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Közéleti lap

Süveges Gréta megvédte
Európa-bajnoki címét
Már ötödik alkalommal vesz részt a Löfan mazsorett csoport a lengyelországi Opoléban rendezett Európa-bajnokságon. A népes mezõnyt felvonultató versenyen a földvári lányok szép sikereket értek el az utóbbi években.
A résztvevõket a zsûri csapat és egyéni teljesítmény alapján értékelte.

Csapatban a múlt évihez hasonlóan a
középmezõnyben végeztünk, ez a hetedik
helyet jelentette számunkra. A magyar
résztvevõk közül mi végeztünk a legjobb
helyen. A mezõny egy része ismerõs volt a
lányok számára, hiszen a korábbi években
már több versenyen össze mérték tudásukat
a különbözõ országokból érkezõ csapatok.
Süveges Gréta egyéni teljesítményével
ismét negyedszer nyerte el az aranyérmet
versenytársai elõl. Botos szóló kategóriában indult, mûsorát is megújította, igyekezett könnyed, revübe hajló elemeket bemutatni. Programja sikert aratott a zsûri és a
közönség körében egyaránt. Gréta még egy
ezüstérmet is szerzett pompon kategóriában. A mozgás mellett fontos a kísérõ zene
megválasztása, az eszközök magabiztos
kezelése és a megjelenés. Európa bajnokunk esetében mindez tökéletes harmóniát
alkotott.
Gréta kemény küzdelmet vívott ellenfeleivel. A pontozásos verseny igen szoros
volt, elõfordult, hogy tized, vagy század
pontok döntöttek. Gréta szeretné bajnoki
címét ismét megvédeni, ezért már a jövõre
gondol. Kemény edzések, új elemek begyakorlása lesz évi programja.

Opole már négy éve ad otthont
ennek a rangos versenynek, ez nem
véletlen, hiszen a résztvevõk a rendezés magas színvonalát dicsérték,
optimális feltételek vártak a csapatokra, a szervezés gördülékeny és
mindenre kiterjedõ volt. A
résztvevõ fiatalok számára ezek a
napok életre szóló élményt jelentettek. A fellépések szüneteiben,
illetve az esti közös programokon alkalom nyílt ismerkedni
más országbéliekkel. Az idegen nyelvtudás nagy elõnyt jelentett,
és szakmailag sokat adott a seregszemle a vezetõk, felkészítõk számára. Tapasztalatokat lehetett szerezni, technikai elemeket ellesni a
többiektõl.
* * *
Szeptember végén a Löfan csoport
felnõtt tagjai Montenegróban vettek
részt egy õszi fesztiválon. Csodálatos
környezetben, a tengerpart mentén rendezték a találkozót, melyen nem volt
zsûrizés, pontozás. A több napos rendezvény inkább egy táncos- zenés
show mûsorhoz hasonlított, ahol
néptáncosok, mazsorettek, a modern táncok mesterei léptek fel. A
hangulat végig kitûnõ volt. A
nemrég függetlenné vált ország
nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy a résztvevõk jól érezzék
magukat. A földvári lányok
sikerét a nagy tapssal lehetett lemérni, mellyel a
közönség jutalmazta õket programjuk végén.
Szabados Sámuel

Süveges Gréta

Az év civil szervezete
A szeptember elsején a Tolna városában tartott megyenapon „Az év civil
szervezete“ kitüntetést adományozta a Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetségének Dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke. A közgyûlés
által adományozott címet fennállása óta elõször nyerte el a szövetség. Az
errõl szóló oklevelet Széles János elnök vette át.
„Az augusztusi sióagárdi megyei polgárõr napon Dr. Puskás Imre már bejelentette a közgyûlés határozatát, de a kitüntetés igazi értékét csak az átvétel pillanatában fogtam fel.“ - emlékezett az ünnepségre Széles János. Több szervezet neve
került a jelölõlistára, melyeket az önkormányzatok vezetõi, a megyei közgyûlési
képviselõk állítottak össze. A döntés nem
volt igazán meglepõ. A megyei polgárõrség tevékenysége az utóbbi években
eredményes és látványos volt. A taglétszám évrõl - évre bõvült. Jelenleg 64 szervezetben 1720 tag tevékenykedik. Ezek a
kézzelfogható adatok évenként növeked-

nek. A testület munkáját dicsérik a
társszervezetek is például a rendõrség, a
katasztrófavédelmi igazgatóság. Javult a

Kiállítás a 130. évfordulóra
Az 1860-70-es évek gyakori tûzesetei miatt döntött úgy 130 évvel ezelõtt a
városi elöljáróság, hogy létrehozza a Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesületet. Ezután nem spontán, hanem szervezett lett a tûzoltás és a
tûzmegelõzés városunkban. Nem véletlen, hogy csökkent a tûz okozta
károk nagysága.
Ez évben a szüreti napokhoz kötõdõen nyílt meg az a
reprezentatív kiállítás, mely a
testület 130 éves múltját
igyekezett bemutatni. A felújított várbéli ispánház adott
otthont a múltidézésnek. A
megnyitón a jelenlegi és a régi tagok mellett sok vendég
vett részt; a városvezetésen
kívül képviseltette magát a
megyei szövetség és a katasztrófa védelmi igazgatóság
is.
Wartig László, az egyesület szertárosa régóta gyûjti a
tárgyi és az írásos emlékeket. Az egyik
közgyûlésen vetette fel a közelgõ évforduló kapcsán a kiállítás megszervezésének lehetõségét. A tagság támogatta ötletét, és megkezdõdött a gyûjtõmunka. A
régi technikai eszközök felújítása a szertárban folyt, igyekeztek mindegyiket eredeti formájában megjeleníteni. Nagy
munkát jelentett az írásos dokumentumok

áttekintése és rendezése. Több napos
munka után dõlt el, hogy mely anyagok
kerülnek bemutatásra. A technikai eszközök közt láthattunk szikracsapót, csákányt, melyeket valószínû száz évvel
ezelõtt használtak. Megjelentek a régi sisakok, egyenruhák, fényképek a tûzoltó
fúvós zenekarról. Az 50-60-as évek akkor
modernnek számító védõfelszerelései,

2.

technikai eszközök színvonala, mennyisége. Új autók, kommunikációs eszközök,
rendszám leolvasó mûszerek kerültek alkalmazásra. Az országos értékelések is
elismerõen nyilatkoznak a megyérõl, maga az országos elnök, Túrós András is
gyakori vendég Tolnában, és többször
hangot adott elégedettségének. „A kitüntetés kötelez“ - hangoztatja a megyei elnök. A továbbiakban hasonlóan jó teljesítményt kell nyújtani, meg kell találni a továbblépés új lehetõségeit. Az ország anyagi helyzete nem teszi lehetõvé a látványos
technikai fejlesztéseket, be kell érni szerény bõvítéssel. A szervezettség és a felkészültség terén lehet fejlõdni, mely anyagilag nem kíván nagy összegeket. Továbbképzések, az ismeretek bõvítése a
jövõ feladata, melyhez a társszervezetek
részérõl szakképzett elõadók állnak rendelkezésre.
Szabados Sámuel

gázálarcai ma már múzeumi látványosságok. Oklevelek emlékeznek megannyi
tûzoltóverseny sikerérõl megyei vagy országos szinten. Az írások szerint a közélet
egyik legrangosabb egyesülete volt a tûzoltóké. Évi báljai fontos közéleti eseménynek számítottak, a szertár gyakran
adott otthont szilveszteri mulatságoknak,
természetesen a készültség szintjének
fenntartásával.
Az eszközök bõvülését külön tabló mutatja be. Az ajándékként kapott autók, az
utóbbi években megjelent katasztrófa-elhárításnál használt eszközök már a jelent
idézik. Ezek birtokában a tevékenységi
kör is kibõvült. A tûzoltók jelen vannak
súlyos baleseteknél, természeti csapásoknál, például viharkárok elhárításánál.
Az évforduló alkalmából rangos elismeréseket is kapott az egyesület. Gergelics
István, tûzoltó ezredes a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese a szervezet nevében oklevelet adott át a földvári tûzoltóknak. A megyei tûzoltó egyesületek szövetségének
elismerését, egy Szent Flóriánt ábrázoló
szobrot szintén õ nyújtott át Csányi Imre
parancsnoknak. Ez a szövetség egyik legrangosabb elismerése, melyet csak kevés
egyesület vehetett át. Gergelics ezredes
méltatta a több mint egy évszázados munkát. Hangoztatta, hogy a megyei szervezetek kiemelten kezelik azokat az egyesüle-

teket, melyek régi hagyományokkal rendelkeznek, ezeket ápolják, és jelenlegi
munkájukkal bizonyítják, hogy méltó utódai dicsõ elõdeiknek. További sikereket
kívánt a jelen aktivistáinak, és gratulált a
kiállítás szervezõinek. A polgármester
asszony szintén méltatta az egyesület hajdani tevékenységét, jelezte, hogy a városvezetés számára napjainkban is fontos a
szervezet támogatása, ígéretet tett, hogy
ez a jövõben is így lesz. Az egyesület vezetése megköszönte az ajándékokat és a
jókívánságokat. Hangot adtak annak,
hogy az évfordulós megemlékezéssel és
kiállítással akartak tisztelegni elõdeik
munkássága elõtt. Az október végéig
nyitvatartó látványos gyûjtemény látogatottsága jelentõs. A megnyitó óta nemcsak a helybéliek, hanem a várba látogató
turisták közül is sokan megtekintették.
Szabados Sámuel

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Ráthgéber
Lászlóné

Városunkban tartotta vezetõségi
ülését a megyei tûzoltó szövetség
Október harmadikán a városháza nagytermében tartotta háromnegyed évi
vezetõségi ülését a Tolna Megyei Tûzoltószövetség vezetõsége. A helyszín
nem véletlenszerû, a szövetség ezzel akart tisztelegni a fennállásának 130.
évfordulóját ünneplõ Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület elõtt.
A polgármester asszony megnyitója
után Csányi Imre, a helyi egyesület parancsnoka számolt be az évi munkáról. A
továbbiakban szó esett a szövetség honlapjának megújításáról, ennek anyagi
hátterérõl. Beszámoló hangzott el a nyári
gyermek tûzoltótáborról, mely az utánpótlás nevelést szolgálja. Értékelésre került a Tûzkakas vetélkedõ, melyet szintén
a fiataloknak szerveztek. Szó volt a háromnegyedévi költségvetés végrehajtásáról, a szövetség anyagi helyzetérõl.
Gergelics István elnök szerint a megyében megfelelõ anyagi háttéár áll rendelkezésre az egyesületek mûködtetéséhez.
Az önkormányzatok mindenhol erejükhöz mérten támogatást nyújtanak, pályázatok útján lehet pénzforrásokhoz jutni.
Ezt a lehetõséget sok esetben ki is használják. A technikai felszereltségben azért
jelentõsek a különbségek. Egy tûzoltó
védõfelszerelése majdnem félmillió forint a légzõkészülék nélkül, ami a kis települések számára nagy összeg.
A nyár viszonylag nyugodtan telt a megyében. Nagyobb kárt okozó tûzesetek
nem történtek. Az ilyenkor gyakori avarés gabonatüzek száma a korábbi évek át-

Ivókutak
A Dunavíz Kft. finanszírozásával Dunaföldvár frekventált pontjain a városképet szépítõ, öntöttvas ivókutakat állítottak fel a kft. munkatársai.
A kutak bekerülési értéke
darabonként
megközelítõleg százezer
forint volt, ezen felül a
telepítést is saját erõs beruházásként végezte el
Dunavíz Kft. Október
elejéig öt kutat helyeztek
el városunk csomópontjaiban, ez hét-nyolszázezer forintos beruházást jelent - tájékoztatta lapunkat Varga Lajos, a kft. ügyvezetõ
igazgatója.

Mivel a korábban kialakított
közkifolyós
rendszerek többségét
megszüntették, azokban
a csomópontokban, ahol
jelentõs az átmenõ forgalom, illetve amelyeket
az iskolások, felnõttek
nagyobb számban érintenek, szükségesnek tartotta a Dunavíz Kft.,
hogy kifejezetten ivás
céljára vizet biztosítson. Ezért telepítettek
ivókutat a Duna utcába, a Hõsök terére, A
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lagához hasonlít, a mûszaki mentések
aránya viszont növekedett.
* * *
A nyári hónapokhoz viszonyítva szeptemberben több dolguk akadt a földvári
tûzoltóknak. A nyár vége felé a Felsõ
foknál vihar döntött az útra egy fát, melyet el kellett távolítani. Szeptember 20án a Pipacs utcában került sor mûszaki
mentésre, a mentõsök kérésére egy beteg
férfit kellett a tetõtéri szobából lehozni.
A hónap tûzesete 26.-án történt. A Diósban gyulladt ki egy lakóház. A lakótér kiégett, a tetõtér is leégett, a lakás használhatatlanná vált. Az eset kapcsán a szándékos gyújtogatás gyanúja is felmerült.
29-én tragikus közúti balesethez vonultak ki a tûzoltók, a 6-os úton balesetet
szenvedett autóból feszítõ vágóval két
holttestet kellett kiemelni.
Az október-november a fûtési szezon
kezdete. A tûzoltók felhívják a figyelmet
az ezzel járó veszélyekre. Fontos a tûzhelyek, fûtõtestek, kémények ellenõrzése
az üzembe helyezés elõtt. A meghibásodás miatt ilyenkor gyakoribbak a tûzesetek.
Szabados Sámuel

Mély úti táborhelyhez, a Kossuth térre és a
Béke térre. A hatodik kutat önkormányzati beruházásként a közeljövõben a vasútállomásnál lévõ játszótéren helyezik majd el.
Mint azt Varga Lajos elmondta, ma
Dunaföldváron szinte minden ingatlan ivóvíz ellátása megoldott. Ezt nagyban segítette a kft. év közepén indított akciója,
mely lehetõvé tette a vezetékes vízzel nem
rendelkezõ ingatlantulajdonosok számára,
hogy önköltségi ár alatti bekerülési költséggel megvalósítsák a vízbekötést. Sokan
éltek ezzel a lehetõséggel.
Mivel Dunaföldvár ingatlanjainak nagy
hányada rendelkezik vezetékes vízzel, s a
leglátogatottabb közterületeken biztosítva
van az ivóvíz, ezért nem tervezik újabb
ivókutak felállítását a közeljövõben.
Balogh Emese

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK

Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
augusztus 7-én rendkívüli, nyilvános ülést
tartott. A nyilvánosságot -ahogy azt Nagy
Gáborné polgármester asszony elmondtaaz indokolta, hogy a tárgyalandó témák a
lakosságot is foglalkoztatják.
Ezek egyike a kórházi fekvõbeteg ellátás
körzetének meghatározása volt. Mint az ismeretes, elsõ körön Dunaföldvár a megye
szerint illetékes Szekszárdi Megyei Kórházhoz került. A képviselõ-testület februárban már kinyilvánította azt a véleményét, hogy az eddigi szokásoknak, gyakorlatnak megfelelõen a dunaújvárosi Szent
Pantaleon Kórházhoz szeretne tartozni. Ez
ügyben a Hivatal eljárt, a kérdést tárgyalta
az intézményeket fenntartó Fejér Megyei
és Tolna Megyei Önkormányzat, de - bár a
dunaújvárosi kórház fogadná a dunaföldvári betegeket - Szekszárd ragaszkodott
volna Dunaföldvár fogadásához. Azóta
több tárgyalás is folyt ez ügyben, és úgy
tûnik, sikerül meggyõzni a feleket Dunaföldvár Szent Pantaleon Kórházhoz való
csatlakozásáról. A rendkívüli testületi ülés
célja az volt, hogy a képviselõk megerõsítsék korábbi véleményüket, és beszerezhessék a csatlakozáshoz szükséges határozatokat az illetékes szervektõl.
A rendkívüli ülés második napirendjében a képviselõk döntöttek a kistérségi
Leader programhoz létrehozandó akciócsoportba tartozáshoz, amelynek segítségével Dunaföldvár újabb pályázati forrásokhoz juthat.
Ezután a mezõõrség kérdése következett. Hosszas vita után a testület határozott
arról, hogy 5 fõs mezõõrséget hoz létre,
melynek finanszírozását a földterületek
után fizetendõ hozzájárulásból, állami támogatásból, illetve a Vadásztársaság hozzájárulásából oldja meg.
Az egyebekben szó esett a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat
folytatásáról, a mikrotérségi oktatásfejlesztési program létrehozásáról, a Béke tér
rehabilitációs elképzeléseirõl, illetve az
Irinyi utcai lakosok kérelmérõl.

A zárt ülés témái között szerepeltek a
fürdõ mûködésével kapcsolatos kérdések,
az M6-os út építésével kapcsolatos területvételi ármegállapítás, illetve több kisebb
téma.
A képviselõ-testület soros ülését október
2-án tartotta. Az ülés napirendjén 17 nyilvános ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné polgármester a Magyar Tûzoltó
Szövetség Országos Választmánya által
adományozott Szolgálati Érdemrendet
adott át Linka Józsefnek, a tûzoltó szolgálatban végzett 50 éves eredményes munkássága elismeréseképpen, illetve emlékplakettet a 130 éves Dunaföldvári Tûzoltó
Egyesületnek.
A képviselõk a napirendek tárgyalását a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával kezdték, majd beszámolót hallgattak meg az
önkormányzat 2007. évi elsõ félévi gazdálkodásának alakulásáról. Eszerint mind a
kiadások, mind a bevételek idõarányosan
teljesültek, az intézmények fennakadás
nélkül mûködnek.
A következõ napirendben az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét
kellett módosítani, mivel a részben önálló
Mûvelõdési Központ pénzügyi irányítása
június 1-jétõl a Hivatalhoz került, illetve
többféle állami finanszírozás végleges formát öltött.
A negyedik napirendben a testület rendeletet alkotott a város gépjármû elhelyezési feltételeinek elõsegítésére. A rendelet
tartalmazza a parkolóépítés és az üzemképtelen gépjármûvek elhelyezésének
rendjét.
Ezután a szociális és gyermekvédelmi
rendelet módosítása következett a gimnázium étkezési térítési díjainak emelkedése
miatt, majd a képviselõ-testület meghatározta a középfokú intézményekben indítható képzések és csoportok számát. Eszerint a Magyar László Gimnáziumban egyegy osztály indul a 6 évfolyamos képzésben, a nyelvi elõkészítõs 5 évfolyamos
képzésben, a négy évfolyamos képzésben
és a négy évfolyamos képzésben esti tagozaton - természetesen, ha igény van rá. A
Beszédes József Általános Iskola Szakképzõ Tagozatán minden olyan szakmából
egy évfolyam indul, ami az iskola Alapító
Okiratában szerepel - igény szerint.
A következõ napirendek is az általános
iskolával foglalkoztak: az iskola módosította Alapító Okiratát az épületekben tör-
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tént változások miatt, majd a testület engedélyezte az iskola számára a maximális
csoportlétszámtól való eltérést. A
képviselõk módosították az oktatási intézmények házirendjét a tartós tankönyvek
használatának szabályozása miatt.
Alapító Okiratát módosította a Polgármesteri Hivatal is, amelybe belekerült a
nemrég alapított Mezõõri Szolgálat, ezután az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság tájékoztatta a testületet a kollégiumi férõhelyek tárgyában saját hatáskörben
hozott döntésérõl.
A következõ napirendben a képviselõk
Stratégiai Terv készítésérõl döntöttek
funkcióbõvítõ integrált városfejlesztési akciók támogatására - vagyis a Béke tér rekonstrukciójához. Döntöttek az építésügy
2007. évi pályázatairól, majd képviselõi
tiszteletdíjakat ajánlottak fel. Végül lakossági ingyenes felajánlásokat, ingatlanvásárlási kérelmet, illetve forgalomkorlátozási ügyet bíráltak el.
Baksay Erika

Mezõõrség
Dunaföldvár

Város

Képviselõ-

testületének 19/2007. (VIII.15.) KT rendelete alapján a mezõõrség megkezdte
munkáját. Öt mezõõr járja a dunaföldvári határt és erdõket.
Elérhetõségük:
Leibinger József 30/ 825-86-60
Micskei János 30/ 825-86-57
Sipter Csanád Zsolt 30/ 825-86- 51
Vicsik József 30/ 825-86-64
Völgyi Ágnes 30/ 825-86-68
Aki mezõgazdasági területen olyan
gépkocsik vagy emberek mozgását, tevékenységét észleli, melyek valószínûsíthetik, hogy lopás történik, vagy azt
készítik

elõ,

kérjük,

értesítsék

a

mezõõröket, a rendõrséget vagy a polgárõrséget.
A rendõrségi ügyeletes járõrkocsi száma: 30/ 278-97-70
A polgárõrség telefonszáma: 30/ 48849-08 (Széles János)
Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár

Felhívás!

Veszettség elleni
védekezés
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû
betegség.
2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét -a rókák veszettség elleni vakcinázását- Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre
csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát
az ember számára bûzös, de a rókák által
kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik,
amely szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

Lakossági
veszélyeshulladék
gyûjtés!
Idõpont: 2007. október 20. (szombat) 8
órától 13 óráig
Helyszín: Szerb templom melletti parkoló
Gyûjtendõ anyagok:
- festékek, lakkok, higítók és csomagolóanyagaik
- háztartási vegyszerek, tisztítószerek és
csomagolóanyagaik
- kiürült hajtógázos spray doboz
- szárazelem, selejt akkumulátor
- lejárt szavatosságú gyógyszer
- növényvédõszer-, rovarírtószermaradék
- fáradt olaj
- használt étolaj, sütõzsír
- ragasztó, gyanta
- fénycsõ
- nyomtató patron.
Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékfajtákat külön csomagolva, a folyékony
hulladékokat csepegésmentes edényben
hozzák a helyszínre!
Dunaföldvár Város Önkormányzata

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan. Veszélyt nem
jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek
ellenére nem szabad hozzányúln! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik, az
alábbi biztonsági elõírásokat kell alkalmazni:
a) Ha a vakcina ép bõrfelületre kerül,
elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70 %-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során
keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szükség.
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétõl számított 21 napig az ebeket megkötve, zárva kell tartani (ebzárlat),
és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett idõszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázást segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott
vadon élõ vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.
9. Kérjük, hogy a fentiekrõl a gyermekét
is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök
körzetében élõ állatorvosok és orvosok
szolgálnak.
A helyi vakcinázási kampány idõpontja:
2007. október 11-16-ig.
FVM Élelmiszerlánc-biztonági, Állat- és
Növényegészségügyi Fõosztály

Értesítés zöldhulladék gyûjtésérõl
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

Értesítés a 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
Az idén új helyszínen, a várudvaron zajlottak a Szüreti Fesztivál rendezvényei. A
programok 13-án kezdõdtek a Francia Napok ünnepélyes megnyitójával. A rendezvény Simon Zoltán ötlete alapján került
Dunaföldvárra, aki a szegedi JATE francia szakos hallgatójaként többször részt
vett amatõr színjátszó elõadások szervezésében. Csütörtökön délután a szentpétervári diákok Moliere A fösvény címû
elõadásával, a helyi gimnazisták pedig
Sütõ András Kalandozások Ihajcsuhajdiában színdarabjával mutatkoztak be.
Pénteken délelõtt színházi mûhelymunka
folyt a várudvaron, este a francia csoport
elõadása, azt követõen a pécsi Üres Tér
Társulat tûzzsonglõr produkciója és végül
a Psychomutáns zenekar koncertje szórakoztatta az érdeklõdõket.
Ezen a napon nyílt meg a 130 éves Önkéntes Tûzoltóegyesület kiállítása az Ispánházban. 18 órától kórustalálkozó,
19.30-tól nótaest várta a közönséget.
Szombaton délelõtt folytatódott a színházi mûhelymunka, 11 órakor pedig hetedik alkalommal nyílt meg a Földvár Expo
a Sportcsarnokban. A törzskiállítók mellett új cégek és civil egyesületek mutatkoztak be, többek között a dunaújvárosi
ÉPKER - Kft., a Csepeli Konyha Stúdió
illetve a dunaföldvári cserkészek. A legszebb stand - többedszer - a Kertbarát
Klubé lett. A szombat délután programjai

Tüntessünk el
egy illegális hulladéklerakót!
Gyülekezõ helyszíne:
Dunaföldvár, Kéri u. 45. (Vadásztársaság Irodája elõtt)
Gyülekezõ ideje:
2007. október 13. (szombat) 8 óra
A gyûjtéshez szükséges kesztyûket,
zsákokat, valamint a területre való eljutást biztosítjuk.
Szervezõk:
Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület
Dunaföldvári Vadásztársaság
Dunaföldvár Város Önkormányzata

közül kiemelkedett a Magentai Fúvószenekar színvonalas és látványos produkciója. Láthattuk és hallhattuk, hogy jó térzenét szinte futva is lehet játszani. Este a világzenét játszó Besh O Drom zenekar bizonyította, hogy méltán szerzett nemzetközi hírnevet.
Több évtizedes hagyományként a vasárnapi programokra látogatnak el a legtöbben., ezért a szervezõk igyekeztek sokféle,
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több korosztály igényeit kielégítõ programokat szervezni. Kilenc órakor a Szüret
ízei fõzõversennyel indult a program,
amelyen 16 csapat vett részt. Civil szervezetek és baráti társaságok fõzték azokat az
ételeket, melyek valószínûleg dédapáink
bográcsában is rotyogtak a szüret befejeztével. Az újdonság erejével hatott Csárli
és Helmuth Bécsi Konyhája, akik osztrák
ételeket készítettek. A tepertõs és sonkás
krumplis gombóc savanyú káposztával, a
hússal töltött, panírozott palacsinta fokhagymás szósszal a közönségsiker mellett
a zsûri elsõ helyezését is kivívta magának.
A Dunaföldvári Rendõrörs szarvaspörköltje második, Kudlik Vili és barátai
szüreti kakas gulyása - az ételhez mellékelt történeti leírás kedves gesztusával harmadik lett. A különdíjat a nyugállományú rendõrök csülök-köröm pörköltje
kapta, a legszebb teríték díját pedig Bognár Jánosné és barátai érdemelték ki. Közben a színpadon a Gabalyda Bábszínház a
gyerekeket szórakoztatta, a légvár a
Templom utcán, a kötél akrobatika pedig
az iskolaudvaron várta õket. Délután három órakor kezdõdött a szüreti felvonulás,
melynek végén a magentai zenekar térzenével búcsúzott a földvári közönségtõl. Ez
idõ alatt a Szent Rókus Borlovagrend tagjává fogadta Reinhardt Bordel weikersheimi lakost, aki évek óta szoros kapcsolatot
ápol a civil szervezet tagjaival. A hagyományos néptánc gála után a helyi Generációk együttes hangulatos bulija zárta a
rendezvénysorozatot.
A programok sikeres lebonyolításához a
következõ személyek munkája járult hozzá: Kovács Zoltán ( Tûzoltó Kiállítás berendezése), Zsátosné Vida Ágnes (Francia
Napok szervezése), Süveges Gréta, Zsátos
Anna, Zsátos Éva (tolmácsolás, csoportok
kísérése), Süveges Árpádné (kirándulás
szervezés).
A Szüreti Fesztivál támogatói voltak:
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
DUTRADE ZRT
Barta ÉPKER Kft.
DIT Kht.
Kemi-Ker Kft.
Lubik Kft.
OPEL GEMENC Dunaföldvár
Czinger Kft.
Pharma-Vid BT.
Tarr Kft.
Sziegl Erika

Idén korán jött a szüret
A nagy nyári meleg hatására korábban kezdõdött a szüret a földvári határban. Voltak gazdák, akik már szeptember elsõ napjaiban munkához láttak.
Októberre már alig maradt szõlõ a tõkén.
Horváth Zsolt hegybíró szerint ez országos tendencia volt. Ami a termést illeti valamivel kevesebb a múlt évinél, de a
minõsége elfogadható, a 17-18 fokos értékek átlagosnak számítanak. Ez az érték
egy-két fokkal még növelhetõ lett volna,
ha kint marad a termés még egy ideig, de a
gazdák nemigen vállalták a kockázatot; a
szeptemberi esõk is sürgették a betakarítást. A hegybíró tájékoztatójában elmondta, hogy szerencsére Dunaföldváron és
környékén nem csökkent nagy arányban a
szõlõk területe, az utóbbi néhány évhez viszonyítva alig 15% a csökkenés aránya, és
így alakult ez Bölcskén, Madocsán is. Az
új telepítések száma nem nagy, pedig erre
is lehet pályázni. Divat lett a külföldi fõleg
a francia Cabernet fajták ültetése. A hazai
fajták aránya így egyre kisebb, pedig vannak jó minõségû magyar szõlõk is. A csemege- és a borszõlõ aránya kb. 50% városunkban, ami örvendetes jelenség, mivel
országos viszonylatban csökkent a csemegeszõlõ fogyasztása és termesztése is.
Városunkban régi hagyományai vannak a
csemegeszõlõ-termesztésnek. Évtizedekkel ezelõtt a termelõszövetkezet foglalkozott vele nagyban, jelentõs eredményeket
felmutatva. Szerencsére ma is vannak termelõk, akik folytatják ezt a hagyományt.

Új hibrid fajtákkal is foglalkoznak, ilyen
az Árkád, de elterjedt a Pannónia Kincse
is. Földváron napjainkban vannak vállalkozások, melyek országos szinten is elismertek a csemege fajták termesztésében. A
felvásárlási árak is kedvezõek voltak, 200250 forint körüli az átlag, de a legjobb
minõségért 300 forintot is fizettek a
fõvárosban. A borszõlõé már kedvezõtlenebb volt. A jobb vörösbor alapanyagért 100 forintot adtak, de a fehér
szõlõ csak 70-80 forintért kelt el.
Homoki János Közép- Homokerdei
szõlõjét is jó két héttel korábban kezdte
szüretelni. Kevesebb volt a termés mint a
múlt évi, kb.10-15%-kal. Ez homokos te-

Az aradi vértanúk napján
Október 5-én, a Fehérvári utcai temetõben emlékeztek a dunaföldváriak az
1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúkra, gróf Batthyány Lajosra, s
azokra a honvédtisztekre, közemberekre, akiket a szabadságharcban való
közremûködésükért várfogságra ítéltek.
A dunaföldvári születésû dr. Sörös Imre 7 évet töltött Kufstein várában.
190 éve, 1817. október 13-án Dunaföldváron született, és 120 éve 1887. május 17én Dunapatajon hunyt el dr. Sörös Imre katolikus pap, érseki könyvtáros, akit forradalmi prédikációja miatt ítéltek 10 éves
Kufstein várában letöltendõ börtönbüntetésre.
Cziráky Gyula így ír róla: "Fényes, zseniális tehetség volt; csak az a kár, hogy különc, mondhatni vadságig nyers, alkalmazkodni sehogysem tudó, szerencsétlen természete mindig leszorította õt a térrõl, hol

gyönyörû tehetségeit ragyogtathatta, gyümölcsöztethette volna."
A dunaföldvári születésû fiú a kalocsai
piarista gimnáziumot követõen tanulmányait a pesti egyetemen és a központi papneveldében folytatta. Dacára annak, hogy
tõsgyökeres dunaföldvári volt folyékonyan
beszélt németül, franciául, olaszul és angolul. 1842. augusztus17-én szentelték pappá, gakovai káplánkodását követõen a pesti Religio és Nevelés címû folyóiratnál
segédszerkesztõként helyezkedett el, de
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rület- magyarázta a gazda-, így a forróságban alulról is kapta a meleget, esõ kevés
volt, és sok fürt elszáradt. A 18 fok értékkel meg van elégedve. Az ültetvény vegyes, van itt Oportó, Otelló, Pozsonyi Fehér, mindegyik jól viseli a homokot. Nagyobb gond azért nincs, idén is meg lesz a
bõvebb családnak szánt bormennyiség.
Jó hangulatban telt a szüreti nap, Homoki János örült, hogy együtt a család, jöttek
segíteni a gyerekek, az unokák, akiknek
városlakók lévén külön élményt jelentett
ez a nap. Reméli, hogy ez jó pár évig még
így lesz, a gyerekeknek legalább lesz emlékük a szüret hangulatáról.
Az Antal-hegyen is javában szüreteltek a
szeptemberi hétvégeken. Idõsebb Molnár
Istvánnak a családtagok segítettek. A termés szép, Szlanka, Kadarka, Otelló fajták
kerültek a mûanyag zsákba. Itt már a modern eszközök a meghatározók, a zsákokkal, mûanyag ládákkal könnyebb bánni,
nem nehezek, gyorsan tisztíthatók. A termés itt is kevesebb volt. Régebben még
külön szedték a piros és a fehér szõlõt,
idén egybe került az egész, egyfajta bor
lesz belõle. Így gyorsabb a munka. Pista
bácsi a régi szüretek hangulatát hiányolta,
mikor még kint fõzték az ebédet, s este tért
haza a család. Ma minden felgyorsult,
mindenki siet, leülni, beszélgetni nemigen
van idõ. Az Antal hegy is kora délutánra
kiürült. Az autók, motorok után gyorsan
elült az út pora. Idén korán véget értek a
szüretek a földvári határban.
Szabados Sámuel

1845-ben felmentését kérte, hogy teológiai
doktorátusára fel tudjon készülni. Nádasdy
Ferenc, kalocsai érsek a vágyott vidéki
káplánság helyett a Fõszékesegyházi
Könyvár könyvtárnokává nevezte ki, e
munkája mellett szerezte meg 1846-ban teológiai doktorátusát.
Kalocsai tartózkodása alatt sokat tett az
olvasás népszerûsítéséért. Elnöke lett a
Nagyszeminárium Szent Ágoston Egylet
néven mûködõ önképzõkörének, kezdeményezésére alakult Olvasó Egylet Kalocsán.
1848-49-ben Sörös forradalmi gondolkodása, magatartása közismertté vált; az
1849 márciusában Kalocsára érkezõ császári biztos elmozdítását és elfogását követelte. Ekkor az érsek kényszerûségbõl
elbocsátotta, de az osztrák megszállás
megszûnte után visszahelyezte állásába.
Dr. Sörös Imre ezt követõen, 1849. június

21-én a székesegyházban mondta el híres
forradalmi prédikációját, mely miatt július
25-én -Kalocsa végleges osztrák megszállását követõen- menekülnie kellett. Jánoshalma környékén és szülõvárosában,
Dunaföldváron bujdosott. Innen tért vissza
Kalocsára, ahol azonnal elfogták, bíróság
elé állították, és tíz éves kufsteini börtön-

büntetésre ítélték. Hét év után, 1856. július
12-én részesült kegyelemben, bocsátották
szabadon.
Szabadulását követõen a kalocsai érsektõl kért állást, azonban Kunszt József nem
helyezte vissza a könyvtárba, hanem Jánoshalmára nevezte ki káplánnak. Innen
1867-ben került Dunapatajra, ahol 1887.

május 17-én bekövetkezett haláláig élt.
A többségében református lakosságú
mezõvárosban a 48-as pártiságáról híres
katolikus papot több százan kísérték utolsó
útjára.
Kalocsán 1971. december 23-án utcát
neveztek el dr. Sörös Imrérõl.
Balogh Emese

Pályázati felhívás Érettségi találkozó
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.

Dunaföldvár Város Önkormányzata
csatlakozott az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által meghirdetett Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Pályázhatnak azok a dunaföldvári
hallgatók és leendõ hallgatók, akik az
Adatlapot és a szükséges igazolásokat,
nyomtatványokat a megjelölt határidõn
belül benyújtják.
Az adatlapok a Polgármesteri Hivatal
1. számú irodájában ingyenesen
igényelhetõk, vagy a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthetõk.
A pályázatok elbírálása a pályázati kiírásban meghatározottak szerint történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
Benyújtási idõ: 2007. október 31.
A pályázatokat a képviselõ-testület
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
bírálja el.
Nagy Gáborné polgármester

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 2007. október
23-án 10 órára a Mûvelõdési Házba az
1956-os forradalom és szabadságharc
51. évfordulója alkalmából tartott emlékmûsorra.
Az ünnepséget koszorúzás követi a
Városháza falán elhelyezett 1956-os
emléktáblánál.

Az 1967-ben érettségizett IV. c osztály tanulói negyvenéves találkozójukat
tartották szeptember 29-én. A gimnáziumban gyülekeztek, tablójuk körül állva beszélgettek, örültek egymásnak. Régi osztálytermükben osztályfõnöki
órát tartott Kiss Árpádné, Éva néni, tanáraik közül rajta kívül eljött a találkozóra Fellinger Margit, Csákvári József pedig levelében emlékezett volt tanítványaira, mert megrendült egészsége miatt nem tudott jelen lenni.
Áprily Zsóka köszöntötte a megjelent
osztálytársakat, akik az ország különbözõ
részeirõl érkeztek. Beszámolóikból kiderült, hogy nagyon sokan továbbtanultak,
ha kellett pályát módosítottak, megállták a
helyüket. Hivatásnak tekintették, tekintik
munkájukat, céltudatosak, terveik vannak,
elégedett, boldog emberek. Megemlékeztek azokról a tanáraikról, osztálytársaikról,
akik már nem vehettek részt a találkozón.
A volt diákok alaposan készültek az eseményre, készítettek meghívót, a vacsoránál, a tányérok alá egyedi alátétek kerültek. Áprily Zsóka és Berzicza Mária festményeit, grafikáit kapták ajándékba a tanárok és a fõszervezõk. Remek vacsorát
fõzött Csizmadia Sándor, amihez Kovács
Béla finom vörösborát kortyolgatták. A
szervezés teendõit Áprily Zsóka, Csizmadia Sándor, Kovács Béla, és Szegvári
Magdolna végezte, akik a másnapi pincetakarításnál elhatározták, nem várnak öt
évig, a következõ találkozót két év múlva
megtartják.
A szervezés munkái képek gyûjtésével
kezdõdtek. Oszoli Piroska néni munkái is
szerepelnek a meghívón, emléklapon, a takarítás után nála, beszélgetéssel, munkái
megtekintésével fejezõdött be a találkozó.
Néhány gondolat a társakról, az iskoláról, milyen volt negyven éve gimisnek lenni:
"Nagyon szerettünk idejárni. Jó hírû, bejáratott iskola volt. Mély emlékeket hagyott bennem. Jó tanáraim voltak, akikre
szeretettel és tisztelettel emlékszem viszsza. Nem véletlen, hogy több magyartanár
lett az osztálytársaim között, Csákvári tanár úrtól követendõ példát kaptunk, de a
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többi tanárom is szép emlékû. Tanulni
akartunk. A mai gyerekek számára elképzelhetetlen a régi házirend, amire még
most is emlékszem: párosával a szigetbe
menni tilos! Örülök, hogy olyan sokan eljöttek az osztálytársak, ami megdöbbentett, mennyien meghaltak."
"A mi gyerekkorunkban nem volt TV, sokat olvastunk. Jó volt Földváron gyereknek
lenni, szabadon élveztük a környezetünket.
Nyáron kimentünk a szigetbe fürödni, télen
korcsolyáztunk, élveztük a kisváros
elõnyeit. Nagy szerencsénk volt, mert nagy
tanáregyéniségek voltak a gimnáziumban.
Csákvári tanár úr hatását bizonyítja, hogy
négyen lettek magyartanárok, Szalai tanár
úr tanította a matematikát. Néhányunkat picigyerek korunkban tanított, Éva néni, és
amikor a középiskolában úgy alakult, hogy
õ tanítja a németet, a tudásán kívül az embersége nagyon sok pluszt adott Az I. számú iskolába jártam, ahol szintén jó alapot
kaptunk. Amikor a fõiskolára kerültem,
nem éreztem hátrányát, hogy egy falusi
gimnáziumból mentem! A többiek is megállapították: a matek, a magyar jó volt ebben a gimiben, ha most is ilyen jó, és miért

ne lenne az, biztos vagyok benne, boldogulnak a gyerekek."
"Azon kívül, akik meghaltak, három
osztálytársunk nem jött el, mutatja - jó
közösségformáló volt az iskola. Ma tíz év
után sem kíváncsiak annyian egymásra,
mint mi. Közülünk senki sem jött olyan
társadalmi közegbõl, ahol tálcán megkapott volna mindent, meg kellett mindenért dolgoznunk. Rengeteg elsõ generációs értelmiségi van közöttünk, az osztálytársaim több mint a fele fõiskolát, egyetemet végzett, vagy tisztességes szakmát
szerzett, ahol sikereket ért el."

"Nem akartam tanulni, a szüleim írattak be -életem legboldogabb négy éve
volt!"
"A cserépkályha ajtót annyiszor beleraktam a Figura szatyrába, hogy egyedül
is hazatalált volna! Mindig hazavitte
Bölcskére, de muszáj volt visszahoznia,
mert a Bábi nem tudott volna befûteni."
"Csörgõórát vittünk be az órára, vége
van!!! Így rövidítettük le az órákat."
"Az MLG nagyon jó gimi volt annak
ellenére, hogy egy kis vidéki iskola volt.
Csákvári József kimagaslóan jól felkészült tanár volt, nekem nagyon sokat

adott. Sokakat elindított a pályán, akik
magyarral, mûvészettörténettel foglalkoztak. Éva néni rávitt a nyelvtanulás
ízére, késõbb sokaknak ez lett a kenyerük. Oszoli Pista bácsitól is sok ismeretet
kaptam, amit késõbbi tanulmányaim során hasznosítani tudtam. És azt tapasztalom -voltak olyan hallgatóim, akik itt végeztek, és jól felkészültek - ma is erõs az
iskola. Nem dicsérni akarom a gimnáziumot, mert ide jártam, de jó alapot adott,
és akár fõvárosi gimnáziumokkal összehasonlítva is megállja a helyét."
Kiss Éva

Kék Iránytû

utazásszervezéssel foglalkozó iroda. (A
Tourinform irodák információ szolgáltatással, turisztikai adatgyûjtéssel és marketing munkával foglalkoznak, non profit
szervezet lévén nem foglalkozhatnak utazásszervezéssel.)
Az ügynökség vezetõje tisztában van
vele, hogy az elsõ év sikeréhez túlzott reményeket nem fûzhet, de bízik benne,
hogy a gyors, korrekt és kényelmes ügyin-

tézés egyre több helyi és környékbeli ügyfelet vonz. Hét hónapos tapasztalata alapján bízik benne, hogy a nagyszámú és
nagy nevû utazási irodák széles kínálatából - külföldi és belföldi utak, egzotikus
utak, síutak - minden érdeklõdõ megtalálja az igényeinek megfelelõt. Az iroda
szállás- és repülõjegy foglalással is foglalkozik.
Sziegl Erika

vonult kántort,
aki elmeséli a
forrás történetét:
Már a háború
elõtt létezett a
forrás. Hajósok
találtak rá. Legenda vagy valóság a története ki tudja… Hajósok
hajóztak
azon a részen, de
valamilyen oknál fogva nem tudtak lehorgonyozni, ladikkal eveztek a part felé. Egy
vak hajós vezette õket, mert valami fényt
„látott“ a parton. Kérte a társait, vigyék ki
oda. Õk találtak rá a forrásra. A vak hajós
megmosakodott a vizében, és a legenda
szerint visszanyerte látását. Ez a 18. vagy a
19. században történt. Azóta a dunaföldváriak odajártak, én is a voltam ott többször a háború elõtt. Kis csapattal mentünk
május elején, a barátok szervezték az utat.
Felnõttek, gyerekek, olyan majálisszerûség volt. A környéken élõ teknõvájó cigányok szépen rendben tartották, gondozták
a forrást és környékét. Az elavulása, az
utóbbi negyven évben történt, amikor mindent megtiltottak, senki sem, törõdött vele.
A víz a hegybõl jött, ez is csoda volt, és

nem romlott meg a vize. Csoda történt ott,
de az egyház sem ismeri el, ahhoz nagyon
sok évnek kell eltelnie. Például Mátraverebély közelében van Palloskút, ahol megjelent egy nõnek Szûz Mária, a Kádár-rendszer alatt tiltották a hely látogatását, ennek
ellenére özönlött oda a tömeg. Ma elismert
hely, csodálatos kiépített búcsújáróhely.
Kiss Éva

Március 5-én utazási ügynökség nyílott
Dunaföldváron. Az irodát Stadler Melinda
vezeti, aki közel harminc utazási iroda kínálatát közvetíti az utazni vágyóknak. (Az
utazási ügynökségek nem saját útjaikat
árulják.) A szolgáltatás hiányt pótol, hiszen városunkban - rövid idõszakoktól eltekintve - évtizedek óta nem mûködött

Forrás
Ha az Itatóban járunk, a
gáttól délre található a
domboldalban egy tönkrement fakereszt. Néhány évvel ezelõtt, amikor beszámoltam arról, hogy található
még Dunaföldváron fából
készült, mûvesen faragott,
festett pléh Krisztus alakkal
pléh kereszt, még jobb állapotban volt, helyén volt a kereszt vízszintes szára a pléh Krisztussal. A kereszt szárán lévõ feliratból kiderül, száz éve állították: „ISTEN DICSÕSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA 1917 MÁJUS 30 ADIK HÍVEK
ADOMÁNYÁBÓL ÁLÍTOTTA KOVÁCS FERENC ÉS MENULÁK JULIANNA“. Hallottam egy történetet arról,
hogy a közelében volt egy különleges vizû
forrás, aminek vize nem romlott meg. A
szenteltvíztartókat ebbõl töltötték meg a
templomokban, tavasszal éneklés, imádkozás közben mentek ki a földváriak a forráshoz. Idén nyáron valakik megkeresték, kitisztították, vize ismét a Dunába folyik.
Nem tudtam kideríteni kiknek köszönhetõ
a munka elvégzése, de felkerestem Bekker
Máriát, a ferencesektõl nyugállományba
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A háziorvosok péntek délutáni,
12 órától 17 óráig történõ rendelési ideje
Október 5. Dr. Major Zoltán
Október 12. Dr. Englert Rolland
Október 19. Dr. Palkó Ágnes
Október 26. Dr. Móricz Zoltán
Október 27. Dr. Major Zoltán
(a november 2-i munkaszüneti nap
helyett)
November 9. Dr. Englert Rolland
November 16. Dr. Palkó Ágnes
November 23. Dr. Móricz Zoltán
November 30. Dr. Major Zoltán
December 7. Dr. Englert Rolland
December 14. Dr. Palkó Ágnes
December 21. Dr. Móricz Zoltán
December 28. Dr. Major Zoltán

"… térbe léptetett szobrok…"
Szeptember 13-án nyílott meg a pécsi Horda Galériában Nemes
Ferenc önálló kiállítása, amely közel negyven év munkásságát
öleli fel. A kiállítást Kozák Csaba mûvészettörténész nyitotta
meg, tõle idézünk.
"…egy olyan alkotóval állunk szemben, aki kivételezett
szerepet biztosított az interferencia jelenségének, a többváltós rendszereknek és azok törvényszerûségeinek... Számomra az a legmegdöbbentõbb Nemes Ferenc mûvészetében,
hogy miközben megpróbál egzaktul, direktben, tömören fogalmazni, mellékhajtásként akarva vagy akaratlanul - egy
rafinált, finom líraiság jelenik
meg alkotásaiban…Úgy farag,
váj, vés, és úgy szab irányt egy
fa -pataknak, hogy csúcsfényre
járatja a képbõl merõlegesen
kiálló részleteket. Minden mozgásban van, miközben törvényszerûségekrõl, állandóságról, alapvetõ
értékekrõl beszél... Egymásba olvad
a mozgássor, szelíden ölelkezik.
Hullámok találkoznak, erõterek ütköznek, párját leli a páratlan. Nemes
Ferenc mûvészete ritka alkotóra val-

ló. Azonosítható, mert egyedi és következetes. Képes arra, hogy a tudományosan kiszámított, precízen definiálható rendszereket költészettel
itassa át."
A kiállítás október 10-ig látogatható.
Sziegl Erika

Könyvtári rendezvények
Október 2-ától október 12-éig "Összefogás a könyvtárakért,
könyvtárak a társadalomért" mottóval országszerte könyvtári
rendezvények várták a nagyközönséget.
A tíz nap mindegyikén újdonságokkal várták a könyvtárba látogatókat a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár munkatársai is. Így például a képviselõ-testület tagjai fogadóórát tartottak, a gyermekekkel
Lázár Ervinre emlékeztek, babakiállítást szerveztek, a nagyszülõk
számára ingyenes internetezési
lehetõséget biztosítottak, s a babákat és a kismamákat is megszólították programjukkal. A megszokott
nyitva tartástól eltérõen szombaton
délután és vasárnap is látogathatták
az olvasók a könyvtárat.
* * *
Október végéig látható a könyvtár nyitvatartási ideje alatt a

dunaföldváriak gyûjteményeibõl
összeállított Babakiállítás. A több
mint száz baba között a látogatók
találkozhatnak rongybabákkal, porcelán babakisasszonyokkal, klaszszikus alvós babákkal, babakülönlegességekkel.
A tárlat összeállítói köszönik
mindazoknak, (Békefi Lászlóné,
Förhécz Károlyné, Gál Imréné,
Komiszárné Méhes Márta, Nagy
Lászlóné,
Raffai
Veronika,
Simonné Hatvani Henrietta, Tamási
Lászlóné, Tóth Lajosné) akik a
gyermekek nagy örömére a kiállítás
idejére a könyvtár rendelkezésére
bocsátották féltve õrzött játékaikat.
Balogh Emese
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Kósza köszöntõ
(Nemes Ferenc barátomnak)
Úgy veszünk körül most Téged,
mint családod el-elkóborló tagjai,
miként azok a kósza tárgyak,
melyek oly soká bolyongtak
lelked útvesztõiben,
de végül magukra találtak.
Te meg rájuk, kik harcokban edzett zsoldosaid,
Titkaid hûséges árulói,
Némaságba burkolózott szavaid lettek
S meg nem tagadnak téged soha,
De saját életüket élik, mióta megszülettek.
Különös szobrai a benned fészekre lelõ
végtelen Gondolatnak
érintésed melegétõl nekibátorodva
anyaggá zsugorodtak,
mint a nap, hold és a csillagok
hogy hirdessék a Teremtõ Akaratot.
Az Örök Rendet, melyet az értelem teremtett,
melynek törvénye nem más
egyszerre vonzás és taszítás
égbe emelkedõ, szárnyaló zuhanás.
Hát hinni kell, ha semmi másban,
csak abban, hogy ez össze - vissza
kuszaságban is szabály van,
ezért kell a mérleg nekünk,
amelyen mind megméretünk
élünk is vagy csak létezünk?
Hiányunk egyre nõ, az adós mellé nem áll kezes
Szorongó szívvel élni keserves
de föladni mégsem érdemes.
Nincs olyan mélység vagy sötétség
Melybe legalább, az örök fénybõl
Ne hullana, csak egy nyaláb.
Szívünkben örvénylik az igen és a nem,
ha minden veszni látszik
segít az áldott ölelés, megvigasztal a szerelem.
Míg kincseid tékozló fiúként
két kézzel szórod szerte széjjel
nyitott szemmel álmodsz csodát
ébren talál a mámor, meg az éjjel.
Lelkednél, szilaj kedvednél csak a szíved nagyobb
fél országod se drága neked,
ha egy barátnak adhatod.
Úgy veszünk körül most Téged,
mint családod el - elkóborló
mégis hûséges tagjai,
miként azok kósza tárgyak
melyek oly soká bolyongtak
lelked útvesztõiben
de végül magukra találtak.
Simon István

VERDISSIMO - La
Bella Italia
Ajánló
Rákász Gergely koncertorgonista új mûsora, korszakát és hangulatát tekintve akár
folytatása is lehetne a világszerte közel
20000 embert vonzó Romantika Light
hangversenysorozatnak, ám ezúttal Olaszországra fókuszálva, annak legszebb zenéi
közé kalauzolja a hallgatókat. Izgalmas,
bõvérû, dallamos koncert következik,
amely után garantáltan napokig dudorászni fogják a közismert dallamokat.
Verdi Szabadság kettõse a Don Carlosból, a Cigánykórus a Trubadúrból,
Mascagni Intermezzója a Parasztbecsületbõl, a Nabucco Rabszolga kórusa, Vivaldi
Tavasza a Négy évszakból, vagy az Aida
Nagy Indulója bizonyára felejthetetlen élményt nyújt majd.

Néhány érdekesség a koncerttel
kapcsolatban
- A felhangzó tizenegy darabból hetet
soha nem játszottak még orgonán, az átiratok csak e koncert kedvéért készültek.
- A mûsor hét hónapig készült és csak
részben Magyarországon. Más részben

Zenei Világnap
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa
Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész kezdeményezésére 1957-ben
emelte október 1-jét a Zenei Világnap
rangjára.
Dunaföldváron már hagyomány,
hogy a Beszédes József Általános Iskola Zeneiskolai Tagozata a világnap
alkalmából ünnepi mûsorral hívja fel
a figyelmet a muzsika, az ének fontosságára. Az idei Zenei Világnap alkalmából adott hangverseny a
2007/2008-as tanév elsõ fellépését jelentette a növendékek számára, akik
október 4-én az iskola fõépületének
nagytermében Telekiné Rábai Melinda szervezésében együtt léptek a hallgatóság elé tanáraikkal.
Balogh Emese

Olaszországban, hogy ne
csak játszani
tudjam,
de
magam
is
megértsem
ezeket a darabokat, az embereket, akik
megálmodták
õket.
A felkészülés alatt egyetlen koncertet
sem vállaltam,
hogy az eredmény a lehetõ
legmeggyõzõbb legyen; hogy minden perce, ahogy szemünket behunyva hallgatjuk,
lélekben elrepítsen Itáliába, beülni egyegy operára a Scalaba, cappucinót szürcsölni a Vittorio Emanuele árkádjai alá,
vagy szemlélni merengve a múló idõt a
San Marcon; feltöltõdni.
- A program CD felvétele az Egri Bazilika öt manuálos, 103 regiszteres, szuperorgonáján készült, majd miután az Egri
Bazilikát éjjelenként majd egy hétre stúdióvá alakítottuk, az utómunkálatokban közel húsz ember dolgozott azon, hogy mire
a hangverseny élõben is megszólal, az

érdeklõdõk a megjelent orgonalemezek egyik legjobbikát vehessék
kezükbe.
- A magyarországi turné után a
mûsort több nemzetközi rendezvény is lekötötte, így Németország, Olaszország, Anglia, Szlovákia, Erdély, és az Egyesült Államok színpadjaira, templomaiba
utazik.
Hangverseny helyszínek:
2007. október 16. kedd 19 óra Paks - Evangélikus Templom
(Kossuth Lajos u.)
Jegyelõvétel: Mûvelõdési Központ (Gagarin u. 2.) Tel: 75/519-150
2007. október 17. szerda 18 óra - Dunaföldvár - Református Templom (Kossuth.
u.)
Jegyek a helyszínen válthatók az elõadás
elõtt
2007. október 18. csütörtök 19 óra Dombóvár - Római Katolikus Templom
(Arany J. tér)
Jegyelõvétel: a Dombóvári Hírmondó
Szerkesztõségében (Petõfi u. 1.)
Tel: 74/468-179

A Mûvelõdés Ház programjairól
Az õsz beköszöntével a Mûvelõdési Központ már túl van egyik nagy rendezvényén, a Szüreti Fesztiválon, majd megkezdõdtek a dolgos hétköznapok. Pataki Dezsõvel, az intézmény igazgatójával a nagyrendezvény tapasztalatairól és az év terveirõl beszélgettünk.

Pataki Dezsõ

Az idei Szüreti Fesztivál helyszínéül a
várudvart választottátok. Elõtte vitáztunk is arról, hol lenne a legjobb helye
a rendezvénynek. Milyen érvek szóltak
végül a vár mellett?
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Az egyik nyomós érv az volt, hogy elkészült a szép, impozáns vár, amit-egyéb
funkciói mellett- éppen rendezvények tartására szántak. A várbeli rendezvényekre
mindig elvetõdnek idegenek is, szándékaink szerint minél többen, és remélhetõleg
hírét viszik a városunknak.
A másik fontos érv természetesen a pénz
volt. A Szüreti Fesztivál egyik legfájdalmasabb kiadása a rendezvénysátor, ami
szállítással, ÁFÁ-val kb. 400 ezer Ft-ba
kerül. A színpad fölött ugyan most is volt
sátor, de lényegesen kevesebbért. Ezt az
összeget is meg lehetett volna spórolni, ha
a mi saját sátrunk odafér. A belváros forgalmát is mindig át kell szervezni ezekre a
napokra, amit persze meg lehet szokni, ez
az átszervezés most viszont csak a Temp-

lom utcát érintette. Ezen kívül a várban
minden infrastruktúra rendelkezésre áll,
nem kell áramot, vizet lekötni (ami újabb
költség is), kulturált körülmények, WC,
miegymás áll rendelkezésre. A gyerekes
szülõk számára biztonságosabb a vár zártabb tere, és egy kisebb rendezvény jobban
egyben van benne.
Ellenérvek?
Utólag érzem, hogy hiányzott az a fajta
nyüzsgés, ami csak egy utcai fesztivál sajátja, tehát az ellenérv inkább érzelmi, bár
nem elhanyagolható.
Mennyibe került a Szüreti Fesztivál?
A vége kb. 1. 800.000 Ft, amihez az önkormányzat 500.000 Ft-ot ad, a többit a
Mûvelõdési
Központ
saját
költségvetésébõl, a bérleti díjakból és az egyre
nehezebben összeszedhetõ szponzori
pénzekbõl állítja ki. Folyamatban van még
egy pályázat, amin, ha nyerünk, nagyjából
nullszaldós lesz a rendezvény mérlege.
Milyenek voltak a visszajelzések? Hogyan vált be az új helyszín a látogatók
szerint?
Volt ilyen is, olyan is, de a várakozásokkal ellentétben inkább pozitív visszajelzéseket kaptunk. A szombati mûsor, a vasárnapi felvonulás és mûsor is tetszett az embereknek, a péntek esti programot viszont
igen kevesen látogatták. Számomra ez nem elõször- azt bizonyítja, hogy, a fesztivált elég kétnaposra szervezni.
Most mit mondanál, hol lesz jövõre?
Most úgy gondolom, a várban.
Mit terveztek erre az évre a Mûvelõdési
Házban?
A költségvetésünk nagyjából a tavalyinak megfelelõ, így nagyra törõ terveink
nem lehetnek. Kezdjük a gyermekrendezvényekkel: természetesen idén is lesznek
gyermekelõadások, pl. a Holló együttes, a
Los Andinos mûsora, tervezünk mesejátékokat, bábjátékokat, és ovi-suli mozit néhányszor,
az
iskola
igényeinek
megfelelõen. Ezzel kapcsolatos programunkat az iskolának a napokban küldtük
el, hogy elõre tervezhessenek. A Beszédes
József Általános Iskola (illetve jogelõdjei)
fennállásának 275. évfordulója alkalmából
szervezett programsorozatba is besegítünk,
részben a kiállítások megrendezésében,
részben az elõadók szervezésében. Idén is
tartunk játszóházakat, farsangi táncházat,
és természetesen helyet adunk a Filharmónia sorozatának.
Úgy tudom, idén nem lesz Kossuth
Népfõiskola.

A Kossuth Népfõiskola - mint mozgalom - megtorpanni látszik. Ismeretterjesztõ
elõadásokat ennek ellenére szervezünk,
csak nem ezen a címen. Havonta egyszer,
természettudományos, környezetvédelmi,
világjáró és aktuális társadalompolitikai témákat bemutató elõadás-sorozatot hívunk
meg, amibe -a Magyar László Gimnázium
segítségével- megpróbáljuk bevonni az ifjú
korosztályt is, sajnos ugyanis ez idáig ez a
korcsoport kerülte az ilyesfajta programokat. Évek óta mûködik az Ifjú Tudor verseny, ahol a gimnazista korúak fejthettek ki
egy-egy témát, s reményeink szerint egy
ilyen sorozattal a kortársak elõadására becsalogathatjuk a helyi fiatalokat is.
Dunaföldvár ad helyszínt a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésû rendezvénysorozat egyik elõadásának is, melyet a Tolna Megyei Általános Mûvelõdési Központ
szervez az aktuális településekkel együtt.
A sorozatot november 5-én mi nyitjuk a
"Magyarok a nagyvilág tudományában" címû elõadással.
Mit láthatnak a színházkedvelõk?
Idén õsszel egy, tavasszal két színházat
tervezünk, nem feltétlenül bérletes formában. Az õszi elõadás a Dunaújvárosi Kamaraszínház produkciója, Miskolczi Miklós, A százados címû darabja, amely amellett, hogy a tavalyi ‘56-os évfordulóhoz kötõdik- helyi, pontosabban környékbeli érdekességgel bír, ugyanis a volt dunaújvárosi laktanyaparancsnok kálváriáját
mutatja be 56-tól a rendszerváltásig. A tavaszi darabokról majd akkoriban mondhatunk részleteket.
Természetesen ebben a szezonban is
megtartjuk a nagyrendezvényeinket, Majálist, Pünkösdi Játékokat, Várjátékot, Augusztus 20-át, Szüreti Fesztivált, utóbbiakat egységesen kezelve, Nyári Játékok
címmel. Azért szeretnénk ezt a variációt,
mert így egységesen kezelhetnénk a rendezvények költségeit, a szponzorációt, és
szükség esetén mód nyílna a források átcsoportosítására.
A Mûvelõdési Központ ez évben folytatja a kiállítások rendezését. A Várban látható Afrika kiállításunk egyelõre marad, a
földszinti kiállítóteremben pedig ismeretterjesztõ tematikus kiállításokat tervezünk. A Fafaragó Galériában népmûvészeti sorozat lesz látható, a Mûvelõdési Központ Folyosó Galériájában pedig folytatjuk
a Tolna megyei alkotókat bemutató sorozatunkat, természetesen dunaföldvári mûvészeknek is helyet adva. Elképzeléseink kö-

12.

zött szerepel egy Oszoli Piroska életmû-kiállítás, ennek a helyérõl azonban egyelõre
nem döntöttünk.
Jövõre ismét mi rendezzük a Földváriak
Találkozóját, kissé talán rendhagyó módon, amire már megvannak az elképzeléseink. Ezen kívül -mint ahogyan azt a földváriak megszokhatták- helyt adunk minden
kis-és nagycsoportnak, szakkörnek, civil
szervezetnek a mindennapos tevékenységéhez, összejöveteleinek lebonyolításához.
Baksay Erika

A Mûvelõdési
Központ októberi
programajánlata
Október 17. szerda, 18 óra
Verdissimo - Rákász Gergely
orgonakoncertje
A református templomban
Október 23. kedd, 10 óra
Városi Ünnepség
Ünnepi mûsor és koszorúzás
November 5. hétfõ, 14 óra
Filharmónia - Ifjúsági hangversenysorozat
Zengõ együttes
Bérlet ára: 800 Ft
Jegyár: 500 Ft
KIÁLLÍTÁSOK
Fafaragó Galéria
Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesület
kiállítása
Vármúzeum
Sárdy János emlékkiállítás
Kinshasa - egy modernizálódó afrikai
nagyváros
Ispánház
130 éves a Dunaföldvári Önkéntes
Tûzoltó Egyesület
Mûvelõdési Központ - Folyosó Galéria
Az Ördögszekér Táncegyüttes a széki
tánctáborban.

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:

2007. október 26., november 13., 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

Októbertõl
angol, német nyelvoktatás,
magyar nyelv- és irodalom korrepetálás.
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

„Íródeák“

Mazsorett Európa-bajnokság
A Löfan mazsorettcsoport, szeptember elsõ hétvégéjén, negyedik alkalommal utazott a lengyelországi Opole városába, hogy
részt vegyen az Európa-bajnokságon (European Majorettes Championship). Immár hagyománnyá vált, hogy a 4 napos távollétbõl az
elsõ napot kulturális programmal töltjük. Szilvi néni, Kiszliné
Kristofics Szilvia, csoportunk vezetõje, a szlovák BojniceZámokon található, bajmóci várkastélyba szervezte meg az elsõ
napi programunkat. Ez a vár egykor a trencséni Csák Máté tulajdonában volt, legalsó részén barlang található, parkjában pedig nagy
botanikus kert, hatalmas fákkal. Miután mindannyian belemosolyogtunk a kastély egyik termében lévõ- a monda szerint- fiatalító
tükörbe, ha testben nem is, de lélekben mindenképpen ifjabbnak
érezve magunkat, indultunk Lengyelországba.
Az Európa-bajnokság háromnapos volt. Az elsõ nap a szólisták,
a párosok és a kis csoportok mutatkoztak be a pontozóbírók elõtt.
Süveges Grétának fenomenális számával ismét sikerült botos kategóriában aranyérmet szereznie! Így Gréta már négyszeres Európabajnok! Pomponban pedig ezüstérem került a nyakába, annak ellenére, hogy az idén az elõzõ évekhez képest magasabb, senior kategóriában indult. Gréta testvére, Süveges Kincsõ pomponos számával junior korcsoportban a 4. helyet szerezte meg, páros junior kategóriában pedig botos számukkal Bartalos Hajnalkát és Tumpek
Nikolettet 5. helyre rangsorolta a szakmai zsûri. Szakács Bernadett
és Csányi Petra páros pomponos senior koreográfiájukkal a közép
mezõnyben, 11. helyen végzett, Süveges Kincsõ, Huszárik Tamara, Szilágyi Ivett, Kovács Petra és Czere Imola pedig kis csoportos
botos junior produkciójukkal 10. helyezést érdemelték ki.
A bajnokság második-harmadik napján nagy csoportos versenyek zajlottak. Delfin (senior) és Csillag (junior) csoportunk számára rosszul sikerült a menettáncos indítás, de hatalmas közönségsikert arattak a színpadi produkciókkal, így sikerült a középmezõnybe felverekedniük magukat, s a magyar indulók közül a
legjobb eredményt a dunaföldváriak érték el: a Delfin csoport botos kategóriában 7., pomponosban 8., a Csillag csoport botos kate-
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góriában 12. pomponosban pedig 10. helyezett lett.
Természetesen nem csak a versenyzésrõl
szólt ez a három nap. A második és harmadik versenynap estéjére gálamûsort szerveztek a bajnokság rendezõi. Az elsõ gálán
csoportunkat kérték fel világítóbotos számunk bemutatására, melynek nagy lelkesedéssel és nagy sikerrel eleget is tettünk. A
második gálán Süveges Gréta, mint Európa-bajnok szerepelhetett.
Nagy öröm volt számunkra, hogy találkoztunk a cseh barátainkkal is, akiknél tavaly Ostravában jártunk, illetve akiket mi is
vendégül láttunk. Nagyon aranyosak voltak, amikor Opoléban megleptek bennünket
egy csoportra való fülbevalóval, személyes
ajándékkal.
Nem is akartunk hazaindulni Opoléból,
jól éreztük ott magunkat. Hangos csatakiáltások közben búcsúzva a várostól, megfogadtuk, úgy gyakorlunk, hogy jövõre ismét
ide utazhassunk!
Bartalos Hajnalka
Beszédes József Általános Iskola

Gyõzelmekkel
kezdtek kézilabdásaink
Szeptember 15-én elkezdõdött a három megyét magába foglaló regionális kézilabda-bajnokság. Tolna, Fejér
és Bács-Kiskun megyei egyesületek
küzdenek a bajnoki elsõségért és a
pontokért.
Bölcske volt elsõ ellenfelünk. A szomszéd
település múlt évben csatlakozott a küzdelemsorozathoz, akkor mindkét találkozót fölényesen nyertük. Csapatuk még kevés rutinnal rendelkezik, a szezonnyitón sem jelentett komoly akadályt a vendégcsapat, de a
múlt évhez viszonyítva javult a játékuk, keményen küzdöttek. A mi gárdánkban a fiatalok jutottak szóhoz, korábban már jelezte
néhány idõsebb játékos pl. Dukai István és
Polgár Ferenc, hogy ebben a szezonban már
nem kívánnak gyakran pályára lépni, így a
fiataloknak kell bizonyítaniuk. A bemutatkozás sikeres volt, 27: 20 -ra nyertünk. Egy
hét múlva Csávolyon vendégeskedtünk. A
törlesztés szándékával érkeztünk, hiszen korábban kétszer is vereséget szenvedtünk
tõlük. A fiúk ennek szellemében léptek pályára, nagyszerû küzdelemben meglepõen

nagy gólaránnyal 33:20 -ra nyertünk. Vendéglátóink is meglepõdtek sikerünkön, hiszen látták, hogy ezúttal fiataljaink léptek
pályára. A harmadik fordulóban Kalocsán
folytatódott a pontvadászat. Az NB II- ben
szereplõ Kalocsa utánpótlása alkotta ellenfelünk gárdáját, fiatalok, akik sokat edzenek,
többen közülük a nagy csapatban is pályára
lépnek. A papírforma mellettük szólt. A
múlt bajnokságban sikerült õket legyõzni, ez
a tavasz egyik legnagyobb sikerének számított. Most elmaradt a gyõzelmünk. Végig fölényben játszottak, de nem játszottunk alárendelt szerepet, idõnként góljainkkal megközelítettük õket, szorosabbá téve az állást,
de a végét erõnlétben jobban bírták. 26: 22es vereséget szenvedtünk. A szeptember
mérlege tehát két gyõzelem és egy vereség.
A mezõnyt ismerve a harmadik hely elérése
szép sikernek számítana.
Szabados Sámuel

Az MTK labdarúgója a földvári
meccsekre is kijár
Fröhlich Roland igazi labdarúgó családba
született. Édesapja Fröhlich István (Darti)
hosszú éveken át volt sikeres tagja a helyi
focicsapatnak, bátyja Rajmund jelenleg a
DFC csatársorát erõsíti.
Roland Dunaújvárosban kezdte pályafutását, a Dunaferr utánpótlás korosztályaiban
vált egyre érettebb játékossá. Itt töltött éveinek csúcspontja az U15-ös válogatott kerettagság volt. Többször tagja volt a válogatott keretnek, majd egy sérülés miatt kimaradt. Közben múltak az évek, következtek a
magasabb korosztályok. Tehetségére több
klub is felfigyelt, ennek köszönhetõen került
az elsõ osztályú MTK-hoz két évvel ezelõtt.
Az egyesületben közismerten magas színvonalú utánpótlás nevelés folyik. A szakmai
fejlõdés biztosított volt, az ifjusági „A“ keretben töltött másfél évet. Õsztõl az NB IIIban szereplõ junior csapatban játszhatott
volna. Nyáron azonban egy váratlan
lehetõség adódott, egyesülete megállapodott
a Dunaújvárossal, Roland így a másodosztályban folytathatta labdarúgó pályafutását
kölcsönjátékosként. A magasabb osztály és
a gyakori játéklehetõség szólt a döntés mellett. Egy évig áll a szerzõdés, utána a két
klub dönt a folytatásról. Roland jól érzi magát Dunaújvárosban, hiszen ismerõs környezetbe került, és szerencsére sokszor jut szóhoz a csapatban, jobboldali középpályás
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poszton. Azért a posztért meg kell küzdeni.
A szabályok értelmében két ifjusági korú játékost kell a pályán játszatni mérkõzésenként, öt hasonló korú játékos rivalizál a
két helyért. A vezetés nagy terveket szövögetett a csapattal kapcsolatban, melyek úgy
tûnik, nem valósulnak meg. Nem sikerült jól
az erõsítés, pontokat vesztett a gárda.
Edzõcsere is volt; a terveket át kellett értékelni. Rolandot ez különösebben nem zavarja. Õ fõleg egyéni fejlõdésére koncentrál,
amelyre itt megvan a lehetõség. A másodosztályból már csak egy lépés az élvonal.
Célja, hogy mielõbb magasabb osztályba
kerüljön. Szerinte a kitartás és a türelem az
alapja sikereinek. Ki kell várni a megfelelõ
idõpontot a továbblépéshez, s addig dolgozni keményen, még ha ennek a munkának napi eredménye nemigen van. Ehhez természetesen fontosak a segítõk, a stabil családi
háttér, és sok apró dolog. Roland hétvégeken feltûnik a földvári focipályán is. Szurkol
testvérének és a haveroknak.
Szabados Sámuel

Edzõt váltott a
DSTE
Sikerült tekintélyt szereznie újonc
gárdánknak a megyei másodosztályban. A bajnokság kezdete óta a
középmezõnyben magának helyet kivívó gárda idegenben gyõzelmeket ér
el, itthon viszont még döcögõs a játéka.
A negyedik fordulóban Magyarkeszit láttuk vendégül. Ellenfelünk is jó középcsapatnak számít. A mérkõzést mi kezdtük lendületesen, a 15. percben Alberczki góljával
vezetéshez jutottunk. A gólunknak nem sokáig örülhettünk, a vendégek a félidõ vége
elõtt pár perccel egyenlítettek. 1:1-es állásnál folytatódott tovább a játék. Tartós
mezõnyfölénybe kerültünk, mindenki várta
a hazai gyõztes gólt, sajnos nem így történt.
A lefújás elõtt öt perccel szabálytalankodott
védõnk a 16-oson belül, a megítélt büntetõt
ellenfelünk értékesítette, az eredmény már
nem változott, 2:1-es vereséget szenvedtünk. A vereség felborzolta a kedélyeket a
csapat háza táján. Indulatoktól sem mentes
napok után a vezetõség az edzõcsere mellett
döntött. Takács Zoltán eddigi tevékenységét elismerve és megköszönve megkérték a
korábbi edzõt, Varga Lajost, hogy vállalja
el a szakmai irányítást. A korábbi sikeredzõ

igent mondott, és a Bogyiszló elleni idegenben játszott mérkõzésen már õ dirigálta a
gárdát. A nehéz napokon túljutott csapat
szép sikerrel tért haza, gyõzelmük a forduló
egyik meglepetése volt. Tóth illetve Lukács
góljaival már az elsõ félidõben magabiztosan vezettünk. A második félidõ elején
gyors gólt kaptunk, de a fiúk összeszedve
magukat Dunai két találatával már 4:1-re
növelték elõnyünket. A 85. percben Lukács
újabb hálót fogó lövése már a biztos gyõzelmet jelentette számunkra. Ellenfelünk megérezve lazításunkat az utolsó percben kapunkba talált. Az 5:2-es siker a gárda és az
új edzõ számára önbizalmat jelentett a folytatásban. A Szedres elleni meccs ennek jegyében kezdõdött. Tudtuk, hogy nehéz feladat elõtt állunk, hiszen vendégeink a harmadik helyen álltak. Változó ritmusban teltek a percek, a játék inkább a középpályán
zajlott. Az idõ múltával a feszültség fokozódott a pályán és a nézõtéren egyaránt. Mindenki a döntõ gólra várt. Az utolsó percekben a játékvezetõ mindkét csapatból kiállított egy-egy játékost, szabálytalanság illetve szövegelés miatt. A mieink közül Princz
Lászlót sújtotta az ítélet. A végeredmény
0:0 maradt, ez alkalommal sem tudtunk idehaza gyõzni. A simontornyai vendégszereplés viszont mindent kárpótolt. Az elsõ osztályból kiesett házigazdák jó játékerõt képviseltek, a középmezõnyhöz tartoztak. Ez a
találkozó szintén a forduló meglepetésének
számított, a félidõben már 4:0-ra vezettünk
Alberczki háromszor, Dunai 11-esbõl egyszer talált a hálóba. Ezzel a mérkõzés szinte eldõlt. Ennek szellemében Varga Lajos
edzõ cserékhez folyamodott. Az eddig kevés játéklehetõséghez jutó játékosok is pályára léptek, akik meghálálták a bizalmat.
Továbbra is jól fociztak a fiúk. A második
félidõben Markovics és Alberczki rúgott
még gólokat. A házigazdák az utolsó percben szépítettek, 6:1-es gyõzelmünk az õszi
szezon eddigi legjelentõsebb sikerének számított. A legeredményesebb játékos Alberczki volt, aki négy góllal járult hozzá
gyõzelmünkhöz. Jelenleg a hetedik helyen
áll egyesületünk, de mivel szoros a mezõny
újabb gyõzelmünkkel akár a dobogós helyre is feljuthatunk. Az edzõváltás tehát újabb
lendületet adott a fiúknak. Ifistáink továbbra is gyengén szerepelnek, szeptember során csak vereség volt a mérlegük. Voltak
szoros eredményeik is például a Bogyiszló,
vagy a Magyarkeszi elleni 2:1-es vereség,
de a gyõzelem még várat magára.
Szabados Sámuel

Harmadik a
tabellán a DFC
Jó sorozatot tudhat maga mögött
elsõ osztályú klubunk, hiszen néhány hét alatt a hetedik helyrõl dobogós helyre verekedték fel magukat a fiúk.
Decsi vendégjátékunk még nem volt sikeres. Ellenfelünk az elsõ félidõben tartott
tõlünk, de a folytatásban megérezték, hogy
ezen a napon a földvári focisták nincsenek
igazán jó formában. Büntetõbõl illetve akcióból két gólt kaptunk. Lett volna esélyünk a pontszerzésre, de a helyzeteinket
sajnos nem tudtuk kihasználni. Az ifisták
4:1-es gyõzelme volt a gyógyír erre a napra.
Kakasdot hazai pályán fogadtuk az ötödik fordulóban. Az elõjelek kedvezõek
voltak, hiszen a fiatalok 19:1 arányban
gyõztek. A nagy gólarányú gyõzelem mindenkit meglepett. A felnõttek mérkõzésén
az elsõ játékrész kiegyensúlyozott volt,
mindkét gárda stabilan védekezett, és
kontrákból támadott. A támadásokból nekünk sikerült gólt szerezni a 35. percben
Lacza révén. A félidõben több gól már
nem esett. A második 45 percben mi voltunk az aktívabbak. Ellenfelünk erõnléte is
fogyott. A 75. és a 84. percben ismét Lacza
ért el gólokat akcióból, majd a találkozó
vége elõtt öt perccel Hargitai találata után
alakult ki a 4:0-ás végeredmény.
Gyõzelmünk önbizalmat adott a gárdának,
ennek hatása Dunaszentgyörgyön érzõdött
igazán. A második helyen álló házigazdák
a gyõzelem tudatában léptek pályára. Az
elsõ néhány perc õket igazolta. Fodor a 6.
percben öngólt vétett. A védõ nemsokára
javíthatta hibáját, a 13. percben büntetõhöz
jutottunk, melyet õ értékesített. Nagyon
változatos volt a mérkõzés ezután. Ellenfelünk A 13. percben ismét vezetéshez jutott.
A további játék Farsang nagy alakításairól
szólt. A 22. percben szöglet utáni beívelésbõl fejelt gólt /2:2/. A 27. percben mindez
megismétlõdött, Farsang szögletbõl ismét
fejjel ért el gólt, szinte lemásolva az elõzõ
találatot. Véletlen volt, vagy tudatos, nehéz eldönteni. 3:2-es vezetésünkkel ért véget a félidõ. A találkozó folytatásában ellenfelünk összeroppant. Lacza kétszer,
majd Fröhlich talált a kapuba. A meccs végén a nap hõse Lacza harmadszor is a kapuba talált, 7:2-re gyõztünk. A fiatalok
8:0-ás gyõzelme szintén figyelem felkeltõ

15.

eredmény. Sikerünk a forduló meglepetése
volt.
Ozorával itthon játszottunk szeptember
utolsó vasárnapján. Ellenfelünkrõl tudtuk,
hogy gyengélkedik, a tabella második felében foglalnak helyet. Gyõzelmet vártunk
csapatunktól, mely végül is megszületett.
Gyenge színvonalú mérkõzésen a vendégek inkább védekeztek, tördelték a játékot,
az 51. percben Lacza gólja döntötte el a
három pont sorsát, szerencsére javunkra.
Utánpótlás gárdánknak nem volt nehéz
mérkõzése, a nyolc fõvel kiálló ozorai fiatalok ellen 29:2-re gyõztek. Ifistáink nagy
gólarányú gyõzelmeikkel az élbolyba kerültek, hatalmas különbségû eredményeik
jó formájukról tanúskodnak, egyben jelzik,
hogy a megyei mezõnyben nagy különbségek alakultak ki az egyes gárdák játéktudása közt. A felnõtt alakulat a dobogó harmadik helyét foglalta el az Ozora elleni
gyõzelem után. A tabellán Bölcske illetve
Õcsény elõzi meg õket. Az U 17-es juniorok is elkezdték bajnoki szereplésüket, a
Holler Ferenc edzette fiatalok Dunaszentgyörgy ellen 1:0-ra gyõztek, de Ozorától
8:5-re kikaptak. Az U-14-esek Tolnától és
Dunaszentgyörgytõl vereséget szenvedtek.
Szabados Sámuel

Sárkányhajó siker
Újabb elsõ hellyel örvendeztették meg
edzõjüket a DSTE kajak-kenu szakosztályának tagjai. A "buli sportnak" számító
sárkányhajózás mûfajában elõször, ismerkedésként Fadd-Domboriban próbálták ki
magukat a nyár elején a fiatalok és apukáik. Sziklenka edzõ fantáziát láthatott a csapatteljesítményben, mert benevezte tanítványait az ország egyik legnagyobb sárkányhajó fesztiváljára, melyet szeptember
elején rendeztek meg Szegeden, az Öreghíd alatti Tisza szakaszon. A csapat Dunai
Vagányok néven nevezett az úgynevezett
Elsõbálozók Kupájában és 16(!) csapatból
elhozták az elsõ helyezést. A siker értékét
növeli, hogy túl sok gyakorlásra nem volt
módjuk a gyerekeknek, hiszen a szakosztály önfenntartó, az alapfelszerelések beszerzése is nehézségekbe ütközik. A sárkányhajó fesztiválok hangulata fantasztikus - ahogy élményeiket mesélték gyerekek és felnõttek -, ezért a székesfehérvári
versenyen ismét rajthoz ülnek.
Sziegl Erika

Szeptemberben a rendõrségnek kevés
dolga akadt, néhány kisebb súlyú ügy
(garázdaság) elõfordult, de komoly bûneset nem történt Dunaföldváron és az õrs
területén. A szüreti rendezvényeket sem
zavarta meg rendbontás, a lakosság
jogkövetõ magatartásáért a rendõrség
köszönetét fejezi ki.
Sajnos, a jó hír csak szeptember 29 éig érvényes. Ezen a szombati estén, 22
óra körül Dunaföldvár belterületén, a 6os számú fõúton egy kivilágítatlan Trabant gépkocsi közlekedett. Feltehetõen a
személygépkocsi vezetõje balra akart
kanyarodni, áttért a bal forgalmi sávba,
ahol nekiütközött egy jármûszerelvénynek. A baleset következtében a Trabant
vezetõje és utasa a helyszínen életét
vesztette.

Megjelenik 600 példányban
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Gazdit keresünk!
Kedves, nyugodt, hároméves, ivartalanított, zsemleszínû, középtermetû kutyának keresünk megbízható, állatszeretõ
gazdit. Túri Állatklinika

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

12. péntek

TMNT - Tini Nindzsa
Teknõsök
13. szombat

A vetítés rendezvény
miatt elmarad!
19. péntek

Piaf
20. szombat

Férj és férj
26. péntek

Férjhez mész, mert azt
mondtam

Soros hirdetések
A Diósban eladó egy Dunára nézõ, 4500
négyszögöl területû gondozott gyümölcsös, 20 négyzetméter alapterületû faházzal. Víz, villany van, könnyen megközelíthetõ, az út jó. Irányár 1,5 millió forint. Telefon: 06-1/ 284-2560, 06/30-281-3653

október

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!

27. szombat

Törés
Az

elõadások

20

órakor

Vízvezeték-szerelés is!

kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

Pénztárnyitás az elõadások

(20) 362–58–17

kezdete elõtt 1 órával! Büfé!

Most minden 1 kg kimért Whiskas
szárazeledelhez 1 db alutasakos terméket
ajándékba adunk kedvencének.
Tekintse meg TRIXIE
felszerelési tárgyaink kibõvült
választékát!
Karádi Ágnes, Karádi Péter

