem szállítják el a
zöldhulladékot, ha az más kategóriába
tartozó összetevõket tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából
származó anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat.
Dunaföldvár Város Önkormányzata

mára. A bankok ez év végéig még elfogadják a régi pénzt; kivonják a forgalomból és

újat adnak helyette. Bárki számára ez a
szolgáltatás az év végéig biztosított, ha valakinél maradt hagyományos fizetõeszköz,
teljes áron mindegyik földvári pénzintézet
kicseréli. Jövõ évtõl már csak a Magyar
Nemzeti Bank biztosítja ezt a lehetõséget,
meghatározott ideig teljes értékében váltja
be majd az elévült bankókat.
A pénzcserére biztonságtechnikai okok
miatt került sor. A bankjegyhamisítás az
utóbbi években sokat fejlõdött, ezért van
szükség idõközönként új technikával készült pénzek forgalomba hozatalára, melyeket nehéz hamisítani. Hamis pénzek
nem nagy gyakorisággal a helyi bankokban is felbukkannak, de ezeket sikerül kiszûrni. Mindezek ismeretében néhány év
múlva valószínûleg ismét bankjegyváltásra számíthatunk.
Szabados Sámuel

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS VESZÉLYES
HULLADÉK GYÛJTÉSRE!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy továbbra sem lehet veszélyes hulladékot elhelyezni az õszi lomtalanítás alkalmával kihelyezett hulladék közé, ezért a polgármesteri hivatal 2007. október közepén ismét megszervezi a lakossági (kizárólag a háztartásban képzõdõ) veszélyes hulladékok térítésmentes gyûjtését a dunaföldváriak
részére.
Kérjük a lakosokat, hogy az alább felsorolt hulladékaikat gyûjtsék össze!
Gyûjtendõ anyagok köre:
– festékek, lakkok, higítók és csomagolóanyagaik
– háztartási vegyszerek, tisztítószerek és csomagolóanyagaik
– gyógyszer
– szárazelem, akkumulátor
– használt étolaj, fáradt olaj
– növényvédõszer, rovarírtószer
– mobiltelefonok, elektronikai hulladékok, fénycsövek.
A gyûjtés pontos idõpontjáról és helyszínérõl hamarosan tájékoztatni fogjuk Önöket
a helyi kábel tv-én, hirdetõtáblán, valamint a város honalapján.
Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár

ÉRTESÍTÉS LOMTALANÍTÁSRÓL
A Dunanett Kft. 2007. október 9-10-11-én lomtalanítást végez a lakosság részére. A
lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, családiházas ingatlanokon felhalmozódott
háztartási szilárd hulladékot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom fogalmába taroznak a
háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyûlt lomot a hulladékszállító
edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon. Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
Dunaföldvár Város Önkormányzata
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SZÜRETI
FESZTIVÁL
2007.09.14-16.
Szeptember 14. péntek
16.00 130 éves az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület - kiállítás megnyitó a
Várban
18.00 Kodály Zoltán Kórustalálkozó az
Öregtemplomban
19.30 "Borban az igazság… " operett és
nótaest
Csikós Márta, Szász Kati, Egri
József, a zongoránál: Félix
Györgyi
20.30 Tûzzsonglõr bemutató
Psychomutants koncert (Pécs)

Francia Napok a
Dunaföldvári
Várban
2007. szeptember 13-16.
13. csütörtök
14. 00 Ünnepélyes megnyitó
14.30 Állófogadás
15. 30 Un petit théâtre français
(Szentpétervár)
Moliere: A fösvény
17. 00 Sütõ András:
Kalandozások Ihajcsuhajdiában
Magyar László Gimnázium
(Dunaföldvár)
19. 30 Bográcsozás

Szeptember 15. szombat
11.00 EXPÓ megnyitó
15.00 Várzene
Magentai fúvószenekar
15.40 Színházi elõadás
16.30 Mazsorett felvonulás és mûsor LÖFAN Mazsorett
17.30 Szüreti virtuskodás
18.30 Kötélakrobatika
19.00 Koncertek (Besh O Drom,
Johnny Biglip Band)
Szeptember 16. vasárnap
9.00
Szüret Ízei - fõzõverseny
10.00 Gabalyda Bábszínház - Csodakút
Népi és kézmûves játékok
13.00 Fõzõverseny
- eredményhirdetés

14. péntek
9. 00-13. 00 Színházi mûhelyek
17. 30 Improvisades
(INT d'Evry - Franciaország)
Richard Pineault: E-CO2 Impro
20.30 Üres Tér Társulat (Pécs)
Tûzzsonglõr elõadás
21.00 Psychomutants (Pécs) Koncert

14.00

Várzene
Magentai fúvószenekar
15.00 Szüreti Felvonulás
A felvonulás gólyalábasok és lovasok
felvezetésével a következõ útvonalat járja be: Sóház u.- Béke tér, (Tértánc) Kossuth L. u. - Derecskei u.- Dankó P. u.
- Ságvári E. u.(Tértánc) - Kéri u. - Paksi u.- Fehérvári u.- Gábor Pál u.- Ilona
u.
15.30 Langaléta Garabonciások
óriásbábos elõadás
17.00 Néptáncgála
Ördögszekér Táncegyüttes, Hírös zenekar, "Magam Járom" - Baráti Társaság,
Levendula tánccsoport, APTE Táncegylet
- Ajka, Tegnap zenekar
19.30 Generációk koncert

11.00

Fesztivál záróünnepsége

15. szombat
9. 00 - 12. 30 Színházi mûhelyek
15.40 Arisztophanész: Lüszisztraté
színpadra alkalmazta Bicskey
Gábor Solti Lajos Színház
(Celldömölk)
18.30 Siklósi Anikó (Párizs)
Kötélakrobatika elõadás
16. vasárnap

Egy pedagógus: Szabó Jánosné
Szabó Jánosné, született Galambos Zsuzsanna,
akinek édesapja közismert és közkedvelt személyiség volt a maga idejében, évekig volt kollégám az Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagozatán. Több más mellett két dolgot nagyon
kedveltem benne: a végtelenül kiegyensúlyozott személyiségét, amivel a maga lassúnak
tûnõ tempójában, de roppant következetesen
haladt a munkájában elõre, és a figyelmes, gondoskodó embert, aki senki problémája mellett
nem ment el. Sosem felejtem el a citromolajos
kockacukrokat, amiket a számba dugdosott,
amikor fájt a torkom, és az apró figyelmességeit, gyerekek és felnõttek felé egyaránt. Zsuzsa
idén október 1-jén nyugdíjba vonul. Ez alkalomból beszélgettünk szép és
rendezett otthonában, ami éppen olyan, mint õ maga.
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Ahhoz képest, hogy kohómérnök vagy,
érdekes, hogy éppen a Gyógypedagógián találkoztunk elõször. Hogyan jutottál egyiktõl a másikig?
Érettségi után tanári pályára készültem,
matematika-kémia szakra, de nem vettek
fel. Átirányítottak viszont a Mûszaki
Fõiskolára, ahová fel is vettek a kohómérnöki szakra. Talán ez meglepõ egy nõtõl,
de alapvetõen én tényleg mûszaki ember
vagyok. A Vasmûbe kerültem -a Beruházási Osztályra, majd a gyes után a Fejlesztési Fõmérnökségre, ahol el is töltöttem 10
évet,- de amikor megszülettek a gyerekeim, folyamatosan négy és fél évig gyesen
voltam, és ez alatt az idõ alatt elvégeztem
a mûszaki tanári szakot. Úgy gondoltam,
hogy a két kicsi gyerek mellett jobb lenne

itthon maradni és tanítani, és hát mindig is
vonzódtam a tanári pályához. ‘82-ben két
szabad állás volt az iskolában: egy tanítói
és egy gyógypedagógusi, ez utóbbit választottam.
Gyógypedagógus és mûszaki tanár: nekem nehezen fér össze. Mûszaki tanár
szakon sem közismereti tárgyakkal, sem
ezek módszertanával nem foglalkoztál.
Kicsit szorongtam is eleinte, de a várakozással ellentétben egészen könnyen belerázódtam a munkába. Sokat hospitáltam
a kollégák óráin, sokat készültem, és nem
szégyelltem kérdezni. Molnárné Magdus
akkoriban nagy szaktekintély volt a tagozaton, õ is és a kollégák is sokat segítettek.
Mindehhez persze kellett egy olyan kollektíva, mint a Gyógypedagógiáé: egy nagyon emberi, rendkívül szeretetteljes viszony gyerek és felnõtt, felnõtt és felnõtt
között. Nagyon jó csapat volt, jó hangulatban és õszinte légkörben dolgoztunk és éltünk együtt.
Hogyan csapódott le a mûszaki vénád a
pedagógiai gyakorlatban?
Nem is tudom, talán magamat nem akarnám jellemezni, de a kívülállók úgy látták,
hogy a racionalitás, a gyakorlatiasság, a
praktikum tükrözõdött a munkámon, és talán nem hatalmasodtak el rajtam azok a tipikus pedagógus attitûdök, amelyek a pedagógust ezer közül felismerhetõvé teszik.
A többféle általad tanított korosztály
közül melyik állt hozzád a legközelebb?
A felsõ tagozaton kezdtem, itt közismereti -legfõképpen reál - tárgyakat tanítottam, aztán, amikor megalakult a Gyógypedagógia Szakiskolai Tagozata, ott folytattam a munkámat hosszú évekig, végül az
utóbbi években kerültem a Szakmunkásképzõbe, ami szakmailag legközelebb áll az eredeti végzettségemhez. Matematikát, fizikát, géptant, mechanikát, mûszaki rajzot, mûszaki alapozó tárgyakat
oktatok. Talán ez utóbbi munka és korosztály áll hozzám a legközelebb, de lehet,
hogy csak azért, mert most éppen ebben
vagyok - még egy hónapig.
Szakmunkásképzõben tanítani - sokan
mondják - nem éppen leányálom. Hogyan boldogulsz a gyerekekkel?
Végtelen türelem kell hozzájuk, nehéz
korban és gyakran nehéz helyzetben vannak. Keserves munka rávenni õket a tanulásra, megértetni, hogy erre feltétlenül
szükségük van, ha boldogulni akarnak.
Sok kis trükk, kitartó rávezetés kell ahhoz,
hogy a hozzáállásuk megváltozzon. Így

például gyakori kifogás mondjuk a mûszaki rajz órákon, hogy nincs felszerelésük.
Sokat hallgattam ezt, aztán bevásároltam,
és - ha erre hivatkoztak -, elláttam õket
minden szükséges eszközzel. Lassan megszokták, hogy nincs kifogás, és a dolog
nem is olyan rémes, mint amilyennek látszik.
Milyen a kapcsolatod velük, mennyire
ismered õket?
Rengeteget beszélgetünk, és gyakran
meglátszik, hogy ez a családban nem
jellemzõ. Természetesen vannak zárkózottabb gyerekek is, de legtöbbször szívesen
és nyíltan beszélnek az életükrõl, a problémáikról, és hát arról, ami leginkább foglalkoztatja õket: a szerelemrõl.
Végtelenül nyugodt, kiegyensúlyozott
személyiségnek ismertelek meg, hangos
szó, indulat nem volt rád jellemzõ.
Õszintén szólva elõször aggódtam is,
hogy ezzel a stílussal nem fogok érvényesülni ezen a pályán, fõleg, mikor láttam a
régi vágású, pattogó, katonás Magdust a
Gyógypedagógián, aki ezzel a módszerrel
komoly eredményeket ért el. Aztán arra
gondoltam, miért legyek én más, mint amilyen vagyok, a magam tempójában, a magam stílusában épp úgy célt értem, ha esetleg lassabban is.
Kikre emlékszel vissza szívesen a diákjaid közül?
Nincs értelme neveket mondani, de természetesen sokan vannak ilyenek. Szívesen emlékszem vissza arra a fiúra, aki
nevelõotthonos gyerekként Elõszállásról
jött hozzánk a Gyógypedagógiára. Korábban bukdácsolt, nehezen kezelhetõ gyerek
volt, aztán eredményesen tanult, villanyszerelõ lett, leérettségizett, pedig ennél
rosszabb kilátásai voltak. Nem csak õ, még
sok más diák volt, aki egy ilyen vesztesnek
látszó helyzetbõl hasznos, becsületes, dolgos felnõtté lett, munkával, családdal, ha
nem is fényes, de biztos egzisztenciával.
Sokukkal találkozom idõnként, sõt van,
aki rendszeresen meglátogat, születésnapomra, névnapomra üdvözletet küld, virágot hoz. Nemrégiben nagyon örültem annak a kislánynak -ma már persze felnõtt-,
aki az iskola elvégzése után következetesen felkutatta a különbözõ helyeken élõ,
állami gondozott testvéreit, összefogta
õket, és családot teremtett olyannyira,
hogy hozzám az elsõs korú kislányával jött
el, rendezetten és szépen él.
Élmények, emlékezetes sztorik?
Olyan nagy dolgok nem jutnak eszembe,
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de azért például emlékezetes volt, amikor a
gyerekeimmel - és Linka Évával, a vízitúrásokkal- csónaktúrára mentünk. Nem
vagyok egy sportos alkat, a vízzel meg pláne igen óvatos vagyok, de nem vallhattam
szégyent a gyerekeim elõtt, és beültem a
kenu orrába, csáklyásnak. Nem mondom,
hogy szerettem, remegett is a lábam eleinte, de megcsináltam. Szívesen emlékszem
vissza arra is, amikor a szakiskolásokkal a
Duna-parton számháborúztunk, persze eleinte fogalmuk sem volt, mi az, aztán rettenetesen élvezték. Nem is tudom, sok jó buli, beszélgetés, kirándulás, apró, jó pillanatok kötnek a munkámhoz, a gyerekekhez.
Nagyon szerencsés voltam a munkahelyeimmel, a Vasmûtõl kezdve a Gyógypedagógiai Tagozaton keresztül a Szakmunkásképzõig igazán baráti, összetartó,
jó kollektívában dolgozhattam, és nem
mindegy, hogy az ember kikkel, milyen
hangulatban tölti el élete jelentõs részét a
munkahelyén.
Hogyan fognak telni a nyugdíjas évek?
Biztos vagyok benne, hogy aktívan. Bár
a gyerekeim, unokáim - a lányomnak két
kislánya, a fiamnak egy kisfia van - nem
Dunaföldváron élnek, de azért nem a világ
végén. Sok idõt szeretnék eltölteni velük,
amennyit csak lehet. Nagy a ház, a kert, itt
is mindig akad munka bõven. És szeretnék
végre sokat olvasni, kirándulni, utazgatni a
családommal, minél több idõt együtt tölteni a szeretteimmel.
Baksay Erika

Fõzõverseny
Kedves Dunaföldváriak!
Szeptember 16-án 9.00 órától a
Szüreti

Fesztivál

keretében

fõzõ-

versenyt hirdetünk a várudvaron. A
versenyre mindenféle étellel lehet
nevezni, amely bográcsban elkészíthetõ.
A szervezõk sátrat, padokat és asztalokat biztosítanak; az alapanyagról és
a kellékekrõl a versenyzõknek kell gondoskodniuk. Jelentkezni lehet szeptember 13-ig a Tourinform irodában illetve
a 75/341-176-os telefonszámon.

Jubileum

feladatok is. Aki részt vett már a versenyünkön, az tudja, hogy mi a nevezési díj
fejében nemcsak helyet, mint például Baján, hanem halat is adunk a fõzõknek. Ez
most már tetemes mennyiség, amit ide kell
szállítani, szét kell osztani és akkor még
nem beszéltem a fõzõhelyek kialakításáról, díjazásokról Akármilyen vidám dolog
egy fõzõverseny, azért itt is be kell tartani
bizonyos szabályokat ahhoz, hogy például
ne történjen baleset. Akkor vagy jó gazdája a rendezvénynek, ha ügyelsz arra, hogy
a végén mindenki elégedetten távozzon.
Gondolj csak bele, az idén 50 (!) bográcsban rotyogott a halászlé, ez ugyanennyi
gázpalack, és hát van, akinek nem tetszett,
amikor szóltunk, hogy tartson megfelelõ
távolságot a többiektõl. Kicsit morogtak
azért is, mert kértük, hogy egy halászléfõzõ versenyen ne fõzzenek más ételt,
arra ott vannak az egyéb rendezvények.
Azért beszéljünk a sikerélményrõl is!
Jó érzés, hogy évrõl évre többen vannak, és egyre több visszajelzés érkezik,

hogy jól érezték itt magukat, és jönnek
legközelebb is. Sok barátra is találtunk a
tíz év alatt, és persze jó látni, amikor a
különbözõ baráti társaságok összejönnek,
beszélgetnek egymással. Eleinte szinte könyörögni kellett, hogy jöjjenek el, most
pedig már jó elõre szólnak, hogy biztosan
legyen helyük. Ha sokat dolgozol valamivel, jólesik, ha a végén megköszönik, és
ezt most már egyre többen megteszik. Sikernek tartom azt is, hogy igen sok jó halászlevet fõztek a földváriak, sokkal igényesebbek lettek, sokkal jobban odafigyelnek a fûszerezésre, az arányokra, és
egyre kevesebb a "túlcicomázott" halászlé.
Hány csapat indult és milyen volt a helyi-vidéki arány?
44 csapatunk volt, ennek körülbelül
70%-a helybeli, a többi vidéki volt.
Milyen településekrõl jöttek az idén?
Dunaújvárosból, Mohácsról, Tolnáról,
Tamásiból, Sárbogárdról, Simontornyáról,
Sióagárdról, Székesfehérvárról, de még a
távoli Komáromból is. Most már harmadszor voltak itt a Haltermelõk Országos
Szövetségének lapjától. A fõszerkesztõ írt
is egy terjedelmes cikket a Dunafödvári
Országos Halászléfõzõ Versenyrõl, és azzal búcsúzott, hogy jövõre akkor is jönnek, ha nem hívjuk õket.
Lesz tizenegyedik?
Teljesen biztosra semmit nem lehet
mondani, de ha továbbra is segítõkre, támogatókra találunk, akkor rajtunk nem
múlik.
A rendezvényt a következõ vállalkozók,
intézmények illetve magánszemélyek támogatták: Opel Gemenc, Földvár Gumiipari Szövetkezet, Czinger Fürdõszoba
Szalon, Zsuzsi Butik, Vida Andor, Miszlay Gábor, Ipper Reklám, Czobor Zsigmond, Horváth János (Kanika), Szõke
Zoltán, Polgármesteri Hivatal, Kiss Lajos
és családja.
Sziegl Erika

okán írtak ki Dunaföldvár honlapján egy
képeslapkészítõ pályázatot, amelyre azonban kevesen jelentkeztek, ezért a dunaföldvári weboldalon látható helyi fotósok Kristofics László, Takács Zoltán és Nagy
József - alkotásai közül választották ki
azokat a fényképeket, melyek a képeslapokra kerültek.
Az elõállítás költségeit a korábban megjelent Dunaföldvár térkép hirdetõi

befizetéseibõl finanszírozták.
Nagy József a megújult Dunaföldvár bemutatása mellett a pusztuló, de még látható arcát is szeretné megörökíteni városunknak. A Helytörténeti Klub tagjaival felvállalták, hogy katalogizálják, egy adatbázis
létrehozásával megörökítik az utókor számára Dunaföldvár még fellelhetõ tárgyi,
szöveges, képi értékeit is.
Balogh Emese

Az augusztus 20-ai rendezvények keretében idén tizedik alkalommal szervezte meg Kiss Lajos és családja a Dunaföldvári Országos Halászléfõzõ
Versenyt. A kerek évforduló és az évrõl-évre növekvõ csapatszám jelzi,
hogy a rendezvény sikeres, és hagyománnyá vált a településen. A tíz év tapasztalatairól id. Kiss Lajossal beszélgettem.
Mi motivált benneteket tíz évvel
ezelõtt, hogy belevágjatok a szervezésbe?
Jó kapcsolatokat ápolunk a szakmával, nemcsak azokkal, akiktõl vásárolunk, hanem azokkal is, akik az ország
különbözõ részein halászléfõzõ versenyeket szerveznek. Amikor az elsõ országos versenyeket szervezték, akkor
bíztattak minket is, hogy induljunk el.
Nagyobbik fiam mindjárt be is gyûjtött egy negyedik helyezést, aminek a
népes kísérõ csapat talán jobban örült,
mint õ maga. Akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mi is megpróbáljuk
népszerûsíteni a halfõzést, hiszen a hal az
egyik legegészségesebb étel. Barátaink és
a szakma képviselõi is erõsítettek minket
abban, hogy jó ügyet szolgálunk. Lévai
Ferenc barátom, aki évek óta a zsûri elnöke, - a TV Paprika halfõzõ mûsoraiból lehet õt ismerni - is bíztatott, hogy vágjunk
bele bátran. Annál is inkább, mert Dunaparti település révén a hely szelleme szinte kötelez minket.
Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni?
Be kell vallanom, hogy eleinte
döcögõsen indult. Minden rendezvény akkor tud sikeresen mûködni, ha megfelelõ
anyagi háttere van. A lelkesedés és a munka önmagában kevés. Ehhez szponzorokat
kellett találni. Szerencsére sikerült rátalálni azokra, akik szívesen támogatják a versenyt a mai napig, bár arra oda kell figyelnünk, hogy ne mindig ugyanazokat keressük meg. Évrõl évre nõ a csapatlétszám,
ami örvendetes, de ezzel a költségek és a

Képeslapok
Júliustól nyolc képeslap közül választhatnak azok, akik Dunaföldvárról szeretnék üdvözletüket küldeni ismerõseiknek.
Mint azt Nagy József, a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár munkatársa elmondta, a
megújult belváros adta annak aktualitását,
hogy hosszú évek után végre új képeslapok jelenjenek meg városunkról. Ennek

Kiss Lajos
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Kiválasztották a Vár Borát
Augusztus 19-én az idén elsõ alakalommal hirdette meg a Tourinform iroda és a Szent Rókus Borlovagrend a Vár Bora elnevezésû versenyt. A kiírás szerint azokkal a borokkal lehetett nevezni, amelyeket dunaföldvári
pincében érleltek, és legalább 150 liter áll még rendelkezésre a borosgazdánál.
A program 13 órakor kezdõdött az Ispánházban, ahol a szakemberekbõl álló hat tagú zsûri 24 vörösbormintát bírált el. A zsûri elnöke Módos Ernõ, a megye fõborásza
volt, a többi tag az adonyi borlovagrendet
képviselte. A verseny színvonalát jelezte,
hogy a mintákból mindössze hármat kellett
kizárni, nyolc arany-, hét ezüst- és hat
bronzérmes bor született. A Vár Bora Var-

ga Miklós Cabernet Savignonja lett, amely
mindegyik zsûritagnál az elsõ helyezést

Szûkült a támogatottak köre
Az idei tanévben 950 diák kezdte meg tanulmányait szeptember harmadikán a Beszédes József Általános Iskolában. Hegedüs Ferencné könyvtáros
már a tanévkezdés elõtti napokban segítõivel megkezdte a tankönyvek kiosztását. Az új tanévben a tanulók kb. 45%-a részesült állami támogatásban tizenegyezer forint erejéig. Az idei elosztási rendszer kissé átalakult,
kevesebb lett a kedvezményben részesülõk köre.
A gyermeküket egyedül nevelõ szülõk
idén nem élvezhetik az ingyenes tankönyv
lehetõségét. A könyvtáros szerint ebbõl
gondok is adódtak, a szülõk közül néhányan nem értesültek errõl, s a könyvek átvételénél kellett mindezt tisztázni. Továbbra is támogatást kaptak a nagycsaládosok, a sajátos nevelési igényû gyerekek,
a tartósan betegek, a fogyatékkal élõk és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

ben részesülõk. Az önkormányzat továbbá
minden ingyenességre nem jogosult
dunaföldvári diákot 5000 forinttal támogatott a tankönyvvásárlásban.
Néhány tankönyv a kiadók hibájából
nem érkezett meg a tanévkezdésig. Általában a gyakorlat az, hogy néhány nap csak
a késés, és nem kell a megérkezéskor fizetni, hiszen az árukat az eredetileg lerótt öszszeg már tartalmazza.

kapta. Ez a kiváló bor lesz egy évig a borlovagrend zászlós bora is, mely méltán népszerûsíti a jó minõségû földvári borokat.
A program délután bor- és sajtkóstolóval
folytatódott, este pedig a freak! zenekar
adott koncertet a várszínpadon.
A szervezõ Tourinform iroda a
következõ vállalkozásoknak mond köszönetet a rendezvény támogatásáért: Czinger
Fürdõszoba Szalon, Opel Gemenc, Barta
ÉP-ker Kft., Csigi Beton Kft., Nagy Imre,
Szávolovits Trans Kft., Falapspán Kft.,
Centrum Étterem, Vár Étterem, Aranyfácán Étterem, Sziegl Kft., Nikl Horgászbolt, Ipper Reklám, Szent Rókus Borlovagrend.
Sziegl Erika

Az ingyenes könyveket kapó gyerekek
év végén le kell, hogy adják a már nem
használt könyveiket, amelyeket õsszel a
kedvezményezettek kapják meg. A leadott
könyvek kb. 80%-a jó állapotban van, de a
tanulók általában nem örülnek a használt
tankönyveknek. Aki újakat igényel, az
megvásárolhatja.
Az iskolai könyvtár szívesen fogad bárkitõl már nem használt könyveket. A
könyvkiadók üzletpolitikája nem kedvez a
szülõknek és az iskoláknak. Néhány év
után küllemükben megújuló, de tartalmukban szinte változatlan könyveket adnak ki,
ami arra kényszeríti a pedagógust, hogy az
új könyveket rendelje meg. Sajnos a régi
hagyomány már a múlté, mikor a testvérek
egymástól örökölték tankönyveiket.
Szabados Sámuel

Lisieux-i Szent Teréz, a rejtõzködõ
hõsiesség "kis" szentje
A budapesti Városmisszióhoz kapcsolódóan, 2007. augusztus 30-a és
szeptember 22-e között több magyarországi egyházmegyébe is elvitték,
elviszik Lisieux-i Szent Teréz ereklyéjét. Dunaföldvárra szeptember 4-én
Szekszárdról érkezett; 10 órakor Petkó Tamás plébános és a hívek egy
csoportja a város határában fogadta, s rendõri biztosítás mellett kísérték a
Szent Ilona templomba. A Mayer Mihály megyéspüspök által celebrált
szentmisét imaóra követte, majd 13.30 órakor kezdõdött az ereklye búcsúztatása. Dunaföldvárról Veszprémbe szállították Lisieux-i Szent Teréz
csontjait, ahol a város határában Márfi Gyula érsek fogadta.
Lisieux-i Szent Teréz 1873. január 2-án
Aleconban született egy órásmester kilencedik gyermekeként. Négy éves volt, amikor édesanyját elveszítette. A bencés apá-

cákhoz járt iskolába, amikor 1883. márciusában súlyosan megbetegedett, ám pünkösd napján csodás módon meggyógyult;
elmondása szerint a Szûzanya jelent meg
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neki. Életrajza szerint 1886 karácsonyán,
13 évesen élte át a megtérés kegyelmét, s
ettõl kezdve vágyott a kolostori életre, amit
csak fokozott, hogy két nõvére belépett a
karmelitákhoz. Hossza kérlelés után édesapja 1887 karácsonyán beleegyezését adta,
hogy a 15 éves gyereklány belépjen a normandiai lisieux-i Kármelbe. A püspök

azonban nem járult hozzá, hogy beköltözhessen a kolostorba, ezért Teréz Rómába
utazott, a pápától kért segítséget. Ennek hatására léphette át 1888. május 9-én a
lisieux-i Kármel kapuját.
Az elsõ öt esztendõben testi és lelki bajoktól is rengeteget szenvedett. Mindezeket
azonban örömmel fogadta. Ünnepélyes fogadalomtétele elõestéjén kegyetlen kísértés
lepte meg, ezért Jézustól a szív és a test
vértanúságát kérte, s azt, hogy az Úr tanítsa meg rá, mit jelent az õ menyasszonyának
lenni.

Teréz kolostori évei alatt verseket írt, sõt egy
drámát Jeanne d'Arc küldetése címmel. Mûvét
elõ is adták, és õ nagy átéléssel alakította Franciaország nemzeti hõsét, Sszent Johannát.
1886 nagypéntek éjszakáján tudta meg,
hogy halálos beteg. Ettõl a naptól kezdve
készült a találkozásra az Úrral. Felfedezte
hivatását: "Az én hivatásom a szeretet."
Miközben félelmetes kísértései voltak és
állandó fizikai fájdalmaktól szenvedett,
nem szûnt meg társaival törõdni.
1895-ben nõvérei kérésére és a priorja
parancsára elkezdte írni gyermekkori emlé-

Könyvtári tárlatok
A Berze-Nagy Ilona Városi könyvtár a Helytörténeti Klub foglalkozásai mellett több tárlatnak, rendezvénynek is otthont ad az õszi hetekben.
Augusztus utolsó és szeptember elsõ hetében volt látható a Berze-Nagy Ilona Városi
Könytárban a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola grafika tanszakos növendékeinek alkotásaiból megrendezett kiállítás. Bakos
András, mûvésztanár tanítványai legjobban
sikerült alkotásaiból állította össze a tárlatot, a
látogatók a "Levendulás Tavaszunk" pályázatra készült "Kõrösfõi kertek alatt" témát feldolgozó olajfestmények mellett különbözõ
technikájú rajzokat, festményeket láthattak a

könyvtárba látogatók.
Kovács Sándor természetfotós és hivatásos
természetvédõ nyitotta meg 2007. szeptember 10-én a Molnár László rendezte a
Mezõföld Természetfotó Klub tagjainak
munkáiból összeállított fotókiállítást. A dunaújvárosi természetfotósok évek óta visszatérõ
kiállítói a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárnak. A több mint egy évtizede mûködõ
csoport tagjai - ahogy a névválasztásuk is sejteti - szûkebb szülõföldjüket, Fejér megye

Színjátszó tábor a gimnáziumban
Augusztus végén felejthetetlen élményekben volt részünk. Lukácsi Pálné és
Kiss Éva tanárnõ vette a bátorságot, és megszervezte a Lukas-csi Színjátszókör elsõ bentlakásos színjátszó táborát a Magyar László Gimnáziumban.
Augusztus 23-a és 25-e között huszonhatan, "emelgés" színjátszók, három tanárnõnkkel együtt (Rabóczki Ildikó tanárnõ is
csatlakozott hozzánk) beköltöztünk a gimnáziumba, hogy a szeptemberi színjátszó
fesztiválra felelevenítsük Sütõ András Kalandozások Ihajcsuhajdiában címû darabját.
A tornaterem ez idõre "hálószobává", a
belsõ udvar színpaddá, az ebédlõ pedig élelmiszerraktárrá és mozivá alakult.
A tábor célja többek között az volt, hogy
közelebb hozza számunkra az 1960-as évek
világát, melyben a darab is íródott. Filmeken
keresztül megidéztük a hatvanas évek hangulatát; elõadást hallottunk e korszak társadalmairól, a diák- és hippimozgalmakról, illetve a diktatúrák természetrajzáról. Mindezek segítségével kicsit megismerhettük azt
a világot, melyben "mindenfajta sírás-rívás,

könnyes szomorkodás betiltatik", amelyben
a kutyának még vonyítania sem volt szabad.
A tábor azonban nem csak errõl szólt. Tanáraink változatos programokról gondoskodtak. Jutott idõ kikerekezni az Oláhvölgybe, szalonnát sütöttünk a Mély útban,
strandoltunk a Zöld-zátonynál, s éjszakába
nyúló ping-pong mérkõzéseket vívtunk…
Lazításképpen mi vezényelhettük a reggeli tornát, készíthettük a reggelit, és akár mosogathattunk is. A három nap során gyakran
elhangzott a mondat: "Nem is tudtam, hogy
az iskolában ilyen jól is érezheti magát az
ember!", és valóban, olyan volt ez a néhány
nap, mint egy nagycsaládi nyaralás!
A tábor zárásaként a franciskánus udvar
közönsége elõtt jeleneteket adtunk elõ a Sütõ
darabból, s a jó hangulatú bográcsos vacsorát követõen összemértük tánc- és koreográ-
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keit "Egy lélek története" címmel, ugyanakkor priorja összegyûjtötte a lány különbözõ mondásait, mely 1926-ban "Az utolsó
szavak" címmel jelent meg.
1897. szeptember 30-án halt meg, és nagyon hamar, 1923-ban boldoggá, 1925-ben
pedig szentté avatták. II. János Pál pápa az
1997-es augusztusi ifjúsági világtalálkozó
záró szentmiséjén jelentette be, hogy 1997.
október 19-én, a missziók vasárnapján ünnepélyes keretek között egyháztanítói rangra emeli "kis" szent Terézt.
Balogh Emese

élõhelyekben gazdag és változatos tájait mutatják be a természet iránt érdeklõdõ városi
embereknek. A Fabó Ferenc vezette klub
fennállása alatt mindig uralkodó volt az ökológiai szemlélet, mert vallják: egy természetfotós egyben lelkes természet- és
környezetvédõ is. Ezt a szemléletet tükrözi a
városi könyvtárban összeállított tárlat is, mely
szeptember 29-éig látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében.
Októberben az "Összefogás a könyvtárakért" címû országos programsorozatba a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár is bekapcsolódik majd: október 1-jétõl 14-éig minden
nap meglepetésekkel várják az olvasókat.
Balogh Emese

fusi tudásunkat a Képzelt riport egyik dalára,
majd egy fergeteges bulival zártuk a napot.
De nemcsak mi õrizzük a tábor emlékét, hanem egy zászlón is megörökítettük azt.
Ezúton köszönjük az Ihász pékség, az
Ircsi papírbolt, Nagy Gáborné, Jákli Viktor,
Kiss Árpád és a színjátszós szülõk támogató
segítségét, valamint Balogh Emese, Fehérné
Keserû Katalin, Rostási Nándor pedagógusok munkáját, akik hozzájárultak a három
nap sikeréhez.
Ferenczi Henrietta
Magyar László Gimnázium

Rendhagyó
énekóra a
gimnáziumban
Szeptember 6-án a Muzsikás együttes
különleges énekórával ajándékozta meg a
gimnázium tanulóit, tanárait. A világszerte
elismert zenekar tagjai, a magyar népzene
nagykövetei elhatározták, hogy Kodály
Zoltán országában, minden évben ötven is-

kolában fellépnek, népszerûsítik a népzenét. Hamar Dániel, az együttes vezetõje

Vissza a gyökerekhez
Az erdélyi Széken táborozott nyáron a dunaföldvári Ördögszekér Néptánccsoport. A nemzetközileg is ismert széki tánctábor a résztvevõknek a szakmai épülés mellett még sok más élménnyel is szolgált, és nem kevés tanulsággal életmódról, hagyományokról, a múlt tiszteletérõl. Rabóczki Anikóval, Fafkáné Simon Ildikóval és Appelshoffer Jánossal beszélgettünk mindezekrõl.
Erdélyi tánctáborban már többször jártunk, ismertük a hangulatát, és tudtuk, milyen pluszokat tud adni szakmailag és emberileg a magyarországi táborokhoz képest. A többféle lehetõség közül végül
Széket választottuk, mivel a helyi táncanyag nem ismeretlen a csoport elõtt. Tanultunk széki táncokat, de szakmai szempontból egészen más a heti 1-2 próbához
képest intenzíven, egy héten keresztül, napi több órában, a táncok szülõhelyén dolgozni azokkal.
Milyen korosztály utazott a táborba?
A kezdõ gyerekcsoport és a felnõttek nagyobb része, 10-tõl 40 éves korig, de a 3
éves kisgyerek is nagyon jól megtalálta a
helyét az egyhetes programban. Valójában
egy hétnél többet töltöttünk Erdélyben,
mert 3 napot szántunk arra is, hogy legalább valamennyire megismerjük ezt a
gyönyörû vidéket. A Király-hágónál kezdtük, megnéztük a kõrösfõi templomot, aztán a Tordai Hasadékot, és estig eljutottunk Marosvásárhelyre. Másnap jártunk
Szovátán, Parajdon -itt megnéztük a sóbányát-, majd Korondon ellátogattunk a híres
Gyõri Imre-Páll Magda fazekas család mûhelyébe. Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron emlékmûvét, majd visszakanyarodtunk Marosvásárhelyre, vagyis nagy léptekkel ugyan, de- végigjártuk
Sóvidéket, a Székelyföld egy részét. Voltak olyan lelkes aktivistáink, akik felkészültek 1-1 településbõl, így a nézelõdésen
kívül információkat is kaptunk a

nevezetességekrõl. Végül Szászrégenen
keresztül értünk el Székig, ahol mindjárt el
is mentünk egy helyi lakodalom mellett,
ami remek hangulati felvezetésnek bizonyult. A széki lakodalom ugyanis még abban a formájában folyik, mint mondjuk
100 éve: viseletben, feldíszítve, zenekarral, võféllyel vonult a násznép, nem a turisták miatt, csak mert ott még így szokás.
Hány résztvevõje volt magának a tábornak, és milyenek voltak a viszonyok?
Annyit tudunk, hogy a konyhán 300 fõre
fõztek. Rajtunk kívül Magyarországról jött
még egy székesfehérvári tánccsoport, voltak többek között kanadaiak, franciák, hollandok, és nem kis meglepetést okozott
egy taiwani táborozó és persze a helyiek.
A tábort a Szék Városért Alapítvány szervezi, amelyet helyi, hagyománytisztelõ fiatalok hoztak létre, hogy életben tartsák a
széki kultúrát. A tábor a község iskolájának területén helyezkedik el, a focipályán
lehetett felverni a sátrakat, bár voltak, akiket családoknál szállásoltak el. A tornate-

11.

elõadásában szólt a táncházmozgalomról, népzenénk gazdagságáról,
ízes történetekkel fûszerezve
beszélt a gyûjtõmunkájukról. Bemutatta hangszereiket, és fergeteges zenei illusztrációkkal kiegészítve, felejthetetlen élményt szereztek
a hallgatóságnak. A diákok érezték,
hogy értéket, minõséget hallgatnak,
lelkesen reagáltak, õszintén ünnepelték a zenekart az óra végén.
Kiss Éva

remben tartották a táncoktatást, a tantermekben pedig a kiscsoportos oktatásokat.
Az ellátásunkról is az Alapítvány gondoskodott: a falusiak borjút vágtak, összehordták az alapanyagokat, és ebbõl fõztek
naponta kétszer az iskola konyháján, ami
olyan volt, mint egy falusi lakodalom
fõzõhelye: négy fal, asztal és fatüzelésû
tûzhelyek. Itt készítette a négy asszony
meg a két konyhalány a sok általunk is ismert, de sajátosan erdélyi savanykás levest, töltött káposztát, miegymást. Itt kell
elmondanunk, hogy -bár az étel bõséges
volt-, azért a rengeteg mozgás, munka mellett jól jött az a ládányi kolbász is, amit
Jákli Viktor adott a csapatnak a kiutazáskor. Jákli Viktor és Dukai István - magánemberként - anyagiakkal is támogatta az
utazásunkat. A táborozás költségeit emellett a tagok befizetéseibõl, három elõadásunk bevételébõl, illetve az Ozorán tartott
Megyei Táncversenyen, a kategóriánkban
elnyert elsõ díjunk pénznyereményébõl fedeztük.
Hogyan zajlott a tábor programja, és
kiknek a vezetésével?
Minden nap délelõtt és délután is tartott
a táncoktatás, esténként pedig táncházban
próbáltuk ki az aznap tanultakat, ahol fõleg
hét végén a falusiak is együtt mulattak velünk. Hangulat szempontjából olyan volt
az egész, mintha egy héten keresztül lakodalomban lennénk. Szólt az élõzene, folyt
a nótázás és tánc hajnalig minden áldott
nap. Keveset aludtunk, keveset pihentünk,
és hát persze remek szórakozás volt az
egész, de szakmai szempontból mindenképpen sokat gyarapodtunk. A tábor programjához tartozott még magának Széknek
a megtekintése, filmvetítés, és zenei
képzés - ha valakit ez érdekelt.
A tánc és a zene mellett a
kézmûvességet is kipróbálhattuk: lehetett
szõni, hímezni, szalmafonást készíteni,

táblaképet festeni.
A táborban oktató táncosok, táncpedagógusok mind elismert szaktekintélyek a
maguk területén. A Szabó Szilárd-Németh
Ildikó házaspár például Tordason saját
mûvészeti iskolát vezet, õk a széki anyag
legjobb ismerõi. A Gémesi Zoltán-Sóskúti
Edit házaspár korábban például a Budapest
Táncegyüttesben táncolt, de nekik köszönhetõ az is, hogy a Széki Szalmakalap
Együttes országosan is ismertté vált.
A szakmai programokon kívül nyilván
valamennyire beleláthattatok a falu
életébe is. Hogyan keveredik Széken a
modernség és a hagyomány?
Sajátos módon mindkettõ jelen van. Erre
talán legjobb példa az, hogyan néz ki
Széken egy új építésû ház. Az új ház modern külsejû - bár illeszkedik a hagyományos utcaképbe -, minden kényelemmel felszerelt, amerikai konyhás, fürdõszobával, nappalival; de a tisztaszoba hagyományosan széki: vetett ágy, textíliák, a
falon szõttesek, falitékák, tulipános ládák,

lócák, festett tányérok tömkelege.
És a 30-as, 40-es generáció - bár
Belgiumba, Spanyolországba, Magyarországra jár dolgozni -, tudja, hogyan kell
ezeket elkészíteni és gondozni. Ezek az
emberek - és fõként a fiatalok- hétköznap
már modern ruhában járnak, esténként a
bárban az ifjúság épp úgy néz ki, mint
itthon. De a templomba, lakodalomba,
ünnepekre még felveszik a hagyományos
öltözetet. A leánynak, legénynek a szülõk
kiállítják a teljes rend széki viseletet, a
hétköznapitól az ünnepiig.
Szék valaha nagyon zárt világ volt, a
Mezõség közepén, csupa román faluval
körülvéve. Talán ezért is sikerült ilyen
hûen megõriznie hagyományait. A zártság
nem csak a falu határain kívül érvényesült:
Szék három utcájának három külön TSZ-e
volt, és nem lehetett egyik utcából a
másikba házasodni.
Ehhez képest ma kinyílt a világ, a széki
ember kiszivárgott a világba, a világ meg
beszivárgott Székre, ennek minden

elõnyével és hátrányával. Nem csak a
széki embernek, minden nemzetnek nagy
feladata kivenni az újból a jót, de
megõrizni a régit. Erre törekszik
Erdélyben a Szék Városért Alapítvány,
okos kompromisszumokat kötve. E célból
a még élõ hagyományokat - abszolút jó
értelemben- árucikké próbálják tenni, akár
falusi turizmussal, akár néptánctáborral.
Hol láthatjuk majd mindazt, amit a
széki táborban tanultatok?
A Szüreti Fesztiválon egy "széki párt"
fogunk eltáncolni, ami harmonikusan egybefogja majd a Széken tanultakat. És itt
ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy felhívjuk a táncolni vágyó gyerekek és felnõttek figyelmét, mindig szívesen látjuk az
újakat a csoportunkban, 6-8. osztályosokat
a gyerekcsoportba, középiskolásokat az ifi
csoportba, és természetesen felnõtteket is.
A tánc tanulása, szeretete mellett egy
összetartó, jó közösség a miénk, amiben
szívesen látunk bárkit.
Baksay Erika

Íródeák

oda pörgõ szoknyaforgatagot lát maga elõtt, azt ahogy valaki táncolt már erre a nótára?
El voltam káprázva, és nem tudom hányszor felmerült bennem, hogy: mi a fenéért
is nem tudok én hegedülni. A zongora eleganciát kölcsönöz, ami nekem jól áll- most
mondjam azt, hogy az egyik arcomnak. A
másik nyüzsgõ, figyelmetlen oldalam
számûznöm kell, amikor leülök a zongoraszékhez. Tartást ad, mondták mindig. És ez
igaz is. Lehet szenvedélyes darabokat játszani zongorán is, de mégsem olyan, mint
az a hegedû volt. Imádom a hegedû hangját.
Szóval: hatalmas, tiszteletteljes biccentés
azoknak a muzsikusoknak.
Mostanság folyton ilyen hatások érnek:
amik erõsítik bennem a magyarságtudatom.
Lehet, hogy szükségem van rá. Büszke
örömmel töltött el, hogy volt nekünk Kodály és Bartók. Hogy olyan prímásaink voltak, mint az a bácsi; hogy a világon a legnagyobb népdalgyûjteményünk nekünk van.
És akkor azt gondoltam: mit akarok én
máshol? Hol van ettõl USA, aki kevesebb,
mint 300 éve trónol a volt gyarmatokon?
Mit akar itt? Hol volt nekik ilyen? Talán az
indiánok közt, azoknak is szépen szétzúzták a nemzetségeiket. Mit akarsz máshol,
Dorina? Otthon vagy... otthon vagy.
Volt egy hangszer, ami a hegedû és a
nagybõgõ mellett nagyon megfogott. Hosz-

szúfurulyának hívják, régebben a pásztorok
használták. Tényleg hosszú, és méretre kell
készíteni, attól függõen, kinek mekkora a
karja. Elég érdekes, mert nem elég fújni,
hanem közben rezegtetni kell a hangszálakat is. Szerintem nagyon bonyolult lehet, én
biztos meg nem tudnám szólaltatni, soha az
életben. Szóval ezt is bemutatták, és az
egyik férfi elkezdett rajta játszani. Kicsit
misztikus hangja volt, olyan mintha visszhangozná a hangszálak rezgését. Olyan
szép hangja volt, amibõl nem tudtam másra
azonosítani, mint ide, haza. A hatalmas
zöld mezõkre, a fák susogására, arra a békére, ami annyira hozzám nõtt itt. Mert
azért béke van. És béke volt a természetben
évezredek óta is. A Kárpát-medence hangja
volt, nem tudom máshogy megmagyarázni.
Szóval... odavagyok. Eddig is szerettem a
hegedût és a magyar népzenét, de valahogy
ez adott egy plusz lökést. Magyar vagyok.
Ilyen egyszerû.
Mondjuk, azt sem hiszem el, hogy ez más
nemzeteket nem érintene meg. A népdalok
arról árulkodnak, hogy igazi nemzet voltunk, és a dalokban még mindig azok is vagyunk. Talán egyszer majd megint..., úgy
tényleg. Magyarok leszünk.
Hálás vagyok, hogy ide születtem.
Mészáros Dorina
Magyar László Gimnázium

Magyarságom
ritmusai
Ma volt ez a Rendhagyó Ének óra dolog,
amit én tökéletesen elfelejtettem, de annál
jobban megörültem, hogy elmarad a német
órám. És, hogy miért maradt el... jaaaaaaj.
Hát én annyira élveztem azt is!! Eszméletlenek voltak azok az emberek! Általában
egy ábrándos mosollyal ültem a székben,
mellettem a Bogi izgett-mozgott az ütemre,
és én is azon kaptam magam, hogy verem a
taktust. Szerintem, ha valaki nincs elcsökevényesedve ezekre a - hadd ne mondjam
milyen - diszkó számokra, akkor valami
úgy megmozdult benne. Az a... hogy is
mondjam. Az a magyar virtus, ami mindenkiben ott van. Legszívesebben táncra perdültem volna, és azon gondolkodtam, hogy
miért voltam én olyan régen igazi parasztlakodalomban. Huú, õket szívesen meghívnám a lagzimra, mert iszonyat jók. Annyira
jó érzés volt figyelni a prímást, egy õsz hajú, bajszos férfit, ahogy teljes beleéléssel
húzza a nótát..., bámulatos volt, hogy enynyire benne voltak a ritmusban. Kíváncsi
voltam, hogy vajon mire gondol közben.
Vajon az ütemeket látja maga elõtt? Vagy
közben énekel hozzá? Diktálja magának,
hogy gyors, lassú, mély, magas? Vagy ide-
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Hambalkó
autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!
KRESZ tanfolyam indul:

2007. szeptember 24., október 10., 17 órakor
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon!
Részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.
Tel./fax: (75) 541–145, 541–144, (30) 237–98–48
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 237–98–48

Jobb késõbb, mint soha
Több mint húsz éve él Dunaföldváron családjával
együtt Elek Endre. Kevesen tudják róla, hogy a negyvenes éveiben járó férfiú az utóbbi két évben nemzetközi
szinten is jegyzett sporteredményeket ért el.
A súlyfelesleg késztette Endrét a rendszeres mozgásra,
néhány éve rövid idõ alatt kb. 15 kilót fogyott. Ezután
határozta el, hogy továbbra is rendszeresen fog edzeni.
Az interneten figyelt fel azokra a sportágakra, melyek szerinte
a versenyszerû sportot jelenthetik számára. Ez elsõsorban a hoszszútávfutást jelentette. 2005-ben indult elõször kéthónapos edzés
után félmaraton versenyen, az itt elért siker után, fél év múlva
rajthoz állt elsõ maraton versenyén is. 3 óra 37 perces eredménye
alapot adott a további folytatáshoz. Fõvárosi székhelyû vállalata
felfigyelt az eredményeire, s támogatásával tagja lett a 2005-ös
októberi Bécs-Budapest szupermaraton váltónak. Itt kötött személyes ismeretséget a sportág nagyjaival.
Az érdeklõdése ezután a triatlon felé fordult. Úszóleckéket vett
Pakson és Dunaújvárosban, vásárolt magának egy versenykerékpárt és jelentkezett a paksi triatlon klubba. Kissé meglepõdve fogadták a jelentkezését, de 2006 augusztusában a nagyatádi ironman versenyen remek eredményeivel még klubtársát is
megelõzte. Endre szorgalma, akaratereje valóban példaértékû lehet, hiszen rövid idõn belül két sportágban is eredményeket mutatott fel. Szeptemberben a margitszigeti triatlon gála résztvevõje
volt.
A továbbiakban ismét a hosszútávfutás hozta a komoly sikereket. Októberben a Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonváltó verseny résztvevõje volt, 2007 tavaszán a kisbéri Ultrafutó
Országos Bajnokságon vett részt. A 24 órás sárvári ultrafutó versenyen második helyezést ért el. Ezeken a versenyeken olyan
partnerei voltak, akikkel egy évvel korábban örült, ha együtt
fényképezkedhetett.
Pályafutásának eddigi legnagyobb sikere a májusi Ausztriai
Ultramaraton Világbajnokság volt. A hét magyar induló közül a
legjobb lett. A mezõnyben a 14. helyen végzett, kategóriájában
bronzérmet szerzett. Júniusban a csehországi Morvamaratonon
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indult. Eredményei alapján helyet kapott a
válogatott keretben, s résztvevõje lehetett a
kanadai 24 órás Ultramaraton Világbajnokságnak. Embert próbáló sportág az ultrafutó verseny. Endre elmondása szerint
hosszú órákon át hegyi terepen futnak
gyakran 70 fokos emelkedõket mászva,
néha négykézláb. Éjszaka fejlámpa világít,
nagy a balesetveszély is. Jellemzõ, hogy a
mezõny alig fele ér célba. Itt dobogón végezni valóban jelentõs teljesítmény.
Az idei versenynaptárban még egy görögországi viadal vár a földvári sportolóra.
Szabados Sámuel

A Magyar Köztársaság U 23 bajnoka
Ezt a megtisztelõ címet viseli Szlobodnyik Zsolt terepkerékpáros
versenyzõ nyár óta. Pályafutásának
legjelentõsebb
sikere
ez
a
gyõzelem, melyet a július 22-ei
zalakarosi országos bajnokságon
ért el. A legrangosabb hazai versenyre Zsolt kemény edzésekkel készült. Nemcsak fizikailag, hanem
szellemileg is rá kell hangolódnia
egy ilyen rangos küzdelemre.

Szlobodnyik Zsolt

Nem ismeretlen számára az országos
bajnokságok légköre, 2004-ben nyert már
U 19-es bajnokságot. A zalakarosi verseny
viszont már magasabb kategória volt, az
ellenfelek is más színvonalat képviseltek.
A küzdelmet nehezítette a 36 fokos hõség,
mely elviseléséhez külön taktikát kellett
kidolgoznia. Az 5,5 kilométeres körökbõl
hetet kellett megtenni ahhoz, hogy célba
érjen az induló. Az 56 fõs mezõnybõl ez
nem mindenkinek sikerült, többen technikai hibák miatt álltak ki idõ elõtt. Csak az
elsõ három körig volt izgalmas a verseny,
addig szorosan Zsolt mögött tekert Kusz

Mátyás. A zalaegerszegi sportoló ezután
fokozatosan kezdett lemaradni. Már csak
valamilyen rendkívüli esemény foszthatta
volna meg Zsoltot az elsõ helytõl, de szerencsére ilyen nem történt. Nem hagyta
cserben kerékpárja, és ügyesen osztotta be
erejét. Megérdemelten állhatott a dobogó
legfelsõ fokára, ahol tiszteletére a himnusz
is felcsendült. Kicsit elérzékenyültem emlékszik vissza ezekre a pillanatokra a földvári fiú. Az aranyérem mellett ezen a versenyen a felnõttek mezõnyében a rangos
negyedik helyen végzett. A gyõzelem 80
pontot jelentett, és a világranglistán való
elõrelépést. Ebben a sportágban is létezik
nemzetközi rangsor. A múlt évi 314.
helyrõl idei sikerei alapján a 172. helyre
jutott Zsolt. Nem titkolt célja, hogy a jelképes százas határt átlépje.
A terepkerékpár olimpiai sportág, már
magyar résztvevõ is indult az elmúlt világversenyen. Ha a fiatal versenyzõ ilyen
ütemben fejlõdik, nem elérhetetlen álom
számára az olimpiai szereplés. A horvátországi C 2-es nemzetközi versenyen Zsolt
újabb értékes pontokat szerzett. U 23-as
kategóriában negyedik, felnõttek közt a
16. lett. A ranglistán általában osztrák,
olasz, svájci versenyzõk jelentik az
élmezõnyt, valamennyien alpesi országok
fiai, hozzá vannak szokva a hegyi terephez. Magyarként még a megfelelõ
edzõterepre is hosszú utat kell megtenni.
Zsolt következõ versenyére a Pilisborosjenõn megrendezendõ Merida kupára készül. Ez az idei utolsó kupafutam. Pontszerzõ verseny, tehát jelentõs a tét. Napi
kemény edzések várnak õsszel is a bajnokra.
Szabados Sámuel

Újjáéledt a dunai
virtus úszás
A XIX. század vége felé, 1886 nyarán
nyílt meg a Duna-partján Kalocsától
nem messze az uszódi csárda. A fogadó ételeinek, italainak gyorsan híre járta a környéken. Daróczy gróf
néhány társával elhatározta, hogy
Paksról elindulva, a Dunán úszva
keresik fel a híressé vált csárdát.
Vállalkozásuk sikerrel járt.
A XXI. század elején a két város sportbarátai és hagyományõrzõi elhatározták,
hogy felelevenítik ezt a cselekedetet. 2002
nyarán rendezték meg az elsõ modern

14.

Paks- Kalocsa virtus-úszó viadalt. Azóta
évente augusztus közepén növekvõ érdeklõdés mellett ismétlõdik az esemény.
Idén Földvárról tízen vállalkoztak az átúszásra. A kor igényeinek megfelelõen
magasfokú volt a biztonság: orvos,
rendõrség, 15 motorcsónak kísérte a mintegy száz fõs mezõnyt. A korösszetétel
igencsak szórt volt. A legfiatalabb
résztvevõ egy földvári tíz éves kisfiú volt,
aki édesapjával úszott, a legidõsebb pedig
egy hetven éves férfi. Hölgyek is szép
számmal szelték a folyó hullámait. Eredményt nem hirdettek, itt mindenki gyõztes
volt, aki partot ért a 15 kilométeres úszás
után. A résztvevõk fele tette meg pihenés
nélkül a több mint három órás távot. A többiek hosszabb-rövidebb ideig pihentek a
csónakokon, vagy kapaszkodtak pár másodpercet. A legtöbb gondot a görcsök jelentették, melyek még a gyakorlott úszóknál is jelentkeztek.
Kiss Róbert - a résztvevõk egyike elõször indult a virtus-úszáson. Elõtte sokat edzett a Dunán, korábban az uszodában. Elmondása szerint nagyon élvezte az
úszást, de kissé elfáradt. Jövõre is szeretne
indulni, de akkor már alaposabban rákészül. A víz kellemes volt, 22 fokos, ideális
az úszáshoz. A nagy hõség viszont gondot
okozott. Néhányan napszúrást kaptak a
nagy melegben. Robi szerint nem kell félni a Dunától, de tisztelni kell. A félelmetes
hírû örvények csak a hídlábaknál vannak,
de ezek sem igazán veszélyesek. Aki ismeri a folyót, tudja kezelni ezeket is. Más állóvízben és más a Dunában úszni. A sodrást kell leginkább figyelembe venni, fõleg
a partot érés során.
A régi hagyomány tehát tovább él, jelezve, hogy kellõ felkészültséggel és biztonsággal igenis alkalmas sportolásra, úszásra
öreg folyónk, a Duna.
Szabados Sámuel

Szeptember 15-én
kezdõdik a kézilabda
bajnokság
Városi férfi kézilabda csapatunk a múlt
évhez hasonlóan a Bács-Kiskun, Tolna és
Fejér megye egyesületei által alkotott regionális bajnokság résztvevõje lesz. A tízes
mezõny újonca a kiskunhalasi gárda. A
mezõny nagyobbik hányadát Bács-Kiskun
megyei klubok alkotják. Megyénket városunkon kívül a bölcskeiek képviselik.

Játékoskeretünk a múlt évihez képest
nem módosult jelentõsen. Az idõsebbek jelezték, hogy kevesebb játéklehetõséget
igényelnek; a fiatalabbak közül Doór Gábor, Mezei István és Mészáros Tamás ismét teljes értékû tagja lesz az állománynak. Munkahelyi elfoglaltság nem fogja
akadályozni õket az õsz során. A hazai közönség szombat délutánonként láthatja a
mérkõzéseket, a sorsolás eredményeként
az õsz során négy alkalommal. A Dukai
István-Vajai Miklós edzõpáros szerint a
mezõny favoritjai a Soltvadkert és a Dunaújvárosi AC lehet. A múlt évi gyengébb
szereplés után a bronzérem megszerzése a
cél.
Szabados Sámuel

Sikeres bemutatkozás
a másodosztályban
Gyõzelemmel rajtolt a megyei másodosztályba feljutott DSTE, a szezonnyitó mérkõzésen Bátaapátiról
hozott el három pontot. A földvári fiúk lelkesen focizva bizonyítani akarták, hogy helyük van a magasabb
osztályban.
A házigazdák lendületesen kezdtek, a
10. percben büntetõhöz jutottak. Kapusunk
Fekete Csaba nagyszerûen hárította a lövést, ez fordulópont volt a mérkõzés további menetében. Csapatunk átvette az irányítást, fölényünk góllá érett. A 30. percben szabadrúgáshoz jutottunk, Alberczki
legurítását Dunai vágta a hálóba, 1:0-ra vezettünk. A második félidõ kiegyenlítettebb
játékot hozott, mindkét gárdának adódtak
helyzetei. Az eredmény nem változott,
gyõzelemmel tértünk haza.
A Bátaapátinál azért komolyabb játékerõt képviselõ egyesületek is várnak ránk.
Ezt a tanulságot lehetett levonni a második
fordulóból, mikor Németkért fogadtuk idehaza. A vendégcsapat a múlt bajnokságban
a második helyen végzett, ez a tény jelezte, hogy nehéz küzdelem vár ránk. A papírforma beigazolódott. Vendégeink 23
perc elmúltával már 4:0-ra vezettek. Védelmünk szinte teljesen összeomlott. A
félidõ hátralevõ részében kissé magához
tért a gárda, ellenfelünk a biztos vezetés
tudatában lendületét visszafogta, így
egyenrangú partnerré váltunk. Sorra vezettük támadásainkat, melyekbõl gól is született. A 60. percben beívelés után Tóth a kapuba fejelt. Tovább próbálkoztunk a táma-

dásokkal, védelmünk fellazult. Vendégeink a találkozó vége felé ismét gólt rúgtak,
ezzel alakult ki az 1:5-ös végeredmény.
Vigaszt a vereségre a harmadik forduló
nyújtott. Nagymányokon vendégszerepeltünk, sikerrel. A házigazdák jó középcsapatnak számítanak, de ezen a mérkõzésen
bizonyítottuk játéktudásunkat. A 20. percben Tóth fejesével vezetést szereztünk,
bár ezután sem érezhettük magunkat biztonságban. A nagymányokiak fokozták a
tempót, de védelmünk a helyén volt, sõt
újabb gólt szereztünk, amit a játékvezetõ
les címén nem adott meg. Gyõzelmünkkel
fejezõdött be a találkozó.
Három mérkõzésbõl hat pontot szereztünk. Újoncként ez szép teljesítmény. A tabella 7. helyén állunk. Az ifisták sajnos
mindegyik mérkõzésen súlyos vereséget
szenvedtek, nekik még fel kell nõni a másodosztályhoz.
Szabados Sámuel

Vendégként jobban
megy a játék
Bölcske elleni rangadóval kezdte a
DFC, megyei elsõ osztályú csapatunk a szereplését a 2007/08-as bajnokságban. Mint a korábbiakban,
most is nagy számban érkeztek szurkolók a szomszédos településrõl, a
hangulat rangadóhoz méltó volt.

Õ kicsoda?

A pályán kissé feszült légkör, a nézõtéren
pedig a szokásos poénkodás, egymást cukkolás volt jellemzõ. Mi kezdtünk jobban,
folyamatos volt a játékunk, ennek ellenére
egy kontratámadásból a 34. percben a vendégek jutottak vezetéshez. A félidõ lefújása
elõtt Lacza góljával egyenlítettünk. Szünet
után aktívan kezdtek a fiúk. Az 56. percben
Farsang találatával vezetéshez jutottunk.
Ezután sok izgalmat hozott a találkozó.
Mindkét gárda támadott. A 73. percben sza-

15.

badrúgásból a bölcskeiek egyenlítettek. Az
utolsó percekben gólt szereztünk, de a
játékvezetõ les címén visszavonta. Végeredménynek maradt a 2:2-es döntetlen. Az
ifjúsági mérkõzés a vendégek kérésére elmaradt.
A gerjeni mérkõzés sok gólt és sok izgalmat hozott. A házigazdák már az elsõ percben vezetéshez jutottak, s 15 perc elteltével
ismét hálónkba került a labda. Többen már
nagy vereségre számítottak, de ezek után
rendezték soraikat a fiúk. Farsang és Nagy
Lajos góljaival sikerült egyenlítenünk a
félidõ 30. percéig. Az újabb 45 percet a
Gerjen kezdte határozottabban, az 53. percben ismét gólt kaptunk. Ezután következett
a csoda. Erõnlétünket kihasználva fokoztuk
a játék iramát, mellyel ellenfelünk nem tudott lépést tartani. Sorra szereztük góljainkat. A 79. percben Nagy Lajos volt eredményes, egyenlítettünk. Sokan elkönyvelték
már a döntetlent, de a DFC legénysége a
gyõzelemre tört. Következtek az újabb
földvári gólok. Fröhlich a 85. percben vezetéshez juttatta a csapatot. Biztos
gyõzelmünket Lacza állította be a 90. percben rúgott góljával. Nem mindennapi
mérkõzésen idegenben 5:3-ra gyõztünk.
Ebben meghatározó érdemeket szerzett
Nagy Lajos, a mérkõzés legjobb játékosa.
Ifistáink 2:2-es döntetlent értek el.
A következõ, itthon játszott meccsen sajnos nem ment a gólgyártás. Majost fogadtuk házigazdaként. Berényi 40. percben
szerzett szabadrúgásgólja vezetéshez juttatott bennünket, ez lett a félidõ végeredménye. Rosszul kezdõdött számunkra az újabb
felvonás. A 46. percben gólt kaptunk. A
döntetlennél mindkét csapat gólra tört, ennek az akarásnak idegeskedés lett az eredménye. Sok helyzetet puskáztunk el, pedig
fölényben játszottunk. Vendégeink veszélyesen kontráztak. A 65. percben Ambrust
sárga lapok után kiállította a játékvezetõ,
emberhátrányba kerültünk. Újabb gól nem
esett, végeredmény az 1:1-es döntetlen lett.
Az ifisták 3:0-ás vereséget szenvedtek.
Felnõtt csapatunk három forduló után
még nem vesztett mérkõzést és a negyedik
helyen áll, tehát kezdésünk nem volt rossz.
Az utánpótlás nevelés terén változás történt. Az U 14 illetve az U 17-es korosztály
edzõje Szilasi Péter elfoglaltságai miatt lemondott posztjáról, utóda Holler Ferenc
lett. A serdülõ korosztály szeptember közepén kezdi el bajnoki szereplését.
Szabados Sámuel

Gyilkosság
Ilyen súlyos bûncselekmény szerencsére nagyon ritkán történik Dunaföldváron. Idén augusztus 15-én a Sóház utca egyik házának udvarán két helyi hajléktalan összeszólalkozott. A szóváltás
után egyikük több késszúrással megölte
társát, akinek a gyors rendõri, orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni életét.
Az ügyben az elkövetõ elõzetes letartóztatása mellett a Tolna megyei Rendõr
Fõkapitányság folytatja a vizsgálatot.
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szeptember

21. péntek

- A játszma
folytatódik
Színes, amerikai krimi

22. szombat A fantasztikus

négyes és az
ezüst utazó
Színes, amerikai krimi

28. péntek

Ismeretlen halott
Augusztusban
Dunaföldvár
és
Bölcske között halászok vízi holttestet
találtak a Dunában. A halott férfi személyazonosságát a mai napig nem sikerült megállapítani. A nyomozás folytatódik, a munkába bevontak külföldi
rendõri szerveket is.
* * *
Az utóbbi hónapban szerencsére a
földvári rendõrõrs területén csökkent a
bûnesetek száma. Sajnálatos módon az
átmenõ bûnözõk változatlanul tevékenykednek városunkban. Például a benzinkutaknál parkoló gépkocsikból iratokat,
készpénzt loptak.

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, 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

Ocean's Thirteen

Evan, a
Minden6ó
Színes, szinkronizált,
amerikai vígjáték

29. szombat Harry Potter és

a Fõnix rendje
Színes, szinkronizált,

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!
Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17

amerikai-angol fantasy

Az

elõadások

20

órakor

kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások
kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

Október 4. az Állatok Világnapja.

Ezen a napon minden eledel
10% ked vezménnyel kapható.
Vigyázzunk együtt az állatokra!

Karádi Ágnes, Karádi Péter

