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Közéleti lap

Augusztus 25-én, a várudvarban ünne-
pélyes keretek közt írta alá Dunaföld-
vár, Bölcske és Madocsa polgármestere
a megalakult intézmény Alapító Okira-
tát.

! BAKSAY ERIKA

Az eseményen részt vettek a három tele-
pülés óvodáinak és iskoláinak dolgozói,
akik az eseményt megelõzõ órákban fo-
gadták el a megalakult mikrotérségi óvo-
da-iskola komplexum mûködéséhez szük-
séges szakmai alapdokumentumokat. Az
intézmény dolgozóinak ülése után Duna-
földvár képviselõ-testülete rendkívüli tes-
tületi ülésen mondta ki a végsõ igent a tár-
sulásra, melyet a megjelenõ polgármeste-
rek, Nagy Gáborné (Dunaföldvár),
Gelencsérné Tolnai Klára (Madocsa) és
Kiss József (Bölcske) aláírásukkal szente-
sítettek.

Az intézmény neve Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda,
Általános Iskola, Zeneiskola-Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény, Gimnázium
és Szakiskola lett. A dolgozók létszáma
243, a gyereklétszám kb. 2140 fõ. Az in-
tézmény fõigazgatója Petrovics Józsefné,
általános helyettese Bognárné Balogh
Andrea, gazdasági helyettese Nagyné
Cseh Katalin.

Az egyes tagintézmények megtartották
saját nevüket, így szakmailag önálló a
dunaföldvári Eszterlánc Óvoda 340 gye-
rekkel és 41 dolgozóval, Horváthné Támer
Ilona vezetésével. A Beszédes József Álta-
lános Iskola, Gyógypedagógiai Tagozat,
Zeneiskola-Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény kb. 700 gyerekkel és 99 dolgozó-
val, Sûrû Jánosné vezetésével, az alsó ta-
gozaton Lókiné Zsóri Gabriella, a Zeneis-
kolában Cseharovszky Tatjána az igazgató
helyettes. A Magyar László Gimnázium és
Szakiskola 440 tanulóval, 38 dolgozóval,
Balogh Emese vezetésével, a szakiskola
igazgató helyettese Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna. A bölcskei Kegyes
József Általános Iskola és Óvoda 230 gye-

rekkel 29 fõ dolgozóval, igazgatója
Rausch József. A madocsai Kölyökkuckó
Óvoda 67 gyerekkel, 9 dolgozóval, Szalai
Andrásné vezetésével. A Madocsai Általá-
nos Iskola 160 tanulóval, 27 dolgozóval,
Agócs Mihályné vezetésével. 

A mikrotérségi intézmény fenntartója a
három település önkormányzata, pénzügyi,
szakmai felelõse, a munkáltatói jogok bir-
tokosa a mindenkori fõigazgató. A jogsza-
bályok értelmében megalakulása után egy
évvel a vezetõi státusokat meg kell pályáz-
tatni. A szakmai alapdokumentációt (Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatot, Intézmé-
nyi Minõségbiztosítási Programot) az
egyes fórumokon keresztül közösen készí-
tették el a három település dolgozói. A
stratégiai dokumentumok tehát közösek,
az aktuális, helyi ügyekben azonban az
egyes tagintézmények maguk döntenek.
Közös szakmai munkaközösségek alakul-
nak, amellyel az egyes települések egymás
munkáját segíthetik, ez azonban nem je-
lenti azt, hogy az oktató-nevelõ munkát,
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módszertant, tankönyveket a három te-
lepülésen össze kell hangolni, vagyis min-
den település megõrizheti korábbi hagyo-
mányait, bevált elveit.

Adminisztráció minden intézményegy-
ségben mûködik, a központi adminisztrá-
ció Dunaföldváron, a Templom utca 9.
szám alatt található. Az intézmény költség-
vetési szempontból önálló, idei költségve-
tése kb. 1 milliárd Ft.

A társulás létrehozása nem járt a dolgo-
zók létszámának változásával, illetve né-
hány nyugdíjas dolgozó, valamint a Beszé-
des József Általános Iskola korábbi gazda-
sági vezetõje távozott. Az együttmûködés
lehetõségei közé tartozik, hogy Bölcske és
Madocsa dunaföldvári pedagógusok segít-
ségével megoldhatja a szakos ellátás eddi-
gi hiányosságait, ami azt jelenti, hogy két
dunaföldvári pedagógus jár majd át taníta-

ni Bölcskére és Madocsára néhány órában.
Ezen kívül - fõleg Madocsa esetében - a
társulás a település súlyos gondjait oldja
meg, mivel a kis gyermeklétszám és az ál-
lami kvóták szabályainak változása elõbb-
utóbb osztályok, végsõ soron az iskola be-
zárásához vezetett volna.

Hogy mennyiben veszik majd észre a
változást az egyes települések dolgozói,
gyerekei és a szülõk? Ahogy azt a polgár-
mesterek elmondták, nem igazán. A helyi

viszonyok nem változnak, mindenki oda
jár majd, ahová eddig, ugyanakkor
lehetõség nyílik a szakmai véleménycseré-
re, együttmûködésre, közös szakmai ren-
dezvényekre, versenyekre, amelyek végsõ
soron az oktatás minõségét kell, hogy ja-
vítsák. Az önkormányzatok számára pedig
nem elhanyagolható következmény, hogy
az egyesített intézmény mûködtetése raci-
onális gazdálkodással súlyos milliókat ta-
karíthat meg.

Augusztus 25-én, a közös intézmény
Alapító Okiratának aláírása után
Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa iskolái-
nak tanulói adtak ünnepi mûsort, majd a
megjelent dolgozók egy közös ebéden, kö-
tetlenül folytatták a beszélgetést, ami re-
ményt ad arra, hogy ez az aktus egy
gyümölcsözõ, baráti kapcsolat kezdete is
egyben. !

"

Bár Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa
augusztus 25-én, a megalakult mikrotér-
ségi oktatási-nevelési intézmény Alapító
Okiratának szentesítésekor még nem le-
hetett biztos abban, hogy az áhított euró-
pai uniós iskola-felújítási pályázaton
nyert-e, az intézmény megalakult. Né-
hány nap múlva azonban nyilvánosságra
hozták a pályázat eredményét, így szinte
bizonyos, hogy a megalakult társulás kö-
zel 1 milliárd Ft-ot nyert meglévõ iskola-
épületeinek bõvítésére, felújítására.

! BAKSAY ERIKA

Dunaföldvár történetének egyik jelentõs
eseménye lesz, hogy az eddig 14, rosz-

szabbnál rosszabb épület-
ben mûködõ iskolaegység
egy része egy közös, új
épületbe kerül, a 21. szá-
zad színvonalának meg-
felelõen. Ahogy azt Nagy
Gáborné, polgármester el-
mondta, a mostani ered-
mény ugyan még csak a
pályázat elsõ fordulója, a
pályázati anyagok minõ-
sége, illetve az elõzetes in-
formációk azt mutatják,
hogy a második forduló
már nem hoz változást.
Mostanra elkészültek azok
a fontos dokumentációk,

mûszaki leírások, szakmai anyagok, kör-
nyezetvédelmi tanulmányok, amelyek el-
döntötték a pályázat sorsát. A második
forduló a finomításokról szól: kiviteli ter-
vek, egyeztetések, engedélyezési eljárá-
sok, építési engedélyek beszerzése követ-
kezik, majd a szerzõdéskötés és a közbe-
szerzési eljárások. 

Az európai uniós gyakorlat szerint a tá-
mogatási szerzõdés megkötése után két
éven belül kell elkészülnie az új létesít-
ménynek, vagyis remélhetõleg a 2011-es
tanévet már az új épületben kezdhetik meg
a gyerekek. 

Az építkezés ideje alatt a Kossuth utcai
osztályok a volt Gyógypedagógiai Tago-

zat épületébe kerülnek, a Rákóczi utcába,
amit éppen ezért nem értékesített eddig az
önkormányzat.

A tervek szerint a Kossuth L. utca 19.
szám alatti épület bõvítésével, felújításá-
val készül majd el a 24 tantermes, korsze-
rû konyhával, ebédlõvel, késõbb csarnok-
ká bõvíthetõ tornateremmel felszerelt is-
kolaépület, ahol a felsõ tagozat egyben
kap helyet. Az építkezés érinti a vízmû
épületét is, amely ezért más helyre költö-
zik. Az épület elkészültével felszabadul-
nak olyan iskolaépületek, amelyek
értékesítésébõl a pályázat 10%-os önereje
biztosítható. 

Az 1 milliárd Ft természetesen nem csak
Dunaföldváré. A nemrég megalakult
D u n a f ö l d v á r - B ö l c s k e - M a d o c s a
Mikrotérségi Oktatási-Nevelési Társulás -
amelyben Dunaföldvár éppen a pályázat
elnyerése érdekében vesz részt - szintén
részesül a pályázati pénzbõl, arányainak
megfelelõen. Ennek értelmében Bölcske
260 millió, Madocsa 170 millió Ft-ot költ-
het meglévõ iskolaépületeinek felújításá-
ra, korszerûsítésére. 

A Dunaföldvárra jutó 570 millió Ft (a
10%-os önrésszel kiegészítve) bár soknak
hangzik, nem hatalmas összeg egy ekkora
beruházás elkészítésére. Az idõközben
felszabaduló épületek értékesítésébõl be-
folyó pénz, illetve a költségvetésben
2011-ig elkülönített források nagysága
szabja majd meg, mit engedhet meg ma-
gának az önkormányzat a kivitelezés so-
rán. !

GGyyõõzztteess  iisskkoollaa--ffeellúújjííttáássii  ppáállyyáázzaatt

Felújításra szoruló iskolaépület
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A megyei szövetség döntése alapján
idén Dombóváron rendezték meg a me-
gyei polgárõrnapot. A szempont az volt,
hogy a kisebb települések után nagyobb
város is otthont adjon a rendezvény-
nek. 

! SZABADOS SÁMUEL

A múlt évben Sióagárd volt a házigazda,
és remek szervezéssel tette emlékezetessé
a napot. Nyolc évvel ezelõtt született az
ötlet, hogy a megyei szervezetek évente
találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek,
ismerkedjenek és persze szórakozzanak.
Hagyománnyá vált, hogy az
együttmûködõ szervezetek is részt vesz-
nek a találkozón, idén sem volt ez más-
ként. Széles János, megyei elnök dicsérõ
szavakkal illette a dombóvári házigazdá-
kat, akik színvonalas munkájukkal járul-
tak hozzá a nap sikeréhez. Az idõjárás
ugyancsak megtréfálta a résztvevõket,
reggel borús idõ, majd nagy esõ fogadta a
gyülekezõket, de kilenc óra után elállt az
esõ, kisütött a nap, és a kellemes idõ egész
napon át megmaradt. 

A hagyományos programok voltak a
leginkább látogatottak. A kispályás férfi
illetve nõi focimeccsek sok embert meg-
mozgattak. A lövészverseny a nyugalom
és a koncentrálás jegyében zajlott. A fõzõ-
verseny környékén terjengõ illatok jó rek-
lámot teremtettek e programnak. Újdon-
ság volt idén a gyerekek részére kialakí-
tott játszósarok, és az 500 db fagyijegy
szétosztása hatalmas sikert aratott a kicsik
körében. A nap látványosságát a
rendõrök, tûzoltók és vámosok bemutató-
ja jelentette. Hogy ne legyenek ismét-
lõdõek, egyhangúak a bemutatók, évrõl-
évre új ötletekkel állnak elõ a résztvevõ

akciócsoportok. A Neutron kommandó 11
fõs csapata életszerûen imitált egy rajta-
ütési akciót, fény és hangeffektusokkal
növelve a hatást. Nagy tapsot kaptak a vá-
mosok betanított kutyái is.

A délutáni kultúrmûsor kiemelkedõ pro-
dukciója a lendületes cigány folklór volt,
melynek táncos, zenés összeállítása soká-
ig emlékezetes marad a nézõk számára. 

Vendégként jelen voltak a szomszédos
megyék képviselõi is a polgárõrnapon. Az
országos szövetséget Cseh István, alelnök
képviselte. Városunk harminc fõvel vett
részt a találkozón, polgárõreinket és csa-
ládtagjaikat elkísérte Dukai István, alpol-
gármester is. Szép eredményekkel is di-
csekedhet delegációnk. A Kövics Sándor
által készített pörkölt a fõzõversenyen má-
sodik díjat kapott, hajszállal maradva le az
elsõségrõl. A sportversenyek során szin-
tén egy második helyet sikerült elérniük
polgárõreinknek, akik megérdemelten ün-
nepelhettek e napon, hiszen a nyár során
egész hetes, azaz hétnapos szolgálatot lát-
tak el tekintettel az idegenforgalmi sze-
zonra és a nyári vakációra. !

SSiikkeerreess  vvoolltt  aa  ddoommbbóóvváárrii  mmeeggyyeeii  ppoollggáárrõõrrnnaapp
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! KISS LAJOS CSABA, ÜGYVEZETÕ

Az idei évben nyolcadik alkalommal
kerül megrendezésre a Szüreti Fesztivál
(szeptember 20-21.) ideje alatt a Földvár
EXPÓ kiállítás és vásár a dunaföldvári
sportcsarnokban. 

Várunk minden olyan vállalkozást,
gazdasági társaságot és civil szervezetet,
akik szeretnék, hogy termékeiket, szol-
gáltatásaikat minél szélesebb körben is-
merjék meg az ide látogatók. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az
ön által képviselt szervezet szeretne
lehetõséget kapni a bemutatkozásra, ak-
kor a kiállításon térítésmentesen biztosí-
tunk egy kb.: 6-8 m2-es standot. 

Részvételi szándékát lehetõleg 2008.
szeptember 15-ig szíveskedjék jelezni. 

Részletes információ a (30) 9-579-
502-es telefonszámon kapható. !

! POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR

Dunaföldvár Város Önkormányzata
minden évben jelentõs munkát, energiát
és pénzt fordít arra, hogy a város
közterületeirõl a szemetet, gazt, füvet el-
takarítsa, és a tulajdonosokat is rávezesse
arra, hogy területük rendben tartása az Õ
saját feladatuk!

Közös érdekünk, hogy rendezett és
tiszta legyen településünk, de a jövõben
közpénzen, közmunkásokkal a tulajdono-
sok helyett a jogszabályokban és helyi
rendeletben foglalt kötelezettségeiket
nem végezzük el.

A köztisztaság fenntartásáról szóló
24/2003. (XII.15.) KT rendelet 7.§-ában
foglaltak szerint:

„1) A Tulajdonos és használó köteles
gondoskodni:

a) az ingatlan elõtti járdaszakasz és a
járdától, járda hiányában a faltól,

kerítéstõl az úttest széléig terjedõ terület-
sáv;

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek mûtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület, vala-
mint a

d) beépítetlen telekingatlan
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavar-

talan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.“

Kérjük, az ingatlanaik elõtti közterüle-
tet a közút széléig (kerítéstõl kezdõdõen,
járda, árokig tartó szabad terület, árok)
szíveskedjenek szükség szerint tisztítani,
a füvet lekaszálni.

Ahol az önkormányzatnak kell a tulaj-
donos helyett a munkát elvégezni, úgy
annak értékét kiszámlázzuk.

Köszönjük! !

Felhívás

TTiisszztteelltt  IInnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk!!
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

RReennddkkíívvüüllii

tteessttüülleettii  üüllééss
! BAKSAY ERIKA

Augusztus 19-én rendkívüli ülést tar-
tott Dunaföldvár önkormányzati
képviselõ-testülete. Az ülés elsõ és má-
sodik napirendi pontja a mikrotérségi
oktatási-nevelési társulás költségvetésé-
vel, a leendõ intézmény SZMSZ-ével,
illetve Minõségbiztosítási Programjával
foglalkozott. Ez ügyben a képviselõk
végül megvárták a nevelõtestület
augusztus 25-dikei döntését, és aznap,
egy másik, rendkívüli ülésen mondták ki
a végsõ igent a társulás létrehozására.

A harmadik napirendben a gimnázium
Alapító Okiratát módosították jogszabá-
lyi változások miatt. A negyedik pont-
ban az elektronikus közigazgatás infor-
matikai illetve szervezetfejlesztési célja-
ira benyújtott pályázat, az egyebekben
pedig vis-mayor pályázat benyújtásáról
döntöttek. !

PPáállyyáázzaattii

ffeellhhíívvááss
! NAGY GÁBORNÉ, POLGÁRMESTER

három pécsi egyetemi - fõiskolai kollé-
giumi férõhely elnyerésére a 2008/2009-
es tanévre.

Pályázhatnak azok a dunaföldvári hall-
gatók, akik helyhiány miatt nem nyertek
felvételt pécsi egyetemi - fõiskolai kollé-
giumokba, és beírt hallgatók a tanévre.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Szociális helyzet
- családtagok száma
- az egy fõre jutó átlagjövedelem iga-

zolás alapján
- egyéb minõsítõ körülmény.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba

kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.

A pályázatok benyújtási határideje:
2008. szeptember 15.

A pályázatokat a Képviselõ-testület
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága
bírálja el. !

SSzzeerreetteetttteell  vváárr

DDuunnaaffööllddvváárr

! SZIEGL ERIKA

Fenti címmel a Szüreti Fesztiválra jele-

nik meg az a fotókkal teli exkluzív kiad-

vány, amely nyolcvan oldalon nyolc nyel-

ven feliratozva  (magyar, német, angol,

francia, olasz, holland, szerb, orosz) mu-

tatja be városunk természeti és épített

örökségét, hangulatát, fényeit, színeit.

Ezzel az exkluzív kiadvánnyal kívánjuk

megjelentetni a város minden olyan érté-

két, szépségét és titkát, amelyet szívesen

lapozgat a kezében a városba érkezõ ven-

dég, legyen az akár turista vagy hivatalos

látogató. 

A  megjelenõ könyv rengeteg olvasó-

hoz eljut,

-  mivel kereskedelmi hálózatban is érté-

kesítjük,

-  mert a városba érkezõ VIP vendégek

számára ajándékozható exkluzív kiad-

vány, 

-  mivel a várost képviselõ delegáció

büszkén viheti magával belföldre és kül-

földre egyaránt,

-  mert a turisták által látogatott helyek-

re eljuttatjuk,

-  mert a könyvet az emberek elteszik,

megõrzik, gyakran forgatják.

A könyv még egy hétig 1800 Ft-os áron

elõjegyezhetõ a városi könyvtárban és a

Tourinform irodában. !

VVáárr  BBoorraa  22000088

! SZIEGL ERIKA

Augusztus 19-én második alkalommal

rendezte meg a Szent Rókus Borlovagrend

és a Tourinform iroda a Vár Bora elneve-

zésû versenyt. A tavalyihoz hasonlóan vö-

rösbor kategóriában lehetett nevezni és

csak dunaföldvári pincében érlelt borral.

A versenyre 27 minta érkezett, amelybõl

húsz érmes, hét pedig okleveles minõsítést

szerzett. 

Kajári Éva, a zsûri elnöke elmondta,

hogy örömmel tapasztalta a boros gazdák

hozzáértését, ami az értékelõlapon is lát-

szott, hiszen nagyon kicsi, egy-két tized

pont különbség döntött a helyezések kö-

zött. Az arany minõsítésû borok közül is

kiemelkedett Némedi Sándor Cabernet

Franc fajtájú bora és rr. Sûrû János Caber-

net Sauvignonja, utóbbit zászlós borául vá-

lasztotta a borlovagrend. A zsûri egyönte-

tû véleménye alapján 2008-ban a Vár Bo-

rának Miru Sándor Merlot-ját választották

meg a szakemberek. A rendezvény fõ tá-

mogatója Tóth Géza baracsi vállalkozó

volt. !

FF  EE  LL  ÍÍ  VV  ÁÁ  SS
A „Szüret ízei“ fõzõversenyre még kor-

látozott számban lehet jelentkezni a

Tourinform irodában. Tel.: 75/341-176.
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Kint járva a gyártelepen a munkahelyek
romjait látja az ember, a gazzal benõtt
áztatómedencéket, a kitört üvegû, máló
vakolatú gyárépületeket. A szebb napo-
kat látott üzem nyugalmazott vezetõje,
Dósa Tibor meséli:

! KISS ÉVA

„A gyár 1910-ben épült, egy környékbe-
li, Baracs közelében fekvõ papi birtok ken-
dertermését dolgozta fel. 1910-tõl 1991-ig
mûködött. Az államosításig egy részvény-
társaság gyára volt. Huszonnyolc kendert
és lent feldolgozó üzem dolgozott az or-
szágban. 1946-47-ben ezeket államosítot-
ták, összevonták, és az ország összes ken-
der és lengyára egy vállalat lett, a Rost és
Len Kikészítõ és Termeltetõ Nemzeti Vál-
lalat, budapesti központtal.

Csurgói vagyok, a családom oda való.
Korábban egy banknál könyvelõként dol-
goztam, majd 1948-tól a Csurgói Lenipari
Részvénytársaság dolgozója lettem. 1950
elején idehelyeztek Dunaföldvárra
könyvelõnek. 1950 februárjában, egy vizs-
ga letétele után vezetõ könyvelõje lettem a
gyárnak. Mindaddig, míg gyárvezetõ nem
lettem, ezt a munkakört töltöttem be. Varga
János, igazgató halála után, 1987-ben ne-
veztek ki vezetõnek, 1992-ig a gyár meg-
szûnéséig itt dolgoztam.

Közben a nagyvállalatot szétválasztották,
három részre bontották: a Dél-Alföldön
mûködõk Szegedi Délrost néven, az alföldi
részen Tiszarost, a dunántúliak pedig
Dunarost néven dolgoztak tovább. Az
1960-as évek végén megint egy vállalat lett,
de kibõvült a fonodákkal, szövödékkel.

Alapanyag gyártó volt az ipar. A válla-
lat kendert, lent termeltetett. A kendert ki-

készítette, tilol-
ta, tilolt kendert
és kócot állított
elõ belõle.
Ebbõl lett a fo-
nodában a fo-
nál, a szövödé-
ben a szövet, a
ponyva. Kötelet
is csináltunk, de
csak a saját
szükségletünk-
re. Csak félkész
árut állítottunk
elõ.

A kenderáztatás fontos és nehéz fizikai
munka volt. A növény rostja tapadt a poz-
dorjához, a beléhez, hogy könnyen elvál-
jon, be kellett 16-18 fokos vízbe áztatni.
Csak tavasztól õszig lehetett ezt a munkát
végezni. Nehéz munka volt, amit reggel 4-
kor kezdtek. A kendert berakták az ázta-
tómedencébe, ezekbõl huszonhat volt, 8-12
napig ázott, attól függõen, milyen volt a
Duna vizének a hõmérséklete. Szerzõdtet-
tünk kenderáztatókat minden tavasszal,
Nagyhalászról hoztuk a 24 munkást. A ne-
héz fizikai munkát a férfiak végezték, a
kenderszámosok, a kevésbé nehéz részét
pedig a nõk. Daru emelte ki az ázott ken-
dert a vontató pótkocsira. Kivitte a terület-
re, ott leöntötték, és az emberek fölállítot-
ták a kötegeket, ezt a munkafolyamatot úgy
hívták, sátorozás, így szárítottuk a kendert.
Volt 30-40 hektárunk, ahol sátoroztunk, az
emberek megfogták a vizes kévét, és kéz-
zel fölállították, ha sok esõ volt meg kellett
forgatni, ha szél jött és eldöntötte, fel kel-
lett újból állítani. Amikor megszáradt,
összekötötték, fölrakták egy kocsira, és el-
szállították arra a területre, ahol kazalba
rakták. A kazal olyan volt, mint egy széna-
kazal, 30 méter hosszú, 8 méter széles, és 4
méter magas. 1000-1200 mázsa kender volt
egy kazalban.

Annyit kellett produkálni, hogy a gyár
egész évben dolgozni tudjon. Fél évig, egy
évig ott állt, míg felhasználásra nem ke-
rült.

Az ötvenes években megjelent egy új ter-
mék, kiderült, a pozdorjából lapot lehet ké-
szíteni, amit a bútoripar fel tud használni.
A pozdorja melléktermék, a kender bele,
korábban Földváron nagyon sokan ezzel
fûtöttek a bádogkályhában. Amikor a gép

összezúzta a kenderszálat, a pozdorját is
összetörte.  A kender rostja osztódott, ez
került tilolásra. Szálakat készítettek belõle,
összecsavarták ezeket, és ment a fonodába.
A pozdorját mûgyantával összekeverték,
bekerült egy présbe, ami gõzzel volt fûtve,
nyomás alatt különbözõ vastagságban ké-
szültek a lapok.

1957-ben épült nálunk egy kísérleti
üzem, elsõként az országban, kis méret-
ben próbáltuk ki a technológiát. Két-há-
rom év után elkészült az új üzemrész,
1960-ban megindult a termelés. Az üze-
met saját, magyar gyártású gépekkel sze-
relték fel, de voltak svéd gépeink is. A
kész lapokat leszéleztük, csiszoltuk, s
ment a bútorgyárakba, ahol nagyon nagy
igény volt rá. A széleket, amit levágtak a
lapokról, Hõgyi bácsi fuvarozta lovasko-
csijával a megrendelõknek, nagyszerûen
lehetett begyújtani vele. A gyár éjjel-nap-
pal, vasárnap is, mindig dolgozott. Hat
napot dolgoztunk két nap szabadnappal.
Négy mûszakban folyt a munka. Ez az
idõszak volt az üzem fénykora, a korábbi
termeléshez képest ötszörös kapacitással
dolgoztunk. 120x240 centiméteres mére-
tû lapokat gyártottunk. 450 ember dolgo-
zott a gyárban 1987-ig.

Itt az emberek tisztes fizetést kaptak, a
gyárnak volt saját orvosi rendelõje, bölc-
sõdéje, óvodája. Lakásokat építettünk. 

Az átmeneti idõszakban, a 80-as évek
második felében kezdõdött a gyár felszá-
molása, egyre kevesebbet termeltünk.
Simontornya környékérõl, a Mohácsi -
szigetrõl szállítottuk a kendert, a szállítási
költségek emelkedtek. Olaszországból hoz-
tak alapanyagot, nem tudom, miért volt
jobb külföldrõl hozni, mikor itt volt hazai
alapanyag, a hazai ipar. Az utolsó idõben
már munkaerõhiány volt, máshol helyez-
kedtek el az emberek, vagy nyugdíjba men-
tek. Több hónapon keresztül a szovjet tisz-
tek feleségei is dolgoztak a gépeknél, tisz-
tában voltak vele, rövidesen haza kell utaz-
niuk, és tudták mi vár rájuk. Sírtak, mi lesz
velük, nincs lakásuk, tán sátorban fognak
lakni. Boldogan dolgoztak, keresetükbõl
tudtak vásárolni cikkeket, amit haza tudtak
vinni. A végén megszûnt a feldolgozás,
1992-ben a gyár bezárt. Amikor megállt a
gyár, minden itt volt, a gépek, a teljesen
felszerelt csarnokok. Aztán elvitték a gépe-
ket ócskavasnak, mert már nem volt hová
vinni, egy kivételével a többi gyárat is be-
zárták. A végén 20-30 embernek kellett fel-
mondanom.“ !

VVoolltt  eeggyysszzeerr  eeggyy  kkeennddeerrggyyáárr

20. század eleji felvétel, elõtérben a téglagyár a Mély útnál,
x-el jelölve a kendergyár.
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Ez év õszétõl
újabb lendületet
kap az Új Magyar-
ország Vidékfej-
lesztési program
(ÚMVP), ugyanis
új intézkedések ke-
rülnek elõtérbe,
elsõsorban a vidék-
fejlesztési projek-
tek - húzta alá For-
gács Barnabás, a

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési mi-
nisztérium (FVM) területért felelõs helyet-
tes államtitkára. 

Elmondta: a közeljövõben az ÚMVP ke-
retében a harmadik és negyedik intézke-
déscsoport kerül elõtérbe, vagyis a vidék-
fejlesztési projektekre illetve a LEADER
program végrehajtására helyezõdik a
hangsúly.

A vidékfejlesztést célzó intézkedéscso-
port keretében októbertõl kaphatnak támo-
gatást mindazok, akik mikrovállalkozást
szeretnének létrehozni, vagy ilyen nagysá-
gú vállalkozásukat szeretnék fejleszteni a
vidéki Magyarországon. Emellett uniós
forrásokhoz juthatnak azok is, akik a tu-
risztikai tevékenységet, a falusi turizmust
kívánják fejleszteni térségükben. A falu-
fejlesztésre és a vidéki örökség
megõrzésére szintén októbertõl lehet tá-
mogatási kérelmet benyújtani. Erre az in-
tézkedéscsoportra összességében csaknem
230 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Forgács Barnabás külön is kiemelte,
hogy az országban megalakult 96 helyi kö-
zösség, amelyek mûködése lefedi az or-
szág egész területét. Ezek a közösségek a
már említett négy októberben induló intéz-
kedéscsoportra alakították ki nemrégiben a
helyi vidékfejlesztési stratégiájukat. Így a
rendelkezésre álló forrásokat a helyi igé-
nyek figyelembe vételével lehet majd fel-
használni a leghatékonyabb módon a ki-
sebb területi egységek, régiók érdekeinek
maximális érvényesítésével. 

A helyi források felhasználása a
LEADER szemlélet érvényesítésével tör-
ténik majd meg. Mindez azt jelenti, hogy
ott hozzák a döntéseket a pénzek elosztá-
sáról, ahol azt valóban el tudják dönteni,
hogy szükség van-e egy adott program, be-
ruházás megvalósítására vagy sem. Ezért a
szóban forgó 96 helyi közösséget a késõb-

biekben - de belátható idõn belül - jogi sze-
mélyként is el kívánják ismerni annak ér-
dekében, hogy döntéseik háttere megala-
pozott és jogilag is rendezett legyen. Vár-
hatóan a LEADER program jövõ év elején
kezdõdik, ugyanúgy, mint az integrált kö-
zösségi és szolgáltató terek (IKSZT-k) ki-
alakításához igénybe vehetõ támogatás
igénybevételének lehetõsége is. A jövõ év
tavaszán elkezdõdik az állattenyésztés fej-
lesztésére szánt források odaítélése is, to-
vábbá folytatódik az agrár-környezetgaz-
dálkodási programok finanszírozása is. 

Eddig az ÚMVP keretében több mint
500 milliárd forint támogatási igény érke-
zett. Ezt valamivel több mint 35 ezer támo-
gatási kérelem tartalmazta. Eddig a sza-
kértõk több mint 277 milliárd forint támo-
gatási igényt hagytak jóvá, mintegy 20
ezer pályázó számára. A megítélt források
csaknem 10 százalékát több mint 24 milli-
árd forintot már ki is fizettek az
igénylõknek. Ez utóbbit igen jelentõs tény-
nek tartotta a helyettes államtitkár, mivel
ilyen mértékû kifizetésre még nem volt
példa az unióhoz újonnan csatlakozott tag-
országok körében. 

Forgács Barnabás emlékeztetett arra:
Magyarország hét évre szóló vidékfejlesz-
tési programját az ÚMVP-t múlt év õszén
fogadták el a brüsszeli illetékesek. Utalt
ugyanakkor arra, hogy már az elfogadás
elõtt meghirdette a magyar agrárkormány-
zat az ÚMVP két intézkedését a gépbe-
szerzés támogatását illetve az állattartó te-
lepek korszerûsítésének segítését. Az
utóbbi intézkedéssel kapcsolatban elmond-
ta: a modernizáció 2.500 telepet érint és
1.876 kedvezményezettnek mintegy 220
milliárd forint támogatási forrást ítéltek
oda. Mindez a helyettes államtitkár becslé-
se szerint mintegy 400 milliárd forint beru-
házási összeget jelent. 

Az ÚMVP elsõ évében még forrásokat
lehetett szerezni a mezõgazdasági terüle-
tek erdõsítésére, az energiaültetvények és
gyümölcsösök telepítésére, továbbá a ked-
vezõtlen adottságú területek támogatására,
valamint a szaktanácsadás segítésére. For-
gács Barnabás külön is beszélt az agrár-
gazdaság kedvezõtlen korösszetételének
megváltoztatását célzó két intézkedésrõl, a
fiatal gazdák támogatásáról és a gazdaság-
átadási folyamat segítésérõl, ösztön-
zésérõl. Egyben utalt arra, hogy a fiatal

gazdák támogatása egyértelmûen sikertör-
ténet, mivel több mint 3.500-an pályáztak
e pénzügyi forrás elnyerésére. Ezért a 8,2
milliárd forintos forrást - amelyet e terület
finanszírozására elõzetesen terveztek - át-
csoportosítással megnövelték mintegy 18
milliárd forintra. Így várhatóan mintegy
1.000 fiatal gazdálkodó juthat munkája
megkezdéséhez illetve fejlesztéséhez visz-
sza nem térítendõ többletforráshoz. A gaz-
daságátadási program azonban nem hozta
meg a várt sikert, mivel összesen 62 támo-
gatási kérelem érkezett. Ezt a folyamatot a
projekt feltételeinek ismételt átgondolásá-
val szeretnék az eddiginél jobban támogat-
ni. 

Forgács Barnabás sikeresnek ítélte a har-
madik intézkedéscsoport, a vidékfejlesztés
célját szolgáló úgynevezett tanyabusz-
program megvalósítását. E projekt kereté-
ben több mint ezer település kapott támo-
gatást mintegy 16 milliárd forint értékben. 

Hasonló sikernek minõsítette a helyettes
államtitkár a kertészeti gépberuházások tá-
mogatását, valamint a növénytermesztést
szolgáló létesítmények - szárítók, tisztítók
- korszerûsítését, valamint a kertészeti ter-
melõ és tároló létesítmények modernizáci-
óját is. E három jogcím esetében több mint
120 milliárd forrás állt rendelkezésre. 

Forgács Barnabás szerint az ÚMVP pro-
jektjei igazodnak a gazdálkodók igényei-
hez, és a vidékien élõk életminõség-javító
elvárásaihoz. Ezért is voltak sikeresek ed-
dig és lesznek azok a jövõben is. 

EELLÕÕRREETTEEKKIINNTTÉÉSS  ÉÉSS  MMÉÉRRLLEEGG  AAZZ  ÚÚMMVVPP--RRÕÕLL

„Aki nem tud táncolni, 

Menjen haza aludni.

Lám, én tudok táncolni,

Itt akarok mulatni.“

Az Ördögszekér Táncegyüttes
sok szeretettel várja a népzenét, néptán-

cot kedvelõ jelentkezõket gyermek, ifjú-

sági és felnõtt csoportjába 10-tõl 103

éves korig!

Érdeklõdni a (30)483-63-14-es, a

(30)252-02-33-as telefonszámon vagy a

mûvelõdési házban a (75)541-000 tele-

fonon lehet. !
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RRááttkkaayy  LLáásszzllóó
155 éve, 1853. október 11-én a nyugat-
magyarországi Gönyõn született és 75
éve, 1933. október 2-án Dunaföldváron
halt meg dr. Rátkay László, ügyvéd, or-
szággyûlési képviselõ, népszínmûíró.

! BALOGH EMESE

Iskoláit Gyõrben, Esztergomban és Po-
zsonyban végezte; középiskolai tanulmá-
nyai után a jogi fakultás hallgatója lett. Jog-
hallgatói tanulmányait elvégezve joggya-
korlatát Budapesten, Funták Sándor (a tisza-
eszlári per egyik híressé vált védõügyvédje)
ügyvédi irodájában végezte, majd Darányi
Ignácnál, a késõbbi földmûvelésügyi mi-
niszternél gyakornokoskodott. 

1877-ben ügyvédi vizsgát tett és Duna-
földvárra költözött, ahol ügyvédi irodát nyi-
tott. Hamarosan bekapcsolódott a város, il-

letve a kerület civil és politikai életébe.
Dunaföldváron önkormányzati képviselõ-
ként, a Kaszinó és az Egyenlõségi Kör elnö-
keként játszott tevékeny közéleti szerepet. A
politikai életben az Országos Függetlenségi
Párt tagjaként futott be karriert. A paksi ke-
rület függetlenségi pártjának elnöke, majd a
Tolna megyei függetlenségi párt jegyzõje
lett. 1885-ben és 1888-ban még nem fogad-
ta el a neki fölajánlott képviselõi jelöltséget,
1892-ben pedig kisebbségben maradt. 

1896-ban, 1901-ben és 1905-ben a füg-
getlenségi párt programjával a pincehelyi
kerületben kerületképviselõvé választották,
így 1896-tól 1911-ig Tolna megyét képvi-
selte az országgyûlésben. 

1904-tõl a függetlenségi párt hivatalos
lapjának, a Budapestnek a fõmunkatársa
volt, és szépirodalmi munkáiért 1908-ban a
Petõfi Társaság a tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta.

Sok dalszöveget és többnyire csak kéz-
iratban fennmaradt népszínmûvet írt. Legis-
mertebb munkája a Felhõ Klári címû nép-
színmû, mellyel 100 arany pályadíjat nyert
a Népszínháztól. A három felvonásos alko-
tás zenéjét Erkel Elek szerezte, a darab pre-
mierjére 1886. április 10-én a budapesti
Népszínházban került sor.  

Árvalányhaj címû dalbetétekkel átszõtt
három felvonásos népszínmûvét 1891.
február 7-én szintén a Népszínházban tûz-
ték elõször mûsorra, csakúgy, mint A to-
borzás címû dalokkal, táncokkal színesített
alkotását, illetve a Bársony uram, a Pün-
kösdi királyság, a Csillaghullás címû nép-
színmûvét.

A lírikus Rátkay szintén ismert volt. A
Petõfi Kör által kiadott verseskötetének jó
néhány darabja ( pl. Gyere haza Kossuth
Lajos) szájhagyomány útján, mint a nép-
dalok vált ismertté. !

Idén augusztus 20-án 11. alkalommal
került megrendezésre  a Dunaföldvári
Országos Halászléfõzõ Verseny. Kiss
Lajos, fõszervezõ elégedetten állapította
meg, hogy fokozódik az érdeklõdés ha-
zánkban a verseny iránt. 

! SZABADOS SÁMUEL

Az ország különbözõ településeirõl ér-
keztek versenyzõk, például Székesfehér-
várról, Kecskemétrõl, Tolnáról. 46 fõzõhe-

lyet alakítottak ki, kb. annyit, mint a múlt
évben. Helyhiány miatt sokkal több jelent-
kezõt nem is lehetett volna fogadni. A
résztvevõk száma viszont nõtt, a csapatok
kísérete gyarapodott családtagokkal, bará-
tokkal, s a verseny egészét a családias han-
gulat határozta meg. Szintén nagyobb volt
az érdeklõdõk, nézõk száma. Fõleg
vidékrõl érkezett sok vendég, akiket a kí-
váncsiság és a finom ízek csalogattak vá-
rosunkba.

EEggyyrree  rraannggoossaabbbbáá  vváálliikk  aa  ffööllddvváárrii  hhaalláásszzllééffõõzzõõ  vveerrsseennyy

"

A tavalyi, széki táborozás után másod-
szor is Erdélyben tanultak táncokat, ha-
gyományokat, népdalokat a dunaföldvári
Ördögszekér Táncegyesület tagjai. Közel
hatvanan, gyerekek, fiatalok, felnõttek
július-augusztus fordulóján Gyimesben,
majd Nyárádselyén táboroztak.

! BALOGH EMESE

A nyárádselyei tánctábor ötletgazdája
Varga János, a Zalai Táncegyüttes vezetõ-
je volt, így a földváriak a zalaegerszegi és
baracsi néptáncosokkal közösen tölthettek
el itt majd' egy hetet. 

A tábort megelõzõen azonban az ördög-
szekeresek három napot Gyimesben töltöt-

tek, ahova a csoport mûvészeti vezetõit,
Rabóczki Anikót és Appelshoffer Jánost
évek óta szoros baráti, mûvészeti kapcso-
latok fûzik. A csángó kultúrát megkóstol-
tató három nap a táborozás legmaradan-
dóbb élményét nyújtotta. A csûrben, szé-
nában való alvás, a patakban mosdás, An-
na néni régi történetei, kürtös kalácsa, fris-
sen sült kenyere, a borjúvágás, az érintet-

len természet óriási örömöket, megható
pillanatokat és feledhetetlen élményeket
szerzett a csoport tagjainak, akik a gyime-
siek jóvoltából átélhették az eredeti kör-
nyezetben élõ zenére táncolás varázsát, az
élõ tánckultúra lenyûgözõ erejét. 

A szervezett tánctábor a Maros megyei
Nyárádselyén meghívott tanárokkal, au-
tentikus adatközlõkkel, délelõtti és délutá-
ni oktatással, esti táncházzal várta a föld-
váriakat. A hagyományteremtõ szándékkal
megszervezett tábor az egész falut meg-
mozgatta, minek köszönhetõen remek han-
gulatúra sikeredett az itt töltött hat nap. A
baracsi, zalaegerszegi és földvári táboro-
zók elsõsorban selyei székely forgatós tán-
cokat tanultak, de foglalkoztak mezõpani-
ti, dombói, vajdaszentiványi, nyárád-
magyarosi táncokkal is. !

TTáánncc  ttiisszzttaa  ffoorrrráássbbóóll
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Kiss Lajos a szervezés kapcsán ki-
emelte, hogy a város összefogása nélkül
nem lehetne már ekkora versenyt szervezni.
Szinte mindenki segített, aki a város közéle-
tében részt vállal valamilyen szinten. Meg-
volt a kellõ reklám is a médiában, az
idõjárás is kedvezett. Mindezek együtt ad-
ták a siker hátterét. A fõszervezõ szerint az
érdeklõdés nagyobb volt a korábbi éveké-
nél, ez a verseny színvonalát, rangját is
minõsíti. Az országos versenyeket nehéz
összevetni, mivel más jellegûek a balatoni,
vagy a tiszai rendezvények. A Duna-menti
versenyek körében a bajaival lehetetlen ri-
valizálni, de a fõszervezõ szerint a földvári
verseny a rangos második helyre tornázta
fel magát idén. Kiss Lajos vágya, hogy a
jövõben több földvári csapat induljon. 

Korábban több, idén csak két kategóriá-
ban osztottak díjakat, ponty, valamint ve-
gyes halászlé kategóriában lehetett nevezni.
A zsûri többféle szempontot értékelve, pl.
szín, íz, esztétikum, különdíjat is hirdetett.

A ponty kategóriában a Tolnáról érkezõ Ba-
jor László és stábja nyerte el az elsõ helye-
zettnek járó serleget. Bajorék negyedik al-
kalommal vesznek részt a versenyen, voltak
már harmadik helyezettek, múlt évben
pedig különdíjat kaptak. Idén végre meg-
született a hõn óhajtott siker. Receptjüknek
nincs különösebb titka, egyórás gyors ha-
lászlét készítettek, nem passzírozták, forrás-
kor adták hozzá a paprikát és tésztával tálal-
ták. A csapatkapitány szerint idén nagyon jó
volt az alapanyag, a hal és a paprika. Nagy
sikernek tekinti a gyõzelmet, hiszen szerin-
te a mezõnyben igen rutinos, több verse-
nyen már gyõztes stábok vettek részt, közü-
lük sokakat személyesen ismer. Õ maga
Tolnán már 21 éve szervez halászléfõzõ
versenyeket, de ott sohasem nyert, a sikerért
Földvárra kellett jönnie. Méltányolta és ne-
héznek tartotta a zsûri munkáját, mivel sze-
rinte az elsõ tíz étel közt minimális a kü-
lönbség, és ilyenkor a zsûri sokszor a pilla-
natnyi szájíz szerint dönti el a helyezéseket

- de más lehetõsége nincs. Jövõre szeretne
visszatérni, és megvédeni elsõségét. 

A Perkátáról érkezõ Matucza Gyula lett
az idei különdíjas. Hatodik alkalommal van
itt a Duna-parti rendezvényen, s kétszer elsõ
is lett. Sok halászléfõzõ versenyen indult
már, ahonnan általában díjazottként tért ha-
za, sok trófea díszíti otthon a szobát, van hát
viszonyítási alapja. A földvári verseny sze-
rinte a hangulatával tûnik ki a többiek kö-
zül. Családias jellegû, áttekinthetõ az egész
rendezvény. A résztvevõk egyik sátortól a
másikba járnak át, itallal, süteménnyel kí-
nálják egymást barátok, ismerõsök, vagy is-
meretlenek. Precíz a szervezés, minden
pontosan zajlik. Szép a környezet, a park és
a Duna. Örül a különdíjnak, de ha nem nyert
volna semmit, akkor is elégedetten és bol-
dogan távozott volna. Újabb barátokat, ta-
pasztalatokat szerzett. Ezeket a barátságo-
kat szeretné a jövõben tovább ápolni,
lehetõleg itt augusztus 20-án, Dunaföld-
váron. !

"

Lipták Ildikó, a Cantemus Vegyeskar
karácsonyi koncertjeinek rendszeres fu-
volista fellépõje önálló hangversennyel
mutatkozott be a városháza dísztermé-
ben 2008. augusztus 16-án. 

! BALOGH EMESE

A régóta tervezett önálló est Lipták Ildi-
kó szervezõmunkáját dicséri. Fellépõtársa-
it - akik Ildikóhoz hasonlóan a Váci Zene-
mûvészeti Szakközépiskolában tanultak -
õ kérte fel a szereplésre, s a mûsor prog-
ramját is a földvári fuvolista állította össze.

A  koncerten bemutatkozott Biskó Ágnes,
zongorista, illetve Vincze Viktória, fuvo-
lista, az est során zongorán közremûködött
Perémi Erzsébet.

Lipták Ildikó a Váci Zenemûvészeti
Szakközépiskolában érettségizett, második
éve a bécsi Vienna Konservatorium fuvo-
lista növendéke; tanára Alföldy-Boruss
Eszter. Távlati célja a fuvolamûvészi dip-
loma megszerzése, szimfonikus-, illetve
kamarazenekarokban való muzsikálás. 

Az est igazi örömjátéknak bizonyult, a
fellépõk a legkedvesebb darabjaikat szó-
laltatták meg, Lipták Ildikó elõadásában
többek között Debussy, Saint-Saens darab-
jait hallhatták a jelenlévõk. !

FFuuvvoollaahhaannggvveerrsseennyy  aa  vváárroosshháázzáánn

CCssoonnttookk
Ha alacsony a Duna vízállása kincsek
kerülnek elõ medrébõl. Malomkövek,
római építmények maradványai, és ren-
geteg, régen itt élt állat csontja. Egy
ilyen lelet került elõ a napokban. Kõrösi
Andrea zoológus beszél a csontról.

! KISS ÉVA

„Egy fiatal, de kifejlett mamut kereszt-
csontja került elõ a Dunából. Nemét nem le-
het megállapítani. Ezek az állatok kb. 15
ezer évvel ezelõtt, a felmelegedés következ-
tében kihaltak. A jegesedés idején hazánk

területén vastagbundájú, gyapjas állatok
nagy számban éltek, pl. jávorszarvasok,
gyapjas orrszarvúk, mamutok, õsbölények.
Szerették ezt a környéket, mert a Kárpát-
medence akkor is védett volt. A jégkorszak

nem azt jelentette, hogy állandó hó és jég
borította a tájat, hanem azt, hogy a nyarak
rövidebb, a telek pedig hidegebbek lettek,
az éves középhõmérséklet csökkent. 

A mamutok táplálékként különféle fûfé-
léket fogyasztottak, amit kikapartak a hó
alól. A jegesedés végén, a felmelegedés
kezdetén megváltozott a vegetáció és vele
együtt az állatvilág is. A vastagbundájú,
hidegtûrõ fajok északabbra vonultak, he-
lyettük délrõl és keletrõl más fajok: gím-
szarvasok, õstulkok, vadlovak vándoroltak
be. A Természettudományi Múzeum gaz-
dag anyaggal rendelkezik ezeknek a rég ki-
halt állatoknak a csontjaiból.“ !
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BBíírrttáákk  aazz  iirraammoott
Augusztus 16-án délután gyülekeztek a
várudvaron azok a fiatal zenészek, akik
a mûvelõdési ház által meghirdetett te-
hetségkutató fesztiválra jelentkeztek. A
program 18 órakor kezdõdött négy ze-
nekar részvételével. 

! SZIEGL ERIKA

Elsõként a solti Rocktár lépett színpad-
ra, õket a szintén solti Nightfall of the
Future követte, harmadikként a budapes-
ti Contrast és végül a pápai Speak Up
mutatkozott be a közönségnek. A zene-
karok egyenként ötven percig mutathat-
ták be tudásukat, melyet a végén szava-
zataival a közönség értékelt. A szomszé-
dos Solt zenekarai tagadhatatlan elõnyt
élveztek, hiszen a közönség soraiban
nyilván több solti rajongó ült, mint buda-

pesti vagy pápai. Ennek ellenére nagyon
szoros volt a verseny, hiszen a solti
Nightfall of the Future mindössze egy
szavazattal elõzte meg a szintén solti
Rocktár együttest. A harmadik helyezett
Contrast és a negyedik helyezett Speak
Up is csak néhány szavazattal maradt le a
gyõztes mögött. 

A saját meghatározásuk szerint dallamos
rockot játszó nyertes csapat mindössze
féléve alakult, és a nyár elején debütáltak
egy balatoni rendezvényen. Így a tehetség-
kutató verseny kapóra jött, a gyõzelem dí-
ja pedig (a Demoguru nevû cég ingyen el-
készíti az együttes bemutatkozó anyagát)
lendíthet az együttes karrierjén. A fiúk
örültek a gyõzelemnek és elismerték, hogy
ebben nagy része volt a két település, Solt
és Dunaföldvár közelségének.

A verseny után a Dunaföldváron már jól
ismert freak! együttes igazi buli hangulatot
teremtett; a kis számú, de annál aktívabb
közönség alig akarta õket elengedni. Az es-
ten résztvevõ fiatalok az alacsony részvétel
egyik okaként a Sziget Fesztivál utolsó elõt-
ti napját jelölték meg, de hangsúlyozták,
hogy a felújított várudvar gyönyörû környe-
zete és jó akusztikája egyre több hasonló
rendezvénynek kell, hogy helyet adjon. !

Versenyekkel, fesztiválokkal gazdagon telt
eddig a nyár a Löfan Mazsorett Egyesület
számára. Jelen írásunkban a nyár máso-
dik felének történéseirõl olvashatnak.

! BALOGH EMESE

Július utolsó két hetét a Löfan mazsoret-
tek egy csoportja Spanyolországban töltöt-
te. A lányok egy nemzetközi folklórfeszti-
vál kellõs közepébe csöppentek a fesztivál-
szervezõ jóvoltából, hiszen a rendezvényen
a vendéglátó spanyolok mellett török, me-
xikói, paraguayi, olasz, angolai, portugál
csoportok is felléptek.  Magyarországot  a
Löfan Mazsorett Csoport a Ceglédi Fúvós-
zenekarral karöltve képviselte. A Spanyol-
országban eltöltött két hét fellépései mellett
a csoport tagjainak módjukban volt megis-
merni más népek táncait, kultúráját, ismer-
kedtek a spanyol szokásokkal, eljutottak

Lisszabonba, Cannes-ba is.
Alig értek haza  Spanyolországból a

lányok, augusztus 10-én máris egy
hagyományteremtõ kezdeményezésen
léphettek fel  a dunaföldvári várudva-
ron. Ekkor rendezték meg ugyanis
Kiszliné Kristofics Szilvia és a
mûvelõdési ház munkatársa Szer Noémi
szervezésével az elsõ „Táncol a vár“ or-
szágos mazsorett versenyt.
Eredmények:
kadett solo:
I. hely Törteli Nadin 
VI. hely Rácz Viktória 
junior solo:
II. hely Bartalos Hajnalka 
III. hely Csizmadia Réka  
IV. hely Huszárik Tamara 
senior solo:
II. hely Csányi Petra 
V. hely Kovács Petra 
junior páros:
I. hely Bartalos Hajnalka -

Tumpek Nikolett 
IV. hely Csizmadia Réka- Tilli Fanni 
senior páros:
II. hely Kovács Petra- Huszárik Tamara 
III. hely Csányi Petra- Szakács Bernadett 
V. hely Rivnyák Viktória- Bodolai Katalin 
junior mini formáció:
I. hely Dunaföldvár- Löfan (Csizmadia
Réka - Tilli Fanni - Bartalos Hajnalka -

Tumpek Nikolett - Törteli Nadin) 
egyéb kategória:
I. hely Bartalos Hajnalka  
IV. hely Tumpek Nikolett 
kadett csoportos:
II. hely Dunaföldvár- Löfan ovis csoport 
junior csoportos:
I. hely Dunaföldvár-Löfan N
Csillag csoport
senior csoportos:
I. hely Dunaföldvár- Löfan
Delfin csoport 
II. hely Dunaföldvár- Löfan
Brill  csoport

Augusztus 19-én Dunaújvárosban a Fú-
vószenekarok és Mazsorettek XII. Nem-
zetközi Találkozóján vettek részt a Löfan
Mazsorett Egyesület tagjai. A látványos
programot a Városháza téren, a Vasmû
úton és a Dózsa Mozi elõtti téren bonyolí-
tották le a szervezõk. A nap során 14 fú-
vós-, illetve tánccsoport lépett fel, köztük a
földvári lányok is, akik a menetzene és
mazsorett felvonulás mellett a térzene ide-
jén is bemutatót tartottak a fõtéren.

Az augusztus 20-ai ünnepen három hely-
színen is felléptek a Löfan Mazsorett
Egyesület csoportjai: Dunaföldváron,
Baracson, Cegléden.

Augusztus 29-30-án Löfan Mazsorett
Egyesület legjobbjai ötödik alkalommal
képviselhették városunkat és hazánkat a len-
gyelországi Opole városában megrendezett
Mazsorett Európa-bajnokságon (IMA Euro-
pean Majorettes Championship).

NNyyáárrii  mmaazzssoorreetttt  eesseemméénnyyeekk
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Eredmények:
Botos solo 
kadett:
III. hely  Törteli Nadin
junior:
II. hely Bartalos Hajnalka
IV. hely Huszárik Tamara
senior:
VII. hely Csányi Petra
Botos páros
junior: 

VII. hely Bartalos Hajnalka -
Tumpek Nikolett

senior:
XI. hely Szakács Bernadett -

Csányi Petra
Pompon solo formáció
Junior:
VIII. hely Tumpek Nikolett 
IX. hely Bartalos Hajnalka     
Botos összetett csapatversenyben 
senior 

XI. hely Delfin csoport
Az Európa bajnoksággal egyidõben

rendezték meg ötödik alkalommal Nagy-
kanizsán a Bor- és Dödölle Fesztivált,
mely a gasztronómiai élvezetek mellett
kulturális programokban gazdag ese-
ménysorozat. A földvári lányok a Nagy-
kanizsai Ifjúsági Fúvószenekar meghívá-
sára érkezetek a dödölle fõvárosába,
ahol a közös menettel és bemutatóval
nagy sikert arattak. !

EErrddõõjjáárróó  ttúúrraa
Augusztus 15-én, pénteken a Diana Va-
dászhölgy Klub Tolna megyei tagjai
egynapos erdõjáró túrára vittek egy
busznyi iskolás gyereket a Lengyel-
Annafürdõi erdei iskolához. Mivel ne-
künk is van egy „Dianánk“ Völgyi Ág-
nes hivatásos vadász személyében, így
Dunaföldvárról 13 fõ, 11 gyermek és 2
felnõtt is részt vett a kiránduláson.

! NAGY ZSUZSANNA, TERMÉSZETVÉDÕ

SZAKKÖR VEZETÕJE

A program célja elsõsorban az volt,
hogy megpróbáljuk bemutatni, megszeret-
tetni a természetet, a vadon élõ állatokat a
gyerekekkel, illetve - ha csak egy napra is
- kimozdítani õket a nyári szünet egyhan-
gúságából. 

Dénes Margit, a Turisztikai és Termé-
szetismereti Központ és az erdei iskola
vezetõje fogadott bennünket. Rövid, játé-
kos bemutatkozással indítottuk a napot. 

Annafürdõn több tanösvény is bejárható,
mi a Hunyor tanösvényen mentünk végig,
amely 2,5 km hosszú és számos érdekes
látnivalót kínál. Rengeteg hasznos infor-
mációval gazdagodtak a gyerekek, többek
között megismerhették a különbözõ fafaj-
tákat, a bükköt, a tölgyet, a madárcseresz-
nyét és azok terméseit. A cserjék közül a
szúrós csodabogyó nyerte el a legtöbb
résztvevõ tetszését. Érdekes látványt nyúj-
tott a fára kúszott, megvastagodott boros-
tyángyökér is. Miután elértük a gyönyörû
horgásztavat, megpróbálkozhattunk a vízi-
pók-halászattal is, ami több-kevesebb si-
kerrel járt. 

Következõ állomásunk a tanösvény leg-
magasabb pontján álló kilátó volt, amely
230 méteres magasságban található, és in-
nen körbeszemlélve, a Tolnai Dombvidék
egy jellegzetes része jelenik meg a látoga-
tók elõtt. Folytatva utunkat elérkeztünk a

vadaskerthez, ahol karnyújtásnyi közel-
ségbe kerültek az egyébként rejtõzködõ
életmódot folytató hazai nagyvadfajok, a
gímszarvas, a dám és a vaddisznó. Érdekes
volt testközelbõl megszemlélni az agan-
csát tisztító dámot, a gyerekek élénken
kérdezgették túravezetõnket, hogy miért
véres az agancs és mik azok a foszlányok
rajta… Felmerült a - vadásztársadalom
számára egyik legjelentõsebb - kérdés,
hogy miért vadásznak. A gyerekeknek el-
mondták, hogy a vadászat egyidõs az em-
berrel, eleinte az élelemszerzés és az állat-
bõr hasznosítása volt a cél, napjainkban
pedig többek között azért van szükség a
vadászatra, hogy az állatok ne szaporodja-
nak szabályozatlanul, ne okozzanak a
mezõgazdaságban károkat, és a beteg, sé-
rült, oda nem illõ egyedek ne örökítsék to-
vább a hibás géneket. 

A fárasztó erdei túra után a kis csapatot
szabad tûzön fõzött ebéd várta, mindenki
jóízûen falatozott. A helyszín - talán az el-
helyezkedése miatt - igazán remek
lehetõséget nyújt a mozgásra, a természet
felfedezésére, anélkül, hogy a gyerekeket
félteni kellene a balesetektõl, esetleg elkó-
borlástól, így ebéd után mindenki szaba-
don fedezhette fel a környéket. A megbe-
szélt idõpontra két lovaskocsi gördült az
udvarra, amely másfél órás „körútra“ vitte
a gyerekeket. Elõször bementünk a faluba,

ahol megtekinthettük az Apponyi
grófok kastélyát, melyben most
mezõgazdasági középiskola mûkö-
dik. Lajos bácsi, egyik „sofõrünk“
bemutatta a gyönyörû park fõbb lát-
nivalóit, többek között a hatalmas
citromfenyõt, a muzeális jellegû
traktorokat és az igazi hungarikum-
nak számító szürkemarhákat. Utun-
kat erdei kocsikázással folytattuk. 

Mire visszaértünk, várt bennün-
ket a keramikus, aki röviden el-
mondta az agyagozás lényegét, az

agyag természetét, viselkedését. Mindenki
kapott egy darabot belõle, és nagy lendü-
lettel álltunk neki a gyúrásnak. Elõször ujj-
bábot - vaddisznót, rókát, volt, aki elefán-
tot -, majd laptechnikával készült emlék-
plakettet készítettünk. Idõközben kiderült,
hogy íjászok táboroznak az erdei iskolá-
ban, és meginvitáltak bennünket egy kis
íjászatra. Sikerélménnyel gazdagodott
mindenki, aki kipróbálta. 

Gyerekeink a nap végére fáradtan lógat-
ták az orrukat, arcuk kipirulva, de a busz
csakúgy harsogott hazafelé az énekszótól.
Miután elnyaltuk a fagyit, feltettem a kér-
dést, hogy ki érezte jól magát, és kórusban
zengte mindenki, hogy „Éééééén“. 

Összegezve azt gondolom, hogy a kirán-
dulás remekül sikerült, reméljük, elértük,
hogy a résztvevõ kicsik közelebb kerültek
a természethez, a vadhoz. A Diana Klub
tagjai fontosnak tartják a gyermekek pozi-
tív szemléletének kialakítását a természet-
tel, vadászattal kapcsolatban. Mi, ter-
mészetvédõ szakkörösök, pedig ebben is
látjuk a természetvédés ill. a természet
óvásának és tisztántartásának fontosságát.
Az oktatás, nevelés egyik állomása az „Er-
dei csalogató“ volt, de ezzel nem ért véget
a feladatunk, hiszen szeretnénk minél szé-
lesebb körben elfogadtatni a vadászat lét-
jogosultságát, a természet védését és meg-
óvását. !
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SZÜRETI FESZTIVÁL – IX. FÖLDVÁRIAK TALÁLKOZÓJA

DUNAFÖLDVÁR, 2008. SZEPTEMBER 19., 20., 21.
19. péntek 

19.00 Kórustalálkozó   a Barátok templomában 
Annamatia Nõikar Dunaföldvár, Cantemus Vegyeskar Dunaföldvár, Balatonföldvári 
Vegyeskar, Tiszaföldvári Pedagógus Kórus, Tiszaföldvári Férfikar, Erasmus Wiedman  
Chor Weikersheim

20. szombat
11.00 EXPÓ megnyitó - Sportcsarnok
14.00 Térzene 
14.30 A „Földvári pillanatképek“ fotókiállítás megnyitója – Fotópályázat díjátadás a Vármúzeum Galériában
15.00 Mazsorett felvonulás
16.00 „Földvári kavalkád“ - földvári csoportok bemutatói, 

Löfan mazsorett csoport mûsora, Mendi Ferenc és zenekara
17.00 Szüreti virtuskodás- tréfás vetélkedõ a földvári csapatok részvételével
18.00 Koncert 
19.00 Az óriás kondérban, Kovács János „Venesz-díjas“ mesterszakács által fõzött

„Földvári lecsós szüreti pecsenye“ elfogyasztása
19.30 A ZANZIBAR együttes koncertje
21.00 Tûzijáték
21.30 Generációk és Sergio Band buli

21. vasárnap
10.00 Ünnepség Weikersheim és Dunaföldvár testvérvárosi kapcsolatának

15. évfordulója alkalmából a Városháza Dísztermében
10.00 „Szüret ízei fõzõverseny“ földvári csapatok közremûködésével

a zsûri elnöke Kovács János „Venesz-díjas“ mesterszakács
11.00 „Vándormuzsikus, avagy a régi világ hangszereinek meséi“

Gulyás László bábos elõadása

Délelõtt: kézmûves foglalkozások, játszóház   

13.00 A fõzõverseny eredményhirdetése, majd a „versenymûvek“ elfogyasztása
14.00 SZÜRETI FELVONULÁS néptánccsoportok,

borlovagrend, lovasok, feldíszített kocsik, fogatok, gólyalábasok
15.00 Langaléta garabonciások vásári komédiája - Haragus mester cirkusza
16.00 „Földvári kavalkád“ földvári csoportok bemutatói
17.00 NÉPTÁNC GÁLA

Ördögszekér táncegyüttes Dunaföldvár, Levendula Mûvészeti Iskola Tánccsoportja, Vetõvirág 
Citeraegyüttes, Pyrgos Táncegyüttes Beloiannisz, Vasas Táncegyüttes Dunaújváros

A programok helyszíne a várudvar és környéke

Kísérõ rendezvények: Kézmûves vásár és bemutató a várudvaron, bor-, pálinka- és sajtkóstoló a várudvaron,
EXPÓ a sportcsarnokban, vidámpark a Rákóczi utcai iskola udvarán,

„Földvári pillanatképek“ fotókiállítás a Vármúzeum Galériában,
„Foltmûvek“ foltvarró kiállítás a Fafaragó Galériában

Információ:
Városi Mûvelõdési Központ Dunaföldvár

75/541-000, 541-001
www.dunafoldvar-muvhaz.hu
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A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet kedvezményes
TANÉVKEZDÉSI HITELLEL segít beiskolázási gondjain!

A hitel igénybe vehetõ: 2008. augusztus 15- tõl 2008. október 30-ig.
A hitel összege: minimum 100.000 Ft, maximum 200.000 Ft
A hitel futamideje: 100.000 Ft-ig 1 év, ezt meghaladóan 2 év.
A hitel kamata: számlával nem rendelkezõk esetén 14,5 %, 

2008. július 30-án lakossági számlával
rendelkezõ ügyfelek esetén 12,5%.

Hitelbírálati díj: számlával nem rendelkezõk esetén 2.000 Ft,
2008. július 30-án lakossági számlával
rendelkezõ ügyfelek esetén 1.000 Ft.

Kezelési költség: számlával nem rendelkezõk esetén egyszeri 
1%, 2008. július 30-án lakossági számlával 
rendelkezõ ügyfelek esetén egyszeri 0,5%.

THM tájékoztató jellegû: 100.000 Ft-os hitelfelvételnél számlával nem 
rendelkezõk esetén 22,60 %, 2008. július 30-
án lakossági számlával rendelkezõ ügyfelek 
esetén 18,98%.

Bõvebb felvilágosításért forduljon a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségeihez!

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósága

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyamok

folyamatosan, több szinten,
a kezdõtõl a haladóig.

! nyelvvizsgára és érettségire felkészí-
tés akkreditált vizsgáztató vezetésével
! új szolgáltatás: logopédiai szakren-

delés Bankó Andrásné vezetésével

beszédhibák, dyslexia,
diszgráfia javítása

tanulási készségek fejlesztése

További információ: (20) 34 64 289
Reg.sz.:17-0125-04
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KKéétt  hhaazzaaii  ggyyõõzzeelleemm

aazz  aauugguusszzttuussii  kkiicckk--

bbooxx  ggáálláánn

Idén már másodszor léptek fel hazai kö-
zönség elõtt a földvári kick-box egyesü-
let sportolói a városi sportcsarnokban.
A nagyszámú közönség kitûnõ hangula-
tot teremtett, végig lelkesen biztatta a
hazai kedvenceket. 

! SZABADOS SÁMUEL

Öt földvári öklözõ lépett ringbe ezen a
napon. Közülük Weinbach Terézia és Czo-
bor Zsolt pontozásos gyõzelmet aratott.
Szántó László, Weinbach László, Csuka
Ivett becsülettel végigküzdötte a menete-
ket, de a bírók pontozás alapján ellenfelei-
ket hozták ki gyõztesnek. Az ellenfelek ha-
sonló felkészültségûek voltak, többségük
még kezdõ, alig pár tétmeccsel a háta mö-
gött. Az összecsapásokon sok esetben a
pillanatnyi forma és néha a véletlen dön-
tött. Csizmadia Gábor a legrutinosabb
bokszoló sajnos sérülés miatt nem vett
részt a megmérettetésen. 

Igen értékesnek számított Weinbach Te-
rézia gyõzelme, mivel nála erõsebb fiziku-
mú, majd tíz kilóval nehezebb súlyú ellen-
féllel került szembe. Terézia beszámolója
alapján sokat segített neki a hazai közön-
ség, mivel szinte végigtombolták a mecs-
cset. „Tudtam, hogy itt csak fejben, jó tak-
tikával gyõzhetek. Az elsõ menetben óva-
tos voltam, igyekeztem kiismerni az ellen-
fél mozgását, gondolkodását. A pécsi lány
teljesen ismeretlen volt számomra, de nem
sok idõ volt az ismerkedésre, mert teltek a
percek, s támadnom kellett, hogy találato-
kat érjek el. A harmadik menet elején volt

egy hullámvölgy, amelyet a
nézõk észre is vettek, de itt
jött a segítségük, biztatni
kezdtek és ismét átvettem az
irányítást. Nagyon örültem a
gyõzelemnek, mert egy ke-
mény, jól felkészült ellenfe-
let sikerült legyõznöm.“ 

Czobor Zsolt mérkõzése
szintén a harmadik menetben
dõlt el. Zsolt remekül hajrá-
zott, fizikailag jobban bírta
az utolsó perceket, megérde-
melt gyõzelmet aratott. A
Budapestrõl érkezõ bírók
korrektül vezeték a meccse-

ket, kisebb hibáktól eltekintve, amelyek
nem befolyásolták a végeredményeket. 

Feja Tibor, edzõ meg volt elégedve ta-
nítványai teljesítményével. Októberben
újabb hazai bemutatót tervez hasonló kali-
berû ellenfelekkel. Fontos állomásai ezek a
találkozók a felkészülésnek. Õszre tervez-
ték a bajnokságon való indulást, de az edzõ
szerint kell még pár hónap a tapasztalat-
szerzéshez. Így az igazi megmérettetésre, a
bajnoki küzdelmekre valószínûleg márci-
usban kerül sor. A gálák a felkészülés és a
közönségszórakoztatás mellett fontos
utánpótlás toborzó feladatot is ellátnak.
Egy-egy sikeres bemutató után általában
feltûnik néhány érdeklõdõ fiatal az edzése-
ken, akik szeretnének csatlakozni a bok-
szolókhoz. Vannak akik pár alkalom után
abbahagyják, de a kitartóbbak csatlakoz-
nak a kerethez. !

EEggyyéévveess  aa  HHoolllleerr

UUttáánnppóóttllááss  FFCC

Augusztus végén edzõtáborozással ün-
nepelte fennállásának egyéves évfordu-
lóját a Holler Utánpótlás FC. Az egyesü-
let negyven focista-palántát nevel, az
óvodás korúaktól a tizenévesekig. 

! SZABADOS SÁMUEL

A keret három korosztályra tagolódik. A
táborozáson az idõsebbek vettek részt,
helyszíne Szalkszentmárton mellett egy
Duna-holtágból kialakított tó és környéke
volt. A szép környezet már önmagában ga-
rantálta, hogy a gyerekek jól fogják érezni
magukat a hét során. Holler Ferenc baráti
kapcsolatai révén választotta ki a hely-
színt, amely során meghatározó volt a tó-

parti szépen gondozott és rendszeresen ön-
tözött focipálya. A táborozás és az edzés
kellékeit nagyrészt a szülõk és a szponzo-
rok biztosították. 

A napirend fõleg az idõjáráshoz igazo-
dott. A nagy meleg miatt reggel héttõl ki-
lencig zajlott az elsõ edzés, délután öttõl a
második. A foglalkozások igen változato-
sak voltak, a szokásos erõnléti elemek
mellett szerepelt koordinációs gyakorlat,
pihentetésként elméletben taktika, mikor
le lehetett ülni pár percre és természetesen
sok foci. 

A táborozás nemcsak az évforduló ün-
neplését szolgálta, fõ feladata a felkészülés
volt a szeptemberben kezdõdõ bajnokság-
ra. Õsztõl már két fronton is helyt kell áll-
niuk a gyerekeknek. Az U 13-as korosztály
a 14 csapatot magába foglaló megyei baj-
nokságban indul. E kategóriában megyei
elsõ osztályú és NB III-as egyletek fiataljai
szerepelnek. A kilencévesek pedig a duna-
újvárosi régiós bajnokságban indulnak,
ahol fõként Fejér megyei csapatok szere-
pelnek. A több napos tábor célja volt az is,
hogy alaposabban megismerjék egymást a
keret tagjai. A csapatszellem, az egymásra
utaltság tudata ezekben a napokban alakult
ki és szilárdult meg. Lélektani haszna majd
az õszi sorozat meccseken kamatozik. 

Holler Ferenc az edzõi szerep mellett a
táborvezetõi tisztet is ellátta, amely nem
kis munkát jelentett számára nap mint nap.
Dicsérte a gyerekeket fegyelmezettségü-
kért, lelkiismeretes munkájukért. Kezdet-
ben tartott ettõl az egy héttõl, hiszen nem
kis dolog gyerekekkel hosszabb idõt eltöl-
teni, de az elsõ napok tapasztalatai meg-
nyugtatták. Hangulatosak voltak az esték,
a sátorban töltött éjszakák. A kilencórás ta-
karodó után még hosszú percekig zajlott az
„éjszakai élet“ a sátrakban. 

A földrajzi közelség miatt szinte napi lá-
togatók voltak a szülõk, akik mindig gyü-
mölccsel, üdítõitalokkal, édességekkel ér-
keztek, mennyiségük viszont a nap végére
jócskán megfogyatkozott. A táborozás
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napjaiban bõven jutott idõ pihenésre, szó-
rakozásra is. Az idõjárás kedvezett a für-
désnek, naponta többször is megmártóztak
a tó kellemes vizében a fiúk. A csúszdás
vízibicikli nem sokat állt a parton. Lehetett
horgászni is, nagy élményt jelentett a lo-
vaglás, valamint a közeli szürke marha te-
lep meglátogatása, az olimpia eseményeit
rendszeresen követték a táborlakók. A po-
zitív tapasztalatok tükrében Holler Ferenc
a szülõk jóváhagyásával, a gyerekek nagy
örömére a jövõ évi folytatás mellett dön-
tött. !

DDSSTTEE::  NNeemm  áálllltt

mméégg  öösssszzee  aa  nnyyeerrõõ

ccssaappaatt

Gyengén kezdte a bajnoki szereplést
megyei másodosztályú gárdánk. A nyári
jelentõs személycserék változásokat
hoztak a szakvezetésben és a játékos ke-
retben, de ezek gyümölcse úgy tûnik,
még nem érett be.

! SZABADOS SÁMUEL

A bajnokság szervezési problémák miatt
egy hetet késve, augusztus 8-án kezdõdött.
A sorsolás úgy hozta, hogy idegenben lé-
pett pályára elõször a csapat, mégpedig a
múlt évi bajnok Cikó ellen. Nehezebb el-
lenfelet nem is kaphattunk volna kezdés-
nek. A találkozón nem játszottunk aláren-
delt szerepet helyzetek adódtak mindkét
oldalon. Ellenfelünk viszont ezeket jobban
kihasználta. Az elsõ félidõ 0:0-ás döntet-
lennel zárult. A két egylet közti különbség
a második félidõben jelentkezett. Az 52. il-
letve a 65. percben védelmünk megingását

kihasználva a házigazdák kétgólos veze-
téshez jutottak. Nekünk is voltak helyzete-
ink a kapu elõtt, de mint Kovalovszky Zol-
tán, edzõ a mérkõzés után megállapította,
még nincs igazi befejezõ csatárunk. Nem
játszottak rosszul a fiúk, de a gólokkal
adósak maradtak. 2:0- ás vereséget szen-
vedtünk. Az elsõ forduló igazi örömét az
ifisták szerezték, nagy gólarányú 6:1-es
gyõzelemmel tértek haza. 

A hazai bemutatkozás sem ígért könnyû
meccset. A második fordulóban, az ezüst-
érmes Némerkért fogadtuk. Kezdésünk
erõteljes volt, a mérkõzés 7. percében Vö-
rös találatával vezetéshez jutottunk. Ez-
után is szervezetten játszottunk, ügyes tá-
madásokat vezettünk. A félidõ utolsó per-
ceiben viszont kiengedtünk, talán a félidõ
végét várva. A 43. percben akcióból, két
perc múlva büntetõbõl kaptunk gólt, 2:1-es
hátránnyal vonultunk az öltözõbe. A foly-
tatás hasonló képet mutatott, kiegyenlített
mezõnyjáték, a házigazdák igyekeztek az
eredményt tartani, mi gólt szerettünk volna
rúgni. Nem sikerült, ismét hiányoztak a
befejezõ csatárok. 1:2 -lett a végeredmény.
Bánatunkat csak a fiatalok 1:0-ás
gyõzelme enyhítette. 

A harmadik fordulóban a negyedik he-
lyezett Mórágy vendégei voltunk. Tudták a
fiúk, hogy kemény összecsapás vár rájuk.
Ennek szellemében kezdõdött a játék. A
védelmünk a félidõben egyszer ingott meg,
de ebbõl gólt is kaptunk egy kontratáma-
dás után, a 26. percben. Több gól nem is
esett az elsõ 45 percben. A folytatásban
mindent megtettünk az egyenlítésért. So-
kat támadtunk, játékunkban benne volt az
egyenlítés lehetõsége. A nagyon várt gól a
88. percben meg is született Princz fejesé-
vel. Sokan már a döntetlennek örültek, az
ellenfél viszont küzdött tovább. A

játékvezetõ 3 percet hosszabbított, ez lett a
vesztünk. A 93. percben lesgyanús gólt
rúgtak a mórágyiak. A játékvezetõ megad-
ta, ezzel el is dõlt a mérkõzés. Hajszálnyi-
ra voltunk a pontszerzéstõl. Piciny figyel-
metlenségünk 2:1-es vereséget eredmé-
nyezett. 

Nem sikerült még gyõznünk a szezon-
ban, de igen szoros eredményeket értek el
a fiúk. A gólszerzéssel van probléma, re-
méljük könnyebb ellenfelek ellen ez is
összejön. Idõ kell a csapatépítéshez, a fia-
talok beilleszkedéséhez. 

A fiatalok Mórágyon megszerezték har-
madik gyõzelmüket 3:2 arányban. A
Maronyai Gábor vezette ifisták eddigi tel-
jesítménye dicséretre méltó. !

GGyyõõzzeelleemmssoorroozzaattttaall

kkeezzddeetttt  aa  DDFFCC

Remekül sikerült ezüstérmes csapa-
tunknak a 2008/09-es bajnoki kezdet. A
nyitány Simontornyán volt, ahol az
újonc fogadott bennünket. A papírfor-
ma mellettünk szólt, tudtuk, hogy nem
lesz nehéz dolog a gyõzelmet megszerez-
ni. 

! SZABADOS SÁMUEL

A nyáron jelentõsen átalakult gárda ma-
gabiztosan kezdett. A 16. percben Böde
góljával vezetéshez jutottunk. Ezután a
vendéglátók voltak aktívabbak, tíz perc
múlva egyenlítettek. Szerencsére Fröhlich
találatával a félidõ vége elõtt sikerült ismét
megszereznünk a gyõzelmet. 2:1-es veze-
téssel fordultunk. Szünet után kissé leült a
csapat, sõt a papírforma is veszélybe ke-
rült. Az 56. percben egyenlített a Simon-
tornya, ezután játékuk is aktívabb lett. Vé-
delmünket kapkodás, támadásainkat bi-
zonytalanság jellemezte. Majd húsz perces
hullámvölgy után a hajrában szerencsére
sikerült a góllövésre koncentrálni. A 81.
percben Nagy Lajos büntetõbõl ért el gólt,
a befejezés elõtt pár perccel ismét Böde
volt eredményes. 4:2-es gyõzelmünkkel
ért véget a találkozó. A meccsen Fröhlich
nyújtott jó teljesítményt, aki gólja mellett
ügyesen szervezte a támadásokat a közép-
pályán. Az újonc Bödét két gólja dicséri.
Az ifisták 3:1-es gyõzelemmel mutatkoz-
tak be az új szezonban. 

Elsõ hazai fellépésünkön Gerjent fogad-
tuk, aki a múlt bajnokság egyik meglepeté-
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se volt. A mérkõzés elõtt rövid ünnepség
keretei közt a Megyei Polgárõr Szövetség
elnöke, Széles János komplett mezgarnitú-
rát adott át a csapatnak. A megyei szövet-
ség évek óta szponzorálja a DFC-t. Az
egyesület nevében Weiszgáber János, el-
nök köszönte meg a támogatást. A meccs
hazai támadásokkal indult. A gólra sem so-
kat kellett várni. A 8. percben Böde szer-
zett jó helyzetfelismerésbõl gólt, követ-
kezménye pedig az ellenfél aktivitása lett.
A gerjeniek szorgalmas munkája góllá
érett a 42. percben, 1:1-gyel fordult a
félidõ. A szünetben Kindl edzõ alaposan
felrázhatta a fiúkat. A második félidõ kez-
dete után két perccel az ellenfél kapusa a
hálóból szedte ki a labdát Schultheisz Nor-
bert találata után. Két perc múlva ismét
Norbi lõtt gólt, majd a 60. percben Böde
szaporította találataink számát, 4:1-re ve-
zettünk. A közönség és a csapat is örült a
gyorsan jött góloknak, de az öröm a figye-
lem lanyhulását jelentette. Ellenfelünk
mindezt ügyesen felismerte és kihasználta.
Az utolsó tíz percben két gólt szereztek,
szerencsére egyenlítésre már nem volt idõ.
Érdekes és gólokban gazdag meccset lát-
hattak a nézõk. Az utánpótlás 2:2-es dön-
tetlennel zárta a második fordulót. 

Augusztus 24-én Kakasdon vendégsze-
repelt a DFC. Erõs összeállításban lépett
pályára a gárda, de szükség is volt rá, mi-
vel nagyon kemény ellenfél várt ránk eb-
ben a fordulóban. Ezt a játék képe is tük-

rözte. Nem sok helyzet alakult ki a kapuk
elõtt, inkább a középpályán folyt a birkó-
zásszerû játék. A 60. percben megfogyat-
kozott a létszámunk, Fancsalit szabályta-
lanság miatt kiállította a játékvezetõ. Le-
het, hogy ez adott lendületet a gárdának.
Játékunk fegyelmezettebb lett, s megtör-
tént, amit senki nem remélt, Böde az utol-
só percben gólt szerzett. 1:0-ra gyõztünk
tíz emberrel. Szép teljesítmény volt. A fia-
talok magabiztosabbak voltak, 5:2-re nyer-
tek. 

A negyedik fordulóban Deccsel játszot-
tunk igazi rangadót idehaza. Ellenfelünket
a bajnokesélyesek közt emlegetik már a
szezon elején. Az elõjelek sem voltak ked-
vezõek, az ifisták elszenvedték elsõ vere-
ségüket 5:3 arányban. Ennek megfelelõen
alakult a játék képe a felnõttek meccsén is.
Vendégeink jutottak vezetéshez a félidõ
közepén. Szélsõjátékuk nagyon ve-
szélyes volt, nehezen lehetett tartani a
csatáraikat. 0:1-es hátránnyal folyta-
tódott a második 45 perc. A 61. perc-
ben Hargitai állt be csereként. A vál-
tás jónak bizonyult, emberünk két
perc múlva egyenlített. Cél most már
a gyõzelem megszerzése volt. Ehhez
viszont újabb gólt kellett szerezni.
Támadott szinte az egész gárda,
ebbõl lett a baj. A vendégek jobbszél-
sõje lehagyva védõinket helyzetet te-
remtett, amelybõl gólt kaptunk.
Mindez a 80. percben történt. Ismét

küzdhettünk a döntetlenért. Teltek múltak
a percek. Támadtunk, ellenfelünk jól véde-
kezett és kontrázott. Letelt a 90 perc, de
szerencsére a bíró 4 percet hosszabbított.
Tovább élt a remény.  A 94. percben a
játékvezetõ már a sípját emelte, mikor egy
váratlan helyzet nyomán Böde 17 méterrõl
váratlanul kapura lõtt. És csoda történt!
Kiegyenlítettünk. Kezdésre már nem is
volt idõ. Ismét Böde volt a gárda megmen-
tõje. 

Jó húzásnak bizonyult a madocsai csatár
leigazolása. Góljai értékes pontokat jelen-
tettek eddig a csapatnak. Nagy erénye,
hogy az utolsó pillanatokig képes koncent-
rálni, lesni a gólszerzésre alkalmas
lehetõséget.

Egyletünk négy forduló után még veret-
len. Ott vagyunk az élbolyban három
gyõzelemmel és egy döntetlennel. !

HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2008. szeptember 10., 24., október 8.,

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

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

www.hambalkoautosiskola.hu
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12. péntek

Wall-E

13. szombat

A sötét lovag

19. péntek

A boldogító talán

20. szombat

Hancock

Moziünnep
Jegyár: 450 Ft.

25. csütörtök

Ne szórakozz Zohannal

26. péntek

Mamma mia!

27. szombat

A hihetetlen Hulk

28. péntek

X-akták - Hinni akarok

Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával! BÜFÉ.

szeptember

Megkezdtük új, szuperprémium minõségû
tápok forgalmazását.

- TRAINER fitness tápok: allergiás, érzékeny kutyák, 
macskák számára.
- PROFILUM tápok: a különbözõ korú és fajtájú

állatok igényeinek megfelelõ választékban.
RRééggii,,  kkeeddvveelltt  áárruuiinnkk  ttoovváábbbbrraa  iiss  kkaapphhaattóókk..
Várjuk kedves
vásárlóinkat.

! Az elmúlt idõszakban Dunaföldvár
területén komoly bûncselekmény nem
történt, az augusztus hónap viszonylag
békés volt.

! Augusztus 13-án ismeretlenek bûn-
cselekményt követtek el egy idõs korú
dunaföldvári férfi sérelmére. Az ismert
sémát követve, magukat hivatali dolgo-
zónak kiadó elkövetõk több millió forin-
tot loptak el gyanútlan áldozatuktól. A
rendõrség kérése: ha ismeretlenek hiva-
talra, gázmûvek, vagy elektromos cégre
hivatkozva felkeresik önöket, kérjék,
igazolják magukat, és a szomszédok, ro-
konok figyeljenek egymásra, hogy ne
váljanak bûncselekmények áldozataivá.

! A gyümölcsérés ideje van. A
mezõõrök fokozottan ellenõrzik az érin-
tett területeket, de maguk a gazdák is so-
kat tehetnek egymás érdekében. Ha gya-
núsan közlekedõ ismeretlen jármûveket
látnak, a mezõõrök mellett értesítsék a
rendõrjárõrt a 06/ 30 278-9770-es szá-
mon. A járõr azonnal a helyszínre tud
menni, segíteni tudja a mezõõrök mun-
káját.

! A reggeli csúcsforgalomban nagyon
sok kisgyerek igyekszik az iskolába. A
legforgalmasabb belvárosi gyalo-
gosátkelõ helyeken rendõr segíti bizton-
ságos közlekedésüket, de a rendõrség ké-
rése: a nagyobb gyerekek és a felnõttek
is figyeljenek rájuk, a gépkocsivezetõk
pedig a szokottnál is óvatosabban, türel-
mesebben vezessenek, ne történjen bal-
eset.

SSoorrooss  hhiirrddeettééss

Van: tanári diplomám, boltvezetõi vég-

zettségem, 49 év tapasztalatom nõi

szemmel.

Keresek: változatos, nem ügynöki

munkát. Tel.: 75/341-998, 18.00-20.00

óra között.

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


