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BAKSAY ERIKA

Végleges iskolaépítési-pályázat

Immár végleges a döntés: épül az új,
korszerû iskolaépület. A régiós tanács dön-
tött a pályázatról, véget értek az adminiszt-
rációs munkák, keresik a kivitelezõt. Meg-
kezdõdtek az elõkészítõ munkálatok, a volt
vízmû épületének bontása. A kezdés idõ-
pontja akár egy hónapon belül is lehetsé-
ges, az átadás idõpontja továbbra is az ere-
deti, 2010. december 31.

Kompetencia alapú oktatás

Az iskolaépítési pályázat részeként a pe-
dagógiai módszerek korszerûsítésére is ko-
moly összeget, 82 millió Ft-ot nyert az ön-

kormányzat. Ez az összeg részben humán
erõforrás fejlesztésre – a pedagógusok
módszertani képzésére –, részben az esz-
közállomány fejlesztésére, laptopok,
nyomtatók, interaktív táblák beszerzésére
fordítható. Ezzel kapcsolatban kimondot-
tan nem szakemberek, hanem a szülõk, a
fenntartó és más civil érdeklõdõk hallgat-
hattak meg tájékoztatást a kompetencia
alapú oktatás lehetõségeirõl az Ispánház-
ban. 

Nyilvános nap az M6-on

Az M6-os út északi szakaszának építése
látványos szakaszába ért. Ez alkalomból az
építõk nyilvános napot tartottak, melynek
célja, hogy az érdeklõdõk betekintést nyer-
hessenek az építési munkálatok készültsé-
gébe. A földmunkák 100%-ban elkészül-
tek, ami 1.5 millió köbméter föld megmoz-
gatását jelenti. Elkészültek a pályaszerke-
zeti és építési munkálatok, az aszfaltozás
75 %-os ezen a szakaszon. Jelen állás sze-
rint az átadás határideje, 2010. március 31-
e gond nélkül tartható.

Egészség- kamion

A Szüreti Fesztivál ideje alatt, három na-
pig vehették igénybe az érdeklõdõk az
egészség-kamion szolgáltatásait. Ez a szer-
vezõdés egy ötéves szûrõprogram részeként

került a Templom utcába, ahol a földváriak
és idelátogatók kétféle szûrésben, egy térí-
tésmentes és egy térítéses, alaposabb vizs-
gálaton vehettek részt. A szûrés része volt a
vérnyomás-, a koleszterinszint, a húgysav-
szint, a véroxigén-szint mérése, teljes
hõtérkép, testanalízis, vércukor-mérés. A
Szüreti Fesztivál ideje alatt kb. 500 ember
vette igénybe a szolgáltatást.

Szüret Ízei

A Szüreti Fesztiválon immár hagyo-
mány a gasztronómiai program. Ebben az
évben 7 nevezõ indult a versenyen, akik
közül az elsõ díjat ifj. Süveges József vitte
el gímszarvas gulyásával. A második he-
lyezett a polgárõrség kakaspörköltje, a har-
madik Görög István csapatának csülök-kö-
röm pörköltje volt. 

MM66

KISS ÉVA

Szeptember 27-én, vasárnap az érdeklõdõk
megtekinthették az épülõ M6-os autópálya
51-es út - Gyûrûsi-völgy közötti szakaszát
kerékpárral, görkorcsolyával, vagy akár gya-
logosan. A szikrázó napsütésben rengetegen
bringáztak kék lufikkak díszített kerékpárok-
kal az úton: egész kicsi gyerekekkel, nyugdí-
jas korú felnõttekkel is találkoztak a Magyar

László Gimnázium diákjai, akik egy kis csa-
pattal próbálták ki a pályát. Kerékpározás
közben láthattuk, mekkora munka készült
egy év alatt, hiszen tavaly még a régészek
dolgoztak ezen a területen, most pedig egy
majdnem kész autópályán kerekeztünk. 

A szakaszt építõ PORR Építõ Kft. munka-
társai valódi vendéglátó módjára viselked-
tek. Figyelmeztettek mindenkit egy-egy ne-
hezebb szakasz elõtt, akik kidõltek, azok au-
tón tehették meg a hátralévõ utat. Mo-
bilmosdókat állítottak az út mellé, táblákon

térképeket helyeztek el, így mindenki tud-
hatta, a szakasz mely részén jár, és több he-
lyen büfékben megvendégelték egy-egy üdí-
tõvel a kirándulókat. 
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Az országos nap eseményeihez kötõdõen
elõször szervezett roma-napot váro-
sunkban a helyi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat szeptember 12-én. Bogdán
László, a CKÖ elnöke sikeresnek nevez-
te a kezdeményezést. 

SZABADOS SÁMUEL

Az országos önkormányzat szeptember
közepén már évek óta megtartja a roma-
napot, melyhez egyre több település csat-
lakozik. Volt, ahol mára többezres ren-
dezvénnyé nõtte ki magát az esemény;
programjaival, sajátos hangulatával, a ci-
gány kultúra értékes elemeivel és népün-
nepély jellegével szervesen beilleszkedett
a nagyobb városok kulturális életébe. 

Az elsõ helyi rendezvény tapasztalatok
híján fõként azt a célt szolgálta, hogy az
emberek tudjanak róla, összegyûljön a ci-
gányság egy napra, s érezze jól magát,
egyen, igyon, táncoljon. Az értesítés szó-
ban történt, de így is viszonylag sokan lá-
togattak le a Dankó Pista utcai gödörbe.
A helyszín kiválasztása nem volt vélet-
len, mivel évtizedekkel ezelõtt a Dankó-
gödör környékén sok cigánycsalád élt, s a
gödör volt a közélet színtere, itt játszot-
tak a gyerekek, beszélgettek, szórakoz-
tak, énekeltek a felnõttek. Nem csoda,
hogy az idõsebbekbõl nosztalgiát váltott

ki az alkalom és a helyszín. A menü ha-
lászlé, marha- és csülökpörkölt volt, és
estébe nyúló zene, tánc, beszélgetés töl-
tötte ki az idõt. 

Bogdán László különösen annak örült,
hogy botrány nélkül zajlott le a nap. A
szervezõk erre különösen ügyeltek, más
településeken ugyanis lehetett hallani ve-
rekedésekrõl, rendbontásról. A helyi ci-
gányság az elnök szerint bizonyította,
hogy tud kulturáltan szórakozni. Mint
mondta, problémát jelent a nemrég bete-
lepült romák és a régi, helyi romaközös-
ség közötti ellentét. A rendezvényen fõ-
leg a helyi családok vettek részt, a betele-
pülõk nemigen fogadják el õt, mint ön-
kormányzati vezetõt. Nehezen illeszked-
nek a város életébe, viselkedésük sok
problémát okoz. Bogdán László szinte na-
pi kapcsolatban áll velük is, de, elmondá-

sa szerint, egyedül nem sokat tud tenni,
inkább csak a panaszok csapódnak le ná-
la mindkét oldalról. A CKÖ tevékenysége
a helyi vezetõ szerint még nem elég haté-
kony Földváron, a cigányság nagy része
passzív, nemigen vesz részt a szervezet
munkájában. További támogatásra lenne
szükség a várostól, a civil szervezetektõl,
és jobban ki kellene használni a pályázati
lehetõségeket. Bogdán László szerint
több olyan aktivista kellene a romák kö-
zül, akire hallgatnak a többiek, aki példát
mutat, és segíteni tud a problémák megol-
dásában. 

A roma-nap kapcsán az elnök már a jö-
võ évre gondol. Az idei tapasztalatokat fel-
használva legközelebb színvonalasabbra
tervezik a napot. Pénz függvényében prog-
ramokat terveznek a gyerekeknek délelõtt,
délután pedig ismert elõadók, akár sztár-
vendég is felléphetne. Mint mondta, elõtte
jobban kell propagálni, reklámozni a ren-
dezvényt. Szeretné, ha nem csak cigányok
látogatnának el az eseményre, ehhez per-
sze azt vonzóvá és biztonságossá kell ten-
ni. Elképzelések tehát vannak, de ezek
megvalósításához segítségre is szükség
van, például a szervezésben, rendezésben.
A CKÖ idén még egy programot tervez:
Mikulás-napon a gyerekeket szeretnék
megajándékozni. 

EEllõõsszzöörr  sszzeerrvveezztteekk  rroommaa--nnaappoott  DDuunnaaffööllddvváárroonn

PPáállyyáázzaattii  ffiiggyyeellõõ
A „Duna összeköt” helyi akciócsoportja közel 1 mil-
liárd Ft-ot oszt ki pályázati alapon, fõleg civil szer-
vezetek számára, de vállalkozók számára is, kisebb
termékfeldolgozók, értékesítés fejlesztése céljából. 

BAKSAY ERIKA

Egy pályázó maximum 5 millió Ft-ra pályázhat,
60%-os támogatással. Önkormányzatok és civil szerve-
zetek kulturális és hagyományõrzõ rendezvények szer-
vezésére pályázhatnak, kb. 1.1 millió Ft erejéig, önkor-
mányzatok 100%-os, civil szervezetek, egyházak 80%-
os támogatással. 

Hasonló támogatási mértékkel pályázhatnak szakmai
képzések támogatására önkormányzatok, civilek és vál-
lalkozók (60%-os támogatással)a paksi kistérségben a
legkedveltebb szakmák megszerzésére. 

November 1-jei határidõvel pályázhatnak mikrovál-
lalkozások, turisztikai vállalkozások 60%-os támoga-
tással, szálláshelyek, falusi vendéglátás létrehozására,
bõvítésére. 

LLaakkoossssáággii  zzööllddhhuullllaaddéékk  ggyyûûjjttééss!!
2009. november 7.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Dunanett Kft. 2009. november 7-én (szombaton) zöldhulladék gyûj-
tést végez a lakosság részére. A gyûjtõjárat ezen a napon elszállítja a
családiházas ingatlanokon képzõdött zöldhulladékot.

A zöldhulladékot az ingatlan elõtti közterületen kell elhelyezni a szállí-
tási útvonal közelében, oly módon, hogy a gyûjtõjáratra történõ felrakása
biztonságosan elvégezhetõ legyen. A szállításra elõkészített zöldhulladék
nem akadályozhatja a közlekedést.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fû, a levágott faág, avar,
lehullott lomb, mindenféle növényi részek.

Az összegyûlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni, átlát-
szó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra elõkészített kötegek hossza
nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legna-
gyobb súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérõjû lehet.
Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó össze-
tevõket tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat. 
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Dunaföldvár város képviselõ-testülete
szeptember 29-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 21 nyilvános és 4
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
Az ülésen dr. Süveges Árpádné képvise-
lõ nem volt jelen.

BAKSAY ERIKA

A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné polgármester a Tolna Megyei
Tûzoltó Egyesület szolgálati érmeit adta át
Szûcs Károlynak 40 éves, Szeleczki Jó-
zsefnek és Ferenczi Ferencnek 25 éves,
Lajkó Andornak 20 éves önkéntes tûzoltói
munkájáért.

Az elsõ két napirendben a képviselõk
beszámolót fogadtak el a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, illetve az ön-
kormányzat 2009. évi elsõ félévi gazdálko-
dásáról, melyet a pénzügyi bizottság idõ-
arányosnak és kiegyenlítettnek ítélt meg.
Ezután a testület módosította a 2009. évi

költségvetését, különbözõ pályázatok kö-
vetkezményeképpen, a közszféra személyi
juttatásaiban bekövetkezett változások mi-
att, illetve az intézményi átszervezések mi-
att.

Majd a képviselõk módosították a testü-
let Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, a
belsõ piaci szolgáltatásokról szóló irányelv
átültetésével kapcsolatos jogharmonizáci-
ós feladat kapcsán az érintett önkormány-
zati rendeleteket vizsgálták felül és módo-
sították.

Módosították a helyi szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszer egyes szabá-
lyairól szóló rendeletet, megállapították az
alapfokú mûvészeti oktatás tandíjait, majd
módosították az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendeletet.

A következõ napirendekben a testület el-
fogadta a D-B-M-MONI (Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Oktatási
Nevelési Intézmény) fõigazgatói és igaz-
gatói beszámolóit, az IMIP (Intézményi
Minõségirányitási Program) 2008/2009.
évi értékelését, majd módosította az önkor-
mányzat több intézményének SZMSZ-ét.
A testület meghatározta az intézmény ma-
ximális osztály- illetve csoportlétszámtól
való eltérését, tájékoztatót hallgatott meg
az „Út a munkához” program idõszakos
teljesítésérõl, illetve beszámolót hallgatott

meg a 2009. évi szociális nyári étkeztetés-
rõl.

Ezután a képviselõk tájékoztatót tárgyal-
tak a római katolikus temetõk fenntartásá-
val és üzemeltetésével kapcsolatos önkor-
mányzati kezdeményezés alapján történt
egyeztetésrõl. Ennek értelmében a
MÛDEKOR Kft. minden dunaföldvári la-
kos részére 20% kedvezményt biztosít, az
önkormányzat pedig a Kft-nek a temetési
segélyre jogosultak részére megfizeti a te-
metõi fejlesztési díjat, bruttó 14.400 Ft-ot.

A következõ napirendben a testület in-
gatlanügyet tárgyalt, majd döntött a mezõ-
õrség további mûködésének lehetõségei-
rõl. Eszerint az önkormányzat felmondja a
megállapodását a Dunaföldvári Vadásztár-
sasággal, és 2010. január 1-jétõl 4 fõ me-
zõõrt és egy fõ koordinátort foglalkoztat. 

Ezután a képviselõk lakossági kérelme-
ket, ingatlanvásárlási és üzlethelyiség bér-
leti jogának átruházási kérelmét bírálták el.
Tárgyalták a BOGÉP Kft. ajánlatát közte-
rületi utcabútorok finanszírozásáról, mó-
dosították az önkormányzat Szabályozási
Tervét, és támogatási kérelmet bíráltak el.

A zárt ülésen sportpálya használatának
engedélyezés iránti kérelemrõl tárgyaltak,
tájékoztatót hallgattak meg a szennyvízte-
lep üzemeltetésével kapcsolatban, felleb-
bezési kérelmet, illetve ingatlanvásárlási
kérelmet bíráltak el. 

ÜÜLLÉÉSSTTEERRMMII

TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

2 mezõõri  álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony, 3 hónap próbaidõ kikötésé-
vel. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Tolna megye,

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Ellátandó feladatok: Dunaföldvár köz-

igazgatási területén a termõföldek õrzése,
a termõföldön lévõ, illetve ahhoz tartozó
termények, felszerelések, eszközök, ha-
szonállatok, mezõgazdasági építmények,
földmérési jelek vagyonvédelmének ellá-
tása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, illetve a sza-

bad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezõ személy, aki a tizennyolcadik élet-
évét betöltötte.

- Büntetlen elõélet.
- Cselekvõképesség.
- „A“ kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Mezõõri vizsga (megszerezhetõ a pá-

lyázat elbírálása és a munkába állás ideje
közötti idõszak alatt).

- Érvényes lõfegyvertartási engedély
(megszerezhetõ a pályázat elbírálása és a
munkába állás ideje közötti idõszak alatt).

- Mezõõri szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági, er-

kölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizo-
nyítvány iránti kérelem benyújtásának iga-
zolása).

- Szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok

másolata.
- Mezõõri vizsgabizonyítvány másolata.
- Lõfegyvertartási engedély másolata.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati

anyagban foglalt személyes adatainak pá-
lyázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõ-
pontja: A munkakör legkorábban   2010.
január 04. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009.  november 02.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton (vagy személyesen) a pályá-
zatnak Dunaföldvár Város  Polgármeste-
ri Hivatala címére történõ megküldésé-
vel (átadásával) (7020 Dunaföldvár,

DDuunnaaffööllddvváárr  VVáárrooss    PPoollggáárrmmeesstteerrii

HHiivvaattaallaa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett
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POLGÁRMESTERI HIVATAL, DUNAFÖLDVÁR

A Dunaföldvári Önkormányzat pályáza-
tot hirdet a Képviselõ-testület 70/2007.
(III.27.) KT. számú és a 143/2009.(VI.30.)
KT. számú határozata alapján az alábbi
ingatlanok (lásd táblázat) licitálás útján
történõ értékesítésére: Induló licit ára:

1. 3544 hrsz 2.900.000 Ft + ÁFA
2. 2264/71 hrsz 1.270.000 Ft + ÁFA
3. 2264/72 hrsz 1.274.000 Ft + ÁFA

A részletes pályázati anyag 2009.
október 1–j;tõl (csütörtök) vásárolható
meg 11.000 Ft/db áron a dunaföldvári
pPolgármesteri hivatal pénztárában.
(hétfõ-csütörtök 09-12 óráig).

A licitáláson az vehet részt, aki kiváltja a
pályázati anyagot és a letéti díjat befizeti a
polgármesteri hivatal pénztárába vagy átu-
talja Dunaföldvár Város Önkormányzatá-
nak a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 70600133-

15000013 számú számlájára 2009. novem-
ber 2. (hétfõ) 12 óráig.

A letéti díj: sikertelen pályázat esetén a
licitálást követõ 10 napon belül vis-
szafizetésre kerül sikeres pályázat esetén a
vételárba beszámításra kerül.

Az árverés idõpontja: 2009. november 3.
(kedd) 14 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal,
Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.
(Nagyterem) 

EEllaaddóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  tteellkkeekk  ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívváássaa

Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését:
mezõõr.

A pályázat elbírálásának határideje:

2009. november 12.
A pályázatok bontására a Mezõgazda-

sági és Környezetvédelmi Bizottsági ülé-
sen kerül sor.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Nagy Gáborné polgár-
mester nyújt a (75) 541-553 vagy (75)
541-551 telefonszámon. 

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

Bursa Hungarica Felsõoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zat 2010

NAGY GÁBORNÉ POLGÁRMESTER

Dunaföldvár Város Önkormányzata
csatlakozott az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által meghirdetett Bursa Hun-

garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz. 

Pályázhatnak azok a dunaföldvári hallga-
tók és leendõ hallgatók, akik az adatlapot és
a szükséges igazolásokat, nyomtatványokat
a megjelölt határidõn belül benyújtják. 

(Adatlapok a polgármesteri hivatal 1. szá-
mú irodájában ingyenesen igényelhetõk,
vagy a www.bursa.hu honlapról letölthetõk.)

A pályázatok elbírálása a pályázati ki-
írásban meghatározottak szerint történik. 

Az  „A” típusú pályázatra rendelet sze-
rint a költségtérítéses képzésben és a fel-
sõfokú szakképzésben részt vevõ hallga-
tók is pályázhatnak.

Pályázatot a polgármesteri hivatalba
kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.

Benyújtási határidõ: 2009. október 30.
A pályázatokat a Képviselõ-testület Ok-

tatási-, Kulturális és Sport Bizottsága bí-
rálja el. 

VVáárr  BBoorraa  22000099
Harmadik alkalommal választotta ki a
Tourinform iroda és a Szent Rókus Bor-
lovagrend a Vár Borát. 

SZIEGL ERIKA

A paksi szakemberekbõl álló zsûri a lo-
vagrend székházában bírálta el a 14 mintát.
A földvári pincékben érlelt vörös borok
Polgár Zoltán zsûrielnök véleménye szerint
bátran versenybe szállhatnak a történelmi
borvidékek boraival. Jelzi ezt az is, hogy a
nevezett minták fele arany minõsítést ka-
pott, négy ezüst és három bronzérem szüle-
tett, és mindig örvendetes, ha nem kell bor-
mintát kizárni a versenybõl. A tavalyi
számhoz képest az idén kevesebb minta ér-

kezett, melynek oka lehet, hogy városunk-
ban az idén már két nagy borverseny is le-
zajlott. Februárban a Kertbarát Klubé, má-
jusban pedig lovagrendünk hívta meg a Du-
na menti települések borait versenyezni.
Vorák József nagymester szerint a gyérebb
érdeklõdés oka lehet még a nyári szabadsá-
gok idõszaka, de hozzátette, hogy a verseny
ennek ellenére jövõre is folytatódik. 

A Vár Bora idén Kelemen Róbert 2007-
es évjáratú Cabernet-Sauvignonja, a Szent
Rókus Borlovagrend zászlós bora pedig
Sûrû János szintén 2007-es évjáratú
Cabernet-Sauvignonja lett. Érdekesség-
ként megemlíthetõ, hogy a harmadik leg-
több pontot begyûjtött bor is Cabernet-
Sauvignon fajtájú bor lett (Sûrû János
2008-as bora). 

MMeegghhíívvóó!!
Tisztelettel meghívjuk 2009.

október 23-án 10 órára a mûve-
lõdési házba az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 53. évfor-
dulója alkalmából tartott emlék-
mûsorra.

Az ünnepséget koszorúzás kö-
veti a Városháza falán elhelye-
zett 1956-os emléktáblánál,
majd gyertyagyújtás a reformá-
tus templom elõtti Emlékezés
kövénél.
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ÕÕsszzii

aaggrráárrffóórruummookk
Fajtabemutató zölden - ezt a nevet kap-
ta szeptember elején a Dunaföldvár ha-
tárában megtartott rendezvény, melyet
dr. Sûrû János szervezett. Témája a tér-
ségben folytatott kutatások és kísérletek
tapasztalatainak értékelése és elemzése
volt.

SZABADOS SÁMUEL

Évtizedek óta zajlanak városunk környé-
kén kukoricafajtákkal folytatott kutatások,
melyeknek célja, hogy a helyi mikroklíma
adottságainak legmegfelelõbb fajtákat
megismerjék és termesszék a gazdálko-
dók. Idén 90 kukorica-hibrid, 75 naprafor-
gó- és 50 repcefajta fejlõdését, igényeit
vizsgálták a termelõk.

A fórumon a kutatások tapasztalatairól
számoltak be. A térség mikroklímájának
egyik jellemzõje a csapadékszegénység.
Idén március elejétõl június közepéig je-
lentõs mennyiségû csapadék nem hullott.
Ez a termésátlagot nagyban meghatároz-
ta. Olyan fajták termesztésével érdemes
tehát foglalkozni, melyek csapadékigé-
nye kisebb. Fontos a talajnedvesség tar-
talmának megõrzése is, ezzel kapcsolat-
ban már folynak kísérletek: a speciális
szántásmódok és a felszín megmunkálása
lehet a megoldás. A napfénytartam az év

során kedvezõ, ennek következménye,
hogy kevés betegségtípus terjed el. Idén
például semmilyen betegség nem támad-
ta meg a termést, a kukoricabogár utoljá-
ra 2003-ban pusztított. Az idei termés
tájegységektõl és termelési technológiák-
tól függõen változó, de az országos átla-
got tekintve valószínûleg alacsonyabb
lesz a korábbi értékeknél.  

Szeptember végén a Szekszárdi Növény
Zrt. keretei közt Bölcskén a Kék Duna ét-
teremben került sor egy elõadássorozatra
és terménybemutatóra, melynek szervezõ-
je szintén dr. Sûrû János volt. Fõleg a kör-
nyékrõl, így Dunaföldvárról is érkeztek ér-
deklõdõk. A mintegy hatvanfõs közönség
több témában hallhatott elõadásokat. Az
Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársa
a gabonaárak alakulásáról, az értékesítés
lehetõségeirõl beszélt. Az idei évben ala-
csony árfolyamok várhatók. A kukorica
árát például a német és francia termés
mennyisége, minõsége határozza meg. Az

ottani magas termésátlag, sajnos a magyar
gazdáknak nem kedvez, mert az itthoni ke-
vesebb termés ára az európai értékekhez
igazodva alacsonyabb lesz.

Nagy sikert aratott és igen tanulságos
volt dr. Birkás Márta professzorasszony
elõadása. Õ a Gödöllõi Szent István Egye-
temen tanít és részt vesz a termesztéssel
kapcsolatos kutatómunkában is. A pro-
fesszorasszony hangsúlyozta, hogy át kell
alakítani a talajmûvelés eddigi struktúrá-
ját, a mélyszántások helyett a felszín pre-
cíz megmunkálására kell törekedni. A
mélyszántás ugyanis jelentõs nedvesség-
veszteséget von maga után, csökkenti a ta-
laj táperõtartalmát is. A szakszerû felszín
megmunkálással ez elkerülhetõ. 

Szóba kerültek a modern technikai esz-
közök is. Dr. Birkás Márta kérdésére, hogy
a jelenlévõk közül hány gazdának van az
autójában talajvizsgáló botszonda, hárman
emelték fel a kezüket. Az arány megdöb-
bentõen alacsony, e területen mindenkép-
pen elõre kell lépni. Az elõadó beszélt ar-
ról is, hogy figyelemmel kíséri a térségben
zajló fajtakutatásokat. A természeti adott-
ságokat kedvezõnek tartja, például a talaj
minõséget, a Duna közelségét. Az eredmé-
nyes gazdálkodáshoz viszont ez kevés, a
modern, hatékony agrártechnológiai eljá-
rásokat is alkalmazni kell. 

Az elõadások után a helyszínen bemuta-
tott terményeket lehetett megtekinteni. Az
érdeklõdõket a termelõk tájékoztatták ta-
pasztalataikról. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata
2001. október 1-jén alapította a címet,
amely a közszolgálati feladatok kiemel-
kedõ teljesítésének elismerését jelenti.
Feltétele, hogy a köztisztviselõ kiválóan
alkalmas minõsítéssel rendelkezzen és a
munkáltató illetve a köztisztviselõi kar
együttesen javasolja a díjazást.

SZIEGL ERIKA

Amikor pályát módosítottam, elsõ (és
azóta is meghatározó) kellemes élményem
a hivatalban Baráthné Ruzicska Erika volt.
Mint „személyzetissel” kellett találkoz-
nom, és zavaromat, tájékozatlanságomat
kedvessége, figyelmessége azonnal felol-
dotta. Három hónapja udvarolok neki,
hogy ejtsünk néhány szót a nagyon megér-

demelt díjazás-
ról, – végül csak
az erõszakossá-
gom gyõzött.
Kértem, hogy
beszélgessünk
kamera elõtt, et-
tõl õ azonban
elzárkózott. Ja-
nuár 1-jén ne-
vezték ki hiva-
talvezetõnek, azt
is csak úgy vállalta el, hogy nem kell
közszerepelnie. (A hivatalvezetõ a polgár-
mesteri és jegyzõi iroda ügyeit koordinál-
ja, intézi, ellenõrzi.)

Erika 1992-ben végezte el az Államigaz-

gatási Fõiskola nappali tagozatát,
és a vonzónak tûnõ fõvárosi lehe-
tõségek helyett hazajött Dunaföld-
várra. Férjével, Baráth Jánossal és
három lányukkal azóta is itt élnek.
Tizenhét évvel ezelõtt a hivatal
pénzügyi osztályán kezdte, majd
rövid ideig a szociális irodán dol-
gozott, azóta pedig a személyzeti
és közfoglalkoztatási ügyeket látja
el. Szerényen kérte, hogy hangsú-
lyozzam, a díjat utóbbi munkakör
vállalása hozta meg (bár õ saját
magának nem adott volna). A köz-
foglalkoztatáshoz sok türelem kell.
Erika erõssége pedig éppen ez a tu-

lajdonság. Itt nincs köszönöm, de még csak
udvariasság sem. (Jó esetben a szitokszók
helyett egy ajtócsapás.) Amikor róla akar-
tam kérdezni, inkább arra terelte a szót,
hogy a túlzott bürokrácia mellett szereti a

AAzz  „„ÉÉvv  kköözzttiisszzttvviisseellõõjjee””

Baráthné Ruzicska Erika
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Mottó:
„Nem a tükörre kell haragudni,
ha torz képet mutat.” (anonim)

(Arra pedig végképp nem,
aki eléd tartja.)

TÓTH ISTVÁN,
A HELYTÖRTÉNETI KLUB TAGJA

Újságunk elõzõ számaiban írt meg-
jegyzéseire reagálnék. Az idézetek Kiss
Évától vannak.

„A múlt eseményeit, pláne az át nem
beszélt történeteket, melyekbõl sajnos
nálunk van bõven, ki kell beszélni … ”
Amikor ezeket a ki nem beszélt történe-
teket leírom – melyeket dokumentumok
igazolnak – a szerzõ „érzelmek felbor-
zolása” megjegyzéssel gyorsan a szõ-
nyeg alá söpör. El kellene döntenie,
akarja-e a múlt kibeszélését, vagy nem? 

Amikor nevén nevezem a tetteseket,
„… sanda játék a nevekkel…” kitétellel
letaglóz. El kellene döntenie, akarja-e a
múlt kibeszélését, vagy nem? (Megjegy-
zem, az én korosztályom is – és a mai
generáció is – azt tanulta, hogy Petõfi
Sándor eredetileg Petrovics volt. Ezek
szerint a régen ill. a ma tanítók is sanda
játékot ûztek és ûznek?) Az az igazi san-
da játék, ha azt vádolja ezzel, aki tény-
szerûen beszél a múltról. Ez már veszé-
lyes, persze nem példa nélkül való ez
történelmünk utóbbi hatvan évében. 

„Az egyik fél listáját áldozatként
feltünteni, a másik fél áldozatairól meg-
feledkezni – már átéltük.” Nos, az elsõ
cikkemben felhívtam a figyelmet arra,
hogy én és kortársaim kizárólag a fehér-
terrorról tanultunk – tehát mi csak a má-
sik fél áldozatairól tudtunk – ezért talán
nem oly’ nagy furcsaság, ha „csak” arról
írok, amit tudatosan elhallgattak elõ-
lünk, nevezetesen a vörösterror borzal-
mairól.

„… oral history. Saját szemszögébõl
mesél mindenki, vagy éppen az elõítélet

mesél belõle öntudatlanul.” Ezzel az a
baj, hogy – az elõbbiek alapján – bárki
mondhat bármit, ám az újságíró felelõs-
sége, hogy mit és hogyan tesz közzé, ez-
zel befolyásolva az olvasót. Ezen oral
history-k elé bátra oda lehetne írni: Így
is történhetett volna. Csak halkan jegy-
zem meg, tõlem a felelõs szerkesztõ – a
források tekintetében – szerzõt, címet,
kiadót, évszámot és oldalszámot is kért.
Kiss Éva közléseiben ezekbõl mi érvé-
nyesült?

„Az emberek emlékezete rövid – re-
mekül vissza is lehet élni vele…” Kiss
Éva saját tételét, egy 100 (!) éves néni,
ill. egy idõs volt nyomdász (aki vélhetõ-
en akkor még nem élt) egymásnak el-
lentmondó visszaemlékezésének közre-
adásával igazolja.

„Ez a téma is szekrényeinket megtöltõ
csontvázak közé tartozik. Ne várjuk
meg, amíg magától kidõl, nyissuk ki az
ajtót!”. Egy ilyen szekrénynek a kulcsát
– egy Helytörténeti Klub összejövetelen
– Kiss Éva kezébe helyeztem, nevezete-
sen az általam írt A vörösterror áldoza-
tai Dunaföldváron 1919 júniusában cí-
mû cikk megírásához szükséges doku-
mentum másolatokat. Kiss Éva a doku-
mentumokat tanulmányozás után - nagy-
fokú érdektelenséggel kísérve - vissza-
adta. Nincs mit hozzátennem. 

Válasz a válaszra

KISS ÉVA

Something is happening but you don’t
know what it is, do you Mr Jones?

Valami van, de ugye nem érted mi az,
Jones úr?

Bob Dylan: Ballad of a Thin Man

Hát ilyen válaszra nem számítottam. Azt
hittem érthetõ, amit közölni szerettem vol-
na, békíteni akartam, és nem vihart kavar-
ni. Jól elbeszélünk egymás mellett, magya-

rul, és nem értjük egymást. 
Kibeszélés, ez az a dolog, ami sajnos ki-

maradt a háború utáni Magyarország köz-
életébõl. Félreértések, veszekedések, tra-
gédiák garmadáját – széthúzást okozva.
Ezt viszont csak normális hangnemben, in-
dulatok nélkül lehet megtenni. Tényekhez
hûen. Meghallgatni a másikat, figyelve a
vesszõkre, pontokra.

Petõfi nevét nem tenném az említett po-
litikusok neve mellé, sértõ a költõre nézve,
õ más kaliberû társaságba tartozik, nem
percember. 

A korábbi neveket, Lukácsét is, abba a
szövegkörnyezetbe beírni, véleményem
szerint, nem volt elegáns, ma, itt, mert in-
dulatot gerjeszt az elfogultak között.

A diktatúra maga képére formálja (sze-
retné nagyon) az embereket és még a törté-
nelmet is. Ezért jó a demokrácia, még ve-
szekedni is lehet egy "i" miatt. De azért él-
tek másképp gondolkodók akkor is, lehe-
tett csavargatni a rádió gombját, és osztani,
szorozni, súlyozni, keresni az igazságot.
Ma pedig fel lehet dolgozni háborítatlanul
a múltat.

Hogyan lehet az emberek emlékezetével
visszaélni? – azt a politikusokra értettem,
de emlékezõk, jól emlékezõk minden kor-
ban vannak.

Az oral history szubjektív mûfaj. A saját
szemüvegén át meséli minden ember a ve-
le megtörtént eseményeket. Csak kiegészí-
ti a történészek anyagát. Színesíti a fekete-
fehéret a szürkék árnyalataival. Több do-
boznyi kazettát gyûjtöttem, ezeknek nincs
megszámozott lapjuk, amit számon kér raj-
tam. Boldog lennék, vagy inkább mégsem,
ha ilyen történeteket csak úgy ki tudnék ta-
lálni. Ezek azoknak a történetei, akik meg-
tiszteltek vele, hogy elmondták nekem. Az
idõs úr (nyomdász) neve azért nem szere-
pelt a cikkben, mert kérte, ne írjam le a ne-
vét. Rondaság, hogy hamisítással gyanúsít.

Tavaly egy alkalommal jártam a hely-
történeti klub összejövetelén. Találkoz-
tam Önnel. Kíváncsi voltam, kik dolgoz-
nak, milyen munka folyik ott, hiszen ha-
sonló ügyekben utazom én is. Akkor

VVáállaasszz  KKiissss  ÉÉvváánnaakk

munkáját, és a papír munka mellett szí-
vesen foglalkozik az ügyfelekkel. Néha
ugyan az emberi magatartások okoznak ne-
hézségeket, de mint mondta, a közmunká-
sokkal nap mint nap közvetlenül foglalkozó
munkavezetõk jobban rászolgálnának egy
elismerésre. 

Magánéleti dolgairól ugyanolyan sze-
rényen nyilatkozott, mint munkájáról.
Családja kitölti a mindennapokat. A két
általános iskolás és a középiskolás lány
ad elég feladatot. Hogy cserélne- e hiva-
tást?  Azt mondja, nem. Kérdésemre,
hogy mit lehet ezen a munkán szeretni,

azt válaszolta, hogy ha valaki elégedetten
távozik az irodából, megérte felkelni.
Kevés szabadidejében olvas, zenét hall-
gat. Sokáig kellett noszogatnom a vála-
szért, hogy mi lenne a vágya. „Nyitnék
egy könyvesboltot. Nem lenne baj, ha
nem nyereséges…” 
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valóban mutatott egy anyagot, áttanul-
mányozni. Belenéztem, de honnan gon-
dolhattam volna, hogy nekem ezzel a té-
mával foglalkoznom kell? Senki sem kért
fel rá. Ha összehozok egy anyagot, azt

meg szoktam csinálni, másét nem orozom
el. Közös munkára felkérés, az más lett
volna.

Tükröm is van, én még bele tudok nézni,
de a tükrös hasonlatot már hallottuk!

A kilencven éve meggyilkoltak nyugod-
janak békében, bármilyen színûek is oltot-
ták ki életüket.

A gyilkosok tettére pedig, bármilyen szí-
nûek voltak, nincs felmentés. 

TTeerrrroorrvveesszzééllyy!!

TÓTH ISTVÁN,
A HELYTÖRTÉNETI KLUB TAGJA

A PART-OLDALAK szeptemberi szá-
mában láttam meg a fenti címet. Meg-
akadt a lélegzetem, mereven bámultam
az asztalt, láttam magam elõtt Oszama
bin Ladent, aki csapatával elfoglalta gyö-
nyörû kis városunkat, amirõl – máris kár-
hoztattam tudatlanságom – én nem érte-
sültem. Gondolatban már a családom tag-
jait szedtem össze azon töprengve, hogy
melyik pincében kellene elbújnunk éle-
lemmel és vízzel feltankolva, mert hama-
rosan jönnek az amerikai katonák, le-
bombázzák Dunaföldvárt, a maradék
épületeket szétlövik, emberáldozatot nem
kímélve… Idáig jutottam, amikor ráté-
vedt a szemem az elsõ mondatra, benne a
vörösterror kifejezés. Rögtön rájöttem,
hogy képzelgésemnek semmi alapja,
csak András Ferenc vádol, hogy felidé-
zem a terror szellemét azzal, hogy kü-
lönbséget mertem tenni a vörös- és a fe-
hérterror között. Természetesen ezt a
„szellemidézést” visszautasítom. 

Értekezést olvashatunk – a felelõs szer-
kesztõtõl – morálról és emberáldozatról.
Eme eszmefuttatást azonban komolytalan-
ná teszik az elõtte leírtak, nevezetesen az
az igyekezet, amivel egybõl lekõbunkóz
egy olyan véleményért, amivel õ nem ért
egyet. Ez a mai kõbunkó a terrorveszély.
Veszélyes dolog ez. Láthattuk ill. láthatjuk

a világban, hogy mit mûvelnek azokkal,
akiket ezzel meggyanúsítanak. Errõl
eszembe jutott egy, hazánkban az ’50-es,
’60-as, sõt még a ’70-es években is – igaz,
ekkor talán már ironikusan is használt –
suttogva mondó és kézzel a gyanúsítottra
mutogató korabeli szlogen: „Te sötétben
bujkáló ellenforradalmár!”. Igaz, errõl az
ellenforradalmárról 1990 után hivatalosan
is bebizonyosodott, hogy forradalmár. Re-
mélem, nekem nem kell várnom ilyen so-
kat, hogy rehabilitáljon valaki a terror szel-
leme idézésének vádja alól, aki akár And-
rás Ferenc is lehetne.

Ha a felelõs szerkesztõ írni szeretne ter-
rorveszélyrõl a ma Magyarországán, szí-
vesen adnék tippeket, mirõl is szóljanak
azok. Félek azonban attól, némelyik már
nem csak veszély.

S, végül egy megfigyelés. A helyesírási
javító program vörössel (stílusosan) alá-
húzza a vörösterrort, de a fehérterror eseté-
ben nem jelzi a hibát. Ez sokat elmond a
mai állapotokról, lehet mélyebb következ-
tetéseket levonni, hogy miért is nem isme-
ri a vörösterror kifejezést. Talán különbsé-
get mer tenni a kettõ között?! 

KKeeddvveess  IIssttvváánn!!

ANDRÁS FERENC

Nem hiszem, hogy a terror szellemének
tudatos idézõje lennél. Tekinthetjük ezt
most a vád alóli rehabilitációnak – bár múlt

havi írásom figyelmeztetés volt, nem vád-
irat. 

Azt viszont hiszem, hogy a leírt gondola-
taid nincsenek felelõsen végiggondolva.
Most például, visszautasítod a szellemidézés
vádját. De mire gondolsz ebben a visszauta-
sításban? Nyilván nem a vádra, merthogy –
ismétlem – senki sem vádolt. Talán az ösz-
szefüggésre, ami a szövegedbõl feltárult?
Arra, hogy aki bûnöset mond, az értékrendet
mond, s ha valaki bûnösség szerint rangso-
rol, akkor elkötelezõdik az egyik fél mellett?
Arra, hogy a vörös- illetve a fehérterror oka-
inak morális összevetésével elfogadod ma-
gának a morális indoklásnak a lehetõségét?
Ezeket érted vád alatt? 

Csakhogy mindez benne van a soraid-
ban, a leírt gondolataidban. A visszautasí-
tás ezért itt és most kevés. A morális kü-
lönbség ugyanis nem bagatell helyesírási
különbség. Még szimbolikus értelemben
sem, ahogyan sugallod. Rá kellene mutat-
ni a morális megkülönböztetés hátterére,
az értékrendre, amely szerint a bûnös-bû-
nösebb rangsor megszületik. Meg kellene
magyarázni, hogy hogyan is értsük azt,
hogy ne ítéljünk azonosan a terrorista
gyilkosok felett. Tisztázni kellene, hogy
lehetséges-e olyan eszme, indulat vagy ér-
zés, amely, ha a legapróbb mértékben is,
de nyújt valamiféle felmentést az ártatla-
nok kivégzõinek. Mert ha lehetséges, ak-
kor sérül az ártatlan emberi élet, mint ab-
szolút érték. Számomra ez a döntõ kérdés.
Ebben kellene állást foglalnod. Pro, vagy
kontra. 

Idõs Révész Lajos (? - 1956) 1920-ban
alapította meg késes-köszörûs mûhelyét
Dunaföldváron. Kilenc gyermeke közül
három fiú volt – Dénes, Lajos és Béla –,
mindhárman megtanulták apjuktól a
késes mesterséget, együtt dolgoztak.

LUKÁCSI PÁL

Révész Lajos legidõsebb fia id. Révész
Dénes (1912 – 2000) 1936-ban mesterle-

velet szerzett, saját késes mûhelyt nyitott.
Késõbb a II. világháború miatt nem tudott
folyamatosan dolgozni, sokszor behívták
katonának. Amikor éppen dolgozott, akkor
alkalmanként a budapesti Divatcsarnoknak
szállított késeket és vásárokon árult.

1944-ben hadifogságba került, a Szov-
jetunióba vitték a Donyec-medencei
Krasznij Lucs nevû település melletti hadi-
fogolytáborba. Szénbányában dolgozott,

1947-ben került haza lesoványodva, de te-
le reményekkel. A Kossuth Lajos utcában
mûhelyt bérelt, kis vállalkozása sikeres
lett, üzlete egy kicsit fellendült. 1958-ban
a Paksi utcára, az akkori fõútra költözött,
ahol hosszú, tornácos házat vett, elöl bádo-
gos mûhellyel. A bádogos mûhelybõl ké-
ses mûhely lett. Késeihez az alapanyagot
csakúgy, mint édesapja, a dunaföldvári
vaskereskedõktõl (Kun, Borovitz,
Berghaus) vásárolta, de a kész késeket ma-
ga árulta vásárokon, piacokon.

A második fiú, Révész Lajos (1915 –

EEggyy  kkéésseess  ddiinnaasszzttiiaa::  aa  RRéévvéésszz  ccssaalláádd
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1993) egy-két évig nagyobb testvérével,
Dénessel dolgozott annak mûhelyében.
Feleségével, aki szintén dunaföldvári volt,
az 1940-es években Sárbogárdra költözött.
Szakmáját ott folytatta, saját mûhelyt nyi-
tott 1943-ban. Õ tette igazán híressé a „Ré-
vész-bicskákat”. Az Országos Mezõgazda-
sági és Élelmiszeripari Kiállításon és a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásáron számos alka-
lommal vett részt, ahol megismerték a ju-
hászok az azóta is kiváló minõségû Ré-
vész-juhászkést. Oklevelekkel, különféle
díjakkal jutalmazták munkáját.

Révész Lajos unokája (Ilona lányának
fia), Tóth Árpád vette át a stafétabotot, s
õrizte meg a késes dinasztia folytonossá-
gát, 1993-tól mûködtette tovább nagyapja
sárbogárdi késes mûhelyét.

A Révészek juhászbicskáikról nevezete-
sek leginkább, szebbek ezek, mint a többi
kitûnõ kéziszerszámuk. Nem gravírozzák,
hanem nyers állapotban még edzés elõtt
ütik bele a Révész nevet, mint márkajel-
zést, és bajuszrajzot ütnek a pengébe. Tóth
Árpád a Népi Iparmûvész Késes és Köszö-
rûs Mester címet is megszerezte, 2001-ben
Magyar Termék Nagydíjjal tüntették ki a
Háder juhász körmölõ kéziszerszámáért.

Révész Béla (1917 – 1988) id. Révész
Lajos legkisebb fia. Õ is önállóan dolgo-
zott Dunaföldváron a Flórián utca és a
Kossuth tér sarkán lévõ mûhelyében. Vol-
tak földvári inasai, Frühwald Ferenc és
Kaszás Ferenc, de õk önállóan nem dol-
goztak a szakmában.

Révész Dénes 1948-ban született, id.
Révész Dénes fia, a mûhelyalapító id. Ré-
vész Lajos unokája. A késes szakmát, mint
a többi fiú a családban, édesapjától tanulta.
Kezdetben mégis más életpályára készült.
Középiskolába a dunaújvárosi Kerpely
Antal Kohóipari Technikumba járt. Az is-
kola elvégzése után a dunaújvárosi Vas-
mûben dolgozott elõször olvasztárként,
majd a hideghengermû megbízottjaként
járta az országot; a lemezfelhasználásban
érdekelt cégeket kereste fel. 

A dunaújvárosi munkahelyét dunaföld-
várira cserélte, az Ipari Gázgyárban dolgo-
zott mûvezetõként. Édesapjának gyermek-
korától segített a mûhelyben, mindent, ami
a késes szakmához tartozott, tudnia kellett.
Õ az egyetlen Révész-leszármazott, aki
szabadidejében, más jellegû munkája mel-
lett készített késeket. Édesapja nyugdíjazá-
sa után kiváltotta az iparengedélyt, és az

1990-es évek elejétõl a Paksi utcai mû-
helyben dolgozik. Késeit vásárokon és pi-
acokon árulja, néhány országos rendezvé-
nyen is megfordul. Ópusztaszeren, Hód-
mezõvásárhelyen, a hortobágyi Hídi vásár-
ban is megismerhetik az odalátogatók a jó
minõségû zsebkéseket, juhász- és „ojtóké-
seket”, vadászkéseket, vadásztõröket.

A Révész késes dinasztia talán nem hal
ki, Tóth Árpádnak ugyanis vannak fiú-
gyermekei Sárbogárdon. 

Irodalom:
Takács-Kapfinger: „Vagy leszel késes,

vagy mehetsz…”, Tolna Megyei Népúj-
ság, 1988. február 13.

Lengyel Zsuzsanna: A dunaföldvári ké-
ses mûhely. Pécsi Tudományegyetem Ily-
lyés Gyula Fõiskolai Kar. Népi játék és
kismesterségek oktatója – felsõfokú kép-
zés, szakdolgozat-

Szekszárd, 2001
Zsohár Melinda: Bajusz az éles késpen-

gén, Fejér Megyei Hírlap, 2006. október
31.-http://www.fmh.hu

Cseri Péter: Az életmentõ Révész-bics-
ka, Népszabadság, 2006. november 20.-
http:// www. nol.hu

„Íródeák”

ÚÚjj  ttaannáárrnnõõ  aa

ggiimmnnáázziiuummbbaann
Szeptembertõl tanít a Magyar László
Gimnáziumban Ekecsi Erzsébet, ma-
gyar, történelem szakos tanárnõ. Vele
beszélgettünk.

DOMANOVSZKY ANNA ZSÓFIA,
FERENCZI HENRIETTA

Tanárnõ! Mesélne nekünk egy kicsit a
származásáról és a tanulmányairól?
Tolna megyei vagyok, 14 éves koromig

éltem Madocsán, utána szinte csak nyaran-
ta kerültem haza. Most Bölcskén lakom.
Az egyetemet a szegedi JATE-n végeztem
magyar - történelem szakon, majd késõbb
néprajz szakon is diplomáztam. Ezt igazán
csupán szeretetbõl, hobbiból csináltam.
Van egyéb képesítésem is, de azokat most
hagyjuk. 

Hol helyezkedett el elõször, hogyan in-
dult a pályája?
Szegeden szerettem volna maradni, de

ott nem köny-
nyû állást ta-
lálni, így Hód-
mezõvásárhe-
lyen tanítot-
tam 5 évig.
Nagyon szim-
patikus várost
ismerhettem
meg, még
sz impat iku-
sabb emberek-
kel. Késõbb
t a n í t o t t a m

még Kecskeméten 2 évig, Dunaújváros-
ban, majd Pakson is.

Végül hogy került az MLG-be?
Már korábban is jeleztem az igazgatónõ-

nek, hogy szívesen jönnék ide tanítani, s
most, hogy Lajkó Anita tanárnõ helye
megüresedett, pont alkalmasnak bizonyul-
tam.

Miért szeretett volna az MLG-be jönni?
Volt korábban valamilyen kapcsolata a
gimnáziummal?
Nem, nem volt semmi személyes kap-

csolatom a gimivel. Igazából csak hallo-
másból ismertem a dunaföldvári gimnáziu-

mot. Szimpatikusnak találtam a hallotta-
kat, hogy ez családias és nyugodt kis isko-
la. És ezt már meg is erõsíthetem. Tényleg
az.

Örülünk, hogy Ön is így érzi. Tehát ak-
kor nem volt nehéz megszokni az új he-
lyet?
Nem, egyáltalán nem volt nehéz. Máris a

közösség tagjának érzem magam. Igazán
barátságosak, segítõkészek itt az emberek.
Ezt elmondhatom egyaránt tanárokról, diá-
kokról. S a két közösség kapcsolata is har-
monikus. Egy háború elõtti világ ez. Per-
sze azért már érzek egy-két konfliktust, ha
dolgozatírásról van szó…

De ez szinte természetes is, majdhogy-
nem „kötelezõ” a részünkrõl, tanárnõ.
Egyébként meg tudná mondani, hogy
mi volt eddig a legszimpatikusabb illet-
ve a legfurcsább, a legidegenebb a suli-
ban?
Ami idegen lett volna, olyat most hirtelen

nem tudok mondani. Igen pozitív, kezdõ lö-
kés volt számomra, mikor még augusztus-
ban a színjátszó táborosokkal megismer-
kedhettem. Csodálatra méltó volt a lelkese-
dés tanártól, diáktól egyaránt. A tanulók
esetében ez természetes, de elképesztõ,

Ekecsi Erzsébet
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Az idei szüreti napok legsikeresebb és
leglátogatottabb rendezvénye vitatha-
tatlanul a péntek esti Republic kon-
cert volt. Hosszú éveket kellett várni,
hogy a hazai könnyûzene ilyen színvo-
nalú és minõségû zenekara látogasson
el hozzánk. Az érdeklõdés minden vá-
rakozást felül múlt: a 800 jegy a kon-
cert kezdetére elfogyott, és gyorsan el-
keltek az állóhelyek is, így több mint
ezren zsúfolódtak össze a várudvaron

álló színpad elõtt. Mindebben szere-
pet játszott az elfogadható jegyár is;
távoli városokból, Egerbõl, Kecske-
métrõl is érkeztek rajongók, a tizen-
évesektõl a hatvanas nagyszülõkig, az
apuka nyakában csápoló 7-8 év körüli
kislányig minden korosztály képvisel-
tette magát.

SZABADOS SÁMUEL

A lassan húsz éve fennálló zenekar nép-
szerûsége töretlen, az ismert dalok refrénjét

idõsek és fiatalok együtt énekelték. A kitû-
nõ hangminõség, a remek hangszerszólók, a
közönséggel együtt lelkesedõ, képességeik
csúcsát nyújtani akaró zenészek, a majd
kétórás mûsor önmagában is távol állt az
összecsapott, alig egyórás, pénzközpontú
haknizástól. Az együttes komolyan vette a
fellépést, s ezzel tisztelte meg leginkább a
közönséget és a szervezõket. A rutinosabb
koncertjárók ezt gyorsan észrevették. 

A fellépés elõtt interjút kértünk Boros
Csaba basszusgitárostól, a zenekar máso-
dik számú énekesétõl, aki készséggel állt
rendelkezésünkre. 

A közönség különbözõ korosztályt kép-
visel. A többség azt reméli, hogy fel-
csendül majd a kedvenc dala. Minden
generáció elégedett lesz ma este?
Erre törekszünk. Egyéni igényeket

ugyan nem tudunk kielégíteni, de reperto-
árunk úgy áll össze, hogy a kezdetektõl a
legutóbbi lemezünkig fogunk dalokat ját-
szani. A koncert közepére idõzítjük régi,
sikeres számainkat, de a végere is marad-
nak népszerû dalok.

A Republic egyike azon hazai zeneka-
roknak, aki az Illés együttes nyomdoka-
in haladva dallamvilágukba a magyar
népzene elemeit is beépíti. Ez ösztönös,
vagy tudatos elv?  
Nem is tudom, honnan jött az ötlet.

Kezdetben valószínûleg ösztönösen for-
dultunk ezekhez a motívumokhoz. Mind-
egyikünkhöz közel áll a népzene. Mosta-
nára már kis tudatosság is van benne,
gyakran szólaltatunk meg népi hangszere-
ket dalainkban. Fellépett már velünk Gu-

VVáárroossuunnkkbbaann  kkoonncceerrtteezzeetttt  aa  RReeppuubblliicc

hogy a tanárok még nyáron is képesek
önszántukból, a gyerekek kedvéért 150 szá-
zalékosan teljesíteni. A mai világban egyre
ritkább, hogy egy tanár ilyen áldozatra ké-
pes. Fantasztikus volt õket látni.

Színjátszósnak lenni külön életérzés.
Legalábbis én így érzem. Iskolában, is-
kolán kívül, szabadidõnkben egyaránt
ad egy kis biztonságot, egyfajta tám-
pontot ebben a „veszett világban”. Ta-
nárnõ mit csinál szívesen szabadidejé-
ben, már ha van? Esetleg van valami
különleges élménye, amit így a beszél-
getés vége felé közeledve szívesen meg-
osztana velünk?
Szabadidõm az nincs. De mégis, ha csur-

ran-cseppen, akkor azt igyekszem 100 szá-
zalékosan a családomra, barátaimra szen-
telni. És ezt most komolyan mondtam, a

legmélyebb értelemben. Ilyenkor sétálunk,
megbeszéljük a dolgainkat, együtt va-
gyunk. Nyáron pedig, mikor több idõm
van, nagyon szeretek utazni, kirándulni.
Jártam már Hollandiában, Angliában,
Franciaországban, s hosszabb ideig, ponto-
san két évig voltam kint Németországban.
Ez a kecskeméti tanárkodásom után volt.
Egy barátnõm révén juthattam ki egy gróf-
nõhöz. A hölgy nagyon erõs látáskárosult
volt, így a házimunka egy részét kellett el-
végeznem. A közös reggelik, ebédek köz-
ben és után rengeteget beszélgettünk. Iga-
zából ott kint, nála tanultam meg németül.
A néni elbeszéléseibõl közelebb kerülhe-
tett hozzám Európa történelmének nem
egy korszaka is, a 20. századi események a
grófnõ személyes élményei által, a többi, a
nemesi családfáról szóló történetei segítsé-

gével. Szinte személyes élményei voltak
Hitlerrel, Sztálinnal kapcsolatban is. Min-
dig jegyzeteltem, mérgelõdött is eleget,
mert azt hitte, hogy esetleg nyilvánosságra
akarom hozni a dolgait. Egyrészt olyan
célja volt a jegyzetelésemnek, hogy tényle-
gesen valahogy megõrizzem ezeket az in-
formációkat, másrészt pedig azért írtam,
hogy utána ki tudjam szótárazni, hogy mit
jelentenek bizonyos szavak. Nagyon meg-
szerettem ezt a nénit, nagyon hiányzik.
Igazán közel került hozzám. 97 évesen halt
meg. Egyébként a halála elõtt megengedte,
hogy kiadhassam a jegyzeteket.

Igazán örülhet, tanárnõ, hogy két évig
egy német grófnõ társaságában lehe-
tett, hiszen ezt nem mondhatja el min-
denki magáról. Köszönjük, hogy ezt az
élményt is megosztotta velünk! 
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lyás Ferenc tekerõlant mûvész, és a mai
koncerten is hallhat a közönség egy nagy-
szerû hegedûszólót. 

A zenekar körül általában nyugalom
van, kevés a szenzáció. Tagjai nemigen
szerepelnek az újságok címoldalán,
vagy ismert showmûsorokban. 
A média foglalkozik velünk, de mi tuda-

tosan a zenénket igyekszünk a figyelem
középpontjába állítani, nem pedig a ma-
gánéletünket. Így szenzációkkal általában
nem szolgálunk. Szerencsére botrányoktól
mentes az életünk, de ez nem jelenti azt,
hogy unalmas, vagy egyhangú. Jó közös-
séget alkotunk, de a magánéletünket nem
teregetjük ki. Jómagam is vezettem köny-
nyûzenei mûsort a tévében a kilencvenes
években, de akkor a mûsorok a zenérõl
szóltak, nem pedig pletykaízû, idétlen tör-
ténetekrõl. Közel sincs ennyi szenzáció a
hazai könnyûzenében, tudom, hiszen ben-

ne élek. A sztorik nagy részét a média, a
szerkesztõk találják ki, az alany csak el-
játssza a rá kiszabott szerepet. Nevezhet-
jük átverésnek is. 

Határainkon túl is felléptek. Milyen az
ottani koncertek hangulata?
Csodálatos. Erdélyben nagyon lelkes a

közönség. Mi is szabályosan transzba

esünk ilyenkor. Itthon is igyekszünk min-
dent kihozni magunkból, de ott a hangu-
lat valahogy más. Ezt nem lehet szavak-
ba önteni, csak érezni lehet. Megsokszo-
rozza az erõnket. Hazatérve napokig a
hatása alatt állunk. Korábban nagy izga-
lommal indultunk ezekre az utakra. Ki-
csit aggódtunk is. Az uniós tagság mára
sok akadályt elhárított, bármikor kimehe-
tünk, mintha itthon játszanánk, de hát ez
a természetes. 

Mi vár a közeljövõben a zenekarra?
Nagyon mozgalmas idõszak. Jövõre le-

szünk húszévesek; 1990. február 23-án
alakultunk. Régen volt, szinte hihetetlen,
hogy mit éltünk meg az óta. Nem gondol-
tam, hogy ennyi ideig együtt maradunk,
szerencsére így alakult. Jövõ év március
15-én jubileumi koncerttel ünnepelünk a
sportarénában. Addigra szeretnénk elké-
szíteni legújabb lemezünket. 

KKöönnyyvvttáárrii  hhéétt
A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár is
csatlakozott az Országos Nagyi Könyv-
tári Napok programsorozathoz, mely
2009. október 5-11. között elsõsorban az
50 év felettieket szólította meg. A „Ne
üljön otthon, ha könyvtárában otthon
lehet!” egységes szlogen utalt arra, hogy
valamennyi csatlakozott könyvtár, így a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár is, az
olvasás mellett egyéb lehetõségeket is kí-
nál a szabadidõ hasznos eltöltésére.

BALOGH EMESE

Dunaföldváron a hét során képregény ki-
állítás nyílt a könyvtárban, melynek kap-
csán október 5-én Halmos Ádámmal, a
Nyitott Könyvmûhely kiadóvezetõjével
osztották meg a képregényekhez kapcsoló-

dó emlékeiket, élményeiket az érdeklõdõk. 
A kreatív nagyik kézimunkáikat, képei-

ket, dísztárgyaikat október 7-én mutatták
be a városi könyvtárban, s ezen a délutá-
non a „Ki süti a legjobb földvári krémest?”
kérdésre is megszületett a válasz: Támer
Ilona – aki még egyáltalán nem nagyma-

makorú –  süteményét ítélték a kóstoló na-
gyik és unokák a legjobbnak. 

Október 8-án az egészségmegõrzés állt a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár prog-
ramjának középpontjában. Domonkos Rita
dietetikus az egészséges, minõségi táplál-
kozás mellett az idõskori problémákra –
cukorbetegség, magas koleszterinszint - is
kitért elõadásában. 

Október 9-én zenés, szórakoztató játé-
kokkal, fejtörõkkel, kártyázással töltötték
a nagyik a délutánt, s Zolta Csabáné sze-
mélyében - aki minden programon részt
vett -  megválasztották és megjutalmazták
a legaktívabb nagyit is. 

A hét programját október 11-én a már
hagyománnyá vált „Könyves vasárnap”
zárta, mikor is a könyvtár rendkívüli nyit-
va tartással és díjmentes szolgáltatásokkal
fogadta a betérõket. 

Kultúrházak éjjel - nappal

Dunaföldváron

A Dunaföldvári Városi Mûvelõdési Köz-
pont elsõ alkalommal csatlakozott a
Kulturális Örökség Napjai – Kultúrhá-
zak éjjel-nappal országos rendezvényso-
rozathoz. 
Dunaföldváron 2009. szeptember 9-én
olyan helyszíneket látogathattak idegen-

vezetéssel az érdeklõdõk, amelyek a hét-
köznapokon nem nyitottak a turisták
elõtt.

BALOGH EMESE

Elsõsorban közmûvelõdési feladatot el-
látó intézmények, szervezetek kapcsolód-
tak be a „Kultúrházak éjjel-nappal” cím-
mel megrendezett, a Kulturális Örökség
Napjaihoz kapcsolódó programsorozatba.

A hagyomány szerint szeptember harma-
dik hétvégéjén megrendezett esemény al-
kalmából országszerte sok száz olyan épü-
let és helyszín kapuja nyílt meg ingyene-
sen a látogatók elõtt, amely kulturális érté-
ket képvisel, mint épített örökség, vagy
mint kulturális helyszín, de a hétközna-
pokon nem látogatható. 

A dunaföldváriak kulturális séta kereté-
ben, idegenvezetõkkel ismerhették meg a
Magyar László Gimnázium barokk bútor-
zatú, eredeti festésû könyvtárát, a Barátok
templomát és a ferences rendházat. A Vá-

KKuullttuurráálliiss  ÖÖrröökksséégg  NNaappjjaaii

Gallai Erzsébet, könyvtárvezetõ

Boros Csaba
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2009. október 22. és november 10. 16 órakor
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Tehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!
3 havi kamatmentes részletfizetés lehetséges!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855

Német kezdõ és haladó nyelvtanfolyam indul
felnõtteknek és gyerekeknek

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.,

telefon: (30) 618–93–99
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.

Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

rosháza dísztermét, az alkotó, Csepeli István fafaragó népi ipar-
mûvész mutatta be, a Szerb templomban pedig az Eszkép Mûhely
tagjai az ikonfestés titkaiba is beavatták a látogatókat. 

Idén a program kísérõ rendezvényeinek központjában orszá-
gosan a magyar nyelv szépsége, kifejezõereje, valamint a szín-
játszás személyiség- és közösségépítõ szerepe, az öntevékeny
színjátszás, mint eleven hagyomány állt. Ennek jegyében a mû-
velõdési házban Tóth Ildikó elõadásában elhangzott Kazinczy
Ferenc Híven szeretni címû verse, majd „Nyelvünk titkai” cím-
mel Gyarmati Imre fõiskolai tanár tartott elõadást. Végül a Ma-
gyar László Gimnázium színjátszói Lukácsi Pálné irányításával
a színjátszás kulisszatitkaiba is beavatták a rendezvény résztve-
võit: jó hangulatú foglalkozásukon együtt „szerepeltek” a meg-
jelentekkel. 

Üdülõjog eladó!
Zalakaroson a MEN DAN****

Apartmanházban 99 évre megvásárolt
üdülõjog eladó. Minden páratlan év 41.
hét 2+2 fõ részére. Páros év bónusz hét.

Az Apartmanház luxus kivitelû.
Érdeklõdni: 20/363-5238

KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
FIGYELEM !
Most csökkentheti vállalkozásának
számlavezetési költségeit.
Válassza a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet „MIDI” vagy „MINI”
számlacsomagját, s akár havi 10 Ft
számlavezetési díj mellett is vezetheti vállalkozásá-
nak számláját.

A részletekrõl érdeklõdjön a 
Takarékszövetkezet Dunaföldvár, 
Béke tér 5. sz. alatti
kirendeltségén.
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DDSSTTEE  ––  ggyyeennggee  sszzeepp--

tteemmbbeerrii  tteelljjeessííttmméénnyy

SZABADOS SÁMUEL

A negyedik fordulóban Pálfán vendég-
szerepelt egyletünk. A fiatalok 2:1-es
gyõzelme biztató volt a nagycsapat szá-
mára is. A felnõttek mérkõzésén az erõs
szél jelentett problémát mindkét gárda
számára. Az idõjárási viszonyokhoz mi
alkalmazkodtunk jobban, a 20. percben
Benedikti fejes góljával vezetéshez jutot-
tunk. Negyedóra múlva egy váratlan ak-
ció után Pálfa egyenlített. Döntetlen volt a
félidei állás. A második félidõ több izgal-
mat hozott. Mindkét csapat dûlõre akarta
vinni a dolgot, a játék keményebb lett. A
következmény pedig piros lap, a hazaiak
egyik védõjét állították ki. Emberelõ-
nyünket kihasználva Gavrilovics találatá-
val vezettünk. A játék hevére jellemzõ,
hogy tõlünk Paskert állították ki második
sárga lapja miatt. A vendéglátók lélektani
elõnyüket nem tudták kihasználni, így
gyõztünk 2:1-re.

A következõ fordulóban Németkért lát-
tuk vendégül. Az elõmérkõzésen a fiata-
lok hozták jó formájukat, gyõztek 4:0-ra.
A felnõtt alakulat nagyon kemény mecs-
cset vívott, melyben sajnos alulmarad-

tunk. Vendégeink a 28. percben szerzett
góljukkal vitték haza a három pontot. A
játék kiegyensúlyozott volt. Nagyjából
két azonos képességû csapat küzdött egy-
mással, és ezen a napon Németkér volt
eredményesebb. 

Szeptember 20-án Bonyhád-Börzsöny
vendégei voltunk. Az ifisták ismét kitet-
tek magukért, 2:1-re gyõztek. Felnõtt csa-
patunk súlyos vereséget szenvedett. Az
elsõ játékrészben még partnernek számí-
tottunk, 1:0-ás hazai vezetéssel folytató-
dott a második 45 perc. A második félidõ-
ben azonban alárendelt szerepet játszot-
tunk. Helyzeteink ugyan akadtak, de nem
tudtuk kihasználni. Spontán akciókkal
próbálkoztunk, melyek eredménytelennek
bizonyultak, 3:0-ás vereséget szenved-
tünk. 

A 7. fordulóban Mórágy listavezetõként
érkezett Földvárra. A pontszerzés ezen a
találkozón már elfogadható eredménynek
számított volna. Sajnos, ez elmaradt. Ha-
tározott játékkal vendégeink bizonyítot-
ták, hogy megérdemelten állnak az elsõ
helyen. 2:1-es vezetésükkel ért véget a
félidõ. Gólunkat 0:2 után Pasker szerezte
a félidõ vége felé. A második félidõ szin-
tén a mórágyiak góljával indult, 1:3-as
hátrányunkat a 75. percben sikerült mér-
sékelni, 2:3-as állásnál esély nyílt az

egyenlítése. Az utolsó negyedóra ennek
jegyében telt, de a régi reflexek ismét ak-
tuálisnak bizonyultak. Kitámadtunk, vé-
delmünk fellazult, és a 88. percben gólt
kaptunk. 2:4-es vendéggyõzelemmel zár-
tuk a fordulót. Fiataljaink 3:1-es gyõzel-
me már nem is jelentett meglepetést. 

A dunaszentgyörgyi vendégszerepléstõl
mindenki sikert remélt, mivel ellenfelünk
gyengén szerepelt az utóbbi fordulókon.
Ellenünk viszont bizonyították, hogy me-
gyei elsõ osztályú múltjuk azért jelentett
az idei évre is tartalékokat. 3:0-ra vezettek
a félidõ végére. Elképzelés nélküli focit
produkáltunk az elsõ játékrészben. Célta-
lan labda-elõrerúgások, szervezetlen vé-
dekezés, egyéni sikertelen akciók jelle-
mezték játékunkat. A folytatásban kide-
rült, hogy mit vesztettünk. Megváltozott a
játék képe, sokat támadtunk, a vendég vé-
delme bizonytalanná vált. Két büntetõt is
kiharcoltunk a félidõ elején, mindkettõt
Pasker értékesítette. 3:2-re zárkóztunk fel
negyedóra alatt. Sajnos, a hátralévõ félóra
sem volt elegendõ az egyenlítéshez. Aktí-
van játszottunk, de eredménytelenül. Még
a kapufa is a hazaiakat segítette, kifelé
pattant róla egy lövésünk. Hazai gyõze-
lem született. A fiatalok õszi teljesítmé-
nyérõl csak dicsérõ szavakat lehet írni. Is-
mét gyõztek 2:0-ra és az elsõ helyen

A több hónapos nyári szünet után szep-
tember végén ismét vendéget fogadott a
borklub. A Viviamus pincészet és borá-
szat mutatkozott be a nagyszámú érdek-
lõdõ elõtt. Poór Norbert területi értéke-
sítési vezetõ beszélt a vállalkozás múlt-
járól és jelenérõl, majd néhány szóban
bemutatta azokat a borfajtákat, melye-
ket este a közönség is megkóstolhatott. 

SZABADOS SÁMUEL

A pincészet a 1996-ban alakult családi vál-
lalkozásként. Ekkor Balaton-felvidéki borokat
kezdtek forgalmazni exportra. A sikerek hatá-
sára 2001-tõl bõvült a profil, Tokajban 3,5 km
hosszú pincét vásároltak, amely az
Erdõbényétõl Sárospatakig húzódó Rákóczi-
pincelabirintus része volt. A felújítás sok
pénzbe került. A kínálatban ezt követõen
megjelentek a tokaji borok is. A Viviamus bo-
rai 2006-tól vannak jelen a hazai vinotékák-
ban. A készlet 60 fajta borból tevõdik össze,

ez megközelítõleg egymillió palack italt takar.
Borházaik vannak Erdõbényén, Dörgicsén és
Balatonfüreden, versenyeredményeik pedig
jelzik, hogy napjainkban a hazai borászat él-
mezõnyébe tartoznak.

Az elsõ jelentõs nemzetközi sikert még
1995-ben érték el Japánban a Wine Chal-
lenge versenyen, ahol a tokaji aszú gyõztes
lett. A királyok borának elnevezett ital ne-
vét állítólag XIV. Lajos francia királytól
kapta. A hatputtonyos aszú aranysárgás
színû, illatában a mazsola, a vanília és a
csokoládé jegyei fedezhetõk fel.

Ismeretes, hogy a Bordeaux-ban rendezett
megmérettetés a világ egyik legrangosabb
borversenye. A pincészet italai már többször
nyertek arany-, ezüst- és bronzminõsítést
ezen a rangos viadalon is. A Gundel étterem
„100 legjobb magyar bor” ajánlásán pedig
két italuk is elõkelõ helyen szerepel. 

A földvári közönség az est során széles
skáláját ismerhette meg a Viviamus vá-

lasztékának: a Somlói Sárfehért tûzbornak
is hívják, mivel vulkánon termett. A nász-
éjszakák borának is szokták nevezni, állí-
tólag fokozza a férfiasságot. Különleges-
ségnek számított a jégbor, melynek szõlõ-
jét december végén szüretelték – 10 fokos
hidegben. Lehetett kortyolgatni különféle
puttonyszámú aszúkat, balatoni vörös bo-
rokat, dörgicsei zweigelt rosét. 

Az idei bortermés elõreláthatóan jó lesz -
állítja az értékesítési igazgató, a kellemes
õszi meleg és napsütés növelte a cukorfokot.
A szüret már szeptember közepén elkezdõ-
dött mind a Balatonnál, mind Tokajban. 

SSzzeepptteemmbbeerrttõõll  iissmméétt  bboorrkklluubb
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állnak. Az õsz során veretlenek. Nagy-
szerû teljesítmény! 

EEuurróóppaa  bbaajjnnookk

ssáárrkkáánnyyookk

Az önkormányzat vendégei voltak a
kétszeres Európa-bajnok dunaföldvári
sárkányhajósok. 

BAKSAY ERIKA

A kajak-kenu szakosztály keretei között
versenyzõ csapat gyorsan sikeres lett eb-
ben a viszonylag új sportágban Sziklenka
László edzõ vezetésével. A csapat jövõre,
Hollandiában szeretné harmadszor is el-
nyerni a megtisztelõ címet.

Györkõ Sándor vezetésével felnõtt sár-
kányhajós csapat is edz, heti 2-3 alkalom-
mal, amatõr alapon, baráti társaságként.
Bár a felkészülésre kevés az idejük, és
egy 8-as kenuval edzenek, mégis értek
már el szép eredményeket, így például a
Dunaferr országos versenyén nemrégiben
elsõ helyen végeztek. 

AA  ffeellnnõõtttteekk  mméégg  ppoonntt

nnééllkküülliieekk,,  aazz  iiffiissttáákk

hháárroommsszzoorr  ggyyõõzztteekk

SZABADOS SÁMUEL

Elkezdte NB II-es szereplését városi
férfi kézilabdacsapatunk. Elsõ mérkõzé-
sükön házigazdaként a Pénzügyõr SE-t
fogadták a dunavecsei sportcsarnokban,
mivel a földvári csarnok nem felel meg a
bajnoki szabványméreteknek. Elõzetes in-
formációk alapján a Pénzügyõr gyengén
szerepelt a múlt bajnoki szezonban, sokan
épp ezért pontszerzésben reménykedtek.
Kiderült viszont, hogy a nyár során a fõ-
városi egylet alaposan átalakult, megfiata-

lított gárda lépett a pályára; 29:25-ös ve-
reséget szenvedtünk. Nem játszottunk alá-
rendelt szerepet, volt, mikor egy-két gólos
különbség volt csak a hátrányunk. A hajrá
azonban nekik sikerült jobban. 

A második fordulóban Dunaújvárosban
léptek pályára a fiúk, a Dunaferr II vendé-
geként. A házigazdák az elsõ osztályú új-
városi csapat tartalékgárdáját jelentik,
olyan játékosokat, akik még fiatal koruk
miatt nem kerültek az elsõ csapatba, illet-
ve sérülésbõl lábadoznak, vagy a teljesít-
ményük ingadozó. Közülük többen szere-
peltek már elsõ osztályú meccseken, tehát
a papírforma nem mellettünk szólt. A já-
ték képén is tükrözõdött ez a különbség.
Nagy gólarányú, 42:28-as vereséget szen-
vedtünk. 

Ezután két hazai mérkõzés következett.
Sérülések és egyéb elfoglaltságok miatt
nem tudtunk a legjobb összeállításban pá-
lyára lépni. A Mecsek Vidéke TKSE-tõl
hétgólos vereséget szenvedtünk. A Bala-
tonboglár elleni találkozón álltunk legkö-
zelebb a gyõzelemhez. Mi kezdeményez-
tünk az elsõ félidõben többet, volt, amikor
öt góllal is elhúztunk. A második félidõ
közepén változott a játék képe. Fiaink
kezdtek fáradni. Kevés cserénk volt, sérü-
lés miatt nem játszott Czobor, Orova és
Bencze. Rutinjuk bizony hiányzott a haj-
rában. 29:26-ra kikaptunk.

A gyõzelem így továbbra is várat magá-
ra. Meglepõ és örvendetes a fiatalok jó
szereplése. A szintén Orova Tamás által
irányított ificsapat négy mérkõzésbõl hár-
mat megnyert, mégpedig magabiztosan,
nagy gólkülönbséggel. Csupán a dunaúj-
városiak ellen maradt alul. Sikereik jelzik,
hogy eredményes az utánpótlás nevelése
Dunaföldváron. 

AA  kköözzééppmmeezzõõnnyybbee

ccssúússzzootttt  vviisssszzaa  aa  DDFFCC

SZABADOS SÁMUEL

Szeptember elsõ hétvégéjén a listaveze-
tõ Decs lépett pályára városunkban. A
múlt szezon bajnoka nagyon jó játékosok-
ból áll, és nyáron sikerült bõvíteniük a ke-
retet. A két csapat közti különbség a játék
alapján is érzékelhetõ volt. Vendégeink az
elsõ félidõben már 0:3-ra vezettek. A má-
sodik félidõ elején újabb góllal növelték
elõnyüket. A 70. percben sikerült gólt sze-
reznünk Schulteisz Attila révén. Nem so-

káig örülhettünk neki, a decsiek egy perc
múlva válaszoltak rá. 1:5-ös állásnál min-
den mindegy alapon támadni kezdtünk, a
78. percben Schulteisz Attila újból a háló-
ba talált. Négy perc múlva érkezett a ven-
dég gól, nem engedték, hogy szorosabbá
tegyük az eredményt. A végeredményt a
88. percben Széles Gergõ állította be: 3:6-
os vendéggyõzelem született.

Az ötödik fordulóban Szedresre látogat-
tunk, csapatuk sereghajtó a mezõnyben.
Ez alkalommal csak a gyõzelem volt az
elfogadható eredmény. A gárda teljesítet-
te is az elvárást. A félidõ végén 0:1-re ve-
zettünk Schulteisz Atttila találatával. A
folytatásban a házigazdák összeroppan-
tak. Attila három, Schulteisz Norbert egy,
illetve Böde szintén egy gólt szerzett. 1:6-
ra gyõztünk. Sculteisz Attila teljesítmé-
nyével kimagaslott a mezõnybõl. 

A 6. fordulóban Majos látogatott hoz-
zánk. A mérkõzés háromesélyes volt.
Tudtuk, hogy vendégeink bármilyen ered-
ményre képesek, kiszámíthatatlan gárda.
Az elsõ félidõben kiegyenlített játék zaj-
lott a pályán, de helyzet kihasználásban
vendégeink voltak jobbak. 0:1-es vendég-
vezetéssel ért véget a félidõ. A folytatás-
ban mi voltunk aktívabbak. Az 55. perc-
ben Schulteisz Attila góljával egyenlítet-
tünk. Sok idõ volt még vissza. Biztatóan
játszottunk, mindenki reménykedett az
újabb gólunkban. A percek multával vi-
szont egyre idegesebbek lettek focistáink.
A nézõk a játékvezetõ egy-egy téves ítéle-
tére igen indulatosan reagáltak, s ez átra-
gadt játékosainkra is, többet foglalkoztak
a bíróval, mint a játékkal. Ez bosszulta
meg magát. A 90. percben szabálytalansá-
got reklamáltunk, miközben a játék folyt
tovább. Ellenfelünk ezt kihasználva gólt
szerzett. Ezzel el is dõlt a végeredmény,
1:2-es vendégsiker született. Higgadtabb
játékkal pontot szerezhettünk volna. 

A következõ fordulóban Tamásiba láto-
gattunk, csapatuk nyáron esett ki az NB
III –ból. A játékosállományuk nagy része
együttmaradt, tehát rutinos, jó játékerõt
képviselõ gárda várt ránk. A játék során
viszont kirajzolódtak a reális erõvonalak.
Szervezetten játszottunk, az eltiltásából
visszatérõ Nagy Lajos ügyesen irányított
középen. 0:0-val zárult az elsõ 45 perc. A
továbbiakban sem változott a játék képe.
A félidõk közepén Böde szép egyéni ak-
ció révén vezetéshez juttatta a csapatot. A
házigazdákat ez sem rázta fel, mi pedig
nyugodt játékkal kifocizgattuk a mara-
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dék idõt. 0:1-re gyõztünk a volt har-
madosztályú egyesület otthonában. Sport-
szerû gesztus volt a házigazdák részérõl,
hogy a találkozó után vacsorára hívták
meg a földvári fiúkat. 

Október 4-én Bátaszék látogatott hoz-
zánk. Játékosainkban még elevenen élt a
múlt szezonban tõlük elszenvedett vere-
ség. A kezdés után lassan kiderült, hogy
ellenfelünk veszített múlt évi lendületé-
bõl, mi irányítottuk a játékot. Krepsz és
Böde góljaival már 2:0-ra vezettünk.
Bátaszék a 44. percben szépített, 2:1-es
állásnál vonultak öltözõbe a csapatok. A
második félidõ közepe hozott több izgal-
mat. A 75. percben Ashermann egy beíve-
lés után látványos fejessel növelte elõ-
nyünket, percek múlva viszont vendége-
ink voltak eredményesek. 3:2-es vezeté-
sünknél még a pontvesztés lehetõsége is
benne volt a játékban. A 84. percben
Dömény szerzett idegnyugtató gólt, gyõz-
tünk 4:2-re. 

Felnõtt gárdánk a teljesítménye alapján
a középmezõnyben foglal helyet. Meg-
döbbentõ viszont az ifjúsági csapat érthe-
tetlenül gyenge szereplése. A 8. fordulóig
még pontot sem tudtak szerezni, csak ve-
reség a mérleg, köztük több egészen nagy
gólarányú. A korábban igen színvonalas
utánpótlás-nevelés válságát jelzi az ered-
mény. A klub vezetõségének sürgõsen
tenni kellene valamit a helyzet orvoslásá-
ra. Az eredménytelenség kedvét szegheti
a fiataloknak, megszûnhet az utánpótlás
bázis. Az idõ sürget, ne várjuk meg azt a
szégyent, hogy a fiatalok létszámhiány
miatt nem tudnak mérkõzésre kiállni. 

CCssaakk  aa  hhííddjjaavvííttááss

zzaavvaarrttaa  aa

hhoorrggáásszzvveerrsseennyytt

Szeptember 6-án szervezte hagyomá-
nyos õszi versenyét a Dunaföldvári
Sporthorgász Egyesület. Szép kora õszi
idõ fogadta a résztvevõket a kis-dunai
horgásztanyán. Jagodics István ver-
senyszervezõ szerint a vízállás ideális
volt, és a halállomány is kellõ mennyi-
ségû.

SZABADOS SÁMUEL

Egyetlen zavaró tényezõ jelentett prob-
lémát: a felújítási munkák miatt a híd alat-
ti sávot munkaterületté nyilvánították, itt

tehát nem lehetett horgászni, pedig köztu-
dott, hogy a nagy halak épp a híd alatti
roncsokban tanyáznak. A munkagépek
zaja sem kedvezõ a horgászat idején.
Mindezek ellenére a korábbi évek átlagát
jellemzõen 22 versenyzõ állt rajthoz reg-
gel a pozíciók sorsolása után. Körülbelül
hasonló számú szurkoló, családtag nézte
végig a nemes küzdelmet, és várta izga-
tottan a végeredményt. 

A verseny az országos szövetség sza-
bályzatai szerint zajlott. A szokásos izgal-
mak sem maradtak el: voltak látványos
kapások, kiemelések és eredménytelen
próbálkozások is. 11 óra után került sor a
mérlegelésre, majd az eredményhirdetés-
re. A szervezõk elégedettek voltak a több
évi átlagnak megfelelõ mennyiséggel. El-
sõ helyen Jagodics István végzett 3846
grammal, õt követte Rabek József 2740
grammos fogással. A harmadik és negye-

dik helyet 10 grammnyi különbség dön-
tötte el Nálich Pál javára Dorkó Károllyal
szemben. A gyõztesek értékes jutalmakat
– botokat, orsókat, szákokat - kaptak, me-
lyeket az egyesület vásárolt, illetve a két
horgászbolt adományozott. Egy dunaegy-
házi horgász különdíjat ajánlott fel a leg-
nagyobb halat kifogónak; a fából készült,
igényesen megmunkált evezõlapátot
Dorkó Károly vehette át. Az eredmény-
hirdetést a szokásos közös ebéd követte,
természetesen nem halászlé, hanem pör-
költ fõtt a bográcsban. Közben folyt az
értékelés, mely során ki sikeresnek, ki
gyengének minõsítette napi teljesítmé-
nyét.

Az idei szezont a november eleji rabló-
hal-fogó verseny fogja zárni. Az eseményt
mindig nagy érdeklõdés kíséri, mert jelké-
pesen lezárja a horgászévet is. 

Jagodics István
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GÖRÖGBE FOGADVA
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-
sok kezdete elõtt 1 órával!

OKTÓBER

Legyen minden nap az állatok napja is:
Mirelitek már: 95 Ft/kg ártól
Kutyatápok: 160 Ft/kg ártól
Macskakonzervek (400 gr) 120 Ft/db ártól

Kutyakonzervek (1240 gr) 260Ft/db ártól
Tészta 215Ft/kg ártól
Macskatápok 290 Ft/kg ártól kaphatók.

A Whiskas szárazeledel minden kilogrammjához
ajándékot adunk.
Hullámos és nimfapapagájok, pintyek, hörcsögök kaphatók.
Az akciók 2009 november 9-ig, illetve a készlet erejéig 
érvényesek.
Várjuk szeretettel!

Bûnügy. Néhány esetben ittas vereke-
dõkkel szemben indított eljárást a rendõr-
ség, a nyomozás folyamatban van. A tettle-
gességre közterületen, szórakozóhelyeken
került sor.

Lopás. Az egyik benzinkútnál a nyitva ha-
gyott gépkocsiból ellopták a tulajdonos érté-
keit, iratait. A rendõrség ismételten kéri a ve-
zetõket, parkoláskor minden esetben zárják
be a gépkocsikat, az ablakokat húzzák fel.
Ha tehetik, éjszakára álljanak be garázsaikba
vagy udvarukba. Csak irataik pótlása ko-
moly összegbe, utánajárásba kerül.

A dunaföldvári õrs területén mostanában
nem, de Dunaújváros környékén ismét fel-
tûntek azok a tolvajok, akik valamilyen
szolgáltató cég embereinek adják ki magu-
kat. A lakásokba, házakba bejutva elterelik
a tulajdonos figyelmét, és meglopják. Ezek
a szolgáltatók: víz, gáz, elektromos mûvek
soha sem munkatársaik közremûködésével
rendezik fogyasztóikkal a pénzügyeket.
Minden esetben kérjék, igazolják magukat,
legyenek óvatosabbak, gyanakvóbbak!

Iskolakezdés. Kérjük a szülõket, beszél-
gessenek gyermekeikkel, hívják fel figyel-
müket a KRESZ szabályaira, betartásának
fontosságára. A lámpás gyalogosátkelõ-he-
lyeken a gyalogosok csak zöld lámpánál
lépjenek az úttestre. Ahol nincs lámpa, a
gépkocsi vezetõk ügyeljenek a gyalogo-
sokra. A rendõrség ellenõrizni fogja az át-
kelõhelyeken közlekedõket. Korán sötéte-
dik, köd, esõ várható. Közlekedjenek óva-
tosan, mert az õszi idõjárási viszonyok
mellett nagyobb a balesetek valószínûsége.

Vásár. Az utóbbi vásárok alkalmával
rendbontásra nem került sor. A rendõrség a
polgárõrséggel együtt továbbra is biztosítja
a vásár belsõ rendjét, segíti a parkolást. 

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné
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2009. OKTÓBER 17., SZOMBAT

CSERKÉSZ SZÜRETI NAP

2009. OKTÓBER 19., HÉTFO, 18 ÓRA

ISPÁNHÁZ

DOBKÖR
Barát Istvánnal

2009. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK,
18 ÓRA

FOTÓKIÁLLÍTÁS
A Fotómuvészeti Szövetség szenior al-
kotócsoportja kiállításának megnyitója

2009. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK,
19 ÓRA

UTOLSÓ JELENTÉS ANNÁRÓL
Mészáros Márta filmje

2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK, 10 ÓRA

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

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


