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Közéleti lap

Minden Olvasónknak békés
ünnepeket és boldog új esztendõt
kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak
szerkesztõsége!

„A dunaföldvári bejegyzett oktatás 275
éve, a XVIII. században kezdõdött. Egy
1732. évi jegyzõkönyv szerint a parókiához
közel esõ iskolában Szentiványi Mihály 60
rábízott gyermeket tanított. Mária Terézia
rendelete, a Ratio Educationis 1777. évi ki-
adása megerõsítette a kétosztályos nemzeti
oskola helyzetét, 1793-ban megépült az új,
plébániával szembeni Nemzeti Iskola, vagy
ahogy írták a jegyzõkönyvben: „Schola
Nationales“. A XVIII. század végén már azt
olvashatjuk, hogy: „az iskola tömbje ki-
emelkedik a többi épület közül. Fazsin-
dellyel fedett, kis fatornya pedig csengõvel
van felszerelve a gyerekek összehívására.“

A XIX. század elején, majd a reformkor-
ban a dunaföldvári iskola is Kazinczy
nyelvújító irányzata, majd a reformkort in-
dító magyar nyelvpártolási folyamat egyre
kedvezõbb hatásait érzékelte. Az 1844. évi
II. számú törvénycikk nyomán a magyar
nyelvhasználat az élet minden területén el-
terjedhetett. 1848-49 eufórikus hangulata
magasba vitte, a XIX. század közepének
germanizáló Bach-rendszere megakasztotta
a fejlõdési folyamatot. 

Az 1867-es kiegyezés új lehetõségeket
nyitott Magyarország és Dunaföldvár szá-
mára is. A környék elsõ kisdedóvója már
1866-ban megnyílt. Ide felekezeti hovatar-
tozás nélkül járhattak a kisgyerekek. A szá-
zadfordulón már négy óvoda mûködött. Az
oktatás többi eleme városunkban felekezeti
keretek között zajlott.

1877-ben a katolikus iskolában már ki-

lenc osztály mûködött, több mint ezer tanu-
lóval. Rá nyolc évre tizenegy tanító már
1333 gyereket oktatott -132 tanuló jutott
egy tanítóra, elképesztõ volt a zsúfoltság,
tantermeket kellett építeni. Az izraelita,
evangélikus felekezet iskolái jóval kisebb
tanulói létszámokkal szintén mûködtek ek-
kor már, sõt tudunk magániskoláról is.
1885-ben az iparoktatás is megkezdõdött.   

Ha a XX. század elején vonnánk meg a
dunaföldvári oktatás mérlegét, azt állapít-

hatnánk meg, hogy az megfelelt az országos
átlagnak: volt egy polgári fiúiskola a mai
Kossuth Lajos utcán, egy polgári leányisko-
la a Rákóczi utca 8-ban, voltak elemi isko-
lák, összesen tíz darab a település tíz külön-
bözõ épületében.

Városunk iskolaügye és iskolaszerkezete
három-négy évtizeden keresztül nem válto-
zott.  A II. világháború ostromhónapjait is
sikerült túlélni. Tán azért is, mert például
Koudela Gyula igazgató úr 1944. január 5-
én felutazott Budapestre intézkedni az isko-
lai szénhiány miatt. 1945 szomorú iskolai
mérleget hagyott a településre. Több tante-
rem elpusztult, a bútorzat tönkrement, a
szemléltetõ eszközök, a könyvtárak erõsen
hiányosak voltak. Az oktatás jelentõs peda-
gógusi, szülõi és iparos segítséggel indult
újra. 

1946 szeptemberében Dunaföldváron is
felváltotta az elemi-polgári típusú iskola-
rendszert az általános iskolai alsó-, felsõ ta-
gozat. A teljes átalakulás 1949-re zárult le a
kimenõ osztályokkal, közben 1948-ban az
államosítás is megtörtént. Az iskolaépülete-
ket nagy társadalmi összefogással hozták
rendbe. 1952-ben útjára indult a fõépülettõl
karnyújtásnyira a Magyar László Gimnázi-
um, ezzel közvetlen távlat nyílt a 8. osztályt
elvégzett gyermekek elõtt. 

Az általános iskola két részletben, I. és II.
számú iskolaként mûködött. Volt némi riva-
lizálás közöttük. Az 1960-as, 70-es évek
fordulóján készült el a homokkülvárosi
nyolc tantermes iskola, ezt követte a Temp-
lom utcai, II. számú iskola épületének új
szárnnyal történõ bõvítése.

1974-ben összevonták az I. és a II. számú
iskolát, koncentrálták a szaktantermi okta-
tást, a gazdasági hivatalt; korszerûsödött a

275 éves a közoktatás Dunaföldváron
A dunaföldvári közoktatás elmúlt 275 évét Petrovics Józsefné, a Beszédes
József Általános Iskola igazgatója a Mûvelõdési Házban elhangzott ünne-
pi köszöntõjében foglalta össze a megjelentek számára. Az alábbiakban e
beszéd iskolatörténetre vonatkozó részleteit olvashatják.
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munka, s az új konyhában már 500 fõre
fõztek. 1978-ra elkészült a Jókai utcai tor-
nacsarnok, s 1979-re állt az új József téri
"faházas" és a Jókai utcai óvoda is. 

Két évtized múlva, a várossá válási pályá-
zati anyagban 325 férõhellyel négy óvoda
szerepelt, míg hét épületben, 42 tanterem-
mel 1150 tanulóval az általános iskola. 

1989 után városi iskola lettünk, az új gaz-
dasági-társadalmi helyzet utáni új szabá-
lyok szerinti pályán, öregedõ épületekben
fejlesztési pénzekért várakozva. Igyekez-
tünk továbbra is erõn felül színvonalas
oktató-nevelõ munkát folytatni. 1996-tól
oktatási kínálatunk szakmunkásképzõvel
bõvült, mely késõbb szakiskolává alakult, s
a Hunyadi lakóparkban kapott helyet. Eb-
ben az évben kiépült, megszépült a Duna-
parti táborunk a Mély út torkolatánál. 

Iskolánk 1997-ben vette fel Beszédes Jó-

zsefnek, a reformkor nagyszerû vízépítõ
mérnökének a nevét, aki élete utolsó szaka-
szában Dunaföldváron élt, dolgozott. Há-
rom év múlva jelentõs szülõi, vállalkozói és
városi összefogással tornaterem épült a
külvégi alsó tagozatos iskola udvarán.

S közben? Folyamatosan õröltek malma-
ink, vagyis mi minden szeptemberben an-
nak rendje módja szerint elkezdtük a tan-
évet. Benépesültek a nyárra kiürült, szep-
temberre mész- és festékszagú tantermek,
élettel teltek meg a folyosók, a tanárik. Ta-
nítottunk, tanultunk, eredmények, érdemje-
gyek születtek ezrével. Félévet zártunk,
névadónkat, Beszédes Józsefet, illetve isko-
lánkat ünnepeltük februárban. Elballagtat-
tuk, levizsgáztattuk szakiskolásainkat, tan-
évet zártunk, majd júniusban könnyes-vi-
dám ballagással ünnepélyesen elköszön-
tünk végzõseinktõl, õk pedig az alma

matertõl. A pergõ hónapok alatt nem feled-
keztünk el nemzeti nagy napjainkról,
ünnepeinkrõl, a karácsonyról, az anyák nap-
járól, a madarak és fák, a Föld, a víz napjá-
ról, a város ünnepi alkalmairól. 

Erõnkhöz mérten igyekszünk mûködtetni
a zeneiskolai tagozatot. Számtalan szállal
kötõdünk a város egészségügyéhez, korrekt
a kapcsolatunk az egyházakkal, jó szom-
szédsági viszonyban vagyunk fiatalabb test-
vérünkkel, a Magyar László Gimnázium-
mal.

Ott vagyunk a papírgyûjtés, a gesztenye-
gyûjtés, a nyári táborozások, szakkörök
megszervezésénél - vagy éppen a könyvtár
rendezvényein. Vagyis ezer szállal, elvá-
laszthatatlanul Dunaföldvár városának ré-
szei vagyunk. 

Már 275 éve.“
A szerk.

Kiállítás a
Fafaragó
Galériában

Emlékeznek gyermekkorunk iskolájára?
A visszhangos folyosókra, olajos padlójú
termekre? Az agyonvésett padokra? Emlé-
keznek az udvarra, ahol szaladgáltunk, ne-
vettünk, tanultunk, izgultunk? A régi ar-
cokra, osztálytársakra, barátnõkre és bará-
tokra, az osztályfõnökükre, egyesekre és
ötösökre? A dunaföldvári szervezett okta-
tás fennállásának 275. évfordulója alkal-
mából megrendezett kiállítás lehetõséget
ad arra, hogy ezek az emlékek a feledés
homályából újra a felszínre jöjjenek. Re-
méljük, sikerül felidézni a múltat a fényké-
pek, tablók és tárgyak segítségével.

Az anyag összegyûjtésében nagyon sok
kolléga vett részt. Ezúton szeretném meg-
köszönni fáradságot nem kímélõ munkáju-
kat. 

Aki nélkül ez a kiállítás nem valósulha-
tott volna meg, Szászvári Józsefné, Terike,
aki honismereti szakkört vezetett hosszú-
hosszú éveken át. Két év óta tudatosan, ki-
tartó munkával minden pedagógust meglá-
togatott, anyagot gyûjtött tõlük, és ezt té-
mák szerint rendszerezte. Tablókat készí-
tett, a képeken lévõ személyeket azonosí-
totta, magyarázó szöveget írt a képek alá.
80 tabló az õ precíz, alapos, pontos mun-
kájának az eredménye.

A kiállítás fõ szervezõje Marótiné

Szeleczky Mária, aki a jelen iskoláját be-
mutató tablókat készítette, ugyanilyen lel-
kesedéssel és szakértelemmel. Köszöne-
tünket fejezzük ki neki, és mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak a kiállítás
létrejöttéhez.

Magát az eseményt Pataki Dezsõt, a
Mûvelõdési Ház igazgatója nyitotta meg.
Ezt a nem mindennapi ünnepséget a zene-
iskolások, és 8. osztályos tanulóink mûso-
ra tette még meghittebbé.

Emléktábla avatás

Az ünnepek, a jeles napok megmérik az
idõ szüntelen folyását. Pihenõhelyeket, fo-
gadókat jelölnek ki számunkra, ahol meg-
pihenhetünk, s ahol végiggondolhatjuk az
út folytatását. Ezek sorában különleges he-
lyet foglalnak el az évfordulók. A nagy
események, amelyek velünk történnek,
egy adott pillanatban meghatározzák az
életünket. A mi életünket, a családunk

vagy a nemzet életét: ezért egy-egy pilla-
natban nagyon fontosak számunkra. Ami-
kor évfordulókat ünneplünk, ezekre a fon-
tos dolgokra gondolunk, s így az ünnepek
közel hozzák és ráirányítják a figyelmün-
ket mindarra, ami fontos az életünkben.

Az elsõ jelentõs évforduló intézmé-
nyünk életében a 225. évforduló. 1957-ben
iskolánk falánál az iskola akkori igazgató-
ja, Ványi Gábor ünnepélyes keretek között
emléktáblát avatott. Zászlót is készítettek
erre az alkalomra. 25 év múlva, 1982-ben
a 250-dik évfordulón a nagyközségi tanács
emléktáblát készíttetett az intézmény falá-
ra, melyhez ismét zászlót is adományoz-
tak. Ünnepi köszöntõt mondott Sziegl Fe-
renc igazgató úr.

A 2007-es tanévben a 275-dik évfordu-
lóhoz érkeztünk. Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata emléktáblát adományozott e
jeles évforduló tiszteletére iskolánknak,
melyet Nagy Gáborné polgármester asz-
szonyt leplezett le. Ezután az emléktáblá-
nál a tisztelet koszorúit helyezte el Petro-
vics Józsefné, iskolánk igazgatója; Balogh
Emese, a Magyar László Gimnázium igaz-
gatója, dr. Süveges Árpádné és Szappanos-
né Cseke Erika a Szülõk Szervezetének
képviseletében. 

Önmagában történelem, hogy az iskola
falán elhelyezett mindhárom emléktáblát a
Weiszgáber család készítette. Az elsõt id.
Weiszgáber János, a másodikat
Weiszgáber János, a harmadikat pedig lá-
nya, Weiszgáber Ágnes kõfaragó mester. 

Az iskolások rövid mûsora után, követve

Pataki Dezsõ
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Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Ráthgéber

Lászlóné

TÁMOGATÓINK

az elõdök példáját Nagy Gáborné polgár-
mester asszony, majd iskolánk igazgatója,
és a megjelent szervezetek és intézmények
képviselõi kötötték fel az újonnan készült
zászlóra az emlékezés szalagját. 

1732-2007: olvassuk a leleplezett em-
léktáblán.  Ez idõ alatt rendszerek dõltek
meg, háborúk dúltak, békeidõk jöttek,
nemzedékek születtek és távoztak el örök-
re. Mégis, e két dátum jelzi, hogy a mi is-
kolánk túlélte a történelmet. Régen és ma
is egyetemes, állandó emberi értékekre ta-
nítja városunk gyermekeit, és a diákokon
mérhetõ le igazán, mit is adott ez az iskola

tanítványainak és rajtuk keresztül a nem-
zetnek.

Volt tanítványaink öregbítik iskolánk

hírnevét. Megtaláljuk köztük városunk irá-
nyítóit, kulturális szervezetek, cégek, vál-
lalkozások, civil szervezetek vezetõit, sõt,
intézményünk tanárainak többsége is isko-
lánk tanulója volt.

Széchenyi István gondolatával fejezem
be:

„Azokért élünk, akiket szeretünk,
Azokért, akik igaznak tartanak.
A jövõnek élünk, a szépért s jóért,
Amit tehetünk.“

Dr. Sûrû Jánosné 
igazgatóhelyettes 

Beszédes József Általános Iskola 

Pénzügyi vezetõi állás meghirdetése
elõtti elõzetes felhívás

Nyugdíjazás miatt megüresedõ Pénz-
ügyi és Adóiroda vezetõi álláshelyére
keres Dunaföldvár Város Önkormány-
zata költségvetési gyakorlattal ren-
delkezõ, Pénzügyi Számviteli Fõiskola
vagy Közgazdaság Tudományi Egyete-
mi végzettséggel rendelkezõ pénzügyi
vezetõt.

Elvárások:
- jó vezetõ képesség
- önálló munkavégzés
- számítógépes ismeret, felhasz-

nálói gyakorlat
- tárgyalóképesség
- problémamegoldó képesség
- pozitív gondolkodás
- határozottság
- ügyfélközpontúság
Ha Ön a fenti elvárásoknak megfelel,

jelentkezzen egy végzettségét, eddigi te-
vékenységét, referenciáit röviden össze-
foglaló levélben, melyben kérem, írja le
azt is, miért érzi magát alkalmasnak egy
kisváros pénzügyi gazdálkodásának,
pénzügyi folyamatainak irányítására.

Jelentkezési határidõ: 2007. december
17.

Levelét küldheti a polgarmester@-
dunafoldvar.hu e-mail címre, vagy pos-
tán a 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
címre is. 

Személyes érdeklõdésre a 75/ 541-
553-as telefonon van lehetõség.
Nagy Gáborné, polgármester 

Pályázat üzlethelyiség
bérbevételére

A Dunaföldvári Önkormányzat licitá-
lás útján történõ bérbevételre meghirde-
ti az alábbi üzlethelyiséget:

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alat-
ti 38,6 m2 alapterületû ingatlan (volt Ve-
gyes Élelmiszer Bolt).

Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodája ad. (Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2. tel.: 75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 2007. de-
cember 5. és 2008. január 7. között vásá-
rolható meg 11.000 Ft-ért a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal pénztárában
(hétfõ-csütörtök 10-12 óráig).

A licitálás idõpontja: 2008. január 8.
(Kedd) 14.00 óra

helye: Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. I.emelet
6.sz. terem

Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár

Tájékozató a vizitdíj
visszatérítésérõl

2008. február 29-ig igényelhetõ vissza
a 2007. december 3-ig megfizetett vizit-
díj az alábbiak szerint:

Külön-külön kell meglennie az azonos
TAJ- számra kiállított 20-20 darab 300
Ft-os vizitdíj nyugtának a háziorvosi, il-
letve fogorvosi ellátás igénybevételére,
vagy a szakorvosi ellátás igénybevételé-
re. Ezek összege azonban nem igényel-
hetõ vissza, csak az igénylés alapfeltéte-
le, hogy meglegyen a 20-20 igénybevétel.

Ha csak háziorvosnál, illetve fogorvos-
nál, vagy csak a szakorvosnál volt 20 al-
kalomnál több megjelenése, akkor is
igényelhetõ a 20 alkalmon felüli nyugta
összegének visszatérítése külön-külön is.

A 20-20 darab vizitdíj nyugtán felüli
vizitdíj nyugták alapösszege (300 Ft)
igényelhetõ csak vissza, a kórházi napi-
díj pedig egyáltalán nem igényelhetõ
vissza (ezeket a napidíj nyugtákat cél-
szerû megõrizni, mert 20 napnál több
kórházi ápolás után már nem kérhetõ
kórházi napidíj fizetése, de a betegnek
kell tudnia igazolni, hogy a 20 napidíjat
már megfizette.)

Ügyfélfogadási idõben a hivatal 11.
számú irodájában lehet az igényt beadni
az alábbiak bemutatásával:

- személyazonosító okányok
- TAJ-kártya
- vizitdíj nyugták: az alap 20-20 darab

és az azon felüli nyugták
- bankszámlaszám.
Pénztári kifizetésre csak a tárgyhónap

elsõ szerdáján van lehetõség!
Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály
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Dunaföldvár város képviselõ-
testülete november 27-én tartotta
soros ülését, melynek napirendjén
17 nyilvános és 2 zárt ülésen tár-
gyalandó téma szerepelt. Az ülésen
minden képviselõ jelen volt.

Az elsõ napirendben testület elfogadta a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról szóló beszámolót, majd megvitatta a
DIT Kht. ez évi üzleti tervének III. ne-
gyedéves teljesítésérõl szóló beszámolót.
Eszerint a cég tervezett összes bevétele ez
idõszakra csak kb. 55%-ra teljesült, mely-
nek legfõbb oka az, hogy a kht. által épí-
tett szekszárdi társasház lakásai nem a ter-
vezett ütemben kelnek el. A cégnek ki kel-
lett fizetnie a beruházásra felvett kölcsönt,

amit egy rövid lejáratú, 90 millió Ft-os hi-
tellel váltott ki.

A következõ napirendben a képviselõk
tájékoztatót hallgattak meg az Önkor-
mányzat III. negyedévi gazdálkodásának
alakulásáról, mely mind a bevételek, mind
a kiadások oldaláról idõarányosnak
nevezhetõ.

Megkezdõdött a jövõ évi költségvetés
tervezése is, nem végleges adatokkal, hi-
szen az országos költségvetést csak de-
cember közepén fogadja el a parlament.
Az önkormányzat nem számol különösebb
beruházással, e tekintetben csak az elköte-
lezettségeinek tesz eleget. Az intézmények
költségvetésén a tervek szerint nem kurtí-
tanak, hiszen azoknak így is ki kell gazdál-
kodniuk a tervezett áremeléseket. A közal-
kalmazottak juttatásain csak akkor emel-
nek, ha erre a kormányzat forrásokat biz-
tosít. Mindezekkel együtt jelen pillanatban
kb. 77 milliós hiánnyal számol a tervezet.

Az 5. napirendben a testület megvitatta a
helyi adórendelet szabályozási koncepció-
ját. Az elsõ forduló felvetette a kommuná-
lis adó szerény emelését, illetve a fennálló
kedvezmények csökkentését. Ezután a
képviselõk döntöttek helyi jelentõségû vé-

dett természeti területek védettségének
fenntartásáról, majd felülvizsgálták a He-
lyi Építési Szabályzatot és Szabályozási
Tervet. Elfogadták a Magyar László Gim-
názium és a Beszédes József Általános Is-
kola pótigény kérelmét, majd döntöttek az
1 éven aluli gyermekek agyhártyagyulla-
dás elleni védõoltásának, valamint a 4 év
alatti gyermekek bárányhimlõ elleni
védõoltásának támogatásáról.

Megvitatták a Paksi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás jövõ évi Belsõ Ellenõrzési Ter-
vét, és Dunaföldvár város 2008. évi Ren-
dezvénytervét. A képviselõk az önkor-
mányzat által létrehozott közalapítványok
kuratóriumainak beszámolóit fogadták el,
majd jóváhagyták a mázai pszichiátriai be-
tegek otthona mûködtetésének ellátási
szerzõdéssel történõ átadását. Ezután a
testület ingatlanokkal kapcsolatos kérel-
meket bírált el, illetve erdészeti feladatok
ellátására erdészeti szakirányítót bízott
meg.

A zárt ülésen a képviselõk kötvénykibo-
csátás lehetõségét vitatták meg, illetve tá-
jékoztatót hallgattak meg a Bursa pályáza-
tok elbírálásáról.

Baksay Erika

ÜLÉSTERMI

TUDÓSÍTÁSOK 

A helybélieken kívül a környékbeli
településekrõl, Soltról, Bölcskérõl is ér-
keztek érdeklõdõk. A kampányfõnök la-
punknak adott interjújában elmondta, hogy
kedvezõek az országos körútja során szer-
zett tapasztalatai. Fõleg vidéken egyre töb-
ben támogatják a népszavazást. Az embe-
rek jelentõs része tájékozott e téren, de
fontos, hogy még több információ jusson
el hozzájuk. Nem a kormány baloldalisá-
gával van a gond - hangsúlyozta -, hanem
azzal, hogy választási ígéreteivel ellentétes
programot akar a társadalomra ráerõsza-
kolni, nem képviseli a baloldali értékeket. 

A Fidesz-MPSZ által kezdeményezett
népszavazás három területét azonos fajsú-
lyúnak tekinti, noha - emelte ki Tarlós Ist-
ván - bizonyos körök próbálják az egyik,

vagy a másik tartalmi elemet jelentéktelen-
nek feltüntetni. Az idõsebbek körében ta-
lán a tandíj nem jelent azonos súlyt példá-
ul a vizitdíjjal szemben, a fiatalokat pedig
a vizit díj szükségességérõl próbálják ma-
nipulálni. Tarlós szerint jó lenne, ha a sza-
vazás alkalmával mindenki azonos jelen-

tõségûnek tekintené mindhárom elemet. A
kormányzat köreiben is megjelentek a ké-
telyek, az sem elképzelhetetlen, hogy tava-
szig visszavonják díjkötelezettségeket. 

A Fidesznek vannak elképzelései arra
vonatkozóan is, hogy a reformokhoz szük-
séges erõforrásokat honnan lehetne besze-
rezni, vagy átcsoportosítani. A parlamenti
frakció jelenleg ezen a terven munkálko-
dik. Néhány nagyberuházást el lehetne ha-
lasztani, például az új kormányzati negyed
építését, a hazánkban mûködõ multinacio-
nális nagyvállalatokat be kellene vonni a
közterhek vállalásába. A térség országai
közül szinte egyedülálló, hogy nálunk ez a
lehetõség nincs kihasználva - mutatott rá
Tarlós István, aki kampányfõnöki tisztérõl
úgy nyilatkozott, hogy számára ez nem új
keletû dolog, sok kampányban vett már
részt, vannak tapasztalatai, széles rétege-
ket meg tud szólítani. A pártvezetés bízik
szakmai tudásában, tapasztalataiban, noha
a pártnak nem tagja, de gondolatvilágával
egyetért. 

A gyûlés után Tarlós Istvánt és kíséretét
Dunaföldvár polgármestere a városházán
fogadta.

Szabados Sámuel

Tarlós István Dunaföldváron
kampányolt
A Fidesz- MPSZ helyi szervezetének meghívására november 23-án délután
a városháza elõtti téren tartott tájékoztató gyûlést Tarlós István, a népsza-
vazási kezdeményezés kampányfõnöke. A mintegy hatvanfõs hallgatóság
elõtt a népszavazás céljairól, várható következményeirõl beszélt, majd né-
hány felé irányuló kérdésre válaszolt. 
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Takács Istvánné 19 éve vezeti az intéz-
ményt, az elismerés két évtizedes munkájá-
nak szól. Tolna megyébõl másodmagával
lett kitüntetett. Szerinte köszönet jár kollé-
gáinak is, hiszen az õ segítségük nélkül nem
tudna az otthon ilyen színvonalon és ered-
ményesen mûködni. 

A földvári és a bölcskei intézmény 2000-
ben integrálódott, azóta viseli a Szent And-
rás nevet. Az összevonás új kihívásokat je-
lentett, de a közös mûködtetésnek elõnyei is
vannak. Az utóbbi években a szociális mun-
ka is sokat fejlõdött, igazodni kell az uniós
követelményekhez. E területen már vannak
eredmények. A dolgozók körében a szak-
képzettség fokozatosan emelkedik, javul-
nak a tárgyi, környezeti feltételek. Mindeh-

hez az anyagi források, ha nem is bõsége-
sek, de mérhetõ fejlõdési ütemet biztosíta-
nak. Sokat jelentenek a különbözõ források-
ból érkezõ felajánlások, támogatások is. 

Másfél éve indult be a munka-rehabilitá-
ciós csoport Bölcskén, amelyben a
résztvevõk anyagi juttatást is kapnak. Az

eddigi tapasztalatok biztatóak, érdemes a
jövõben továbbfejleszteni ezt az új kezde-
ményezést. 

Az intézmény ebben az évben jeles évfor-
dulókat is ünnepel, a dunaföldvári 60., a
bölcskei fennállásának 45. évfordulójára
emlékezik. Ez alkalomból novemberben,
András-napon, amely az otthon hivatalos
ünnepnapja, nagyszabású rendezvényekkel
emlékeznek az elmúlt évtizedekre. Bölcs-
kén szakmai napot rendeznek, ahova meg-
hívják az önkormányzatok vezetõit, s ven-
déget várnak a minisztériumból is. E napon
az otthon lakói mûsoros elõadást is tartanak,
elõször Bölcskén, majd egy hét múlva
Dunaföldváron lépnek fel.

Az igazgatónõ fontosnak tartja, hogy a
város közéletében is jelen legyen az otthon,
s lakói kötõdjenek a településhez. Hazánk
jelenlegi társadalmi, szociális viszonyait is-
merve nagy szükség van a szociális munká-
ra, a rászorultak segítésére, kedvezõbb élet-
körülményeik megteremtésére. A kitüntetés
ehhez ad újabb erõt és lendületet az igaz-
gatónõnek és munkatársainak. 

Szabados Sámuel 

Miniszteri kitüntetés az
igazgatónõnek
Kevesen tudják a szakmabelieken kívül, hogy november 12-e a Szociális
Munka napja. Ez alkalommal Takács Istvánné a Szent András Otthon igaz-
gatója a Pro Caritate díjat vehette át Lampert Mónika szakminisztertõl a
fõvárosban. 

Beszédében kiemelte, hogy az idei év
nem hozott pozitív változást a mozgássé-
rültek és a fogyatékkal élõk életében. „úgy
gondoljuk, hogy a civilszféra összefogása
és közös gondolkodása, cselekvõkészsége,
a jövõben csak erõsítheti és segítheti az
embereket. Tartalmat adva tevékenysé-
gükkel az ott élõknek.“

Ezt követõen a meghívott Schaffler
Ádám kért szót, megerõsítve, hogy jelen-
leg a fogyatékkal élõkre kevés támogatás
jut. A 104 szervezetet tömörítõ  Mozgássé-
rültek  Országos Szövetsége tagonként 720
forint támogatást  kap évente az államtól.
A több biztosítós egészségügyi ellátás a
nagyobb ellátást igénylõ mozgássérültek-
nek több kiadást jelent, melyet a jelenlegi
jövedelmükbõl nem lehet kifizetni. Az ál-

lamtól nem adományokra és segélyekre
van szüksége a mozgássérülteknek, hanem
olyan támogatási rendszerre, amely kom-
penzálja a hátrányokat, azért, hogy ezzel
biztosítsák számukra az esélyegyen-
lõséget.

Nagy Gáborné köszöntõjében kiemelte a
csoport tevékenységét és elmondta, hogy

anyagi lehetõségeihez mérten az önkor-
mányzat támogatja azokat a városban
mûködõ szervezeteket, amelyek a mozgás-
sérültek életkörülményein javítanak. Pá-
lyázat beadásával akadálymentesítésre lesz
lehetõség az önkormányzatnál. Továbbra
is nyitottak a sérült emberek felé, de az ön-
kormányzat forrásai is beszûkültek, taka-
rékosságra van szükség a jövõben.

Végül, de nem utoljára hagyományaik-
hoz híven jótékonysági céllal csekély
anyagi hozzájárulással a csoport tagjai tá-
mogatták a Megyei Napsugár Ifjúsági
Klub Karácsonyi rendezvényét. Az ado-
mányt Ácsné Oláh Gabriella köszönettel
átvette és elmondta, hogy olyan fiatalok
számára nyújt segítséget ezzel a csoport,
akiknek a klub az egyetlen lehetõség arra,
hogy értelmes elfoglaltsággal értékeiket
kibontakoztatva éljenek.

Szemenyei Rózsa Calcuttai Szent Teréz
mondatát idézve kívánt békés adventet és
köszönt el a hallgatóságtól.

„Ebben az életben nem tehetünk nagy
dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy
szeretettel.“

A rendezvényt a város vállalkozói tá-
mogatták nyitott szívvel és empátiával:
Süveges Árpád Gemenc-autószalon
Kolics János Duna étterem

„Ez volt a legjobb dolog
ebben az évben.“
A mozgáskorlátozottak minden adventi idõszakban, immár hetedik éve,
megtartják évzáró találkozójukat. Az idén is sor került rá december elsején.
Rendezvényükön jelen volt Schaffler Ádám, a Tolna Megyei Egyesület el-
nöke, Ácsné Oláh Gabriella, a Megyei Napsugár Ifjúsági Klub vezetõje. El-
fogadta a csoport meghívását Nagy Gáborné polgármester és a testület
több tagja is. Szemenyei Rózsa köszöntõjét követõen értékelte az idei esz-
tendõt.

Takács Istvánné
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Tóth István Tóth Cukrászda
Jákli Viktor gazdálkodó
Czinger József

Czinger Fürdõszobaszalon
Csigi Lajos Csigi-Beton
Várnai Ferencné Kati Virágüzlet
Gumi Ipari Szövetkezet
Barta Ferenc Barta Tüzép
Ihász Kornélia Ihász Pékség
Gábriel Sándor Halászcsárda

Weiszgáber János kõfaragó
Gavrilovics Lászlóné Cipõ Bolt
Vida Andor Szeszfõzde
Tóth János

Tóth-Gázkészülék Szaküzlet
Kertész Gábor- Gábor Bolt
Hoffmann János Hoffmann Kávézó
Sípos Ildikó Optikai Szaküzlet
Ráthgéber Lászlóné DIT Kht.
Ráthgéber László

PCJ. Számítástechnikai Szaküzlet
Fidesz-MPSZ

Utóirat: Kudlik Vilmos a csoport
vezetõje a rendezvény után a legszebb kö-
szönetét hallotta az egyik sorstárstól.

„Ez volt a legjobb dolog ebben az évben.“ 
Még egyszer, köszönjük mindenkinek! 

Mozgáskorlátozottak
Dunaföldvári Csoportja:

Szemenyei Rózsa, Kudlik Vilmos

A három évvel ezelõtti megalakulás óta
téma volt a szövetségi taggá válás, de a
konkrét lépéseket az egy éve nagymesterré
választott Vorák József tett ez ügyben. A
kérés év elején érkezett a szövetséghez,
amely szakmai bizottságot küldött
Dunaföldvárra, hogy tanulmányozza, ele-
mezze a rend mûködését. Hosszan tartó,
alapos vizsgálatok után októberben a bi-
zottság jelezte, hogy a helyi szervezetet al-
kalmasnak találja a tagfelvételre, megfelel
a szövetség elvárásainak. 

A hivatalos beiktatásra november 9-én
került sor Bogácson, ahol az országos szö-
vetség évi közgyûlését tartotta. A gyûlés
tagjai elõször a szakmai bizottság vélemé-
nyét hallgatták meg, majd a földváriak is

szóhoz jutottak. A ceremónia mester és a
krónikás remekül kidolgozott forgató-
könyv alapján mutatta be a Szent Rókus
Borlovagrend múltját, mûködését és
jövõbeni céljait. A hallgatóság ezután
megkóstolhatta a földvári borokat is. A be-

mutatkozás és a borkóstolás megtette a ha-
tását, a tagság lelkesen köszöntötte az új,
42. tagszervezetet, a földvári Szent Rókus
Borlovagrendet. A szertartás az ünnepé-
lyes fogadalomtétellel zárult. Az ezt
követõ vacsorán a kötetlen beszélgetések
alkalmat adtak tapasztalatszerzésre, új
kapcsolatok kiépítésére. 

A szövetségi tagság Vorák József szerint
nem jelent különösebb kihívást. A szövet-
ség támogatást nyújthat bizonyos célok-
hoz, programokhoz, az év valamennyi bor-
rendi találkozóján, s a szövetség rendezvé-
nyein részt vehetnek városunk lovagjai. A
tagság egyfajta idegenforgalmi reklámot is
jelent Földvárnak és az itteni borkultúrá-
nak. Távlati célok közt szerepel, hogy két
év múlva, a megalakulás ötödik évforduló-
ján Dunaföldvár országos borlovagrendi
találkozót szervezzen. 

Volt mit ünnepelni tehát a Márton-napi
vacsorán. A tagfelvételi siker mellett a lo-
vagok örömmel állapították meg, hogy jó
lett az idei bortermés. Egyesek már boraik
jövõ évi versenyesélyeit latolgatták. 

Szabados Sámuel

Borlovagrendünk az országos
szövetség tagja lett
November közepén a Márton-napi összejövetel nemcsak az újbor kóstoló-
ját jelentette a Szent Rókus Borlovagrend számára, hanem ünneplésre is
alkalmat adott, hiszen a földvári lovagrend felvételt nyert az Országos Bor-
lovagrendek Szövetségébe. 

A dunaföldvári Magyar László Gimnázi-
umban a 2008/ 2009. tanévben egy 6 éves,
egy 5 éves és egy 4 éves képzési idejû osz-
tály indul. 

A Magyar László Gimnázium OM
azonosítója: 036380

A 6 osztályos gimnáziumba az általános
iskola 6. osztályába járó diákok jelentkez-
hetnek. 

6 osztályos képzés- tagozatkódja: 03
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból

kapott központilag kiadott jelentkezési la-

pot közvetlenül a gimnázium részére jut-
tatja el jelentkezését 2008. február 15-ig.
A felvételrõl az általános iskola 5. osztály
év végi és a 6. osztály félévi tanulmányi
eredménye alapján döntünk. 

Az érdeklõdõ szülõk és tanulók szá-
mára 2008. január 15-én, kedden 17.30
órakor tájékoztatót tartunk a gimnázi-
umban. 

Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba
a nyolcadikos tanulók jelentkezését vár-
juk. 

5 osztályos képzés tagozatkódja: 02
A képzés leírása: A 9. (nyelvi

elõkészítõ) évfolyamon a tanulók heti 12
órában csoportbontásban tanulják az ide-
gen nyelvet, emellett heti 4 órában infor-
matikát, 12 órában a hagyományos tantár-
gyakat (pl. magyar nyelv és irodalom, ma-
tematika) tanulják a képességfejlesztésre
és a szinten tartásra helyezve a hangsúlyt.

A 10-13. évfolyamban az idegen nyelvet
csoportbontásban, emelt szinte tanulják a
diákok, és ekkor sajátítják el a hagyomá-
nyos tantárgyakból azokat az ismereteket,
melyek a közép- illetve emelt szintû érett-
ségi megszerzéséhez szükségesek. 

Jelentkezés: Jelentkezési lappal az álta-
lános iskolában.

A Magyar László Gimnázium
felvételi tájékoztatója
a 2008/2009. tanévre

Vorák József
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Az újjáalakult egyesület elsõ ténykedése
egy természetõr tanfolyam szervezése volt,
melyre közel 20 fõ jelentkezett. A vizsga
november 15-én volt a polgármesteri hiva-
talban, ahol a vizsgázóknak jogi, fõként a
helyi rendeletek, illetve Dunaföldvár nö-
vény- és állatvilágának ismeretérõl kellett
számot adniuk. Varga Zsolt, a Duna Dráva
Nemzeti Park elkötelezett természetõr
vezetõje szívesen tett eleget vizsgáztatói
feladatának, hiszen környezetünk védelme
egyre fontosabb és sürgetõbb feladattá vá-
lik. Kérdésünkre elmondta, hogy a vizsga-
bizonyítvánnyal rendelkezõ természetõrök
hasonló jogosítvánnyal rendelkeznek, mint

a polgárõrök, a szabálytalankodókkal szem-
ben eljárást kezdeményezhetnek. Az egye-
sület kiegészül gyerek természetõr szakkör-
rel is, melynek vezetõje Nagy Zsuzsanna. A
téli idõszakban elõadások meghallgatásával

készülnek a gyakorlati teendõkre.
November 29-én este a Vadászházban ti-

zenöten vehették át természetõr jelvényüket
és igazolványukat a tanfolyam szervezõitõl.
A vadászokkal, polgárõrökkel együttmû-
ködve remélhetõ, hogy a jövõben hatéko-
nyabban sikerül városunk természeti kör-
nyezetének védelme.

Sziegl Erika 

Természetõrök
Október elején alakult újjá az 1996-ban bejegyzett Dunaföldvári Idegenfor-
galmi Egyesület. A fõként szállásadókat és vendéglátókat tömörítõ
szervezetrõl - egy-két rövid idõszaktól eltekintve - nem mondható el, hogy
sikeresen mûködött. Fõ célkitûzése, a helyi és környékbeli (Dunaföld-
várhoz kötõdõ) idegenforgalmi szakemberek, szolgáltatók összefogása
nem valósult meg. 
Az egyesület most természetvédelmi tagozattal bõvült, amelynek létrejötte
Kalauz Krisztina személyéhez kötõdik, akit a tagság egyesületi elnökké
választott.

A felvételi eljárás keretében írásbeli fel-
vételi vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és
matematikából. A vizsga követelményeit a
melléklet tartalmazza. A vizsgázók telje-
sítményének értékelése pontozással törté-
nik, a felvételi vizsga teljesítménye mellett
figyelembe vesszük az általános iskolai
eredményeket is. 

A felvételi vizsga idõpontja: 2008. feb-
ruár 26. (kedd) 13 óra.

Pótfelvételi: 2008. február 28. (csütör-
tök) 16 óra.

A vizsga helye: Magyar László Gimná-
zium, Dunaföldvár, Templom u.5. 

A 4 éves képzési idejû osztályba a nyol-
cadikos tanulók jelentkezését várjuk.

4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Az általános tantervû osztályban 11-12

évfolyamon emelt szinten készülhetnek a
kétszintû érettségire diákjaink a következõ
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom,
történelem, idegen nyelv, matematika, fi-
zika, biológia, kémia, földrajz, informati-
ka.

Jelentkezés: Jelentkezési lappal az álta-
lános iskolában. 

A felvételi eljárás keretében írásbeli
vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és mate-
matikából. A vizsga követelményeit a mel-

léklet tartalmazza. A vizsgázók teljesítmé-
nyének értékelése pontozással történik, a
felvételi vizsga teljesítménye mellett fi-
gyelembe vesszük az általános iskolai
eredményeket is.

A felvételi vizsga idõpontja: 2008. feb-
ruár 19. (kedd) 13 óra. 

Pótfelvételi: 2008. február 21. (csütör-
tök) 16 óra.

A vizsga helye: Magyar László Gimná-
zium, Dunaföldvár, Templom u. 5. 

A nyolcadik osztályos diákok számára
2008. január 25-én 8 órától nyílt napot
tartunk a gimnáziumban!

További információk telefonon vagy
személyesen kérhetõk  a gimnáziumban. 

Telefonszám: 75/541-269 vagy 75/ 541-
270.

Melléklet
Felvételi követelmények a 4 illetve 5 év-

folyamos gimnáziumi osztályba jelen-
tkezõk számára

Magyar nyelv
- Szövegértés
- Szófajok
- Szóelemek
- Jelentéstan

- Mondattan (egyszerû, összetett mon-
dat, mondatrészek)

- Állandósult szókapcsolatok
- Helyesírás
- Fogalmazási készség mérése (elbeszé-

lés, leírás, jellemzés)

Matematika
- számhalmazok, természetes számok,

egész számok
- az abszolútérték fogalma
- mûveletek a számkörökben, törtrész ki-

számítása
- százalékszámítás
- a függvény fogalma, ábrázolása érték-

táblázattal
- egyenletek, egyenlõtlenségek megol-

dása, szöveges egyenletek
- nevezetes ponthalmazok, távolsággal

jellemzett ponthalmazok (kör, sza-
kaszfelezõ merõleges, szögfelezõ)

- egybevágósági transzformációk
- sokszögek belsõ és külsõ szögeire vo-

natkozó tételek
- a háromszögek osztályozása, nevezetes

vonalai, pontjai
- a négyszögek
- terület, kerület- és térfogatszámítás

Tervezés

Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,

ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés 

Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.

Ingatlanforgalmazás 

Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-

zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes

nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Kalauz Krisztina
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„Úgy indult az egész, hogy az ötven éves
aranydiplomát kellett volna megkapnunk.
Az egyik barátnõm hívta fel rá a figyelme-
met, hogy õ már intézi a kérelmet, elmond-
ta, mit kell tennünk. Én 1957-ben diplo-
máztam, de mire kiállították, postázták, el-
telt egy kis idõ, csak 1958 márciusában
kaptam meg. Volt az évfolyamtársaim kö-
zött olyan, aki csak 1959-ben, sõt olyan is,
aki1960-ban diplomázott. Deák Árpi is ve-
lünk járt, õ 1958-ban. Ez azért történt így,
mert ez volt a híres ötvenhatos évfolyam.
1956 októberétõl 1957 márciusáig nem jár-
tunk az egyetemre, mert nem volt tanítás. A
diploma, szakdolgozatok megírására, a fel-
készülésre, kollokviumokra nem igen ma-
radt idõ és lehetõség. Én például - mondta
Irénke néni - olyan dolgozatot írtam, mely-
nek témája: Móricz Zsigmond Kelet Népe
címû folyóiratának feldolgozása volt. Ezek-
hez az anyagokhoz csak Budapesten lehe-
tett hozzáférni, így nyáron egy hónapot töl-
töttem Pesten a könyvtárban. Márciusban
vizsgáztam, augusztustól már dolgoztam,
és a téli szünetben mentem fel a diploma-

munkámat megvédeni.
A többiekkel együtt ekkor szembesültünk

azzal, hogy az évfolyam egy része disszi-
dált, egy részét, köztük Karcsit (Götzinger)
lecsukták. Sokan exponálták magukat a for-
radalom alatt, akiket felelõsségre lehetett
volna vonni, õk legtöbben elhagyták az or-
szágot, például Gömöri Gyurka, aki Ox-
fordban ma is tanít az egyetemen. Nagyon
sokan elmentek. Így most õsszel csak az év-
folyam egy része kapta meg az aranydiplo-
máját, de úgy határoztunk, találkozót tar-
tunk a Kispipában. Azért itt, mert volt osz-
tálytársaink egy része, Karcsi csoportjának
tagjai rendszeresen összejönnek itt:
Pomogáts Béla, Bölcs István, Újvári Pista,
Jahn Ági, Gergely Ági Kossuth díjas író…
Bölcs István és  Jahn Ági megkérte az
egyetemet, adjanak egy emléklapot min-
denkinek, de ettõl elzárkóztak. (Ezért lett a
168 órában megjelent riport címe: Az
almamáterbõl csak az alma maradt.) Mi
úgy határoztunk, az emléklapot  az alapít-
ványunk költségére megcsináltatjuk ma-
gunk. Az évfolyamunk nagyon erõs volt,

tehetséges tanulókkal. Az egyetemre nehéz
volt bejutni, de 1953-ban jött Nagy Imre,
enyhülés következett a politikában, így jut-
hattak be értelmiségi gyerekek: professzo-
rok, levéltárosok gyerekei, akik korábban
nem tanulhattak volna. Évfolyamtársunk
volt Babits Mihály fogadott lánya, lllés Bé-
la lánya, Maár Gyuszi, Egressy Pista. 

A tanáraink közül nem börtönöztek be
senkit, de tudtuk, a forradalom mellett áll-
tak. Bóka László professzor 1957. március
15-én úgy indította az órát: „Uraim, tudjuk,
ma van március 15-e. Mit követelt ekkor a
magyar nemzet? Sajtószabadságot, függet-
lenséget!“ Kis szünetet tartott, és megtartot-
ta az órát, akkor ez merész dolog volt. Nagy
tudású, neves tanáraink voltak: Lederer
Emma történész, Kéri László professzor,
aki a világirodalom tanszéket vezette volt
az egyik legjobb tanárunk. Paizs Dezsõ,
Bárczi Géza, nyelvészek, Gyergyai Albert,
Trencsényi-Waldapfel Imre, Kardos László
a világirodalom professzorai.

Ötvenen jelentkeztek a találkozóra, het-
venen jöttek el. A közös ebéden már ott
voltak azok is, akik közben délelõtt meg-
kapták aranydiplomájukat. Szétosztottuk
mindenkinek az emléklapot Jó volt a régi-
ekkel találkozni. Bölcs István megemléke-
zett többekrõl, köztük Deák Árpiról is, akik
nem lehettek már velünk.“

Kiss Éva

Évfolyam találkozó
A 168 óra hetilapot lapozgatva az októberi utolsó számban ismerõs arco-
kat fedeztem fel. Az ELTE Bölcsészkarának 1953-57-ben végzett hallgatói
találkozóra gyûltek össze a Kispipa étteremben Budapesten. A Götzinger
házaspár is részt vett a baráti összejövetelen, õk mesélnek.

A szervezés már szeptemberben
elkezdõdött, a közvetlen elõkészületekben
sokat segítettek a cserkészek és a pol-
gárõrök. A szûkebb stáb számára külön él-
ményt jelentett a csütörtöki disznóvágás, a
kolbász- és a hurkatöltés sajátos hangula-
tával; a pénteki teremdíszítésben fõleg a fi-
atalok jeleskedtek. A rendszeres
résztvevõk mellett sok volt az új bálozó is.
vendégek érkeztek a környékbeli
településekrõl, valamint Pécsrõl is. 

Eredményes volt az árverés. A 16 fest-
mény közül 15 elkelt, a legértékesebb 50
ezer forintért. Az árverés a bevétel egyhar-

madát tette ki. A mûsor hagyományos
résztvevõi voltak a helyi együttesek pl. az
Ördögszekér néptáncosai, valamint a
mazsorett csoport, sikert aratott Rácz Ka-

milla fellépése. A legnagyobb tapsot a Vi-
vát Bacchus énekegyüttes tagjai kapták. 

Az esemény természetesen egyfajta év-
értékelésére is alkalmat adott. A Pécsrõl
érkezett területi vezetõ dicsérõ szavakkal
illette a szervezet munkáját, további szép
eredményeket kívánt az újesztendõre. 

Dunaújvárosban idén alakult csoport,
tagjai azzal a nem titkolt szándékkal érkez-
tek, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Tet-
szett nekik a jótékonysági bál ötlete, remé-
lik, hogy a földrajzi közelség miatt is
együttmûködés alakul ki a két település
között. A helyi vezetõk is jelezték ebbéli
szándékukat. 

A németországi testvérváros küldöttsége
korábban rendszeres résztvevõje volt a
rendezvénynek, idén is kaptak meghívót,
de az utóbbi években már nem vettek részt
a bálon.

A vidám est után az év hátralevõ részé-
ben még sok munkája lesz a földvári „mál-
taiaknak“ - szûkebb körben ugyanis így
nevezik önmagukat. Közeledik a kará-

Az utóbbi évek legsikeresebb bálja
Ekképpen értékelte az idei Erzsébet-napi jótékonysági bált a Máltai
Szeretetszolgálat helyi elnöke s a rendezvény fõszervezõje, Jákli Viktor.
Nagy volt a résztvevõk száma, mintegy 400 fõ. A bevétel elérte a múlt évi
kb. 600 ezer forintot. A statisztikai adatokkal kimutatható eredmények mel-
lett a szervezõk és a résztvevõk ugyanilyen sikerként értékelték a jó hangu-
latot, melynek alapjait a vendégek összetétele és a színvonalasan összeál-
lított mûsor jelentette. 
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csony, javában gyûlnek a kiosztandó élel-
miszerek, ajándékok. Idén nagy mennyisé-
gû tésztaféléket sikerült beszerezni a buda-
pesti központi raktárból. Sajnos évrõl-évre
nõ a rászorultak, az ajándékot várók szá-
ma. Sok szempontot kell figyelembe venni
az igazságos elosztás érdekében.

A fõvárosban mûködõ Szent Ferenc

Alapítvánnyal is kapcsolatban állnak a
helybéliek, ennek révén Mikulás környé-
kén Erdélybe indult egy földvári szállít-
mány a dévai gyermekotthon lakóinak. Er-
re külön pénzt gyûjtöttek az év során, tehát
a helyi célokra szánt pénz összege az erdé-
lyi úttal nem csökkent. 

Szabados Sámuel

Az iskolanap koszorúzással indult. A 7.a
és 9.b osztályosok a gimnáziumban elhelye-
zett Magyar László szobornál, a meghívott
vendégek és a középiskola tanulóközössége
pedig a várudvari emlékmûnél emlékezett az
Afrika-kutatóra. Itt vették át jutalmukat a
Magyar László Verseny  díjazottjai. A 15
csapat részvételével lezajlott vetélkedõ té-
mája idén Magyar László életútja mellett a
magyar Nobel-díjasok pályafutása, illetve
Tolna megye természeti értékei voltak. 

A  vetélkedést a 11.a és 12.b osztályosok
csapata elõtt a 10.a osztály három tanulója -
Dunai Zsuzsanna, Kövics Kitti és Süveges
Gréta nyerte.

A koszorúzást követõen a gimnazisták a
hagyománynak megfelelõen tudományos
elõadásokon vettek részt. 

A Földön kívüli élet csillagászati
lehetõségeit járta körben programjában E.
Kovács Zoltán csillagász, a kecskeméti pla-
netárium igazgatója; míg Botos József, a
székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület
vezetõje a magyar nép tánchagyományait, a
néptánc kialakulásának lehetséges útjait mu-
tatta be hallgatóságnak. 

Dr. Kubassek János, geográfus-utazó, az
érdi Földrajzi Múzeum igazgatója a világ
csodagazdaságát, Tajvant ismertette meg
hallgatóságával, Dr. Kubinyi Enikõ, az Eöt-

vös Lóránt Tudományegyetem etológusa pe-
dig evolúciós kutatási közül a farkasokkal
lezajlott kísérleteirõl, annak eredményeirõl
beszélt a diákoknak. 

A végtelen a matematikában volt a címe
annak a rendhagyó matematikaórának, amit
dr. Németh József, a szegedi egyetem tanára
tartott,  s szintén e tudomány témakörében
mutatkozott be Szász Antónia, aki a világ-
ban ismert matematikai érdekességek egy
részével ismertette meg a középiskolásokat. 

Babits Mihály Rejtvények címû költemé-
nye kapcsán az õszinteségrõl, a csalódásról,
a szeretethiányról is szólt dr. Reisinger János
irodalomtörténész, Orbán György és Kovács
Gábor pedig az Egy szenvedély margójára
címû, Pilinszky János verseibõl összeállított
önálló verses-zenés mûsorát mutatta be.

Dr. Fiar Sándor geográfus- utazó, a Delta
mûsorvezetõje a piramisépítõk nyomait ku-
tatva egy az öt földrészt érintõ virtuális uta-
zásra vitte a gimnazistákat, míg Kõrösi And-
rea archeozoológus, a Magyar László Gim-
názium egykori tanulója az egyiptomi föld
alatti és föld feletti kutatások érdekességeirõl
számolt be hallgatóságának. 

Kõrösi Andrea mellett idén még két hajda-
ni „emelgés“ mutatkozott be elõadóként a
Magyar László Gimnáziumban. Miru Ágnes
a grafológiáról tartott elõadást, ezzel is segít-
ve a diákok pályaorientációját, Tóth-Szöllõs
András, filmrendezõ pedig Almássy László
afrikai útját ismertette meg a gimnazisták-
kal. 

Tóth-Szöllõs András az iskolanap alkal-
mából az Almássy Lászlóhoz kapcsolódó ki-
állítását is a gimnázium rendelkezésére bo-
csátotta, melyet az érdeklõdõ dunaföldváriak
is megtekinthettek a mûvelõdési házban.

A Magyar László Gimnáziumban az isko-
lanap tanár-diák focimeccsel zárult; melyen
az idén a tanárok gyõzedelmeskedtek. 

Balogh Emese

Iskolanap a gimnáziumban
November 16-án emlékeztek az 1818. november 13-án született névadóra a
Magyar László Gimnáziumban.

Legszebb
Karácsonyi
otthon

2007. decemberében elsõ alkalommal
hirdetjük meg a „Legszebb karácsonyi
díszbe öltöztetett otthon“ versenyt. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata
versenyt hirdet azon családok között,
akik házukat, lakásukat december hó-
napban karácsonyi díszbe öltöztetik.

Nevezni lehet a www.dunafoldvar.hu
honlapon vagy a titkarsag@dunafold-
var.hu e-mail címen.

Jelentkezési határidõ: 2007. decem-
ber 20. csütörtök.

A jelentkezõknek hozzá kell járulni-
uk, hogy a kivilágított otthonukat ábrá-
zoló fotókat bemutathassuk a település
honlapján és a helyi TV-ben. Az elsõ há-
rom helyezett a Dunaföldvári Tóth és
Piramis Cukrászdák 10-10 ezer Ft-os
vásárlási utalványát, valamint az önkor-
mányzat 5 kg csokoládét tartalmazó
ajándékcsomagját kapják.

Adventi Esték
„Amilyen az advented, olyan lesz a

karácsonyod is!“
(Egyházatyák mondása)

A dunaföldvári evangélikus gyüleke-
zet szervezésében, lelki elmélyülést kí-
vánunk nyújtani a közelgõ karácsonyi
ünnephez.

Az alkalmak helyszíne: gyülekezeti
termünk (Dunaföldvár, Templom u.36.),
idõpontjai pedig: 

December 13-án (csütörtök) 17 órakor
igét hirdet Lupták György, esperes; köz-
remûködik a dunaföldvári hegedû vonós
gyermekegyüttes.

December 14-én (péntek) 17 órakor
igét hirdet Kis János, kecskeméti lel-
kész; közremûködik a Csodaszarvas
cserkész gitáregyüttes.

December 15-én (szombat) 17 órakor
igét hirdet Halasi László, hartai lelkész.
Énekelt zsoltárok hangzanak el.

Minden lélekben ünnepelni vágyó t
szeretettel várunk!

Molnár Iván ev. lelkész

Õ ki?????
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Advent
Sokszínû programok várták és vár-
ják az adventi idõszakban a duna-
földváriakat. 

A Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola
közössége II. Dunaföldvári Levendula Ad-
vent elnevezéssel szervezett a négyhetes
idõszakhoz kapcsolódó rendezvényeket a
tornacsarnokban. December elsején dél-
után virágkötészeti és betlehemi alkotások-
kal nyílt a programok sora, másodikán, ad-
vent elsõ vasárnapján pedig játszó- és
kézmûvesház várta a legkisebbeket. A Le-
vendula iskola néptáncosai karácsonyi népi
dallamok megszólaltatásával köszöntötték
az érdeklõdõket, majd a mûvészeti iskola
elõszállási citerásai szórakoztatták a meg-
jelenteket. A nap során a gyerekek megis-
merhették a gyertyamártás technikáját, ko-
szorút, karácsonyi díszeket, adventi naptárt
készíthettek, s találkoztak a Mikulással.

Sötétedéskor a levendulások is csatla-
koztak a Béke téri gyertyagyújtáshoz, ahol
a Beszédes József Általános Iskola diákjai-
nak mûsorát követõen Petkó Tamás plébá-
nos, Molnár Iván evangélikus és Simon Ist-
ván református lelkész is köszöntötte a
megjelenteket; s közösen áldották meg a
szökõkutat díszítõ adventi koszorút, ame-

lyet idén is - immár ötödik alkalommal-
Várnai Ferencné és segítõi készítettek. 

*   *   *
A református közösség tagjai az adventi

idõszakban vasárnaponként zenés istentisz-
teleteken készülnek a karácsonyi ünnepre.
Advent elsõ vasárnapján Galkó Balázs
színmûvész közremûködésével a hetven
éve elhunyt József Attilára is emlékeztek a
református imaházban, s ez alkalommal a
Cantemus Vegyeskar tagjai szólaltattak
meg az ünnephez illõ egyházi énekeket.

*   *   *
Hagyomány már, hogy december elején

adventi tárlatot és vásárt szerveznek a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár munka-
társai, melyen dunaföldvári, illetve
Dunaföldvárhoz kötõdõ alkotók állítják ki
munkáikat. 

Az idén Bakos András grafikákkal,
Mády Gabriella képeslapokkal, Oszoli Pi-
roska, Molnár György, Takács György és
Takácsné Kinczer Gyöngyi valamint Tóth
Attiláné Szalay Ágnes olajfestményekkel
érkezett a karácsonyi tárlatra. 

Patchwork technikával készített párná-
kat, takarókat, asztalterítõket, táskákat állí-
tott ki a Dunaföldvári Foltvarró Klub tagsá-
ga, illetve Baloghné Csicsa Anikó,
Komiszárné Méhes Márta és Szabó
Szabolcsné. 

Idén elõször gobelin képeket is láthatnak
a könyvtárba látogatók, melyek Doszpod
Jánosné, illetve Tóth Lajosné munkái. Taba
Erzsébet és Vodicskó Istvánné hímzett
terítõkkel mutatkozik be, míg Soós Margit
alkalmi, gyönggyel díszített táskákat, ünne-
pi asztalterítõket készített a vásárra.

A kiállított adventi koszorúk, illetve ajtó-
díszek a Szent András Otthon lakóinak ke-
ze alól kerültek ki, a Napsugár Idõsek Ott-
honának lakói pedig párnákat és horgolt

angyalka-karácsonyfa díszeket készítettek
az adventi tárlatra. Györkõ Lászlóné és a
Kati Virágboltból karácsonyfadíszeket, ka-
rácsonyi kiegészítõket kínál a vásárra láto-
gatóknak, akik most találkozhatnak elõször
Kovácsné Révész Zsuzsanna rafiatárgyai-
val, illetve, Sári Attila fából készült figurá-
ival, melyek mécsesként is szolgálnak.
Tóth Gyöngyi szalmából font ízléses kará-
csonyi díszeivel már a korábbi években is
bemutatkozott a dunaföldváriaknak csak-
úgy, mint a Levendula Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola természetes, növényi alapanyagú
illó olajaival, szappanaival.

A vásárral egybekötött karácsonyi tárlat
január elejéig látogatható a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtár nyitva tartási idejé-
ben.

*   *   *
Új kezdeményezést indított a Jókai ut-

cai óvoda közössége. Advent idõsza-
kában az óvoda nyitva tartása alatt az
óvoda dolgozói által készített ajándéktár-
gyak közül vásárolhatnak az érdeklõdõk.
A kínálatban a fenyõdíszek, képeslapok
mellett mézeskalácsok, mikulásfigurák
közül is választhatnak a vásárlók. Az
óvoda közössége az így befolyt összeget
karácsonyi játékvásárlásra fogja fordíta-
ni.

Balogh Emese

Advent a
várudvaron

Szép hagyománnyá vált településünkön,
hogy advent elsõ vasárnapján ökumenikus
szertartással meggyújtjuk a Béke téri dísz-
kúton a hit, remény, szeretet, öröm fogal-
mait szimbolizáló gyertyák közül az elsõt.
Advent elsõ vasárnapja a keresztény egy-
házi év elsõ napja, amely mindig novem-
ber 27. és december 3. közé esik  A meg-
hitt kis ünnepség az idén karácsonyi vásár-
ral egészült ki, amely minden adventi va-

sárnapon délután négy órától várja az
érdeklõdõket a várudvaron. Az elsõ vasár-
napon már három óra körül gyülekeztek
azok a helyi kereskedõk és kézmûvesek,
akik szeretnék, ha városunkban is megho-
nosodna a karácsonyvárás hangulata. Az
ünnephez kapcsolódó szép, igényes és
egyedi termékek, a halk zene, a forralt bor
és kemencés lángos hangulata talán meg-
gyõzte a látogatókat arról, hogy érdemes
volt a TV elõl felkelni, és a várudvarra fel-
sétálni.

A következõ vasárnap délutánokon is
szeretettel várunk mindenkit. Jöjjenek el

családjukkal, barátaikkal, és élvezzék a ki-
világított várudvar adventi hangulatát!

A vásár ideje alatt a 275 éves jubileumát
ünneplõ Beszédes József Általános Iskola
kiállítása is megtekinthetõ a Fafaragó Ga-
lériában.

Sziegl Erika
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A mûvelõdési ház dolgozóival, a tévé-
sekkel együtt alig harmincegynéhányan
nézték, hallgatták és tapsolták végig a Mol-
nár Dixieland Band november 29-i kon-
certjét. Az utóbbi mondat szó szerint
értendõ, hiszen a mûsort nemcsak hallgat-
ni, hanem nézni is élvezet volt. 

A nagytudású zenészek virtuóz mesterei
hangszereiknek. Ezek kezelése, használata
során minden mozdulatnak szerepe van,
megvan a maga hangulat- és hatásfokozó
ereje. Nem véletlenül tört fel a taps a
nézõtérrõl egy-egy nagyszerû szóló után. 

Garai Márta zongorista énekhangja szin-
te klasszikus megtestesítõje a mûfajnak; a
lassú blues, a pergõ ritmusú swing tolmá-
csolásában lenyûgözõ volt. A dobos szóló
számában nemcsak a hangszerekbõl, de a

mikrofon állványból és a színpad padlójá-
ból is élvezetes ritmusokat varázsolt elõ
dobverõivel. 

A zenekarvezetõ klarinétos Molnár Gyu-
la a számokat konferálva jazztörténeti érde-
kességeket, illetve a zenekar múltjából me-
rített vidám történeteket mesélt, melyek
még inkább kötetlenné tették a hangulatot.
A repertoár igen széles volt. A hagyomá-
nyos dixieland muzsika mellett felcsendült
a ragtime, a spirituálé és egy magyar illet-
ve orosz népdal - természetesen feldolgo-
zásban. 

A zenekar 1964-ben alakult Szegeden.
Ma az egyik legrégebbi és legismertebb
jazzformáció hazánkban. Nevük külföldön
is jól ismert, sok országban felléptek, köz-
tük az Egyesült Államokban. Számtalan

nemzetközi fesztivál résztvevõi voltak,
ahonnan többször díjakkal tértek haza.
Több mint tíz lemezük jelent meg, ez Bu-
dapest centrikus zenei életünkben nagysze-
rû teljesítmény. Napjainkban is Szegeden
élnek, ott van állandó klubjuk, a
közeljövõben újabb külföldi turnékra ké-
szülnek, januártól stúdió munka, lemezké-
szítés vár rájuk. 

A zenekarvezetõ szerint nem meglepõ a
szerény érdeklõdés, megszokták már. Kis-
város esetében ez egy átlagos nézõszám. A
koncerten a zenekar és a közönség egymás-
ra talált, érezni lehetett, hogy a zenészek
szívbõl, felszabadultan játsszanak. Nem le-
hetett tapasztalni a hakniszerû kapkodást,
igénytelenséget. Még koncert közben is
módosítottak hangszínt, hangerõt a techni-
kai berendezéseken. A maroknyi közönség
az elõadás végén vastapssal jutalmazta a
zenészeket. Kár, hogy ilyen kevesen része-
sültek ebbõl az élménybõl. A jelenlévõ „ré-
teg“ viszont nagyszerûen érezte magát. Ha-
zafelé menet sokak fülében még ott lüktetet
hosszú percekig a trombita, a dob, a ben-
dzsó izgalmas ritmusa, maga a dixie. 

Szabados Sámuel

Földváron is a „rétegnek“ szólt a jazz
A huszadik századi magyar kulturális fejlõdés sajátos velejárója lett, hogy
a jazz viszonylag szûk réteget érdeklõ, érintõ zenei irányzattá vált. A jelleg-
zetesen amerikai stílus Európában is népszerûvé vált, fõleg a nyugati felé-
ben. A hazai kultúrpolitika különösen a diktatorikus idõkben a magyar
lélektõl idegennek, dekadensnek, vagy túl liberálisnak minõsítette ezt a ze-
nét. Ennek hatása a XXI. században is érzõdik. 

Van anyagi gondja?
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
megoldja.

Szabad felhasználású „KOMBI“
hitelkonstrukciónkat ajánljuk kedves
ügyfeleinknek, akár 11,5 % kamattal.
Futamidõ 1-15 év. 
THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft
hitelfelvételnél 1-3 éves futamidõvel
16,99-15,43%.
Bõvebb felvilágosításért
forduljon kirendeltségeinkhez.

Jelen tájékoztatás nem minõsül
nyilvános ajánlattételnek!
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Álláshirdetés
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tolna megye egyik legnagyobb takarékszövetke-
zete központjába (Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.)
számviteli munkatárs munkakörbe 1 fõ munkatársat keres. 

Elvárásaink:
- szakirányú felsõfokú végzettség
- pénzintézeti gyakorlat elõnyt jelent
- számítógépes ismeret
- jó kommunikációs képesség
- kiváló problémamegoldó és kezdeményezõ készség

Ajánlatunk:
- kihívást jelentõ feladatok
- folyamatos szakmai fejlõdési lehetõség
- színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
- jó csapat
- bérezés megegyezés szerint

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, pályázatát az alábbi címre kérjük eljuttatni 2007. de-
cember 29-ig:
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. Érdeklõdni a 75/541-564-es telefonszámon lehet.

Ajándékozzon könyvet
karácsonyra!
A Tourinform irodában az alábbi könyvek kaphatók:

Szabó Zoltán: A halfõzés fortélyai a Közép-Dunamentén
Vitéz Attila - V. Kápolnás Mária - Erky-Nagy Tibor: Üdvözlet
Tolna vármegyébõl
Dunaföldvár története az õskortól napjainkig
Jurik Ferenc: A meccs, avagy az elsõ Csillagközi Halászlé
története

A Hoffmann Kávéház
decemberi programjai:

December 15-én
Peter Pan koncert a pincében,

December 22-én
Karaoke,

December 29-én
Bad Times koncert a pincében.
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:

2007. december 20., 2008. január 10., 16 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

Lepje meg szeretteit karácsonykor jogosítvánnyal!

OOkkttóóbbeerrttõõll
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

Mérlegen kézilab-
da csapatunk õszi
teljesítménye
A három megyét - Tolna, Fejér Bács-
Kiskun - magába foglaló 10 csapatos
regionális bajnokságban férfi kézilab-
da csapatunk a harmadik helyen vég-
zett az õsz során. A 2006/07-es baj-
nokság ötödik helyéhez viszonyítva
ez elõrelépést jelent. 

A mezõnyt a nagyon jól szereplõ, feljutás-
ra pályázó Dunaújvárosi AC vezeti veretle-
nül 18 ponttal. Második a Kiskunhalas 14
ponttal, csupán két pont választ el bennünket
tõlünk. Mi 12 pontot gyûjtöttünk, a mögöt-
tünk lévõ Kalocsának 10 pontja van.  Na-
gyobb odafigyeléssel, kis szerencsével akár
másodikak is lehettünk volna. Kilenc
mérkõzésbõl a mérlegünk hat gyõzelem és
három vereség, döntetlent nem játszottunk.
239 gólt dobtunk és 193-at kaptunk, a mérle-
günk tehát pozitív. Vereségeink kis gólará-
nyúak voltak, Dunaújvárostól idegenben vé-
gig szoros meccsen csak két góllal kaptunk
ki, Kiskunhalas kettõ, Kalocsa négy góllal
volt jobb nálunk a vesztes meccseinken.

Gyõztes mérkõzéseinken általában 4-8 gólos
különbséggel zártunk. A számok egyben az
erõviszonyokat is jelzik A mezõny két cso-
portra oszlik, az 5 fõs élmezõnybõl csak a
Dunaújváros emelkedik ki. Az alsóházban
Bölcske és Kiskunfélegyháza II teljesített a
leggyengébben, egyetlen gyõzelem az õszi
jó teljesítményük.

Az õsz sikerét számunkra a Soltvadkert
idegenbeli legyõzése jelentette, 28-23-as
gyõzelmünk meglepetést is keltett, hiszen a
múlt bajnokságban egyszer sem tudtuk
legyõzni õket. 

Vajai István, edzõ szerint folyamatos gon-
dot jelentett, hogy munkahelyi elfoglaltság
miatt több játékos is kihagy mérkõzéseket,
munkabeosztásuk a csapat számára hátrányt
jelent. Fõleg rutinos, idõsebb játékosokról
van szó, Polgár Ferenc, Nagy József hiányát
megérzi a gárda. Góljaik hiányában értékes
pontok úsztak el. A vetetés ezt tudomásul
veszi, hiszen amatõrökrõl van szó, akik szá-
mára a munkahely a fontosabb. Õk korábban
sokat tettek a földvári kézilabda sport sikere-
iért, lehetõségeikhez mérten most is a csapat
rendelkezésére állnak. Dukai István, elnök
úgy jellemezte az õszi szezont, hogy ha min-
den találkozóra a legjobb összeállításban lé-
pünk pályára, akkor másodikak lettünk vol-

na. A fiatalok viszont szépen beépültek a
csapatba, lelkesen küzdenek, elég sok játék-
lehetõséget kapva. 

Az utánpótlás biztosítása gondokat jelent.
A fiatalok körében nem igazán népszerû a
kézilabda, sokan inkább a focit választják.
Szerencsére az általános iskolában és a gim-
náziumban kiemelten foglalkoznak a kézi-
labdával a testnevelõ tanárok, már csak a ha-
gyományok miatt is, így a tehetséges és
érdeklõdõ fiatalok elõbb-utóbb eljuthatnak a
városi kézilabda klubba. 

A téli hónapokban is van programjuk a
kéziseknek. Decemberben meghívásos ku-
pákon vesznek részt, januártól megkezdõdik
a felkészülés az áprilisi szezonkezdésre. A
keretben nem várható jelentõsebb változás,
hacsak a sors közbe nem szól pl. új munka-
hely, iskola, stb. Nehéz tavasz vár a földvári
fiúkra. Matematikailag van még esély a baj-
noki cím megszerzésére is, de a realitásokat
figyelembe véve a második helyért fogunk
küzdeni. Nagy lesz a verseny, hiszen négy,
nagyjából azonos képességû gárda verseng
majd az ezüstéremért: Dunaföldvár, Kiskun-
halas, Kalocsa, Soltvadkert. Reméljük, ta-
vasszal mi leszünk a befutók.

Szabados Sámuel
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Óvodás korban
kell kezdeni
Felgyorsult világunkban egyre elõbb-
re tolódik az az életkori határ, mikor
az ember gyermekkorban, még szülõi
orientációval elkezdi életpályáját, eg-
zisztenciáját alakítgatni. Ez a megálla-
pítás a sportkarrierekre különösen
vonatkozik. Szeptemberben alakult
meg városunkban a Holler Utánpótlás
Fotball Club, mely kimondottan a
gyermekek felkészítésével foglalko-
zik, már óvodás kortól. 

Holler Ferenc a klub alapítója, felmérve az
igényeket, régi álmát valósította meg: gyere-
keket vezethet be a foci izgalmas világába.
Hattól kilenc éves korig lehetett jelentkezni,
érdeklõdõ volt bõven. Jelenleg 29 fõbõl áll a
keret, két korcsoportba osztva. A 6-7 évesek
csapatában még óvodás korúak is szerepel-
nek. A létszám esetleg két-három fõvel bõví-
thetõ, további jelentkezés esetén már újabb
csoportot kell alakítani, amely jövõre való-
színû meg is alakul. A kis focista palánták
gyorsan hírét vitték társaik közt a foci suli-
nak, nagy az érdeklõdés. 

A felszerelést a Holler Utánpótlás Fotball
Club biztosítja, a résztvevõknek havi díjat
kell fizetni. Berényi Péter testnevelõ tanár
társként vesz részt a klub munkájában, szá-
mára nem ismeretlen a feladat, a DFC ifi
csapatának edzõje is egyben. Az edzések és
a nevelõmunka az UEFA elõírások szerint
zajlik, ez biztosítja a szakszerûséget. Az
erõnléti edzések mellett technikai gyakorlás
is az edzésterv része, no meg a játék, maga a
foci, amelyet a fiatalok már nagyon várnak a
kemény munka után. A szülõk közül sokan
elkísérik fiaikat, s szinte a szemük elõtt zaj-
lik minden, figyelemmel kísérhetik
fejlõdésüket. „Ügyesebb, mint egy hónapja
volt“ állapította meg alig hét éves fiáról egy
anyuka. A szervezett keretek közt történõ
sportolást sok szülõ hasznos idõtöltésnek vé-
li. Levezeti a gyerekek energiáit, fizikai álló-
képességet erõsít, s akaraterõt, önfegyelmet
szilárdít, amelyek gyerekkori elsajátítása egy
életre szóló tartalék lehet. 

A siker igazi mércéje az eredményesség.
Ennek a korosztálynak még bajnokságot
nem szerveznek, hanem különféle versenye-
ken, tornákon játszhatnak tétmérkõzéseket
meghívott csapatokkal. Õsszel már zajlott
három ilyen verseny, tavasszal következik a
folytatás. Legközelebb Pakson és Dunaújvá-
rosban vannak hasonló korosztályú csapa-

tok, a jövõben õk lesznek a leggyakoribb
partnerek. A cél természetesen a vezetõk és
a gyerekek részérõl is a továbblépés. Egy idõ
után elérik azt a korhatárt, amely után más-
felé vezet az út. A tehetségesek, ügyesek
iránt nyilván lesz érdeklõdés a környékbeli
magasabb osztályú egyesületek részérõl is.

A téli hónapokban a sportcsarnokban
edzenek és játszanak a gyerekek heti két al-
kalommal, tavasztól pedig a szabadban, mert
az igazi mégis csak az üde, zöld, füves nagy-
pálya. 

Szabados Sámuel

Idén elmaradt a
versenysorozat
December elsején az Arany Fácán ét-
teremben tartotta évadzáró bankettjét
a Dunaföldvári Technikai Sport Egye-
sület. A rendezvény eltért a korábbi
évek hagyományaitól. Idén a
versenyzõk nem vehettek át díjakat,
kupákat, mivel az egyesület nem tu-
dott sorozatversenyt rendezni. 

Kövics Sándor, elnök szerint több oka van
a versenykiírás elmaradásának, az egyik ok
anyagi eredetû. Többen nem tudják már a
sorozatos versenyt finanszírozni. A karban-
tartás, az utazás költségi emelkedtek, sok
idõt vesz igénybe a felkészülés. A pilóták
többsége munkahellyel rendelkezik, csak
hobbi szinten crossozik. Drágult a rendezés
költsége is. Többet kell fizetni a pálya kar-
bantartásért, a biztonságért. A múlt évi sike-
rek után többen magasabb osztályba nevez-
tek az idén, ez is csökkentette a létszámot. 

Három futamot azért sikerült szervezni az
év során. Kettõt Dunaföldváron, egyet pedig
Abán. Ezekre tisztességesen felkészült min-
denki. Izgalom is volt, helyezéseket hirdet-
tek, csakhogy ezek alapján nem lehetett éves
versenyszezont zárni. 

Kövics Sándor, elnök versenyzõként két
futamon indult nagy kategóriában. Az egyi-
ket megnyerte, a másikon az autó lerobbant,
nem ért célba. Kaszás Tamás Lada kategóri-
ában mindegyik versenyen indult, két máso-
dik, egy harmadik helyezést ért el. Mind-
egyik alkalommal dobogóra állhatott. Saj-
nálja, hogy nem sikerült az évi sorozatot
megszervezni, szerinte esélye lett volna ott is
a dobogós helyezésre. Reméli, hogy jövõre
összeáll a teljes sorozat, télen ennek szelle-
mében készül. Édesapjával együtt két Ladát
készítenek fel tavaszra, s mind a ketten sze-

retnének rajthoz állni a 2008-as szezonban. 
Az elnökség a következõ hónapokban

azon munkálkodik, hogy összeálljon a jövõ
évi teljes versenysorozat. Ez kemény
szervezõmunkát kíván, sok pénzt, szponzo-
rokat. Több éves hagyománya van a DTSE
kupának, kár lenne, ha megszakadna. 

Szabados Sámuel

A DSTE újoncként
megkapaszkodott
a középmezõnyben
Véget ért a megyei másodosztályú
labdarúgó bajnokság õszi fordulója.
Az idõjárás kissé átalakította a no-
vemberi programot, így az utolsó,
Sióagárd elleni mérkõzést a szövet-
ség tavaszra halasztotta. 

November 11-én Kéty volt a vendégünk,
akik mögöttünk állnak a tabellán. A találko-
zó kiegyenlített küzdelmet hozott, nem volt
látványos a játék, inkább a középpályán
folyt a küzdelem. Egy apró figyelmetlenség
a vendégeket juttatta vezetéshez, Boros a 38.
percben öngólt lõtt, ez is maradt a félidei
eredmény. A folytatásban hasonló volt a já-
ték képe, de mintha mi jobban akartuk volna
a gólt, ami össze is jött. Lukács a 76. perc-
ben szépen pörgette kapura a labdát, amely
a hálóban kötött ki. Sikerült egyenlítenünk.
Nagyobb lendületre kapcsolt csapatunk, a
gyõztes gól megszerzésére törekedtünk, de
sajnos a védelmünk fellazult. A 91. percben
csak szabálytalanság árán sikerült egy kétyi
támadót megállítani, a játékvezetõ büntetõt
ítélt ellenünk, melyet a vendégek magabiz-
tosan értékesítettek. Ez a gól a vereségünket
jelentette. DSTE- Kéty 1:2. Ebben a fordu-
lóban az ifisták is vesztesként hagyták el a
pályát. 

Pincehelyi vendégszereplésünk zárta az
õszi szezont. Zsinórban öt mérkõzésen nem
sikerült pontot szerezni, ez volt az utolsó al-
kalom, hogy bizonyítsanak a fiúk. Nagy
küzdelmet hozott a találkozó. Két, lényegé-
ben azonos képességû gárda játszott egymás
ellen. Érezni lehetett, hogy nem lesz gólszü-
ret ezen a hétvégén. 0:0 volt a félidõ állása.
Mindkét csapat a biztonságos védekezésre
fektette a hangsúlyt, és kontratámadásokból
igyekezték veszélyeztetni a kaput. A 82.
percben Varga Lajos edzõ mindent egy lap-
ra téve kockáztatott. Felhozta csatárnak Kun
Gábort. Az erõs testalkatú játékostól a véde-
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lem áttörését várták. A taktika sikerrel járt,
pár perc múlva Gabi nagy lendülettel végig-
vezette a labdát az ellenfél térfelén, a védõk
nem tudták megállítani, s megszerezte a
gyõztes gólt. Volt még hátra pár perc a já-
tékból, de ezt sikerült okosan „kibackel-
nünk“. Megszületett a régóta várt gyõzelem.
A nap külön örömét jelentették a fiatalok,
akik megszerezték elsõ bajnoki
gyõzelmüket, 2:1-re legyõzték a pincehelyi
fiatalokat. Szépen sikerült búcsúznunk az
õsztõl. 

Elsõ szezonját játszotta végig a DSTE a
másodosztályban. Jó középcsapattá válva a
10. helyen végzett, ami tiszteletre méltó tel-
jesítmény. Sikeres volt a kora õszi kezdés,
amikor a dobogó közelébe is feljutottunk, de
következett egy súlyos hullámvölgy,
mérkõzések sorozatát vesztettük. Sok
tényezõ játszott ebben közre. Az edzõváltás
után átalakult a játékstílus, más lett az edzés-
menet. Fegyelmezetlen játékosaink több ta-
lálkozóra szóló eltiltást kaptak. Dunai, Bo-
ros, Lindinger hiányát megérezte a csapat.
Balszerencsés sérülés sújtotta kapusunkat.
Mindezeket figyelembe véve nem vallot-
tunk szégyent a magasabb osztályban. Ta-
vasszal az újabb bizonyítás lehetõsége adot-
t. Ifistáink egyetlen gyõzelmükkel elkerül-
tek az utolsó helyrõl, tizenötödikként zártak.
A téli szünetben lesz idõ az utánpótlás csa-
patot átszervezni a sikeresebb tavaszi folyta-
tás reményében. 

Szabados Sámuel

Második helyen
zárta az õszt a DFC
Jól hajrázott elsõ osztályú csapatunk
az õszi szezon végén, az eredmény
pedig az elõkelõ második hely a ta-
bellán. Zombán volt a véghajrában
egy kisiklás, a sorozatos gyõzelmek
után kissé elfáradt gárdánk. 

Ezen a meccsen lehetett érezni, hogy sokat
kivett a fiúkból a korábbi meccsek izgalma,
erõfeszítése. A házigazdák jutottak vezetés-
hez a találkozó elején, Nagy Lajos a 30.
percben még tudott egyenlíteni. Gólunknak
nem sokáig örültünk, a házigazdák a 41.
percben ismét vezetést szereztek. A második
45 percben is enervált volt a játékunk, a 73.
percben újabb gólt kaptunk, így alakult ki a
3:1-es végeredmény. A vereség meglepõ
volt, mivel Zomba a 13. helyen áll. Fiatalja-
ink 16:0-ás gyõzelmet arattak.

Az utolsó elõtti fordulóban Kajdacsot fo-
gadtuk, a sereghajtókat a mezõnyben. A pa-
pírforma biztos hazai gyõzelmet ígért, az
összecsapás viszont meglepetéssel indult.
Lamm révén ugyan vezetéshez jutottunk, de
vendégeink gyorsan magukra találtak, a 36.
és a 39. percben rúgott góljaikkal fordítottak
az álláson. A második félidõben viszont ki-
domborodott a két csapat közti különbség.
Az 52. percben Nagy Lajos átemelõs góljá-
nak tapsolhatott a közönség, egyenlítettünk,
pár perc múlva a csereként beállt Alberczki
Csaba volt eredményes, ezzel a találattal már
vezettünk. A csere nagyszerû taktikai húzás-
nak bizonyult, a 87. percben Alberczki újabb
gólt ért el, növeltük elõnyünket. Vendégeink
a hosszabbítás perceiben teljesen össze-
omlottak, percenként rúgtuk góljainkat: Far-
sang, Fodor, majd a 94. percben ismét
Alberczki talált a hálóba. A papírforma iga-
zolódott. DFC-Kajdacs 7:2. Fiataljaink is
gyõztek 5:1-arányban. 

A szezonzáró találkozóra már december-
ben került sor. Havazás miatt az egyik októ-
beri mérkõzés elmaradt. Dunakömlõdön
vendégszerepeltünk. Házigazdáink a
mezõny vége felé tanyáznak. Az elõjelek
nem ígértek nehéz meccset, de végül kemé-
nyen meg kellett küzdeni a sikerért. A haza-
iak szereztek vezetést 11-esbõl, védõink
ugyanis szabálytalanul léptek közbe. Két
perc múlva Lacza egyenlített, a félidõ állása
1:1 maradt. A 61. percben a remek formában
játszó Lacza második találatát is megszerez-
te. A hetvenedik percben gólt kaptunk, 2:2-
es állásnál nagy izgalmakat hoztak az utolsó
percek. Mindkét gárda nyíltan támadott. A
végjátékban mi bizonyultunk jobbnak, a 82.
percben a mérkõzés hõse Lacza harmadszor
is a hálóba talált. Dunakömlõd-DFC 2:3. Az
ifisták pontot vesztettek 3:3 lett meccsük
végeredménye. 

Jól hajrázott felnõtt csapatunk az õsz fini-
sében, így második helyrõl várjuk a tavaszi
folytatást 33 ponttal. Õcsény vezet elõttünk
42 ponttal, elõnyük jelentõsnek mondható.
Mögöttünk Bölcske a harmadik 30 ponttal.
Izgalmas lesz a tavaszi folytatás, õszi sikere-
ink dobogóesélyessé tették csapatunkat a
bajnokságban. 

Szép õszt zárt az ifi csapat is. Elsõ helyen
állnak Berényi Péter edzõ fiai, egy ponttal
vezetnek Bátaszék elõtt. Szereplésük vára-
kozáson felüli volt. Az U 17-es korosztály
csoportjában a középmezõnyben végzett
Holler Ferenc irányításával. Az U 14-es fia-
talok utolsó elõtti helyen zártak.

Szabados Sámuel

Mûvelõdési Ház
DECEMBERI PROGRAMOK

December 15. szombat 15 és 19 óra
T.S Eliot - A. Lloyd Webber:

Macskák
Musical 2 részben a Cadaence Musical
Csoport elõadásában
Jegyár: 1.000 Ft

December 17. hétfõ 10 óra
A bolond kalapja

Zenés mesejáték a Holló Együttes
elõadásában óvodásoknak és kisiskolá-
soknak
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14. péntek

Egon és Dönci - Mindenütt jó,

de a legjobb otthon

21. péntek

Felkoppintva

22. szombat

Csillagpor

28. péntek

A Bourne ultimátum

29. szombat

Agyõ, nagy õ

Az elõadások 20 órakor

kezdõdnek! Jegyár 400 Ft.

Pénztárnyitás az elõadások

kezdete elõtt 1 órával!

december

Válasszon eladó madarainkból:
sirályka pintyek,  hul lámos- ,  nimfa-  és  énekes 

papagájok,  kacagó gerlék .
Békés,  meghitt  ünnepeket  és  s i
keres új  évet  kívánunk:
Karádi  Ágnes  Karádi  Péter

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17

Felhívás
Óvakodjanak azoktól a csalóktól, akik

díjbeszedõnek, szociális munkásnak,
vagy egyéb hivatalos embernek adják ki
magukat. Fõleg idõs embereket keresnek
fel, majd meglopják, becsapják õket. Ha
ismeretlenek keresik fel önöket, minden
esetben kérjék, igazolják magukat. Ha
gépkocsival érkeznek, próbálják megje-
gyezni legalább a gépkocsi márkáját,
színét. Gyanúsan viselkedõ idegenek je-
lenlétét jelezzék a rendõrségnek, kérjék
szomszédaik segítségét. 

Az ünnepek elõtti bevásárláskor fi-
gyeljenek értékeikre, ne szatyorban,
vagy válltáskában tartsák irataikat, pén-
züket. A tömeget kihasználják a zsebtol-
vajok.

Parkoláskor tartsák be a KRESZ sza-
bályait. Gondosan zárják be a gépkocsi-
kat, az ablakokat se hagyják nyitva. Lát-
ható helyen értéket ne hagyjanak benne.

Békés, nyugodt, csendes ünnepe-
ket kívánnak Önöknek a
rendõrõrs dolgozói!

Domokos Attila alezredes, a dunaföld-
vári rendõrõrs parancsnoka 2007. de-
cember 31-én nyugdíjba vonul. Elmond-
ta, közel 18 évet töltött a rendõrség köte-
lékében, ebbõl 17 évet Dunaföldváron.
Egerben járt katonai középiskolába,
melynek befejezése után tanulmányait
Szentendrén, a katonai fõiskolán folytat-
ta. Tisztavatása után Nagykanizsán telje-
sített szolgálatot, innen kérte át magát a
rendészeti szakaszra, mint vizsgáló dol-
gozott a nyomozóknál. Néhány hónap
múlva Dunaföldvárra került. Szereti hi-
vatását, nem bánta meg, hogy ezt a pá-
lyát választotta. Igyekezett jó viszony
ápolni mindenkivel. November 30-án a
polgárõrség gyûlésén nagy megtisztelte-
tés érte, felvételt nyert a tagok sorába.
Örömmel tölti el, hiszen itt él, és munká-
ja mellett, tapasztalatait, szaktudását
hasznosítani tudja a késõbbiekben is a
közösség érdekében. 


