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Közéleti lap

Elhelyezték az M6-os autópálya II. fázisának alapkövét
Dr. Puch László, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
államtitkára, valamint Ken Reid és
Mészáros József az M6 Tolna Konzorcium képviseletében november 5-én
Dunaföldvár határától mintegy öt kilométerre, a seregélyesi út mellett helyezte el az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti 65 km-es szakaszának alapkövét. Az építési szakaszon nyolc autópálya csomópont, négy
pihenõhely és ötvenhét híd létesül. Az
ideiglenes forgalomba helyezés szerzõdés szerinti határideje 2010 tavasza.


ANDRÁS FERENC

A beruházás a köz- és magánszféra
partnersége (PPP) keretei közt valósul
meg. A 2008. június 17-i eredményhirdetésnek megfelelõen a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevõ az M6 TOLNA konzorcium lett. Július 17-én Szekszárdon került sor a projektindító dokumentum aláírására. A beruházás nettó értéke 118.62 Mrd Ft.
A szakasz teljes hosszában megindultak az építési munkálatok. Jelenleg a
cserjeirtás, fakivágás valamint a humusz
leszedése zajlik, illetve megkezdõdött a
földmûvek (töltések, bevágások) építése
is. A kivitelezõ az egyes hidaknál megkezdte az alapozások mûszaki kialakításának véglegesítéséhez szükséges próbacölöpök elkészítését, valamint elkezdõdött a szállításokhoz szükséges, jelenleg
nem szilárd burkolatú utak kiépítése. A
kivitelezési munkálatok a régészeti kutatásokkal összhangban az ütemterv szerint
haladnak.
A szakasz nyolc autópálya csomópontja közül mindegyik országos közúti kapcsolatot biztosít. A négy pihenõhelybõl
kettõ egyszerû, míg a másik kettõ komplex. Az ötvenhét hídból hat nagy völgyhíd. A szakaszon ezeken kívül harminckét aluljáró, tizennégy felüljáró és hat

vadátjáró is épül. A hatvanöt kilométeres
szakasz üzemeltetéséhez egy új üzemmérnökségi telep létesül.
Az alapkõletételen megjelent kivitelezõ cégek vezetõi valamint a közlekedési
tárca államtitkára egyaránt megerõsítették, hogy 2010-re Pécset, mint Európa
kulturális fõvárosát, autópályán is el lehet majd érni. 
(forrás: KHEM Kommunikációs Fõosztálya)

Tanácskozás az iskolaépítési
pályázatról

Polgárõr
elismerés

Október 15-én ülésezett az iskolaépítési
pályázatban érintett 3 település,
Madocsa, Bölcske és Dunaföldvár polgármestere. A megbeszélés annak a folyamatos elõkészítõ munkának a része,
ami a gyõztes elsõ forduló óta nagy
erõkkel folyik. Ez alkalommal az érintettek pontos ütemtervet készítettek,
amely tartalmazza mindazokat a szervezési, engedélyeztetési, hatósági eljárásokat, amelyek a második forduló elnyeréséhez szükségesek.





BAKSAY ERIKA

Ahogy azt Nagy Gáborné, Dunaföldvár
polgármestere elmondta, a pályázat gyõztesnek akkor minõsíthetõ, ha minden érintett aláírja a támogatási szerzõdést. Az elsõ
kapavágásra feltehetõen nem kerülhet sor
2009 õsze elõtt, ami komoly nehézséget jelent, mivel az átadás idõpontja mozdíthatatlan. 2010 decemberére az elszámolásnak is
meg kell történnie, vagyis a munkálatokat
2010. október végéig be kell fejezni. Ez egy
1 milliárdos, három helyszínen történõ beruházás esetében – ahol bontani, átépíteni,
felújítani is kell – nem egyszerû feladat.

Az érintett települések vezetõi úgy döntöttek, hogy az egyszerûbb, átláthatóbb bonyolítás érdekében konzorciumi szerzõdést kötnek, ahol Dunaföldvár lesz a gesztor, vagyis a kivitelezési munkálatokat,
pénzügyi bonyolítást, elszámolásokat
Dunaföldvár végzi. Egyetlen közbeszerzési eljárás lesz, egyetlen kivitelezõt választanak. A majdani kivitelezõnek szakmai
megbízhatósága mellett pénzügyileg is
erõsnek kell lennie, mivel a pályázat utófinanszírozású, vagyis a támogató csak a kivitelezés elkészültekor adja át az elnyert
pályázati támogatást. Mindaddig az önkormányzat finanszírozza az ÁFÁ-t, az önerõt, vagyis szüksége lesz (átmeneti) hitelfedezetre. 
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A napokban Budapesten vette át a Kopácsi Sándor Polgárõr Érdemrendet
Széles János, megyei polgárõr parancsnok. A polgárõrségen belül legnagyobb
kitüntetésnek számító elismerést az Országos Polgárõr Szövetség adta, ezzel is
elismerve Széles János sokéves polgárõri és irányítói tevékenységét. Az elismeréssel egy idõben két másik Tolna
megyei kitüntetést is átadtak, a Kiváló
Polgárõr kitüntetést László Krisztián
bonyhádi polgárõrnek, és a Kiváló Polgárõr Egyesület kitüntetést a Magyarkeszi Polgárõrségnek. 

Széles János

Érdekes leletek
November közepén véget érnek az M6os autópálya dunaföldvári nyomvonalának régészeti ásatásai. Közel két hektáron, három telephelyen végeztek terepmunkát a Nemzeti Múzeum régészei.
Ahogy azt Szente Gergely ásatásvezetõ
régész lapunknak elmondta, a harmadik, általuk vizsgált terület déli részén
igen gazdag és érdekes leletek kerültek
elõ.
SZIEGL ERIKA
A késõavar kori telepen a hetedik, nyolcadik század antropológiai és tárgyi maradványait találták meg a régészek. Az
avarok az eurázsiai sztyeppe nomád népe
voltak, akik a 6-8. század között Kárpátmedencei központú, erõs birodalmat irányítottak. A 9. században ez a birodalom
apró államokra hullott szét. Az avar nép
eredete, rokonsága, etnikai összetétele vitatott. A Kína melletti birodalmat létreho

Szente Gergely

zó hiungnukkal, heftalitákkal és zsuanzsuanokkal egyaránt kapcsolatba hozzák
õket. A krónikák az avarok három nagyobb vándorlását örökítették meg. Kárpát-medencei történetük során korai és késõavar korszakot különböztetünk meg. A
késõavarok egy részét a kettõs honfoglalás
elmélete magyaroknak tartja. (Sokan a magyarok elsõ bevándorlási hullámát látják
bennük.) A Dunántúlon a 870-es évekig,
az Alföldön Árpád honfoglalásáig, Horvátországban pedig a 950-es évekig éltek
avarok. Ma a Kaukázusban élnek.
Â
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László Krisztián, Bonyhád

Váradi Balázs, Magyarkeszi Polgárõrség

Â A Dunaföldváron talált leletek is alátámasztják, hogy nomád nép voltak, akik
fõként lótartással foglalkoztak. Az itt talált
nagy mennyiségû lócsont alapján feltételezik a szakemberek, hogy nemcsak kereskedtek a lovakkal, valószínûleg meg is ették azokat. A feltárt sírokban fõként felnõtt, de a mélyebben fekvõ részeken csecsemõ csontokat is találtak. Érdekességük,
hogy a közhiedelemmel ellentétben az
avarok nem voltak nagyon alacsonyak, a
170-180 cm magasságot is elérték. Átlag-

életkoruk 35-40 év volt, de a régészek találtak 55-60 évet megélt emberi csontvázakat is, abban a korban ennyi idõsen matuzsálemnek számítottak. A csontok állapota
alapján feltételezik, hogy sokat éheztek és
sokféle betegség tizedelte õket. A feltárt
kerámiák, használati tárgyak, ékszerek
alapján elmondható, hogy az itt élõk egy
szegény közösség volt, de például a sírokon belül a halottaknak cölöpökkel külön
kis „házat” építettek.
A Dunaföldváron talált leleteket a Nem-

zeti Múzeumban dolgozzák fel és katalogizálják, amelyek december elejétõl más hasonló leletekkel együtt ugyanott megtekinthetõk.
A régészek szerint az autópálya építések
rengeteg kárt tesznek a környezetben, eltüntetve olyan természeti és épített örökségeket, amelyek nem pótolhatók A kijelentés ugyanakkor ellentmondásos, hiszen az
építkezés nélkül nem valószínû, hogy a
dunaföldvári késõavar kori gazdag lelõhelyet valaha is feltárták volna. 

Pályázati figyelõ

kel a Leader program forrásaira pályázni
lehet. Ezzel az ütõképes koncepcióval 1,2
milliárd Ft-os forrásra pályázhatnak a
Kiss Lajos Csaba kistérségi menedzser
megalakult szervezetek, amelyet 7 év alatt
nemrégiben a Polgármesteri hivatal
kell felhasználni. Az elnyert,
dísztermében tartott tájéilletve elnyerendõ források
koztatót az elkövetkezõ
felhasználására alakult egy
idõszak pályázati lehetõséegyesület, melynek 4 fõs
geirõl, különös tekintettel
munkaszervezete koordinálja
a Leader elnevezésû proga pályázatokat.
ramra.
A program 4 lépcsõs. Az
 BAKSAY ERIKA
elsõ két lépcsõben a mezõgazdaság, a vállalkozások
Ahogy
elmondta,
a
fejlesztése a cél, a második
Leader program olyan kökét lépcsõben inkább a kiszösségi kezdeményezés,
vállalkozások és a turizmus
amely civil szervezetek,
fejlesztése kerül elõtérbe.
vállalkozások és önkorKiss Lajos Csaba
Jelen pillanatban két pályámányzatok számára nyújt
zat elérhetõ. Az elsõ mikro- és kisvállalkoforrásokat elképzeléseik megvalósítására.
2007-ben 21 település (Paks kivételével zások fejlesztésére kiírt pályázat, amelyet
a volt paksi járás, és Kalocsai Kistérség 8 azok a vállalkozások adhatják be, amelyek
települése) részvételével alakult meg a Du- 10 fõ alatt dolgoztatnak, az árbevételük
na Összeköt elnevezésû akciócsoport, nem éri el a 250 millió Ft-ot, illetve a meamely meghatározta azokat a problémákat, zõgazdaságból bejövõ árbevétel 50% alatt
lehetõségeket és elképzeléseket, amelyek- van, tehát inkább ipari vagy szolgáltató te-

vékenységet végeznek. Az elnyerhetõ legkisebb összeg 250 ezer Ft, a maximum kb.
10 millió Ft. A támogatás 60 %-os, tehát
40 % önerõ szükséges hozzá. A pályázati
célok között szerepel gépbeszerzés, ingatlanfejlesztés illetve minõségirányítási
rendszer bevezetésére irányuló elképzelések.
A másik pályázat a szállásadóknak szól,
a vidék jövedelemtermelõ képességének
javítását szolgálja. Pályázhatnak turizmusban érdekelt vállalkozások illetve civil
szervezetek, 25 millió Ft összegig, szintén
60%-os támogatással, panziók, falusi szálláshelyek, magánszállások létrehozására.
Önkormányzatokkal karöltve civil szervezetek – vadásztársaságok, horgásztársaságok, ökoturizmussal foglalkozó szervezetek – 100%-os támogatásra pályázhatnak.
A pályázatok október 15-én jelentek meg,
benyújtási határidejük november 30.
A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók
hozzáférhetõk az interneten az emva.hu-n,
illetve az FVM honlapján, és természetesen Kiss Lajos kistérségi menedzsernél. 

Rendkívüli testületi ülés

készülõ, Magyar László életérõl szóló kötet támogatásáról, amelyhez Dunaföldvár
önkormányzata 200 ezer Ft-tal járul hozzá.
A testület tárgyalt még a Dunavíz Kft.Paksi Vízmû vitájáról. A Paksi Vízmû –
mint a szennyvíztisztító üzemeltetõje – az
év elején 22%-os áremelést javasolt a
szennyvíztisztítás elvégzésére, amit a
dunaföldvári önkormányzat elfogadhatatlannak tart, ezért a Dunavíz Kft. most
megpróbálja megszerezni a madocsai
szennyvíztisztító üzemeltetési jogát.
A képviselõk döntöttek osztatlan közös
tulajdon megosztásáról, talajterhelési díjak
visszavonásáról, illetve elfogadták Jákli
Viktor lemondását a Mezõõrség felügyeletérõl. 

Október 14-én rendkívüli ülést tartott
Dunaföldvár képviselõ-testülete. Az ülésen történtekrõl Dukai István alpolgármester számolt be.
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Az elsõ napirendben a Vermek során
2006-ban leszakadt pince ügyérõl tárgyaltak a képviselõk. Habár az érintett területtel kapcsolatban per folyik, a testület most
úgy határozott, hogy nem vár a per befejezéséig, és megoldást keres arra, hogy a
környéken lakók megközelíthessék az ingatlanjaikat.

A második napirendben a képviselõk
belterületi utak felújításáról döntöttek. A
25.2 milliós (jórészt pályázati forrásból fedezett) beruházás a Május 1, a Móricz, a
Tó és a Puskás utcákat érinti. A kivitelezési munkálatokat a Soltút Kft. végzi, elõreláthatóan már az év végére elkészül az utcák közül három.
Az egyebekben szó esett a 170 települést
magába foglaló Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer legutóbbi ülésén elhangzottakról, a Piactér hasznosításáról
(amelyre legutóbb egy magyar tulajdonú
üzletlánc tett vételi ajánlatot), illetve egy
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Pályázati felhívás

Eladó
önkormányzati
telek


POLGÁRMESTERI HIVATAL

Katonasírokat gondoznak a gimnazisták
Három éve merült fel elõször az ötlet
Rabóczki Ildikó tanárnõ részérõl, hogy
akkori osztályával rendbe teszik a Fehérvári úti temetõ honvéd sírjait, ahol
1848-as és második világháborúban elesett katonák nyugszanak. Az akkori
vállalkozás olyan alkalom volt, amely
most folytatódik.


A Dunaföldvári Önkormányzat pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
70/2007. (III.27.) KT. számú határozata
alapján az alábbi ingatlanok licitálás útján történõ értékesítésére:
1. a dunaföldvári Pince köz 1. szám
alatt található 3544 hrsz-ú 1155 m2 területû telek
2. a dunaföldvári Iskola u. 12. sz.
(3202 hrsz.) alatt található 1490 m2 területû telek
Induló licit ára:
1. 3544 hrsz-ú telek 2.900.000 Ft+ÁFA
2. 3202 hrsz-ú telek 2.500.000 Ft+ÁFA
A részletes pályázati anyag 2008. október 21-tõl (kedd) vásárolható meg
11.000,- Ft/db áron a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénztárában. (hétfõcsütörtök 09-12 óráig)
A licitáláson az vehet részt, aki kiváltja a pályázati anyagot és a letéti díjat befizeti a Polgármesteri Hivatal pénztárába 2008. november 19. (szerda) 12 óráig.
A letéti díj összege:
1. 3544 hrsz-ú telek
145.000 Ft
2. 3202 hrsz-ú telek
125.000 Ft
A letéti díj: sikertelen pályázat esetén
a licitálást követõ 10 napon belül visszafizetésre kerül, sikeres pályázat esetén a
vételárba beszámításra kerül.
Az árverés idõpontja: 2008. november
20. (csütörtök) 14óra
Helye:
Polgármesteri
Hivatal,
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. (Nagyterem) 

SZABADOS SÁMUEL

Idén õsszel a tanárnõ ismét akciót szervezett október elején a sírok rendezésére.
Az elsõ próbálkozást elmosta az esõ, de
másodjára mintegy 25 diák és tanár gyûlt
össze a temetõben, és maguk hozta szerszámaikkal megkezdték a munkát. A parcellák felásása, gyomtalanítása, gereblyézése után a temetõ fenntartótól kapott õszi
virágokat ültették ki a sírokra. A kitakarított részleg így a halottak napja elõtt megújult.
A munka – a diákok életkorának megfelelõen – lendületesen és fiatalosan zajlott,
de a hely szelleméhez illõ méltósággal. A
tanárnõ szerint nem volt nehéz szervezni a
gyerekeket. Több osztályból állt össze a
majd harmincfõs létszám. A toborzásban
segítséget nyújtottak a tantestület tagjai is.
Értelmes célokra bármikor lehet mozgósítani a fiatalokat. Ismertté vált számukra,
hogy olyan sírokról van nagyrészt szó,
ahol nincsenek hozzátartozók, akik gond-

jukat viselnék. Több sírban nyugvó katona
neve ismeretlen, s az utókor kötelessége,
hogy számukra a kellõ tisztelet holtukban
is megadassék, ha mással nem, hát sírjaik
ápolásával. Ki-ki az idejének megfelelõen
egy-másfél órát dolgozott. Volt, aki magánóráját, edzését cserélte más idõpontra.
Munka közben többen elõször szembesültek a történelem viharos tragédiáival.
Mi az, hogy a neve nem ismert? Nem kereste a családja? Milyen fiatalon halt meg?
Vajon hogy érte a halál harc közben? Különös áhítat övezte a 48-as honvédtiszt sírját. Ilyen régi sírhelyet kevesen láttak még.
A szervezõk ezután rendszeressé szeretnék tenni az akciót. Legközelebb tavasszal
jönnének ki ismét a temetõbe. A résztvevõk többsége jelezte, hogy hajlandó máskor is eljönni. Úgy tûnik, a lelkes mag már
kialakult, a jövõben ehhez kell toborozni
újabb diákokat. 

Az esõ sem tudta elmosni a
szemétgyûjtést
Október elsõ szombatjára tervezett szemétgyûjtõ napot a vadásztársaság, a
Természetvédelmi Egyesület és a Mezõõrség. Évek óta õsszel és tavasszal rendeznek takarító napot városunk civil
szervezetei. A szombati egész napos esõzés lehetetlenné tette az aznapi munkát.
Az esõ estére elállt, s a meteorológia
másnapra csapadékmentes napot jelzett, ezt használta ki Tóthné Kalauz
Krisztina, a természetvédõk elnöke, s
este hírláncszerûen mozgósította az
érintetteket a másnapi akcióra.
SZABADOS SÁMUEL
Az eredmény meg is lett, kb. 25 fõ gyûlt
össze vasárnap reggel, s látott hozzá a
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munkához. A város zsákokat és gumikesztyûket biztosított a résztvevõknek. Ajánlott volt a gumicsizma és vízálló öltözék a
munkához, hiszen az elõzõ napi esõzés következtében sáros volt még a talaj, és vizes
a növényzet. Szerencsére, ahol homokos
volt a talaj, másnapra a víz nagy része felszívódott.
Â

Â A városba vezetõ utak menti területekre terjedt ki a gyûjtés. Szomorúan állapította meg a Természetvédelmi Egyesület
elnöke, hogy a korábbi évekhez viszonyítva semmivel sem lett tisztább Földvár külterülete. Elõfordul az is, hogy ugyanarra a
helyre hordanak ki egyesek szemetet,
ahonnan tavasszal, vagy a múlt évben már
felszedték. Ezeknek a személyeknek, úgy
tûnik, fix szemétlerakó helyeik vannak, természetesen tiltott helyen. A hulladék iratai
közt neveket, lakcímeket is lehetett azonosítani. Ellenük az akcióban részt vevõ mezõõrök által szabálysértési eljárás indul.
A választék igen széles: a háztartási gépektõl, bútoroktól kezdve az inggombokig

rengeteg hulladék kerül ki az erdõkbe, mezõre. Üvegek, mûanyag flakonok akár
vegyszereket is tartalmazhattak, veszélyt
jelenthetve a növény- és állatvilágra. A városvezetésnek tehát van mit tennie a jövõben. A szemetelés elleni harcban a fõ szerep azonban a lakosságra hárul. Tömegeknek kellene eljutni arra a felismerésre,
hogy magunknak ártunk, ha környezetünket szennyezzük. Régi beidegzõdéseket
kellene felszámolni, s eljutni arra a szintre,
hogy akár idõt és fáradtságot nem kímélve
csak a kijelölt helyeken rakjuk le szemetünket. Bezzeg Ausztriában… emlegetjük
gyakran. El lehet jutni, vagy minimum
meg lehet közelíteni azt a higiéniai színvo-

Puskaporos hordó

003-as sorszám. Faanyaga vastagabb,
abroncsai erõsebbek, mint egy normál boroshordóé. A
megtaláló felvette a
kapcsolatot a megyei múzeum munkatársaival. Valószínû, hogy egy ma már
igen ritka puskaporos hordóról van szó.
Mindennek vizsgálata folyamatban van. 



KISS ÉVA

Az elmúlt hetekben nagyon alacsony
volt a Duna vízállása, egy kiránduló felfedezett egy kisebb hordót, aminek egy része
kiállt a homokból. Az öven centiméter magas, harminc centi széles, körülbelül húsz
literes hordón jól olvasható az 1841-es évszám, látszik az osztrák kétfejû sas, és a

A kenyér
világnapja
„A kenyér gabonafélék, illetve kukorica
lisztjébõl sült, erjesztett tészta, az újkorban alapvetõ néptáplálék. Némileg különbözõ formában, de a világ minden
részén fogyasztják.” (Wikipédia) Kenyérgondokkal küzd, megette a kenyere
legjavát, elvesztette a kenyerét, csak
hogy néhány kenyeres szólást említsünk. Mindennapi életünk része. A világ
egyes részein csak ez jut az asztalra.


BAKSAY ERIKA

Idén negyedik alkalommal rendezték
meg a kenyér világnapját, mely alkalomból Dunaföldváron az Ihász Pékség szervezésében kis ünnepséget tartottak a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Az ünnepséget Nagy Gáborné polgármester nyitotta meg, mûsort adtak az óvodások és az általános iskolások, illetve
Kiss Erika dietetikus, táplálkozás-szakértõ
tartott elõadást.

Ahogy azt Ihász Kornélia elmondta, ez a
nap a kenyér tiszteletérõl szól. És, bár számára a kenyér üzlet is, mindig fontosnak
tartotta, hogy a pékség kutatással, fejlesztéssel, kísérletezgetéssel olyan termékeket
állítson elõ, amelyek minimális adalékanyaggal, sõt adalékanyag mentesen, a
legjobb alapanyagokból, a legjobb technológiával készüljenek. Hogy a kenyér legyen elérhetõ azok számára is, akik élelmiszer-allergiában, anyagcsere betegségben szenvednek.
A programok mellett a fõszereplõ természetesen maga a kenyér volt. A megjelentek nemcsak megcsodálhatták, meg is kóstolhatták az Ihász Pékség csodálatos termékeit, amelyek – amellett, hogy finomak
– még egészségesek is. 
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nalat, amelyet nyugati szomszédunk képvisel. Rajtunk múlik, hogy mikor.
150 zsák és egy konténer telt meg a vasárnapi nap során. A vadásztársaság és az
önkormányzat biztosított autókat az elszállításra. Folytatás tavasszal. Örömteli hír,
hogy a Magyar Közútkezelõ Kht. is támogatni fogja a jövõben az ilyen akciókat. Az
aktivisták pedig reménykednek, hogy legalább ott nem lelnek szemetet, ahonnan
most októberben eltakarították. 

Pályázati felhívás

Üzlethelyiség
bérbevételére
POLGÁRMESTERI HIVATAL
A Dunaföldvári Önkormányzat licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42 m2 alapterületû ingatlan (volt Biztosító)
Kikiáltási ár: 13.400 Ft/m2/év + Áfa
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal mûszaki irodája ad. (Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. tel.: 75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2008. november 5. – december 3. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal pénztárában (hétfõ-csütörtök 09-12 óráig)
Az árverés idõpontja: 2008. december
3. (Szerda) 14.00óra, helye: Polgármesteri Hivatal, nagyterem. Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. 
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

190 éve született Magyar László
„Én mindig szent kötelességemnek
tartottam édes Hazám javát és
díszét a tõlem telhetõ
minden módon elõmozdítani.”
(Magyar László levele a
Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez, 1861. december 25.)
190 éve született a neves Afrika-kutató,
akit méltán tartanak az Afrika-kutatás
egyik úttörõjének. A gyermekkorát
Dunaföldváron megélõ utazó nevét az
1956-57-es tanévben vette fel városunk
gimnáziuma, de emlékét a várudvari
szobor, emléktábla és egy utca is õrzi.
BALOGH EMESE
Magyar László Szombathelyen 1818.
november 13-án látta meg a napvilágot.
Horváth Anna és Magyar Imre csáktornyai
uradalmi tiszttartó házasságon kívüli kapcsolatából született, ezért a kor szokásai
szerint édesanyja nevén anyakönyvezték.
Az édesanya a szülés után három héttel
meghalt, a kisfiút anyai nagyanyja Szombathelyen, majd apai nagyszülei Dunaföldváron nevelték.
Középiskolai tanulmányait Kalocsán, a
piarista gimnáziumban kezdte, majd Szabadkán érettségizett, apja ezekben az években adoptálta õt. Az érettségi után rövid
ideig gazdasági gyakornokként apja mellett dolgozott, majd 1841 õszén a fiumei
tengerészeti akadémia hallgatója lett.
Már kalocsai, majd szabadkai diákkorában a tenger és a természetkutatás állt érdeklõdése középpontjában. Így szinte törvényszerû volt, hogy 1843-ban kalandvágyból a brazíliai Santosban beállt egy
spanyol csempészhajóra, amely az új-guineai vizekre indult. Késõbb másodkormányosnak szegõdött az Albatros nevû spanyol hajóra, amelynek kapitánya útközben
meghalt, így Magyarnak módjában állt elsajátítania a hajó önálló vezetését. Megfordult Szumátrán, Jáván. Madagaszkáron
sárgalázt kapott, amibõl a Jóreménység fokán gyógyították ki. Egy portugál kereskedelmi hajóval jutott Rio de Janeiróba, itt
ismerkedett meg Vámosi József debreceni
származású gazdag kereskedõvel, akinek
ajánlólevelével jelentkezett don Manuel
Rosas diktátornál, és a Buenos Airesben
letett sikeres vizsga után flottahadnagyi
rangot és állampolgárságot kapott.
Mikor 1845. augusztus 23-án az egye

Magyar László
Szombathely, 1818. november 13. - Ponto de Cujo
(Angola), 1864. november 9.

sült angol-francia erõk a Riachuel folyón
szétverték az argentin flottát, Magyar
László nagy szerencsével kerülte el a halálbüntetést. Ezt követõen egyetlen nagyhatalomnál sem kapott tengerésztiszti
megbízatást, ezért a Mato Grosso és az
Amazonas forrásvidékére tervezett expedíciót, amelyre a Magyar Tudós Társaságtól
kért anyagi támogatást, amit annak ellenére sem kapott, hogy a tervét Széchenyi István ismertette az Akadémia gyûlésén.
Az elutasítása után Afrikát választotta
úti céljául, és 1848 decemberében
Benguelában átvette a kalabári négerszultán, Trudodati Dalaber Almanzor flottájának fõparancsnokságát.
Mivel szervezetét megviselte az éghajlat, a kedvezõbb klímájú dél-afrikai Bihé
országába utazott. Itt az uralkodó, Kajaja
Kajangula feleségül ajánlotta neki 14 éves
leányát. A házasság létrejött; ez elõnyös
helyzetet teremtett Magyar László számára, mivel ezután fegyveres kíséret és nagyszámú személyzet állt a rendelkezésére.
Jelentõs kutatóutakat tett. Felhajózott a
Kongó folyó torkolatán; ezt a folyószakaszt elsõként írta le tudományos részletességgel. 1850-ben a Kuanza folyó forrásának felkutatására indult; 1852-ben David
Livingstone-nal akart találkozni, de ez néhány napos késés miatt nem valósult meg.
Végül 1855-ben Lobálországot kereste Â
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fel; innen küldött beszámolóját a Magyar
Tudományos Akadémián székfoglaló elõadásként olvasták fel és távollétében 1858ban az MTA testülete levelezõ tagjává, a
Bécsi Császári és Királyi Geographiai Társaság pedig rendes tagjává választotta.
Mivel 1857-ben fejedelmi apósát fegyveresek meggyilkolták, Magyar László fiával a portugál fennhatóság alatt álló
Benguelába menekült. Összegezte kutatásainak eredményét, összeállította dél-afrikai utazásairól szóló munkájának második
és harmadik kötetét.
Kutatási anyagának, útleírásainak, az általa készített térképeknek egy részét Hunfalvy János közremûködésével hazaküldte
a Magyar Tudományos Akadémiának.
Ezekbõl 1859-ben az Akadémia kiadásában jelent meg könyve, „Magyar László
dél-afrikai utazásai 1849–1857. években”
címmel.
Magyar László mindvégig hazájától re-

Kék Iránytû
2007 márciusában nyílott meg
Dunaföldvár központjában a Kék
Iránytû Utazási Ügynökség. Amikor
fél év múlva az iroda vezetõjével,
Stadler Melindával beszélgettünk,
nem sok jövõt jósolt az ügynökségnek.
Azóta eltelt egy év és úgy tûnik, egyre
több helybeli és környékbeli lakos fordul hozzá, ha utazni szeretne.


SZIEGL ERIKA

Sokan jöttek rá arra, hogy mennyivel
kényelmesebb helyben elintézni az utazással kapcsolatos teendõket, mint vidékre utazni ugyanazért a szolgáltatásért. Az ügynökség fogalma azt jelenti,
hogy nem saját utakat árul, hanem utazási irodák útjait közvetíti, fontos hangsúlyozni, hogy ellenszolgáltatás nélkül.
Az eltelt másfél év alatt az ügynökség
többféle szolgáltatással igyekezett a lakossági igényeket kielégíteni. A pogygyász- és balesetbiztosítás mellett rendelhetõ repülõ- és színházjegy, de sportrendezvényekre és koncertekre is lehet
jegyet rendelni. Az irodavezetõ tapasztalatai szerint a helybeliek leginkább a
tengerparti üdüléseket és a városlátogató programokat keresik, de az üdülési
csekk bevezetésének köszönhetõen a
belföldi szállásközvetítés is gyakori. 

Â mélte ügyének felkarolását, ez azonban

got a déli hemiszférában utaztam be, s
túl sokat késett. Az Akadémia csak 1868. amennyire elmetehetségem engedé, azt leíroktóber 5-én tudta meg, hogy az Afrika- tam geográfiai, statisztikai, politikai, etnográfiai tekintetben, - de Iskutató 1864. november 9ten tudja... mily nagy álén Ponto do Cuióban megdozattal, azért meglehet
halt.
csalatkozom, de én azt hiA hagyatéki anyag jelenszem, hogy még eddig
tõs része azonban máig
semmi európai utazó Afritisztázatlan körülmények
kában nagyobb térséget
között elégett. Így az Akanálamnál be nem utazott.
démia által remélt második
Én a dél-afrikai nyelveés harmadik kötet és ezzel
ket beszélve, vagy értve,
együtt naplótöredékek és
mindenütt tulajdon fegytérképvázlatok megsemveres szerecsenjeim által
misültek.
kísértetve, jó vagy rossz
Magyar László édesapmódon keresztülhatoltam,
jának írt levelében így vall
de igaz, hogy sok haszmunkásságáról:
nost és becsest hátra is
„Én majdnem 20 széleskelle hagynom, tán a legségi fokot és 30° hosszúsáMagyar László feltételezett sírja

érdekesebb gyûjteményt a természet historiájából, melyet valaha ember Afrika belsejében tehetende.
Azonban gondold meg édes atyám, engem semmi európai hatalmas kéz, vagy tudományos egyesület nem segített, csak mindent jó test-alkotásomnak és bihéi volt fejedelem közbenjárásának köszönhetek.
Kérded: mely nyelveket beszélek és írok?
A mûveltebbekbõl: portugál, spanyol,
olasz, francia s németet, az afrikaiakból
négy törzsök nyelvet u. m. ábunda, kalobár,
moluva, munyaneka és ezeknek sok dialektikusait, melyek itt inkább divatoznak.” 
(Felhasznált irodalom: Magyar László
afrikai utazásai - Szerkesztette: Véber Károly, Magyar utazók lexikona - Szerkesztette:
Balázs Dénes, Krizsán László: Magyar utazók Afrikában, Krizsán László: Afrika rejtelmes ösvényein - Magyar László)

Tûzvirág táncegyüttes

parlamenti képviselõk, és a város lakossága. Ezzel a programmal párhuzamosan zajlott szintén Brüsszelben a Duna menti országok bemutatkozása, amit Németország
rendezett, ahová szintén meghívást kaptunk. Tavaly a Honvéd együttes lépett fel a
mûsorban. Olyan sikerrel szerepeltünk,
hogy jövõre is meghívtak bennünket. A
fellépésekre korlátozott létszámmal utaztunk, nyolc párral szerepeltünk.
Legközelebb november 17-én a Magyar
Állami Operaház Táncpaletta címû mûsorában lépünk fel. Ez hagyományos programja az operaháznak, az idei lesz a XVIII.
Sztárgála. Mindig színvonalas mûsorokat
rendeznek. Az esemény fõvédnökei Keveházi Gábor Kossuth díjas mûvész, a balettkar vezetõje és Seregi László Kossuth
díjas, az operaház vezetõ koreográfusa.
Közel fél órát szerepelünk. Egy táncosnak
megtisztelõ feladat, hogy az Operában léphet fel. Fellépünk a török maskara számmal, az örkõi cigány tánccal, a kaukázusi
szóló lány, a dervis tánccal, és zárásként az
ír sztep tánccal. Még nem lesz vége az évnek, mert december 5-én adunk egy
egyórás mûsort a Kongresszusi Központban.
A most megjelenõ Tácmûvészet címû
folyóiratban szerepelünk, bemutatják az
együttest, és sokszínû repertoárunkat. Dolgozunk tovább, új mûsorszámokat készítünk. Kadir Sonuk jön decemberben, koreografál egy technikás, különleges kaukázusi férfitáncot. Készülünk az új, tavasszal
bemutatásra kerülõ mûsorunkra.” 

„Nézd a tánc nemeit,
mint festik játszi ecsettel
A népek lelkét s nemzetek ízeit.”
A paksi Tûzvirág táncegyüttes meghívást kapott az unió fõvárosában rendezett magyar kulturális program fellépõi
közé, az együttes október elején mutatkozott be Brüsszelben. Elõadásuk nagy
visszhangot váltott ki. Ezen kívül volt
még egy meghívásuk ugyanitt, errõl, illetve a táncegyüttes további fellépéseirõl, terveikrõl beszél Mádi Magdolna az
együttes koreográfusa, mûvészeti vezetõje.
KISS ÉVA
„2010-ben Pécs városa lesz az Európai
Unió kulturális fõvárosa, ez persze nem
korlátozódik csak Pécsre, az ország is bemutatkozik. Ennek a mostani programnak
is ez volt a célja: bemutatni a magyar kultúrát Brüsszelben. Több magyar elõadómûvésszel léptünk fel: énekesek, szólisták,
zenészek, színpadi elõadók szerepeltek,
néptánc együttes csak mi voltunk, a DélDunántúli Régiót együttesünk képviselte.
Annak idején, amikor az ország belépett az
Európai Unióba, csináltunk egy uniós mûsort. Balogh Kálmán cimbalommûvész átírta hangszerére az unió himnuszát, ami a
végén remek fordulattal magyar népzenébe, mezõségi táncba ment át. A himnusz
alatt a középsõ szólót táncoló lányhoz, aki

nek a szoknyája az unió zászlójából lett kialakítva, csatlakoztak a tagországok népviseletében lévõ táncosok, majd ahogy a zene váltott, és következett a mezõségi rész,
bejött a tánckar, és együtt táncolt mindenki. Mûsorunkat ezzel az unió elõtt tisztelgõ
számmal nyitottuk. Az évek során több ország táncát felvettük a repertoárunkba:
portugál, holland, olasz, ír táncokat mutattuk be. Ezekbõl is vittünk ki mûsorszámokat a magyar táncokon kívül.
Mûsorunk elsõ felében magyar számokat, többek között örkõi, szászsebesi cigány táncot, kalotaszegi duettet és egy virtuóz táncot, a Boka csikát mutattuk be.
Gesztusként a tagországok táncaiból állt az
elõadás második fele. A parlament elõtti
téren felépítettek egy sátrat és három napon keresztül ott zajlott Magyarország bemutatkozása. A mûsoron részt vettek a
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Gólyákat avattak az MLG-ben
Október végén régi hagyomány szerint
81 elsõ évfolyamos diákot fogadtak maguk közé jelképesen a felsõbb évesek a
gimnázium gólyabálján. Idén a gólyák
száma nagyobb volt, mivel a négy osztályos tagozat mellett szeptembertõl két
hatosztályos csoport kezdte meg tanulmányait.


SZABADOS SÁMUEL

Az esemény rendezõi, a nyolcadik és kilencedik osztályok hetek óta készültek a
jeles alkalomra. Az elõzõ napokban titkos
szavazással választották meg a királyi
párokat a kezdõ osztályokból. Az est rövid
mûsorral indult, ahol iskolai életképek, vidám történetek, ismert tv mûsorok paródiái emelték a hangulatot. A zenével, tánccal
tarkított jelenetek többször késztették tapsra a közönséget.
Ezután a gólyaeskü következett, ahol
szertartásosan fél lábon állva tettek fogadalmat a fiatalok, hogy betartják mindazokat az idõsebbek által ajánlott szabályokat,
melyek értelmében az elkövetkezõ idõ felhõtlen és gondtalan évek sorát jelenti majd
a gimi falai között. Az eskü után az MLG
induló közös eléneklése kis problémát je-

lentett a még kevésbé ismert szöveg miatt,
de a felsõbb évfolyamok kórusa kisegítette
a kisé megszeppent gólyákat.
Izgalmas perceket hozott a királyi párok nevének kihirdetése. Sokan sejtették
már a végeredményt, de így is születtek
meglepetések. A nyertesek fejére kerültek a koronák, majd egy klasszikus keringõ dallamaira nyitották meg jelképesen a bált az újdonsült párok. A tánc során kiderült, hogy a parkett még idegen
pálya a fiatalok számára. Néhány mozdulat jelezte csak, hogy keringõt próbáltak lejteni a párok. A jutalom torták sem
maradtak el, az „uralkodók” nagy kegye-

sen kiosztották a finomságokat „alattvalóik” közt.
Szintén a gólyabál ad alkalmat az újonnan érkezõ tanárok „befogadására” is.
Õsztõl két új pedagógus kezdte meg munkáját a gimnáziumban. Mindketten visszatérõk, hiszen az iskola diákjai voltak.
Kiszliné Kristofics Szilvia korábban a helyi általános iskolában tanított, az idei öszszevonás után a gimnáziumban matematika órákat tart. Bogár Judit a szegedi egyetemen magyar szakon végzett, jelenleg az
angol szakot folytatja. Dunaújvárosi kitérõvel került vissza Földvárra. A gimnázium mellett az általános iskolában is kapott
órákat. Örömmel jöttek ide tanítani, mivel
a közeg ismerõs volt. Jól esett nekik, hogy
kollegáik, volt tanáraik minden segítséget
megadtak beilleszkedésükhöz. Az est során nekik is esküt kellett tenniük, hogy
munkájuk során minden tekintetben csakis
a diákok érdekeit fogják szem elõtt tartani.
A tornaterem átrendezése után következett az igazi buli. Az iskola folyosóin feltûntek az öreg diákok is, a korábban végzett évfolyamok szétszóródott tagjai néhány évig
még visszajárnak az alma materba. A gólyabál kiváló alkalom a többiekkel való találkozásra. Többen beállnak táncolni, néhányan
nosztalgikusan jegyezték meg 19-20 éves
fejjel: „Bezzeg a mi idõnkben…” 

Cserkész szüreti bál a vadnyugat jegyében
Már több, mind tíz éve annak, hogy a
Dunaföldvári IV. Béla Cserkész Csapat október második hétvégéjén egész
napos programot szervez, amelynek
csúcspontja az esti mûsor és az azt követõ szüreti bál. Minden évben másmás kor hangulatát eleveníti fel a nap.
Múlt évben a 60-as évek hippi világát
idézték fel a fiatalok, idén a XIX. század végi Amerika könyvekbõl, filmekbõl ismert romantikus, kalandokban
gazdag western korszaka éledt újjá.


SZABADOS SÁMUEL

Korabeli ruhák, eszközök, szórakozási
szokások idézték a kor hangulatát. A
szervezõk tudatosan törekednek arra,
hogy ez alkalmakkor a cserkészek megismerjék egy-egy korszak kultúrtörténeti
értékeit és természetesen árnyoldalait is.
Már a reggeli órákban széles karimájú
kalapokban, farmerban, kockás ingben,

oldalukon játék colttal felszerelt fiúk, bõ
és hosszú szoknyát viselõ lányok ülték,
állták körül a kézmûvesek asztalait, s érdeklõdve figyelték, hogy a mesterek kezei közt miképpen ölt formát a fa, az
agyag, és más nyersanyag. A délelõtt legizgalmasabb programja a Duna-parti
aranymosás volt. Egy jó óra alatt kiderült, hogy milyen nagy energiát, türelmet
és hozzáértést igényel ez a napjainkban
már kihalófélben lévõ mesterség. Nem
tudni, bárki is lelt volna aranyrögöt, de
ha igen, akkor nagyon jól titkolta, nehogy a Mélyútban leselkedõ banditák kirabolják.
A kemény munka után mindenki számára jól esett az ízletes ebéd. Délután a
mûvelõdési ház udvarán folytatódtak a
programok. Korabeli játékok, virtusok
várták az érdeklõdõket. A kaszinóban
dollár ezresek cseréltek gazdát, színük
ugyan kicsit más volt, mint az eredetié,
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de hát a játék hevében ez ugyan kit érdekelt. Pörgött a golyó a rulettasztalon, hamiskártyások verték át egymást márvány
arccal. A bika rodeó igen veszélyes mutatvány volt, mivel a fából készült, s marhabõrrel letakart tákolmány nagyobb
testsúly alatt összeomolhatott. Szögverés, célbadobás a biztonságosabb játékok
közé tartozott. A nyugalomra és rendre a
seriff ügyelt, aki nem is lehetett más,
mint Széles Dániel, a cserkészcsapat parancsnoka. Tisztét nyár óta tölti be. Dr.
Ambrus Mariann hat év után adta át a parancsnoki posztot Daninak, akinek elsõ
feladata a nyári tábor szervezése és lebonyolítása volt. Az itt szerzett tapasztalatait használta fel a szüreti bál rendezése
során, ami szerinte bizony sok munkát és
figyelmet igényelt, már csak azért is,
mert sok vendég érkezett a kecskeméti
kerülethez tartozó településekrõl, például
Kiskõrösrõl, Ceglédrõl. A földvári Â

Evangélikus
Esték
Dunaföldváron


Â cserkészek parancsnokuk vezetésével
valóban mindent megtettek, hogy jól
érezzék magukat a helybéliek és a vendégek is.
A bográcsban készült vacsora elfogyasztása után a színpadé lett a fõszerep.
A vidám mûsor happy enddel ér véget, a
seriff leszámolt a kisváros nyugalmát

MOLNÁR IVÁN, LELKÉSZ

A sorozat következõ elõadója: Prof
Dr. Iván László, pszichiáter, gerontológus, országgyûlési képviselõ.
Elõadásának címe: Az idõsödés fenntartható testi-lelki egészsége
Helyszín: Mûvelõdési Ház Kisterme
(Dunaföldvár, Ilona u. 9)
Idõpont: 2008, november 21 (péntek)
17 óra.
A belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!
„..Az én házamat imádság házának
nevezik" (Mt 21,13)
A dunaföldvári gyülekezet felújított
templomáért ünnepi hálaadó istentiszteletet tart november 15-én (szombat) 16
órakor.
Igét hirdet: Lupták György, esperes
Rövid zenei résszel közremûködnek:
Lipták Ildikó, fuvola, Szin-podium, hagyományõrzõ együttes.
Helyszín: Evangélikus templom
(Templom u. 36.)
Az ünnepi alkalomra mindenkit sok
szeretettel várunk! 

Márton Nap a Várudvaron
November 11-e a népi kultúrában gazdasági határnapnak számított. Ezen a
napon terelték be a tavasztól õszig legeltetett állatokat, és ezen a napon zárultak
le az õszi betakarítási munkák. Ilyenkor
kóstolták meg elõször az újbort és vágták le a tömött libákat, az úgynevezett
mártonludakat.


SZIEGL ERIKA

A gazdasági szerepen túl népi hiedelmek
is kötõdtek az ünnephez, a disznóól tetejébe ágat szúrtak, hogy megvédjék az állatokat a pusztulástól, az elfogyasztott szárnyasok csontjaiból pedig a tél milyenségét
jósolták meg. Ma a Márton-napi libafogyasztás újra reneszánszát éli.
November 8-án, e jeles nap keretében
szervezett programot a Mûvelõdési Ház a
Várudvaron. Az Ispánház elõtti téren az
Ördögszekér néptánc együttes és a Szedtevette zenekar közremûködésével táncolhattak kicsik és nagyok, bent pedig Bálint

A mûvelõdés hete-a tanulás ünnepe
„A tanulás öröm, érték, felelõsség”
Népi kézmûvesség iránt fogékony
munkanélkülieket, álláskeresõket és pályakezdõket hívott a „Népmûvészeti értékek a Mezõföldön, Duna mentén" pályázati program keretén belül a Levendula Mûvészeti Egyesület a Magyar
Népfõiskolai Társaság támogatásával
2008. október 17-én és 18-án. A kétnapos rendezvénynek a bölcskei Faluház
adott helyet.


megzavaró banditákkal. Ezután már semmi nem gátolta a mintegy háromszáz fõs
közönséget, hogy táncoljon, mulasson
hajnal hasadtáig. Másnap senki nem irigyelte azokat a fiatalokat, akik a kora
délelõtti órákban álmosan, fáradtan - természetesen a parancsnok vezetésével nekiláttak a takarításnak. 

SZEMENYEI RÓZSA

A mikrotérségben érintettek mintegy ötven fõs létszámmal vettek részt a programon, Bölcskérõl, Dunaföldvárról és
Madocsáról. Elsõdleges cél volt „Hir-

detni a tanulás ünnepét, mert mindez szerves része az egymástól való tanulásnak, a
felnõttkori tanulás kultúrájának".A jelenlévõk megismerhették a népi kézmûvesség
fortélyait, és ki is próbálhatták azt gyakorlati foglalkozásokon a szakmai vezetõk segítségével.
A tûzzománcozást, ékszerkészítést Nagy
Judit Sárszentlõrincrõl, a csuhézást
Magyari Imréné Szabadbattyányból, a
vesszõfonást Csavajda Péter Dunaföldvárról, a korongozást Roll Henrietta Pécsrõl, a virágkötészetet Szõke Sándor
Dunaföldvárról hozta el és mutatta be az
érdeklõdõknek. Kerekasztal beszélgetés
folyt a népfõiskoláról, munkanélküliség-
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Aranka vezetésével a Márton-naphoz kötõdõ népi játékokat elevenítették fel a gyerekek. A Szent Rókus Borlovagrend újbort, a Kertbarátok pedig forralt bort kínáltak. Libasült ugyan nem volt, de mindenki
jóízûen falatozta a libazsíros kenyeret töpörtyûvel és lila hagymával.
Aki Márton-napon libát nem eszik,
egész évben éhezni fog, tartja a mondás.
Amennyiben szigorúan követni kívánjuk a
hagyományt, úgy 11. hó 11-én 11 óra 11
perckor tálaljuk a libasültet! 

rõl, kézmûvességrõl. A népfõiskolák kialakulásának történetérõl Hefner Erika
irodavezetõ beszélt. Fellné Szombati Csilla a Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltségébõl tájékoztatott a jelenlegi munkaügyi szabályokról. Erdélyiné Horváth Terézia a Levendula Mûvészeti Egyesület
elnöke a Népi Iparmûvészet jelentõségérõl és hagyományaink továbbélesztésérõl
tartott elõadást. A Kézmûves Népfõiskola
alkotásaiból rögtönzött kiállítás nyílt. A
záró ünnepséget néptánccal színesítette
Rabóczki Anikó és Czuppon Péter. Értékelve a két napot megállapítást nyert mindenki részérõl, hogy szükséges napjainkban az ilyen típusú találkozási pont. Így
teret kap a bennünk rejlõ tehetség, kapcsolat jön létre a szervezetek és intézmények között, és lehetõséget nyílik a párbeszédre, az élethosszig tartó tanulásra. 

Ezeréves hagyományok
Jó volt az idei szõlõtermés a Pannonhalmi Apátsági Pincészet ültetvényein is,
állította a földvári borklubban szép
számban megjelent vendégek elõtt Illés
Tamás, a Pannonhalmi Borház Kft. kereskedelmi vezetõje. Hazánk legrégebbi,
több, mint ezer éves hagyományokkal
rendelkezõ pincészete mutatkozott be
októberben városunkban.


SZABADOS SÁMUEL

A marketingvezetõ elõadásában utalt a
kettõsségre is, mely a legrégebbi hagyományú, illetve az egyik legfiatalabb pincészetként jellemzi a borászatot. Még az államalapítás elõtt Géza fejedelem által 996ban Pannonhalmára telepített bencés szerzetesek élesztették újra a rómaiak által a
Kárpát medencében meghonosított szõlõtermesztést és borászkodást. Évszázadokon át kiváló minõségû borokat termeltek a szerzetesek. Nekik köszönhetõen
terjedtek el hazánkban a rajnai és elzászi

Mûvelõdési ház
Novemberi programok
FOLYOSÓ GALÉRIA
Bucsányi Endre (grafikus) kiállítása
NOVEMBER 8., SZOMBAT, 15-18 ÓRÁIG
Márton nap a Várudvaron
Játszóház, kóstolók, táncház a Szedtevette
Zenekarral és az Ördögszekér táncosaival
Jegyár: 500
NOVEMBER 10-12., HÉTFÕ-SZERDA,
9-16 ÓRÁIG
Számítógépes tanfolyam
Minden, amit tudni akarsz az Internetrõl
A részvétel ingyenes
NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA
Párizs ege alatt
Zenés játék Edith Piaf életérõl a Bartók
Kamaraszínház elõadásában. Az elõadás
alkotói és szereplõi: Csadi Zoltán, Lapis
Erika, Gasparik Gábor, Polgár Lilla.
Közremûködik: Tótin Katalin (zongora) és
Mészáros Melinda (harmónika).
Jegyár: 1.500 Ft
Minden kedves Nézõ vendégünk egy pohár pezsgõre!

szõlõfajták, például a rizling és a tramini.
Az 1950-esévekben államosították a pincészetet.
Az új korszak 2003-tól kezdõdött, mikortól ismét az apátság mûködteti a vállalkozást. Ilyen értelemben valóban igen fiatal borászat, mely azzal is büszkélkedhet,
hogy napjainkban a legmodernebb technikai eszközöket vonultatja fel. Újonnan
épült pince, oxidációmentes tárolóedények, légmentes bortárolás a jó minõség
garanciája. A szõlõfajták fõleg a Dunántúl,
a Pannon táj klíma- és talaj viszonyaihoz
NOVEMBER 19., SZERDA,
9,15 ÉS 10,30 ÓRA
A kis hagymafiú története
Zenés mesejáték a Maszk Bábszínház elõadásában
Jegyár: 500 Ft
NOVEMBER 24., HÉTFÕ, 14 ÓRA
Filharmónia – ifjúsági
hangversenybérlet
Közremûködik: Pécsi Szimfonietta
NOVEMBER 30-TÓL, VASÁRNAPONKÉNT
15-18 ÓRÁIG
Adventi vásár a Várudvaron
Jöjjön el Családjával, Barátaival és élvezze a kivilágított Vár adventi hangulatát!
NOVEMBER 30., VASÁRNAP 17 ÓRA
Gyertyagyújtás a Béke téren a Díszkútnál
DECEMBER 1., HÉTFÕ, 19 ÓRA
Molnár Ferenc: Üvegcipõ
Vígjáték 3 felvonásban a Forrás Színház
elõadásában.
Rendezõ: Pataki András
Szereplõk: Dörner György, Bitskey Tibor,
Horváth Zsuzsa, Kinizsi Ottó
Jegyár: 2.000 Ft
Minden kedves Nézõ vendégünk egy pohár pezsgõre!
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igazodnak. Nagy területet foglal el a rizling és a tramini, de olyan nemzetközileg
ismert fajták is jelen vannak, mint a
chardonnai, a merlo. Bõ a választék a borokból is. A klub vendégei többek közt
megkóstolhatták az apátság miseborát, a
három fajtából készült Tricalis cuvée, és a
2006-os évjárat néhány hordós különlegességét is. A termelt bor jelentõs részét az
apátságot látogató, évi mintegy százezres
közönség fogyasztja. Miseborként kisebb
mennyiség fogy. Az ország néhány borházában, vinotékájában lehet hozzájutni még
a pannonhalmi borokhoz.
Borversenyekre ritkán neveznek, mert a
pincészet szerint az ezer éves tradíció kellõ minõségi garanciát jelent. Évenként
megrendezi az apátság a Pannon Bor
Mustrát, amely lassan az ország rangos
borversenyévé növi ki magát. Híres magyar vidékek borait is meghívják ez alkalomra. Jeles honi és külföldi szaktekintélyekbõl álló bizottság értékel. Sok más jó
minõségû bort megelõzve az idén egy helyi ital lett a legjobb, a Pannonhalmi Fûszeres Tramini. 
DECEMBER 14., VASÁRNAP, 18 ÓRA
Jazzmánia Big Band
Karácsonyi koncert a dunaföldvári Hegedû
Kamarazenekar közremûködésével
Jegyár: 1.000 Ft
Minden kedves Nézõ vendégünk egy pohár pezsgõre!

ADVENT A
VÁRUDVARON
NOVEMBER 30-TÓL,
VASÁRNAPONKÉNT

15-18 ÓRÁIG

Jöjjön el Családjával, Barátaival és élvezze a kivilágított Vár adventi hangulatát!
Adventi vásár
Forralt bor és tea
Kemencés lángos
Kiegészítõ program:
2008. NOVEMBER 30. 17 ÓRA
Gyertyagyújtás a város adventi koszorúján a Béke téren

Doktor Úr, az
erõs ember
A fiatalembert, akivel az interjút telefonon megbeszéltem, korábban sosem láttam. Persze ismerve a beszélgetés témáját, nagyjából tudtam, mire számítsak, de
a valóság minden elképzelést felülmúlt.
Sudár termet, 99 kg tiszta izom, szépen,
arányosan elosztva, de azért a felsõtesten
koncentrálódva. Hatalmas mellkas, elképesztõ karok és vállak, mindehhez egy
szép, szabályos, kopasz fej, kimondottan
jóképû arc, intellektuális szemüveg. Bogdán Róbert nemcsak imponálóan nagy és
szép, de valóban erõs is: világkupa gyõztes szkanderozó. Doktor úr, ahogy a
szkander világban ismerik.


BAKSAY ERIKA

Az átlagember azt gondolja a szkanderról, hogy kocsmai mûfaj, két erõs ember
virtuskodik valami kikötõben vagy a falunapon, egyik lenyomja a másikat, és
kész.
Pedig a szkander önálló sportág, külföldön sokkal ismertebb, mint idehaza. Valóban a kocsmából ered, az 1800-as évektõl
kezdve angol, ír kikötõkben intézték el így a
nézeteltéréseiket a tengerészek, ebben a
sportszerû formában próbálták meg eldönteni, ki az erõsebb. Az elsõ szkander világbajnokság is Angliában volt, 1960-ban. Egyébként személyesen ismerem azt az embert,
aki ezt a világbajnokságot megnyerte. 70 év
körüli, a mai napig aktív versenyzõ.
A szkander tehát sportág. Mik a versenyzés szabályai?
Szabvány méretû asztalon játsszák, amelyen két kapaszkodó és két, kb. 10×10-es
könyöklõpárna van, amirõl nem szabad lecsúszni. A mérkõzésnek idõkorlátja nincs,
tarthat egytized másodperctõl 20-30 percig
is, addig, amíg az egyik versenyzõ a másik
alkarját az asztalra nem fekteti.
A mérkõzések súlycsoportonként zajlanak, 50 kg-tól 90 kg-ig 5 kg-onkénti kategóriákban, 90-100 kg között, 100 kg fölött pedig már mindenki egy súlycsoportba tartozik.
Te melyik súlycsoportban versenyzel?
Nehézsúlyban, 99 kg vagyok, a kategóriám felsõ határán. Nem érdemes 100 kg fölé
menni, mivel ebben a kategóriában akár 200
kg-os versenyzõvel is összekerülhet az ember (van is ilyen, egy orosz versenyzõ).

Bartha Ferenc, Bogdán Róbert

Milyen a szkanderozás technikája?
Elõször is speciális edzést igényel az
izomzat kifejlesztése. Az ujjaktól haladva a
csukló, alkar, bicepsz, váll, hát izomzatának
fejlesztése a cél, egy, a testépítõktõl, erõemelõktõl erõsen különbözõ edzésmódszerrel.
Maga a technika alapvetõen háromféle:
belsõzés, külsõzés és tolás. Az én erõsségem
az erõs bicepszem miatt a belsõzés. A két
kezemmel egyszerre 50-50 kg súllyal bicepszezek, ami már extrémnek számít.
Szörnyen erõs vagy. És mennyire fegyelmezett? Mi történik, ha egy hétvégi szórakozás alkalmával beléd kötnek?
Békés embernek tartom magam, a sport
pedig fegyelemre tanít. És igen, erõs is vagyok, ami látszik is rajtam, de akad, aki ezt
kihívásnak veszi. Ilyenkor igyekszem békésen elintézni a dolgot, már csak azért is,
hogy megóvjam a másik felet.
Milyen fajta versenyeket szerveznek a
szkander-sportban?
Országos és nemzetközi versenyeket, ahol
5-10-15 ország sportolói szerepelnek. Napjainkban sok országban mûködik szkander
szövetség, Magyarországon kb. 1000 bejegyzett taggal, akik közül mintegy 300-an
versenyeznek is, 100-an komoly színvonalon.
Te hogy keveredtél ehhez a sportághoz?
Vékony, szálkás izmú gyerek voltam, elõször atletizáltam, 16 évesen junior magyar
bajnokságot nyertem gerelyhajításban, távolugrásban. Aztán boxoltam, utcai harcoztam, ketrecharcoztam, mindegyik kemény,
verekedõs sport. Egy sérülés miatt aztán abbahagytam ezeket, testépítéssel kezdtem
foglalkozni, aztán egy TV-mûsorban felfigyeltem a szkanderre és Szász Györgyre, aki
négyszeres világbajnok, a magyar szkander
nagy alakja. Felkerestem õt, és a véleményét
kértem, érdemes-e ezzel a sportággal foglalkoznom. Azt mondta, erõs vagyok, de nem
eléggé. Nála kezdtem edzeni, egyhavi edzés
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után egy magyarországi bajnoki fordulón 2.
lettem. A javaslatára költöztem Angliába,
tagja lettem egy ottani klubnak, dolgoztam
és keményen edzettem. Az ott eltöltött másfél év alatt 7 nemzetközi versenyen vettem
részt, egyszer voltam 2., a többi versenyt
megnyertem. A németországi Over The Top
világkupán a német Európa-bajnokot, a világranglista 3. helyezettjét vertem meg kemény küzdelemben és lettem elsõ.
Az angliai évek nagyon tanulságosak voltak: olyan embereket ismertem meg, akik a
világ szkander sportját meghatározzák. Magyarországon kevesen ismerik õket, de a világ más tájain, fõként Amerikában és Angliában sok embernek mond valamit John
Brzenk, Niel Pickup, Julien Cini neve, csak
hogy néhányat említsek. De ne hagyjuk ki a
legnagyobb magyar versenyzõket sem: Kovács Péter, Kelemen László, Szász György,
és még sorolhatnám azokat, akik sokat tettek
azért, hogy a szkander hazánkban is elterjedjen.
Hogyan juthat ki egy versenyzõ egy versenyre?
Vannak meghívásos és nevezéses versenyek, pénzdíjasok, és a nélküliek. A pénzdíjas versenyre kvalifikálnod kell magad, itt
szabadabb a verseny, például nincs doppingvizsgálat. Eléggé tanulságos, hogy sok versenyzõ nem is indul olyan versenyen, ahol
van. Nem nehéz kitalálni, miért.
Mennyire jellemzõ a dopping erre a
sportágra?
Mint minden sportban, itt is nagyon elterjedt. A szkanderhez hatalmas erõkifejtés
kell, komoly izomzat, robbanékonyság. Sokan megtámogatják magukat a szerekkel,
ami bizonyára segít is valamennyire, de milyen áron.
Ezek szerint te nem használsz illegális
szereket? Persze mit is mondhatnál
erre…
Egyfelõl ennél többet ér a vesém meg a
májam, másrészt hiszek a saját erõmben
meg a kitartásomban: én így is gyõzni tudok, és világbajnok leszek.
Eltökélt ember vagy. Mi hajt?
Gyõzni akarok, elsõ akarok lenni, azt akarom, hogy a 2 és fél éves kisfiam büszke legyen rám. Ennek érdekében minden áldozatra kész vagyok, és ezt a saját erõmbõl
akarom tenni. Heti 6×3 órát edzek speciális
gépeken, ezért utazom Fülöpszállásra, Budapestre, de bárhová, ha kell. Egészségesen
táplálkozom, nagyon vigyázok az elfogyasztott táplálék összetételére (ebben a családom is segít), és használok minden Â

Â olyan táplálék-kiegészítõt és vitamint,
ami legális és nem ártalmas. Havonta kb.
100 ezer Ft csak az, amit megeszem.
Pénzdíjas versenyekrõl beszéltél, de ezek
szerint maga a felkészülés is eszi a pénzt.
Az aktív versenyzés igen sokba kerül. A
táplálkozáson kívül drága a sok utazgatás, a
gépek, és az évi 5-6 versenyre is ki kell valahogyan jutni. Nemrégiben két kiváló
szponzorra is szert tettem, akiknek sokat köszönhetek. A németországi világkupára
Bartha Ferenc (Bartha Kft.) segítségével si-

került kijutnom, ezért is adtam neki a kupát,
amit elnyertem. És éppen holnap indulok
Lengyelországba, a Varsói Világkupára,
ami egy 20000 dollár pénzdíjú verseny,
Morva Imre (Gemenc Állványozó Kft.)
szponzorom segítségével.
Egyébként mostanában értem el azt a
színvonalat, hogy bizonyos versenyekre már
meghívnak, szállást és útiköltséget biztosítanak, ami nagy szó.
Terveid?
Most megyek a lengyelországi versenyre,

novemberben pedig a magyarországi
Fittparádé elnevezésû nemzetközi versenyen veszek részt. Tavaszra Las Vegasba
kvalifikáltam magam, ami egy 100 ezer dolláros díjazású verseny, plusz a gyõztes még
egy Volvo kamiont is hazavihet.
Mi a végsõ célod?
A legjobbnak lenni. Ehhez bizonyára vannak velem született adottságaim is, de rengeteg munka is fekszik benne, sok akarat és elszántság. Mindent el fogok követni, hogy ez
sikerüljön. 

DSTE: Értékes
idegenbeli pontok

Ifistáink viszont nagy arányú, 8:1-es gyõzelmet arattak.
A következõ fordulóban a listavezetõ
Kölesdet fogadtuk Itt sem volt sok esély a
pontszerzésre, a meccs mégis szoros eredménnyel zárult. A bajnokesélyes gyorsan dûlõre akarta vinni a dolgot, az elsõ félidõ 30.
percében már két góllal vezettek. Ezután
meglepetésre kissé alábbhagyott a lendületük, kiegyenlítetté vált a játék. Fordulás után
tíz perccel csatárunkat buktatták, büntetõhöz
jutottunk, melyet Búza biztosan értékesített.
Egy gólos hátrányunkat igyekeztünk ledolgozni, ehhez támadnunk kellett, a vendégek
védelme viszont jól zárt. A végéhez közeledve idegesebb lett játékunk, helyzeteinket sem
tudtuk kihasználni. Maradt a 2:1-es végeredmény. Tisztességes eredményt értünk el az
elsõ helyezett ellen. A fiatalok viszont sikerrel szerepeltek, 2:1-re gyõztek.
Ezután két idegenbeli fellépés következett
egymás után. Október 23-án az ünnepnapon
hétközi fordulót rendeztek, Bátaapátiban léptünk pályára. A házigazdák a 7. helyen áll-

tak. Gyorsan kiderült, hogy két, nagyjából
azonos képességû gárda játszik egymással. A
félidei eredmény 0:0 lett. A folytatás során
érezték a fiúk, hogy van keresnivalónk. A 65.
percben Búza szép kapás-lövéssel megszerezte számunkra a vezetést. Ahogy múlt az
idõ, egyre idegesebb lett a hangulat, a házigazdák mindent egy lapra téve támadtak. A
88. percben szabadrúgásból egyenlítettek.
1:1-es döntetlennel tértünk haza, de csak pár
perc hiányzott az idegenbéli bravúrhoz.
Ifistáink 4:3-ra gyõztek.
Pár nap pihenõ után a hétvégén Pincehelyen folytattuk bajnoki szereplésünket. A
szintén középcsapatnak számító ellenfél otthonában pontszerzési esélyeink voltak. Védelmünk hibájából 11-eshez juttattuk a házigazdákat a 21. percben. Egy gólos hátránynyal kezdtük a második félidõt. Erõnlétünkön érzõdött, hogy van esély a gólszerzésre.
Középpályásaink rendre labdákat szereztek.
Érett a gólunk. A 74. percben szöglet után
zárlat támadt a hazai védelemben, a labda
ide-oda pattogott, Pasker ismerte fel a lehetõ-



SZABADOS SÁMUEL

Október elsõ felében a tabella éllovasaival
mérkõzött csapatunk, a papírforma nem mellettünk szólt. A 9. fordulóban Kisdorogon
léptünk pályára. Vendéglátónk az élmezõnyhöz tartozik, a 3-4. hely környékén. Erõteljes
hazai rohamokkal indult a meccs, eredménye
gól lett. A 18. percben megszerezték a vezetést. Gyorsan rendezni kellett sorainkat, nehogy újabb gólt kapjunk. Lazult a szorítás,
sõt a 33. percben egy szöglet utáni zavarban
Benediktinek sikerült egyenlítenie. Ez maradt a félidõ állása is. Szünet után kiegyenlített játék folyt a pályán. Ahogy teltek, múltak
a percek reménykedni kezdtünk a pontszerzésben. Az utolsó pillanatig nyílt volt a küzdelem. Sajnos a lefújás elõtt 3 perccel egy
kapura lövés után a lécrõl a hálónkba pattant
a labda. A továbbiakban már nem változott
az eredmény, 2:1-es vereséget szenvedtünk.

12.

séget és közelrõl a hálóba kotorta a labdát.
Egyenlítettünk. A hátralévõ idõben mindenki azt várta, hogy mindkét gárda támadni
fog, a gyõzelemre tör, de a játék képe alapján
inkább a biztonságos védekezés jellemezte a
játékot. Nekünk jó volt az 1:1, lassan a házigazdák is beletörõdtek az eredménybe. Másodszor sikerült pontot hozni vendégként
egy hét alatt. Az utánpótlás 3:1-es vereséggel
tért haza.
A pontszerzés és a javuló játék önbizalmat
adott a fiúknak a folytatásban. November elsõ vasárnapján Nagymányokot fogadtuk, a
tabella 5. helyezettjét. Az elõjelek nem voltak kedvezõek, mert a fiatalok 6:2-re kikaptak. Vendégeink játékán látszott, hogy túl
magabiztosan, s kisé könnyelmûen veszik a
meccset. Higgadt játékunkkal lassan mezõnyfölényt harcoltunk ki, s kimondottan jól
játszottunk. A 30. percben ügyeletes góllövõnk, Búza talált a hálóba. A félidõ furcsa
dolgot hozott, a földvári fiúk szétesõen, kapkodva folytatták a játékot. Érthetetlen volt a
visszaesés. Ellenfelünk vette át a játék irányítását. Védelmünkre nagy nyomás nehezedett, de a csapatkapitány, Princz Zoltán
ügyesen szervezte a hátsó alakzatokat, s lelkes játékával erõt adott a fiúknak a megújuláshoz. Az utolsó negyedórában ismét átvettük az irányítást. A 80. percben Pasker hatalmas fejes góljával már 2:0-ra vezettünk. Az
utolsó percekben végig nyomás alatt tartottuk a nagymányoki kaput, erõnlétben is ellenfelünk fölé kerekedtünk. 2:0-s gyõzelmünk megérdemelt volt, s végre a hazai közönség is láthatta, hogy több van ebbe a társaságban, mint amennyit a tabellán elfoglalt
helyünk mutat. 

DFC: Sokkoló vereség
Bölcskétõl


SZABADOS SÁMUEL

Megyei elsõ osztályú csapatunk a 9. fordulóban Zombán lépett pályára. Vendéglátóink
a tabella alsó régiójában foglalnak helyet. Mi
voltunk kezdeményezõbbek a játék elején. A
9. percben Hargitai ügyes kiugrás után szerzett gólt. Nem sokáig örülhettünk a vezetésnek. A 24. percben védelmünk megingott, ellenfelünk egyenlített. A továbbiakban helyzetek adódtak mindkét oldalon, az eredmény
a félidõben 1:1 maradt. Fordulás után egy
ideig még bírta az általunk diktált egyre nagyobb iramot a Zomba. Az 52. perctõl megkezdõdött a földvári gólgyártás. Berényi

szerzett két gólt, egyet szabadrúgásból, majd
Fröhlich 30 méterrõl lõtt nagy gólt. Már 4:1re vezettünk. A pálya eléggé mély talajú és
vizes volt, ez nekünk kedvezett. A 78. percben a csereként beállt Lamm növelte elõnyünket, a 6:1-es végeredményt Nagy Lajos
állította be a 89. percben. A fiatalok 2:0-ra
kaptak ki ezen a találkozón.
A következõ hétvégén Tolnát fogadtuk.
Játékos keretük jelentõsen kicserélõdött az
utóbbi években, sok fiatalt vonultattak fel
kezdõ csapatukba. Több támadást vezettünk
az elsõ félidõben, érezni lehetet, hogy védelmük sebezhetõ. Ez a 44. percben be is igazolódott, Schulteisz Attila találatával 1:0-ás vezetésünkkel zárult a félidõ. A második 45
percben szintén mi játszottunk fölényben.
Nagy Lajos az 52. percben büntetõvel növelte elõnyünket. A további játékidõben kissé
lassítottunk, több gól nem született, 2:0 lett a
végeredmény. Az ifisták meccse 4:0-s vereségünkkel zárult.
Õcsényi vendégszereplésünk elõtt mindenki nehéz mérkõzésre számított. Az aggodalom beigazolódott. A hazaiak végig aktívabbak voltak, mi pedig fáradtan játszottunk.
Mindkét félidõben kaptunk egy-egy gólt,
melyeket az ellenfél szép akciói elõztek meg.
Nagyobb koncentrációval talán mi is tudtunk
volna gólokat szerezni. 2:0-s vereség volt a
vasárnap mérlege.
A 12. forduló az utóbbi évek legfájóbb vereségét jelentette játékosnak, szurkolónak
egyaránt. A listavezetõ Bölcskét fogadtuk. A
feszültség egész héten érzõdött. Mondogatták többen, hogy nem mi vagyunk a meccs
esélyesei, Bölcskének nagyon jó gárdája van.
Edzõjük, az elõzõ szezonban még a földvári
színekben játszó Farsang János pedig alaposan ismeri a hazaiak taktikáját, játékosaink
képességeit. Az elsõ gólt a 15. percben kaptuk, ekkor még élt a remény egy szoros eredmény elérésére. A második kapott gól után
ez is elszállt. 2:0-s bölcskei vezetést már
nemigen lehet behozni. Sajnos a földvári fiúk ezzel a gondolattal fociztak tovább, játékukon érzõdött a bizonytalanság és a beletörõdés, pedig egy tisztességes vereség még elérhetõ lett volna. Ehelyett összeroppantunk.
Ezt érezték meg a vendégek, s kíméletlenül
rugdosták góljaikat. 6:0-ra vezettek a félidõben. A szünet nem sokat változtatott a játék
képén. A kezdés után pár perccel újabb vendég gól született. Ezután módosult a játék képe, de nem általunk, hanem a vendégek lassították tempójukat. Ezt sem tudtuk kihasználni, sajnos még becsületgólra sem futotta
erõnkbõl. 7:0-s vereség! Döbbenten, s csend-
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ben vonultak el a hazai szurkolók. A nagyszámú bölcskei vendég szektor pedig hatalmas ünneplésbe kezdett. A forduló, de talán
az õszi szezon meglepetése volt nagyarányú
vereségünk. Ifistáink is 5:2-es vereséggel jöttek le a pályáról. Princz János edzõ, aki korábban évekig a földvári fiatalokkal ért el
szép sikereket, ezúttal a vendégeket vezette
gyõzelemre.
A Szedres elleni következõ bajnokira készülve Kindl edzõnek elsõsorban az volt a
feladata, hogy lelkileg rázza fel a gárdát, s
oldja fel a vereség okozta sokk hatást. Szedres újoncként kezdte az õszt, de híre járta,
hogy keményen küzdenek a bentmaradásért,
és volt már néhány meglepõ sikerük is. A
görcsök a mieinknél csak lassan oldódtak,
nem tudtunk igazán felszabadultan játszani.
A 10. percben gólt is kaptunk. Ezután szerencsére tudtuk rendezni sorainkat, sõt szép
támadásokra is futotta. Érezték a fiúk is,
hogy még nincs veszve semmi. 1:0-al ért véget a félidõ. A folytatásban sikerült gólt szereznünk az 51.percben. Bõven volt idõ még
újabb gólszerzésre. A félidõ derekán büntetõhöz jutottunk. Nagy Lajos állt a labda mögé, de nem tudta kihasználni a kedvezõ lehetõséget. A bölcskei vereség utóhatásának
vélték többen ezt az esetet. A kihagyott büntetõ a hazaiakat hozta fel, néhány perc múlva
vezetéshez is jutottak. Nem sok idõ maradt
az egyenlítésre. A fiúk, érezve a súlyos terhet
mindent megtettek a pontszerzésért. A sors
kegyes volt Nagy Lajoshoz, a 80. percben õ
szerezte egyenlítõ találatunkat. Az utolsó
percekben mindkét csapat inkább a biztonsági taktikát alkalmazta, keveset kockáztatott.
2:2-s pontosztozkodással ért véget a játék. A
fiatalok küzdelmes mérkõzésen, végre jó játékkal 4:3-ra gyõztek. A felnõtt csapat november elején az 5. helyen áll. 

Nem talál legyõzõre a
kézilabda csapat
A régi szép idõket idézve veretlenül áll a
regionális kézilabda bajnokság tabellájának élén városi férfi kézilabda csapatunk.
Október folyamán is sorra nyerte mérkõzéseit, s ami még meglepõbb, nagy gólaránnyal.
SZABADOS SÁMUEL
A tizenegynéhány gólos különbségek jelzik, hogy még csak döntetlen esélye sem volt
ellenfeleinknek. Pedig idõnként nem is a legerõsebb felállásban lépnek pályára a fiúk.


Munkahelyi elfoglaltság miatt alkalmanként
a rutinos játékosok maradnak el egy-egy
meccsrõl, de a helyükbe lépõ fiatalok igyekeznek pótolni õket.
Orova Tamás nyár óta vette át a csapat irányítását. Kemény edzésekkel, szilárd csapatfegyelemmel ütõképes gárdát állított össze a
bajnokságra, amelyben az idõsebbek mellett
egyre jelentõsebb szerepet kapnak a fiatalok.
Néha a mester is pályára lép pár perce a bajnoki összecsapásokon, játékán még most is
látszik, hogy annak idején nem véletlenül érdemelte ki az ifjúsági válogatott címeres mezét.
A 4. fordulóban Kecskeméten szerepelt az
egyesület a Mistral KK vendégeként. Az idõsebb játékosok alkotta ellenfél nem tudott
partnerré válni a találkozón. A korábban magasabb osztályokat is megjárt játékosokon
meglátszott a rutin, valaha nagyszerû kézilabdások lehettek, de a fiatalos lendület ellen
tehetetlenek voltak. A végig sportszerû találkozón érzõdött, hogy õk inkább hobbinak,
kellemes idõtöltésnek tekintik a meccseket,
így is viszonyultak a játékhoz. 38:18-ra
gyõztünk Kecskeméten.
Az õsz legérdekesebb találkozója volt a
Bácsalmás elleni összecsapás. Vendégeink
korábban az NB II-t is megjárták, ez érzõdött
elsõ félidei játékukon. Kiegyenlített volt az
erõviszony, pár percig vezettek is. A félidõ
azonban már egy gólos vezetésünkkel ért véget. Mindenki nehéz folytatásra számított,
nem így alakult. A földvári fiúk a szünetben
alapos fejmosást kaptak az edzõtõl. Használtak a kemény szavak. Sorra szereztük góljainkat, védelmünk biztosan zárt. Az utolsó
percekben fizikai fölényünk egyértelmûen
kidomborodott. 32:19 lett a végeredmény.
Bölcske rajtunk kívül a másik Tolna megyei gárda a mezõnyben. Pár éve alakult ott
a kézilabda csapat. Mivel a faluban nincs
bajnoki mérkõzésekre alkalmas pálya, hazai
meccseiket Dunaföldváron játsszák. Így lettünk mi Földváron Bölcske vendégei. Ellenfelünk játékán érzõdött a fejlõdés. Két éve
még a mezõny leggyengébb alakulata volt,
most határozottabban, technikásabban játszottak. Sok köztük a fiatal, akik elõtt még
bíztató jövõ áll. Bölcske – Dunaföldvár
21:33.
Október 25-én Dávodot láttuk vendégül.
Csapatuk jelentõs változásokon ment át. Sok
köztük a fiatal játékos, akik még kevés tapasztalattal rendelkeznek. Könnyed játékkal
gyõztünk 33:18-ra.
Utolsó õszi bajnoki mérkõzésünket a Delfin Kecskeméttel játsszuk. Õk újoncok, híre

járja, hogy tehetséges fiatalokból áll a keretük, az NB II-es csapat fiók egyesülete. Eddigi eredményeik alapján valószínû õk sem
tudják megállítani a földvári fiúkat. Tehát ettõl a találkozótól függetlenül kijelenthetjük,
hogy õszi elsõ Dunaföldvár a regionális bajnokságban. 

Máté nyolcévesen lett
országos bajnok
Nem mindennapi sportkarriert tudhat
maga mögött fiatal életkora ellenére Varró Máté, a Beszédes József Általános iskola tanulója. A gumiasztal torna sportágban nyáron a diákolimpián szerzett
aranyérmet, õsszel pedig a magyar országos bajnokságon korosztályában végzett
az elsõ helyen. Újabb aranyérme egyben
azt is jelenti, hogy a 2008. év magyar bajnokát tisztelhetjük Máté személyében.
SZABADOS SÁMUEL
A sportág meglehetõsen fiatal, a huszadik
század vége felé terjedt el világszerte. A sidney-i olimpián nyerte el nemzetközi elismertségét. Az eszköz a cirkuszi akrobatikában használt gumiasztal, amelyen a sportoló
a szertornákból ismert elemeket mutat be.
Látványosabb a talajtornánál, mivel a guminak köszönhetõen a magasba emelkedve, akrobatikus elemekkel színezve zajlik a gyakorlat. Magyarországon az élsportból kiöregedett tornászok terjesztették el.
Máté a szülei szerint már kicsiny korától
szeretett ugrálni, mozogni. Adottságaira óvónõk, tanárai is felfigyeltek. Mozgásigényének kielégítésére két éve íratták be a Dunaferr tornász szakosztályába. Az edzõk javaslatára kötött ki a gumiasztalnál. A sikerekért
igencsak meg kellett küzdeni. Naponta Dunaújvárosba kell utazni edzésekre, versenyek
elõtt még szombaton is. A menedzseri teendõket magukra vállaló szülõk számára is
idõt, s fáradozást igényel. Szigorú napirend
szerint kell élni, hogy jusson idõ a tanulásra
és a pihenésre is. De a sok munka meghozta
gyümölcsét, a két aranyéremre büszke az
egész család.
Az õszi budapesti országos bajnoki döntõ
igen színvonalas volt, a hazai versenyzõk
mellett a külföldi tornászok jelenléte még nagyobb konkurrenciát jelentett. A bajnoki cím
kötelez. Máté neve egyre ismertebb lesz, ez
több versenymeghívást jelent. Eddig évente
4-5 nevezésre került sor, a jövõben e szám
minden bizonnyal növekedni fog.
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Természetesen, mint minden sportágnak,
ennek is megvannak a maga veszélyei. Az ifjú bajnoknak szerencsére ezeket sikerült elkerülnie. A szaltó, a bicska, a zsugor bemutatása nagy koncentrációt igényel, egy rossz
mozdulat akár balesetet is okozhat. A biztonságra az edzõ még a versenyeken is ügyel,
szivacspárnával áll az asztal mellett, késszen
a beavatkozásra. A rendszeres edzés, a rutinszerzés, a figyelem viszont garancia arra,
hogy a tornász kiküszöbölje a hibákat. Máté
komolyan veszi a sportot, az edzõk tehetségesnek tartják, ami a jövõbeni további sikerek alapja lehet. Gratulálunk eddigi eredményeihez. 

Megkezdõdtek a
diákolimpiai küzdelmek
November közepén a labdajátékokkal
kezdetét veszi a 2008/09-es diákolimpia. A
Magyar László Gimnázium három sportágban is érdekelt az év során. Fiú és lány
kézi- és röplabda, valamint a fiú teremfoci csapatok kezdik versenyüket a körzeti
selejtezõkön. A tét a megyei döntõbe jutás.
SZABADOS SÁMUEL
A teremfoci selejtezõket november 12-én
játsszák Pakson. A földvári gimnazisták
csoport-ellenfelei a Paksi Vak Bottyán Gimnázium, a szintén paksi I. István középiskola és a Tolnai Sztárai Mihály Gimnázium.
Fiainknak kemény ellenfelekkel kell küzdeni, a továbbjutás már sikert jelentene. A focisták felkészítõ tanára Berényi Péter. Az 5.
korcsoportos lány röplabda csapat november 25. én Pakson játszik selejtezõt a Paksi
Balogh Antal Katolikus Gimnázium, a szintén helybéli Vak Bottyán Gimnázium, valamint a Bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági
Szakközépiskola csapataival. A fiúk november 11-én Szekszárdon küzdenek a megyei
döntõbe jutásért a Szekszárdi Csapó Dániel
Szakközépiskola, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium és a Bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola diákjaival. Mindkét
gárda továbbjutási esélyekkel indul a versenyeken. Felkészítõjük Berényi Péter. Rostási Nándor 5. korosztályos leány kézilabdásai november 13-án Szekszárdon lépnek pályára. Ellenfeleik a Szent László Szakképzõ
Iskola és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium.
Itt is megvannak a továbbjutás esélyei. Az
amatõr, azaz az igazolt sportolók nélkül felálló csapatok jövõ évben kezdik el szereplésüket. 


Van anyagi gondja?
A Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet megoldja!
Szabad felhasználású „KOMBI”
hitelkonstrukciónkat ajánljuk
kedves ügyfeleinknek,
akár már 15,5% kamattal.
Futamidõ: 1-15 év.
THM (tájékoztató jellegû):
1.000.000.- Ft hitelfelvételnél
5 éves futamidõre 17,43%.
Bõvebb felvilágosításért
forduljon kirendeltségeinkhez.
Jelen tájékoztatás nem minõsül
ajánlattételnek.

Hambalkó autósiskola
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:
2008. november 20., 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

15.

november

Közlekedés

14. péntek

Közeledik a tél, a helyenként ködöspárás idõjárás, a csúszóssá váló utak, a
korai sötétedés miatt országosan megnõtt
a balesetek száma. Ezek miatt is kérjük a
gépkocsival közlekedõket, fokozottan figyeljenek a sebesség megválasztására, az
útviszonyoknak megfelelõen vezessenek. Szereljék fel a jármûveket téli gumikkal. Reggelente ügyeljenek az iskolába tartó gyermekekre. A rendõrség folytatja közlekedésbiztonsági akcióit, kérjük a közlekedõk: a gyalogosok és gépkocsival közlekedõk egyaránt tartsák be
a KRESZ szabályait. Ne vezessenek ittasan, a gyalogos felnõttek ne mutassanak
rossz példát a gyermekeknek, átkeléskor
a kijelölt átkelõhelyen közlekedjenek. A
kerékpárosok, segédmotoros kerékpárok
tulajdonosai megfelelõ lámpával szereljék fel jármûveiket. A rendõrség, ahogyan eddig is szankcionálja a szabálysértést: feljelenti, vagy a helyszínen bírságolja meg a szabálysértõket. A rendõrség
eddigi akcióinak eredményeképpen valamivel jobb lett a parkolási morál, kevesebben parkolnak zebrán, kapubejáróban, tiltott helyen.

Utazás a Föld

Bûnügyek
A rendõrség, a polgárõrség, és a mezõõrök a továbbiakban is együttmûködnek.
Ahogy közeledik a hideg idõ, már érkezett néhány jelzés falopásról. Kérjük, aki
fakivágást, idegen autók mozgását észleli, jelezze - ezzel is segíti a tolvajok elfogását.
Az üzletek tulajdonosait felhívjuk arra,
hogy már megjelentek városunkban a
bolti tolvajok. A tolvajok gépkocsival
több száz kilométeres utat tesznek meg,
és a kiszemelt üzletekbõl készpénzt, értéktárgyakat tulajdonítanak el. Az ünnepek közeledtével az ilyen jellegû lopások
száma valószínûleg szaporodni fog, amit
a korai sötétedés is elõsegít. Kérjük, figyeljenek jobban egymásra, szomszédaikra, a gyanúsan viselkedõ idegenekre.
Nagyban tudják segíteni egy rendszám,
autótípus felírásával a rendõrség munkáját. 

középpontja felé
15. szombat

A meztelen dobos
21. péntek

A házinyuszi
Megjelenik 500 példányban
Kiadja a Part-Oldalak Kulturális Egylet
Felelõs szerkesztõ: András Ferenc,
Tördelés: Magyari Ákos
Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Telefon: (75) 341–176,
Honlap: www.partoldalak.atw.hu,
szerkeszti Kuti Péter
Nyomtatja: SÉD Nyomda Kft.,
7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.,
Telefon: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

22. szombat

Szex telefonhívásra
28. péntek

Para
ART MOZI
20. csütörtök

Mázli
december 4. csütörtök
Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Eszter hagyatéka
december 18. csütörtök

Delta
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

Bõrös csirkenyak: 195 Ft/ kg
Macska tápok: 290 Ft/ kg-tól
Kutyatáp Fickó: 1.720 Ft/ zsák (10 kg)
Régi, kedvelt áruink továbbra is
széles választékban kaphatók.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

