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Gyönyörûszép álmot láttam múlt éjjel,
és azt mondják, az álmok néha valóra vál-
nak…

Szóval, egy várban jártam álmomban.
Nem a budai várban és nem is valamelyik
királyi várban. A dunaföldvári várat láttam
álmomban. 

Nem jártam korábban még ott, mindig
csak átutaztam a városon. Ál-
momban is éppen a hídon au-
tóztam Dunaföldvár felé. Ad-
vent vasárnap estéje volt, mert
aznap minden ablakban amerre
csak elhaladtam, gyertya világí-
tott. Ettõl minden évben meleg-
ség járja át a szívemet, mert
kezdõdik a várakozás. És vára-
kozni nagyon jó… Még minden
tele van kíváncsisággal, izga-
lommal és azzal a megmagya-
rázhatatlan érzéssel, amivel
gyorsítanánk is az idõt és lassí-
tanánk is. Miközben ezek a
gondolatok kavarogtak a fejemben, egy-
szerre feltûnt a már jól ismert dunaföldvári
vár sziluettje.

De valami furcsa is volt rajta, valami,
ami nem megszokott. Egy adventi naptár
díszítette a kivilágított torony falát és az
elsõ ablaka világított.

Elbûvölõ volt a látvány, és ellenállha-
tatlan vágyat éreztem, hogy ezt közelrõl
is lássam. Így aztán utamat megszakítva
– életemben elõször – bekanyarodtam a
várhoz vezetõ utcácskába. Régi, macska-
köves utca ez, és a vörös téglával kirakott
járdákkal övezve vezet a vár feljárójához.
Már gyalogosan kanyarodtam a még szû-
kebb utcácskába, és ami a szemem elé tá-
rult, teljesen lenyûgözött. A hatalmas, fá-
ból faragott kapu adventi díszben ragyo-
gott elõttem, és hívogatva tárta szét szár-
nyait. Mintha egy angyal fogadott vol-
na…

Ekkor már érezni lehetett az advent jel-
legzetes illatait – a sült gesztenye, a forralt

bor, a gyertya, a méz és a
sütemények illata szállt a
levegõben.

Amint beléptem a ka-
pun – egy apró meseor-
szág látványa fogadott.
Faragott bódékban fényes
és csilingelõ csecsebecsé-
ket árultak, parázson
gesztenyét sütöttek, egy
búbos kemencében lángos
illatozott. Mindehhez el-

lenállhatatlanul csábított
a fahéjas, szegfûszeges,
forralt bor.

Édes muzsika szállt a
jéghideg levegõben. A
hólepte várudvar pedig
szikrázott a milliónyi
fénytõl.

Az apró téren a gyere-
kek ujjongva ugráltak a
frissen leesett hóban, és
az emberek beszélgetése
zsibongva keveredett a halk dallamokkal.

A várudvar közepén a torony ünnepi
díszbe öltözve õrizte az emberek örömét.
A torony teteje ugyanis átváltozott adventi
koszorúvá és az egyik sarka – mint egy
gyertya – kivilágítva várta az ünneplõket.

Mert úgy tûnt, hogy a földváriak ott és
akkor ünnepelnek valamit. Talán azt, hogy
együtt lehetnek. Talán azt, hogy együtt
örülhetnek egy ilyen csodának, mint a vár
– aminek birtokában vannak. Talán a gye-

rekeiknek, akik csengõ hangon kará-
csonyi dalokat énekeltek. Talán a
tisztelendõ úr szép szavainak, ami-
kor az ünneprõl beszélt. 

Olyan csillogó és hívogató volt
minden, hogy én is sodortattam ma-
gam a hangulattal és élveztem a ba-
rátságos perceket.

Ekkor azonban megszólalt a vekker az
ágyam mellett, és én a csengõ-bongó dal-
lamokat dúdolva ébredtem. Még az álom
és az ébrenlét határán voltam, és hirtelen
azt sem tudtam, hogy ez az egész álom volt
vagy valóság.

Az adventre várni kell ugyan még pár
napot, de egészen biztos, hogy november
29-én este elmegyek a dunaföldvári várba.
Akkor lesz advent elsõ vasárnapja és kide-
rül, hogy valóra válnak-e az álmok… 
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Oltás a H1N1 ellen
Sokan vitatják, a sajtó szívesen foglalko-

zik vele, a szakma viszont egyre egysége-
sebben támogatja a H1N1 vírus elleni vé-
dõoltást. Dr. Jancsó Erzsébet gyermekor-
vos maga is adott már be magának a védõ-
oltásból, és mindenkinek ajánlja, mint a
megelõzés biztonságos eszközét.

Elmondása szerint a betegség inkább az
aktív, egészséges, fiatalabb korosztályt tá-
madja meg, mivel ez, az északi féltekén új-
nak számító vírus csak egy 1957-ben elter-
jedt rokonával mutat hasonlóságot. Akik
tehát ezután születtek, nem szerezhettek
védettséget. 

Az oltás 14 éves korig ingyenes, 14-18
éves korig már térítés ellenében kapható.
Hozzáférhetõ a patikákban mindenki szá-
mára, aki úgy ítéli meg, az oltás kockázata
kisebb, mint a lehetséges megbetegedésé.

Kitüntetések a Posta Napja
alkalmából

Ezen a jeles napon két dunaföldvári is
kitüntetést vehetett át Budapesten, a posta
országos rendezvényén. Széles János a
megyei polgárõrség elnökeként, Feketéné
Kovács Mária a 3. körzet kézbesítõjeként
kapott kitüntetést. 

A polgárõrség helyi szervezetei hagyo-
mányosan együttmûködési szerzõdést köt-
nek a helyi postákkal, így segítve a postai

dolgozók és a küldemények biztonságát. A
Tolna Megyei Polgárõrség ezen kimagasló
tevékenységét ismerte most el a Magyar
Posta.

Feketéné Kovács Máriát a helyi posta
terjesztette fel a kitüntetésre, kimagasló
kézbesítõi munkája elismeréseképpen.

Dunaföldváron az IPA
Romániai rendõrök négyfõs delegációja

érkezett Dunaföldvárra szakmai látogatás-
ra, az IPA nemzetközi rendõrszervezet
vendégeként. Az egyébként Pakson vendé-
geskedõ kézdivásárhelyi rendõrök egy
napra látogattak Dunaföldvárra, ahol meg-
nézték a helyi rendõrõrsöt, tájékozódtak a
helyi viszonyokról, és szakmai problémák-
ról cseréltek eszmét a földvári kollégákkal.
A város és környékének megtekintése után
a delegáció Pakson folytatta az ismerke-
dést a magyarországi bûnözés és bûnüldö-
zés viszonyaival.

Összeült a KDNP
Októberben ülésezett a KDNP helyi

szervezete, melynek elnöke Pozsgai Sán-
dorné. A 20-21 fõs létszámú pártszervezet
ezúttal Dr. Pálos Miklóst, a párt megyei
szervezetének vezetõjét hívta meg, aki a
közelgõ választásokra való felkészülés fel-
adatait tárgyalta meg a dunaföldvári tag-
sággal.

Az 1993 óta mûködõ párt-alapszervezet
a Fidesz MPSZ szövetségeseként ez évben
is Tóth Ferenc képviselõ-jelöltet támogatja
az országos választásokon.

Egy csészényi gondoskodás
Ez a jelszava annak az akciónak, amit a

Magyar Máltati Szeretetszolgálat Támoga-
tó Szolgálatának dunaföldvári csoportja
szervez, az egyik magyarországi, nagy ká-
véforgalmazó cég adományából. A 41 ton-
nányi kávéból sok-sok máltai csoport ré-
szesül, hogy egy kis idõre leültesse az

idõs, sérült embereket egy beszélgetésre.
Az akció maga tehát nem más, mint egy
csésze kávé délutánonként a Duna utcai
Idõsek Napközi Otthonában, ahová min-
den sérült, beteg, de akár egyszerûen csak
idõs embert szeretettel várnak egy kötetlen
beszélgetésre, csakis a törõdés, a figyelem
kedvéért.

Találkoztak az önkormányzat
nyugdíjasai

Többéves hagyomány, hogy az Idõsek
Világnapja alkalmából megvendégeli a
polgármesteri hivatal és az önkormányzat
intézményeinek nyugdíjasait a polgármes-
ter, mint munkaadó. Ez alkalommal is ze-
nés, verses mûsorral készültek a helyi is-
kola tanulói, majd a nyugdíjasok – akik
szinte kivétel nélkül nõk – terített asztal
mellett beszélgettek sokáig. 

Megyei Kórustalálkozó
Dunaföldváron tartotta 10. jubileumi

összejövetelét a Tolna Megyei Általános
Mûvelõdési Központ által szervezett Me-
gyei Kórustalálkozó, amely a megye ama-
tõr kórusainak ad lehetõséget a bemutatko-
zásra, szakmai fejlõdésre. Idén 8 kórus vett
részt a találkozón, amelyen zsûri ugyan

RRöövviidd  hhíírreekk

Dr. Jancsó Erzsébet

Feketéné Kovács Mária Dr. Pálos Miklós

Lipták Tamás
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van (Hollerung Gábor, Kertész Attila és
Durányi László karnagyok személyében),
de verseny vagy minõsítés nem zajlik, csak
szakmai értékelés és tanácsadás a kórusok
fejlõdésének elõsegítésére.

Novák „Tata” ismét Földváron
A Honvéd Együttes vezetõje, a neves

koreográfus, rendezõ, színházszervezõ,
Novák Ferenc ismét Dunaföldvárra látoga-
tott, Appelshoffer János, az Ördögszekér
Táncegyüttes mûvészeti vezetõje felkéré-
sére. Feladata ezúttal tudományos volt:
néprajzosként a gyûjtõmunkáról, annak
módszereirõl, jelentõségérõl beszélt a he-
lyi néptáncosoknak, felnõtteknek és gyere-
keknek. Csak egy érdekesség e tárgyban:
ma Magyarországon 240 ezer méter film
õrzi azt a gyûjtõmunkát, ami a magyar tánc
egészét dolgozza fel. 

Kiválasztotta a kivitelezõt a mikro-
térségi iskolaépítéshez az erre hivatott
vizsgáló bizottság. 

BAKSAY ERIKA

A közbeszerzési pályázatra befutott 4
pályázat – a Strabag, a Swietelsky, a
Heros és a DBM Konzorcium – közül ket-
tõt formai okokból kizártak, illetve õk
nem pótolták a hiányosságokat. 

A bennmaradó két pályázó közül az
Aliscabau Építõipari Zrt. és az Unikorn
Épker Kft.-bõl álló DBM Konzorcium
nyújtotta be az olcsóbb ajánlatot, 1 milli-
árd 72 millió Ft-tal, ami így is 17 millió
Ft-tal meghaladta a három érintett önkor-
mányzat által megbecsült beruházási ösz-
szeget. A másik pályázó ajánlata 1 milli-
árd 312 millió Ft volt. 

A pécsi Váti Kft. képviselõjébõl, a tele-
pülések polgármesteribõl és pénzügyi bi-

zottságainak vezetõibõl álló bíráló bizott-
ság végül a DBM Konzorcium ajánlata
mellett foglalt állást. A vesztes pályázó
megtámadta az ezt követõ döntést, de et-
tõl függetlenül a szerzõdés a gyõztes pá-
lyázóval október végén megköttetett. Az
építkezés november-december fordulóján
indulhat, és 2010. augusztus 28-án meg
kell történnie az átadásnak. 

IInndduullhhaatt  aazz  iisskkoollaaééppííttééss

BAKSAY ERIKA

Október 1-jén, az Idõsek Világnapján
ez évben is köszöntötte a város az idõsko-
rúakat. A mûvelõdési központban a mû-
sort követõen kötetlen beszélgetésben
vettek részt a vendégek, illetve ugyanezen
a napon szakmai délelõttön tanácskoztak
a Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa idõs-
korúak ellátásában részt vevõ szakmai
szervezetek, szolgálatok.

A szakmai nap elsõ programjaként
Nagy Mariann pszichológus tartott elõ-

adást az idõskori depresszióról és öngyil-
kosságról, majd a másik fõ téma, az idõ-
sek bántalmazása következett. 

Sajnálatosan a bántalmazások 25-30
százaléka idõs embereket érint, nem min-
dig fizikai bántalmazás formájában. Az
idõs embereket ellátatlanság, lelki terror
is fenyegetheti, amelyrõl nehéz tudomást
szerezni, de odafigyeléssel, empátiával
felfedezhetõ. Ilyen esetekre rendelkezésre
áll a szakmai, intézményi háttér, de nagy-
fokú érzelmi nyitottságra, empátiára van
szükség a probléma kezeléséhez. 

IIddõõsseekk  VViilláággnnaappjjaa

NNyyuuggddííjjaass  EExxppoo
2009

SZIEGL ERIKA

Népszámlálási adatok szerint ma Ma-
gyarországon mintegy hárommillió ember
töltötte be a hatvanadik életévét. Számuk-
ra véget értek (vagy hamarosan véget ér-
nek) a munkával eltöltött évek, ez azonban
nem jelenti azt, hogy életük aktív szakasza
is lezárul(t)!

Sokan közülük továbbra is dolgoznak,
kiveszik részüket a családi munkamegosz-

tásból, utaznak, sportolnak és nyitottak a
világ újdonságaira. Nekik és családtagjaik-
nak szól a Nyugdíjas Expo, melyet idén el-
sõ alkalommal szervez meg a G-mentor
Kft. november 20–22-én a SYMA Konfe-
rencia- és Rendezvényközpontban.

A látogatók megismerkedhetnek számos
olyan szolgáltatóval és termékkel, amely
az egészségmegõrzést, az életminõség
megtartását szolgálja; kedvezményes üdü-
lési ajánlatok között válogathatnak, és
számtalan ötletet találnak a szabadidõ tar-
talmas eltöltéséhez. Felsorakoztatják a Tu-
rizmus Zrt. 2005. évben az idõsek világ-

napja alkalmából megalapított „idõsbarát
szállodai” szolgáltatókat is.

A rendezvény lehetõséget ad arra is, hogy
a résztvevõk – önkormányzatok, az idõsek
szervezetei, kutatók stb. – kicseréljék ta-
pasztalataikat a kialakult, jó gyakorlatokról.
Alapvetõen azt szeretnék, hogy minden láto-
gató – idõs és fiatal – érezze jól magát a
Nyugdíjas Expón! Gondoskodni fognak
azokról a meglepetésvendégekrõl, akik je-
lenléte ezt garantálni fogja. A kiállítást szo-
ros együttmûködésben szervezik stratégiai
partnereikkel, az idén 20 éves Nyugdíjas-
klubok és Idõsek „Életet az éveknek” Or-

Novák Ferenc
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szágos Szövetséggel. A rendezvény elin-
dításával szeretnének hozzájárulni a nyugdí-
jasok és idõsek életének formálásához, a
kultúra és a mûvészetek ápolásához, a sza-
badidõ hasznos eltöltéséhez.

Kedvezményes jegyelõvétel: H-P 9-16
óra között 1143 Budapest, Szobránc köz 6.
Telefon: (06-1) 210-8345 E-mail: gmen-
tor@gmentor.hu

Részletes program a Tourinform irodá-
ban 

MMoobbiill  JJooggsseeggééllyy
PPrrooggrraamm  

Az Egy Hajóban Kiemelkedõen Köz-
hasznú Alapítvány  együttmûködésben a
Tolna Megyei Igazságügyi Hivatallal
jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vál-
lal Tolna megyei jogász közremûködé-
sével. Ennek keretében azon rászorulók
vehetnek igénybe INGYENES jogi
szolgáltatást, akiknek az egy fõre jutó
havi jövedelme, vagy szociális rászo-
rultsága azt indokolja, és olyan jogvitás
ügyük van, amely jogi tanácsadást igé-
nyel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövede-
lemigazolásaikat (nyugdíjigazolás,
munkabér igazolás), személyi okmánya-
ikat, illetve a szociális rászorultságukat
igazoló okmányaikat (pl. közgyógyel-
látási igazolvány) hozzák magukkal.

Az ügyfélfogadás helye és idõpontja:
KISOSZ  Dunaföldvár, Tavasz u. 2. 
2009. november 23., december 7.
2010. január 11., 25 

HH11NN11
KISS ÉVA

Az utóbbi hetekben országos vihart ka-
vart az influenza elleni védõoltás kérdése.
Rémhírek keltek szárnyra. Maradt a dilem-
ma: oltassam magam, vagy sem? Sajnos,
úgy néz ki, azoknak a szakembereknek
lesz igazuk, akik egy világjárvány kialaku-
lásától tartanak (Ukrajna, USA). Hazánk-
ban hozzáférhetõ a vakcina, még idõben
vagyunk, nagyszámú megbetegedés, jár-
vány nem alakult ki. A háziorvosok azt
ajánlják, hogy a védõoltást adassák be ma-
guknak. 

Különösen veszélyeztetettek a terhes
nõk, a gyermekek, bizonyos betegségben
szenvedõk, akiknek az immunrendszerük
gyenge, illetve az olyan foglalkozást vég-

zõk, akik sok emberrel érintkeznek. 
A védõoltás általában veszélytelen, leg-

feljebb az injekció helyénél keletkezhet
bõrpír, duzzanat, fájdalom. Ritkán lép fel
hõemelkedés, láz, izomfájdalom, izületi
fájdalom. Borogatással, lázcsillapítóval
enyhíthetünk a tüneteken. Az oltóanyag-
ban levõ tojásfehérje, ill. kis mennyiségû
antibiotikum maradvány allergiás reakciót
okozhat az arra érzékeny betegeknél! Az
ismert, vagy feltételezett allergiát éppen
ezért feltétlenül jeleznie kell a betegnek
háziorvosánál Amennyiben az oltást köve-
tõen súlyosabb panasz, vagy a fentebb em-
lített tünetek valamelyike jelentkezne, fel-
tétlen szólni kell az orvosnak! 

Az eddigi tapasztalatok szerint a már
nagy számban beoltott emberek körében
nem fordult elõ olyan mellékhatás, ami
miatt orvoshoz kellett volna fordulniuk. 

FFeellhhíívvááss
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Sorstárs Gondviselõ Háza Támogató
Szolgálata adománygyûjtést szervez a
dunaföldvári bölcsõde és óvoda, vala-
mint a rászoruló családok részére. A
már nem használt játékokat, könyveket,
gyermekruhákat a támogató szolgálat
irodájában várjuk 2009. dec. 20-ig mun-
kanapokon 8-tól 16 óráig.

Cím: Dunaföldvár, Duna u. 13.
Telefon: 75/341-245
Segítõ szándékukat köszönjük! A tá-

mogató szolgálat csapata Október utolsó hétvégéjén az olaszor-
szági testvérvárosba, Ossonába látoga-
tott városunk négyfõs delegációja. A
küldöttség vezetõjével, Dukai István al-
polgármesterrel beszélgettünk a látoga-
tás céljáról és a programokról.

SZABADOS SÁMUEL

Milyen alkalomból került sor erre a
meghívásra?
Jeles ünnepet ült Ossona: éppen száz

éve, 1909-ben vált függetlenné, kapott
önálló önkormányzati státust. Ez alkalom-
ból ünnepséget rendeztek, melyre meghív-
ták a szomszédos települések képviselõit s
minket, dunaföldváriakat. Mi voltunk az
egyetlen külföldi delegáció, mivel Ossoná-
nak egy testvérvárosa van. 

Mibõl állt az ünnepi megemlékezés?
Szombaton, érkezésünk másnapján ke-

rült sor a központi rendezvényre, mely so-
rán a város vezetése, a meghívott vendé-
gek, illetve a város lakói egy eléggé hosz-
szú menetben végigjárták az utcákat, és
megkoszorúzták azokat az épületeket, me-
lyekben száz év alatt az önkormányzat
székhelye mûködött. Öt ilyen állomás volt,
itt elhangzott a nemzeti himnusz, majd rö-
vid beszéd következett. Ezután a temetõbe
vezetett az út, ahol megemlékeztek a ko-
rábbi, már elhunyt polgármesterekrõl. Este

a városháza dísztermében ünnepi nagy-
gyûlést tartottak, mikor is a korábbi pol-
gármesterek vehettek át emléklapot, s ki-
tüntették a város közéletéért kiemelkedõ
tevékenységet végzõ személyeket. A je-
lenlegi polgármester ismertette a település
százéves történetét, majd beszélt a közel-
jövõ terveirõl.

Milyen volt az olasz vendéglátás?
Nagyon közvetlen és szívélyes. Végig fi-

gyelemmel kísérték ottlétünket, gondoskod-
tak a szabadidõs programjainkról. Finom
ételkülönlegességeket kínáltak vacsorára,
náluk ugyanis ez a fõ étkezési szertartás.
Éreztették velünk, hogy nemzeteink a múlt
során szoros szálakkal kötõdtek egymáshoz,
valóban igazi barátként fogadtak minket.

A kulturális és közéleti kapcsolatokon
kívül mi, dunaföldváriak reményke-
dünk abban is, hogy a kölcsönös elõ-

AAzz  oollaasszz  tteessttvvéérrvváárrooss  vveennddééggee  vvoolltt
tteelleeppüüllééssüünnkk  ddeelleeggáácciióójjaa
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nyökön alapuló gazdasági kapcsolatok
is elõbb- utóbb kialakulnak. Ezek a le-
hetõségek jelenleg milyen stádiumban
vannak?
A kapcsolatok felvétele óta mindkét te-

lepülés foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Olasz vállalkozók jártak már Földváron,
egyelõre még csak a tájékozódás végett.

Most is felvetõdött ez a téma, bár napjaink
világgazdasági állapota nem a legkedve-
zõbb a külföldi beruházások számára. Be-
széltem arról, hogy jövõ évben megépül a
városunkat is érintõ az M6-os autópálya.
Érdeklõdéssel hallgatták. Lehetséges,
hogy éppen ez a tény lendíti ki a holtpont-
ról a tárgyalásokat. 

Volt szó a kapcsolatok jövõbeni folyta-
tásáról?
Természetesen, errõl is beszéltünk. Tavasz-

ra meghívtuk õket a várjátékokra, ami szá-
mukra mindig is vonzó program volt. 2011-
ben ünneplik az egységes olasz állam fennál-
lásának 150. évfordulóját, erre nagyobb lét-
számú földvári delegációt várnak. 

1956-os forradalom és szabadságharc
október 23-án kezdõdött a budapesti di-
ákok békés tüntetésével, és a fegyveres
felkelõk ellenállásának a felmorzsolásá-
val fejezõdött be 1956. november köze-
pén.

BALOGH EMESE

A fegyveres felkelõk, akik az október 23-
án, majd a november 4-e után ismét támadó
szovjet csapatokkal szemben felvették a har-
cot, elsõsorban fiatal munkások voltak. Egy-
séges ideológiával nem rendelkeztek, kom-
munisták és antikommunisták egyaránt
akadtak közöttük. Közös célként fogalmaz-
ták meg a nemzeti függetlenség visszaszer-
zését és a diktatúra lerombolását.

A tüntetések és a harcok számos áldoza-
tot követeltek. Összesen mintegy két és
félezer személy veszítette el életét, a halá-
los áldozatok majdnem fele 25 évnél fiata-
labb volt. 

A forradalom és szabadságharc bukását
követõ megtorlások során mintegy 22 ezer
embert ítéltek börtönbüntetésre és 229-et

halálra. A kivégzettek között volt Nagy
Imre miniszterelnök is. Mintegy 200 ezren
külföldre menekültek. 

Az 53 éve lezajlott forradalomról, a
Szovjetunió Forgószél hadmûvelete ellen
folytatott magyar szabadságharcról, a
megtorlások áldozatairól és a köztársaság
kikiáltásának 20. évfordulójáról október
22-én Dunaföldvár valamennyi közoktatá-
si intézményének közössége megemléke-
zett. 

A Beszédes József Általános Iskola
külvégi alsó tagozatosai számára a 4. d

osztályosok készítettek mûsort Vácz
Istvánné és Szakácsné Farkas Éva irányí-
tásával. A belvárosi alsósok és a felsõ ta-
gozatosok a 7. c osztályosok emlékmûso-
rát nézték meg, melyet összeállított és
betanított Niederné Nagy Zsuzsanna,
Kövics Katalin és Pámer Mátyás.

Október 23-án a városi mûvelõdési
központ volt a helyszíne a városi rendez-
vénynek. Nagy Gáborné polgármester
asszony ünnepi beszédét követõen a Ma-
gyar László Gimnázium 11.a és 11. b
osztályosainak ünnepi elõadását tekint-
hették meg a jelenlévõk. A mûsort Sav-
anyó Krisztina és Horváth Balázs állítot-
ta színpadra.

Az elõadást követõen a közintézmények,
a civil szervezetek és pártok képviselõi
megkoszorúzták a két dunaföldvári nem-
zetõr – Dubicz Sándor és Györkõ Árpád –
emléktábláját a városházánál. A két föld-
vári fiatatlember1956. november 4-én halt
hõsi halált, amikor egy szovjet harckocsi a
Kossuth Lajos utcai keresztezõdésben tü-
zet nyitott.

Az ünnepség a református templom elõtt
felállított Emlékezés kövénél gyertyagyúj-
tással ért véget. 

MMeeggeemmlléékkeezzéésseekk  11995566  éévvffoorrdduullóójjáánn

Dunaföldvár hírességei
„… és add meg még nekünk: sugároz-

zunk egy darabig, ha már nem leszünk.”
(Devecseri Gábor)

DDrr..  NNyyáámmááddii  IIssttvváánn
Kereken száz évvel ezelõtt, 1909. november
10-én született dr. Nyámádi István lelkipász-
tor, aki ötven esztendõn át szolgált
Dunaföldváron a református gyülekezetben. 

LUKÁCSI PÁL

Elemi és középiskolai tanulmányait Buda-
pesten végezte, a tisztviselõtelepi gimnázi-
umban érettségizett. Lelkészi oklevelét
1934-ben a Budapesti Református Teológiai
Akadémián szerezte meg. Egyházi zeneszer-

zést tanult a Nemzeti Zenedében, majd 1942-
tõl 1947-ig a kecskeméti Egyetemes Refor-
mátus Jogakadémián folytatta tanulmányait.
Budapest Józsefváros fasori templomában
volt segédlelkész. Folyamatosan képezte ma-
gát: tanult dogmatika-etikát, vallástörténetet,
filozófiát, szociológiát, homiletikát (egyházi
ékesszólást) és több nyelvet.

1935-ben Szabadszállásra került, itt is-
merte meg a feleségét, Katalin asszonyt.
1938-ban Kunszentmiklóson Vargha Ta-
más esperes mellett mélyebben foglalko-
zott az egyházi ének szöveg- és dallam-
szerzésével. 1938-1942 között szülõfalujá-
ban mûködött hitoktató lelkészként.

Soltról 1942-ben érkezett Dunaföldvárra
az akkor már beteg Báthory Dánielt he-
lyettesíteni. Ugyanebben az évben a kará-

csonyi istentisztelet után a földvári gyüle-
kezet egyhangúlag választotta meg lelki-
pásztorának. Akkoriban anyaegyház volt a
dunaföldvári, a református hívõk 364 fõs
száma mutatja a gyülekezet erejét.

Nyámádi Istvánhoz tartozott a háború
elõtt Elõszállás, Kisapostag és Hercegfal-
va ellátása is. Igehirdetésre kerékpárral, lo-
vas kocsival vagy tehervonattal járt.
Dunaföldvárnak korábban nem volt ének-
kara, ezért 32 tagú kórust alakított. Szíve-
sen vállalt ünnepi emlékbeszédeket.

1945-ig a Dunamenti Lelkészkör vezetõ-
je volt.

A háború idején tábori lelkészként a komáro-
mi helyõrségi kórházba osztották be, majd a kór-
házat kitelepítették Németországba. Fogságba
került, végül 1946. október 6-án ért haza.
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Itthon kifosztott lakást, elszegényedett
gyülekezetet talált. A család eltartása végett
németet és angolt tanított, de még gyors- és
gépírást, sõt orosz nyelvet is. Ismét bekapcso-
lódott a település közösségi életébe. Erdélyi-
magyar népmûvészeti kiállítást rendezett.
Három saját szerzeményû színdarabját adták
elõ. Ezek közül a Szerelemben döntetlen cí-
mûben más vallásúak is szerepelhettek. 

1948-tól az Egyházmegyei Lelkésztestü-
let elnöke lett.

1962-ben sikerült felújíttatnia a templo-
mot. A háborús nyomokat is viselõ száz-
éves templom kõmûves munkálatait Mag-
yari János mester végezte. A helyiek vé-
leménye szerint István bácsi aktív korá-
ban „a mûveltség, a tudás kis szigete volt
a református parókia”. 1976-ig mint egy-

házmegyei missziói elõadó a megye re-
formátus egyházi életének egyik irányító-
ja volt. 

Társaival több teológiai mûvet fordított. 
Az 1970-es évek közepére a dunaföld-

vári református gyülekezet „elöregedett”,
a létszám 40 fõ alá csökkent, ezért nyugdí-
jazták. Kérésére gondozó lelkészi megbí-
zatást kapott 1992-ig.

Ötvenévi szolgálat után véglegesen ak-
kor adta át helyét Szerdahelyi Józsefné
Zimányi Mária lelkésznõnek, aki a
bölcskei anyaegyház lelkészeként járt át a
gyülekezeti teendõket ellátni.

1996. július 28-án hunyt el. A temetési
szertartást Dobos Ágoston ócsai reformá-
tus lelkész végezte. Sírja a dunaföldvári
Fölvégi temetõben található. 

Irodalom:
Marton Zsuzsa-Vadas Ferenc: Alkotá-

sok és pályaképvázlatok egy Tolna megyei
tudományos és mûvészeti lexikonhoz.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum. Szek-
szárd, 1990

Lukácsi Pál: Jubileumi évforduló,
Dunaföldvár c. lap, 1992. febr. 21.

Dr. Velis Béláné: „Légy példa a hívõk-
nek”, Dunaföldvár c. lap, 1995. ápr. 14.

Raffainé Kókány Judit: Nekrológ, Duna-
földvár c. lap, 1996. aug. 23. 

Helyreigazítás: Októberi számunkban
az „Egy késes dinasztia: a Révész család“
címû írás szerzõjeként Lukácsi Pált tün-
tettük fel. A cikket Szászvári Józsefné
írta. Az érintettektõl elnézést kérünk!

a szerk.

NNeekkrroollóógg  hheellyyeetttt
NIEDERNÉ NAGY ZSUZSA

Életének 64. évében elhunyt Nagy
Elemér dunaföldvári lakos. Temetése –
mint egész élete – csendes, csak szûk csa-
ládi és baráti körre korlátozott volt. Ez volt
a kívánsága, az utolsó. Valószínûleg nem
túl sokan kapják fel a névre a fejüket. De
akik ismerték, tudják, milyen tisztességes
és tiszta ember volt.

1945. szeptemberében született egy kis
Tolna megyei faluban, Faddon. Az éppen
befejezõdött háború után az édesanyjának
nem volt lehetõsége kórházi ellátásra. En-
nek esett áldozatul a csecsemõ, ugyanis

farfekvéssel született, és agyvérzést kapott
szülés közben, ezért jobb oldala lebénult.
Egész életét mozgássérültként élte le. En-
nek ellenére szülei biztosították számára a
boldog és vidám tanulóéveket. A
dunaföldvári I. számú Általános Iskolában
végzett, majd a Magyar László Gimnázi-
umban érettségizett. Ezek után túl sok le-
hetõsége nem volt a továbblépésre. Ak-
kor, a 70-es években egy nagyközségben
számára nem nagyon kínálkozott munka-
lehetõség. Vidéken, távol a családtól pe-
dig nem tudott volna boldogulni. Így ma-
radt számára az eltartott családtag szerepe.
Késõbb pár évig postásként dolgozott,
majd rokkantnyugdíjas lett. Így élt szülei-
vel, csendes magányban, melyet csak a

családtagok látogatásai és néha egy-egy
régi osztálytárs-barát felbukkanása tett
színesebbé. 

Édesanyja 2000-ben hunyt el. Ez után
nyolc évig édesapjával, Nagy Sándor nyu-
galmazott gyógyszerésszel folytatták éle-
tüket. Õ 2008 decemberében halt meg. Így
teljesen egyedül maradt a házban. Úgy lát-
szik, magányán csak enyhíteni tudott a
család naponkénti látogatása. 

Június végére szervezete annyira rossz
állapotba jutott, hogy a Napsugár Idõsek
Otthonába került. Itt sajnos csak két he-
tet töltött. A dunaújvárosi kórházban
halt meg tüdõgyulladásban augusztus
31-én.

Emlékét megõrizzük, mi, akik ismertük. 

AA  vvöörrööss  tteerrrroorr
vviittaa

EGY OLVASÓ,
NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTÕSÉGBEN

Olvastunk véleményeket. Nevezetesen
Tóth Istvánét, Kiss Éváét, András Feren-
cét. De mirõl is? Mi volt a kiinduló pont?
Mi a beszéd tárgya most? Tóth István
megírt egy cikket. Egy cikket, amiben fel-
hívja a figyelmet a történelem elfeledtetni
kívánt szegletére, egy   jelentõségteljes,
vérfagyasztó, szégyenteljes korszak ránk,
földváriakra vonatkozó részletére. Ebbõl a
cikkbõl bontakozott ki egy igen sokrétû és
meglehetõsen fennkölt erkölcsi eszmefut-
tatás-láncolat, megbocsátásról, a bosszúál-

lás értelmetlenségérõl, a fölösleges ellen-
ségeskedésekrõl. (Legutóbbira felhozott
példa már Madách soraiban is degradált-
nak hatott ti. igenis lényeges különbség lé-
tezik a transzcendens és a nem transzcen-
dens között, mégha a megjelölõ szavakban
csak egy betû is az eltérés.)

Ilyen vizekre viszont nem áll szándé-
komban evezni, hiszen a felsorakoztatott
cikkekben már eleget tapasztaltunk a mel-
lébeszélésbõl, a tárgytól való eltérésbõl, a
béke és az emberiség tiszteletének, az em-
beri értékek mindenek felettiségének nevé-
ben. Mondjuk úgy, a humanizmus szelle-
mében. 

Központi mozgatórugóvá vált a terror
megítélése, és a terrorral szembeni fellépés
mibenléte. Hiszen egyik embernek nem
posztja a másik feletti ítélet. Ez világos,

mindenki bólogat és tapsol. 
Abszolút értéknek az ártatlan emberi élet

lett megnevezve, több ízben is. De ki be-
szélt ártatlan és ártalmatlan emberek erõ-
szakos halálának elismerésérõl? Senki.
Épp ellenkezõleg. Olyan emberekrõl esett
szó, akiknek kegyetlenül és értelmetlenül
ontották ki az életüket, a nevek sanda játé-
kával élve Krausz Náthán Sámuelék.

A felszólalás oka pedig az, hogy beszél-
jünk arról is, amivel nem foglalkozik vagy
nem megfelelõen foglalkozott a történet-
írás. Erre jött válaszként Kiss Évától:
„Nem civilizált megoldás az érzelmek fel-
borzolása.” E tétel bizonyítását egy, a fe-
hérterror alatti kivégzés leírásával eszkö-
zölte. Mit ne mondjak, felborzolta az ér-
zelmeimet.

Szintén Kiss Éva hívta fel a figyel-
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münket a „kibeszélés” fontosságára, ezt
a szekrénybõl majd’ kiesõ csontváz meta-
forájával ábrázolta is. A gond csak az,
hogy szekrény kinyitódott, de vissza is
csukódott a csontváz láttán.

A cél az lett volna szerintem, hogy a fi-
gyelem kissé ráirányuljon olyan témára is,
ami szándékosan vált mellõzötté. Ehelyett
legyintettek egyet-kettõt, mondván, az azt
követõ történelmi események is ugyan-
olyan elítélendõk. Kész. Ennyit a történel-
münkrõl. 

Így Tóth Istvánnak azt kellett bizonygat-
ni, hogy vörös terror nélkül nem lett volna
fehérterror.

Látjuk: a földváriakra is lesújtó vörös
terrorból egyszerre a vörös és fehérterror
közti különbségtétel lett a téma. Pár szó-
ban kitérek erre:

„A bolsevizmus által bevezetett
vörösterror származási, vagyoni, illetve
spirituális alapon jelölte ki ellenfeleit, me-
lyeket nagyságrendekkel nagyobb szám-
ban és kegyetlenebb eszközökkel pusztí-
tott, gyilkolt, mint késõbbi eszmetársa (…)
Nem lehet csodálkozni, hogy a Tanácsköz-
társaság 1919. augusztus 1-i összeomlása

után, mondhatni azonnal, spontán módon,
megindult a retorzió: a fehérterror. Az em-
berek igazságérzete úgy diktálta, hogy
meg kell büntetni, sok esetben ítélet nélkül
azokat, akik felelõsei, vagy közremûködõi
voltak a korábbi gyilkosságoknak.” (Dobai
Miklós, Vörösterror, Nemzeti Napló,
2007.)

Ezek tények. És kötve hiszem, hogy
gyilkosokat bárki felmentene a büntetés
alól. És itt, a bûnösökrõl volt szó, nem a
bûntelenekrõl. Tóth István az elkövetõkrõl
beszélt, és ennek nem lett visszhangja.
Azokról az elkövetõkrõl, akik ellen indult
a megtorlás. Véleményem szerint itt talá-
lunk különbözõséget.  

Válaszként András Ferenc ezt írja: „Nos,
hát ebben él tovább a terror szelleme. Ab-
ban, hogy megbocsátóbbá válik az egyik
terrorista gyilkossal szemben, mert megér-
ti és elfogadja az indokait.” (A.F.) Ám el
kell döntenünk, hogy ártatlan emberek ál-
dozatul esésérõl, vagy gyilkosok felelõs-
ségre vonásáról beszélünk? És ha az utób-
bi, a reváns lehet-e indokolt?  

Olvastuk azt is, Kiss Évától (nem szó
szerint idézem), hogy a bosszú bosszút

szül, ezért nem szép dolog. Vagyis nem
kell elítélni azokat, akik brutálisan öltek
meg védtelen embereket? Dehogynem, hi-
szen a Nürnbergi-pert sem érzi senki indo-
kolatlannak. 

A szóban forgó vita tárgya, nem a békés
emberi élet és a terror szellemének meg-
idézése közti árok. Ez ugyanaz a szellem,
ami rányomta bélyegét hosszú évtizedek
történéseire, ami elfeledtette az új generá-
ciókkal a tényeket, s ami szépíteni kívánta
érdekei szerint a legaljasabb bûncselekmé-
nyeket. 

*   *   *
Az olvasói levél végleges változata lap-

zártakor érkezett, ezért a kibontakozó
vita résztvevõinek még nem állt módjá-
ban az abban foglaltakra reagálni. A re-
agálásra és a vita folytatására terveink
szerint lapunk decemberi számában ke-
rülhet sor.

Amennyiben bárkinek észrevétele,
vagy mondanivalója van a vörös- illetve
fehérterror témában, azt megteheti, ha
elküldi a szövegét az andrasf@tolna.net
e-mail címre.

a szerk

Október végén a verpeléti székhelyû
Varsányi Pincészet italai mutatkoztak
be a dunaföldvári borklubban. Farkas
Gedeon kereskedelmi- és marketingve-
zetõ mutatta be a vállalkozást, illetve a
borokat az érdeklõdõknek. 

SZABADOS SÁMUEL

A pincészet 1991-ben alakult egy koráb-
bi szövetkezet szõlészetébõl 14 alapító
taggal. 2005-ben vette fel a Varsányi Pin-
cészet nevet, amikor Varsányi Lajos há-
rom lányával együtt a részvények 96 %-os
tulajdonosává vált. Az addigi értékeket
megõrizve újult meg a pincészet, mely
egyértelmûen a minõségi bortermelésre és
értékesítésre specializálódott. Sor került a
gasztronómiai profil kialakítására, a vállal-
kozás bekapcsolódott a térség idegenfor-
galmába. 

50 hektár saját birtokkal rendelkezik a
cég, s 2004-ben létrehozták a Debrõ Vin
szövetkezetet, amely 300 gazdát tömörít,
akik a pincészettel állnak szerzõdésben. 

Számos hazai versenyt nyertek a boraik,
nemzetközi sikereik közül a franciaországi

a legértékesebb, a Cannes-
ban rendezett rozé fesztivál-
ról három éven át ezüstérem-
mel tértek haza. 

Az idei szõlõtermés Farkas
Gedeon szerint minõségében
nagyon jó, a 21-22 cukorfok
érték az utóbbi évek legjobb
mutatója. Jó a savtartalom is,
nem kell rajta javítani. A
mennyiség elmaradt a múlt
évitõl, de ez nem jelent szá-
mukra gondot, mert vannak
tartalékaik, a saját termés
mellé 25 ezer mázsa szõlõt
vásároltak fel. A gazdasági
válság hatásai az értékesítésnél tapasztal-
hatók: kevesebb bor fogyott az idén.

A borklub tagjai igazi ital-különlegessé-
geket kóstolhattak a választékból, miköz-
ben a marketingvezetõ néhány szakmai ér-
dekességrõl is beszámolt.  A Chardonnay
krómacél tartályban érlelõdött, de hogy
jellegzetes íze legyen, fadongákat helyez-
tek a tartályba. A 2007-es olaszrizling az
év csúcsbora címmel büszkélkedhet. Új

szelekció a Három Grácia nevet viselõ
összeállítás. Varsányi Lajos lányairól,
Gabrielláról, Juditról és Katalinról nevezte
el az italtriót, mely egri chardonnayt, bika-
vért és merlot-t tartalmaz. Az üvegek mel-
lé külön gasztronómiai ajánlást is csatol-
tak. A tulajdonos szerint az olaszrizling a
legjobb boruk, ezt minden bemutatón kí-
nálják. Földváron is fogyott belõle tisztes-
séggel. 

VVeerrppeellééttii  bboorrookkaatt  kkóóssttoollggaattootttt  aa  kklluubbttaaggssáágg

Farkas Gedeon
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Október közepén befejezõdött a szüret a
földvári kertekben és a határban. Dr.
Sûrû János alsó-öreghegyi birtokán ok-
tóber 10-én jókedvû, népes társaság
gyülekezett a reggeli órákban. A család-
tagok, barátok, munkatársak mintegy
húszfõs csoportja látott hozzá a termés
betakarításához. 

SZABADOS SÁMUEL

A házigazda igyekezett a régi szüretek
hangulatát megteremteni. Étel, ital fogadta
az érkezõket, s a munka közben Mendi Fe-
renc jóvoltából cigányzene lelkesítette a
társaságot. Az idõjárás kedvezett a szürete-
lõknek, a kellemes napsütésben volt, aki
ingujjra vetkõzve is az izzadtsággal küz-
dött. A tréfálkozás, a régi történetek felele-
venítése sokszor kacajra késztette a mun-
kálkodókat. A legkisebbek is kivették a ré-

szüket a dologból, szõlõszemeket szedtek
össze, italt szolgáltak fel a felnõtteknek. 

Koradélután ért véget a munka a mázsá-
zással. A gazda a termés értékelésekor ki-
emelte, hogy a mennyiség közepes a ko-
rábbi évekhez viszonyítva. Ha több esõ
esik tavasszal, nagyobb lett volna a hozam,
de a sok napsütés hasznot hozott. Édes, za-
matos szõlõ termett az idén. A szeptembe-
ri kevés esõ, majd az októberi jó napsütés

megtette a hatását. A minõségre tehát nem
lehet panasz: 22 cukorfokot mért a mûszer,
ami nagyon jó érték. 

A cabernet késõn érõ szõlõ. Érdemes
volt pár nappal tovább kint hagyni, hiszen
a napsütés növelte a cukorfokot. A késõb-
biekben viszont kockázatos várni, mert
bármikor jöhetnek már ilyenkor az esõs
napok.  

Betegség nem támadta idén a tõkéket,
amiben szerepet játszott a csapadék hiá-
nya, és a gondos permetezés. Ez a parcella
12-szer lett permetezve az év során. 

A felvásárlási árak elég alacsonyak, le-
het, hogy több gazdánál az önköltséget
sem fedezik. A termelõk optimizmusa vi-
szont megalapozott, hiszen a szõlõ minõ-
sége garancia arra, hogy jó borok forrnak
ki a pincékben az õsz során. A kezelésnek
és a tárolásnak nagy a jelentõsége a továb-
biakban, ítéletet alkotni pedig a decemberi
pincelátogatások alkalmával lehet majd
igazán. 

JJóó  mmiinnõõssééggûû  vvoolltt  aazz  iiddeeii  sszzõõllõõtteerrmmééss

Már 15. alkalommal rendezett szüreti
bált a dunaföldvári cserkészcsapat, ez-
úttal is - a megszokott idõponthoz ra-
gaszkodva - október közepén került sor
a rendezvényre. Noha bálként hirdették
az eseményt, maga a bál az egész napos
program zárása volt. 

SZABADOS SÁMUEL

A mûvelõdési házban és a város külön-
bözõ helyszínein már a kora délelõtti órák-
ban elkezdõdtek a naphoz kötõdõ különbö-
zõ események. A mûvelõdési ház udvarán
és termeiben hagyományos kézmûves
szakmák mutatkoztak be. Az érdeklõdõk
kezükbe foghatták a szerszámokat, és ma-
guk is átélhették az alkotás örömét. Kicsik-
nek, nagyobbaknak különbözõ játékok, ve-
télkedõk nyújtottak szórakozási lehetõsé-
get: lehetett szõlõt darálni és kukoricát
morzsolni. Sok gyerek számára igazi él-
mény volt a kézzel végzett munka, hiszen
a köznapi életben már csak ritkán találkoz-
nak ilyesmivel. A hûvös idõ ellenére töb-
ben kihasználták a csónakázási lehetõséget
is a Duna-parton. 

Hagyománnyá vált immár, hogy minden
évben egy-egy jellegzetes kultúra értékei
mutatják bea a nap során. A múlt évben az
amerikai vadnyugat hangulatát idézték fel a

gyerekek, idén a ci-
gányság kultúrája eleve-
nedett meg. Sok részt-
vevõ a cigány népvise-
let látványos ruhadarab-
jait öltötte magára. A ci-
gányzene közismert
hangszereivel is meg le-
hetett ismerkedni a nap
során, és a tánc sem ma-
radhatott el. Feleleve-
nedtek a cigány mese és
mondavilág misztikus
történetei is. 

Délidõben ízletes ma-
karónival csillapították
a cserkészek az éhségüket; több mint130
adagot osztottak ki.  Délután a számhábo-
rú és a város utcáin zajló ügyességi vetél-
kedõ sok izgalommal járt.

Idén is voltak vendégei a rendezvénynek.
Érkeztek cserkészek Kecskemétrõl, Ceg-
lédrõl, Szolnokról, de a határokon túlról
Felvidékrõl és a kárpátaljai Beregszászról
is. A földvári fiatalok az év során több or-
szágos találkozón vettek részt, például a
kecskeméti foci kupán, vagy a fõvárosi
cserkészbálon, ahol alkalom nyílt a barátko-
zásra, ismerkedésre. Az így kialakult kap-
csolatok által érkeztek vendégek a bálra. 

Estefelé, gulyásleves került az asztal-
ra, melyet egy Felvidékrõl érkezõ sza-
kács készített. A felnõttek ezután bort
kóstolhattak Czobor Gábor pincéjében.
Nyolc órakor kezdõdött a kultúrház
nagytermében a cigányzenére és táncra
épülõ látványos mûsor. Az ezt követõ
bálon éjszakába nyúlóan diszkóztak a
házigazdák és a vendégek. A rendez-
vény költségeit a cserkészcsapat önerõ-
bõl fedezte, de sok magánszemély és
vállalkozó járult hozzá kisebb nagyobb
adományaival vagy szervezõmunkájával
a nap sikeréhez. 

SSzzíínneess  pprrooggrraammookk  aa  ccsseerrkkéésszzeekk  sszzüürreettii  bbáálljjáánn
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Kilencedik évadát kezdte meg idén a
Rátkay László Irodalmi Kávéház. A
2000-tõl mûködõ irodalombarát kört
Raffainé Kókány Judit fogja össze, a ha-
vonkénti találkozók programját is õ
szervezi meg. A kávéház helyszíne a kez-
detektõl a Marcipán cukrászda; Nagy
László és csapata évek óta ideális feltéte-
leket biztosít a kávéházi hangulathoz.

BALOGH EMESE

A 2009. október 27-én tartott, évadnyitó
találkozón „Minden rendû emberi dolgok-
hoz” címû verses, zenés összeállításával
lépett a közönség elé Ferenczi Henrietta,
Gyulai István és Tell Edit. Az irodalmi
montázst Tell Edit, paksi versmondó állí-
totta össze magyar klasszikus költõk és a

közelmúlt alkotóinak
verseibõl. A versek
megzenésítését és elõ-
adását Gyulai István
vállalta fel.

Az idei évadban is ha-
vi rendszerességgel talál-
koznak majd a kávéház
tagjai. Mint azt Raffainé
Kókány Judit elmondta,
november 24-én Ékes
László író, szociológus
érkezik a Marcipán cuk-
rászdába, akinek a nyár
végén jelent meg Apám kenyere címû köte-
te. Írásaival – kötetei mellett – a dunaföld-
váriak a Tolna Megyei Újság és a Tolna
Megyei Extra hasábjain is találkozhattak.  

A decemberi találkozón hagyományosan
egymást ajándékozzák meg a kávéháziak.
Önképzõkör jellegûen akár saját alkotása-

ikkal is meglephetik társaikat. Mint az
Raffainé Kókány Judit elmondta januárban
Sebestyén István mesemondó érkezik a
földváriakhoz, aki reményei szerint, jó
hangulatú, ízes elõadásával már a farsang
hangulatát idézi meg a Marcipán cukrász-
dában. 

IIrrooddaallmmii  kkáávvééhháázz

Régi adósságomat törlesztettem, amikor
Menyheiné Szauervein Katival leültünk
beszélgetni a külvégi óvodában. Még
nyár elején ígértem meg neki, hogy az
országos és nemzetközi rajzpályázato-
kon elért kiváló eredményeikrõl beszá-
molunk.

SZIEGL ERIKA

Hány pályázaton vagytok túl?
Három országos és két nemzetközi rajz-

pályázaton szerepeltek sikeresen a gyere-
keink a 2008-2009-es tanévben. Balogh
Klaudia, Fafka Júlia, Mérges Klaudia,
Tóth Beatrix, Varga Roland, Vámi Ri-
chárd, Vicsik Anna és Zászlósi Evelin több
pályázaton is részt vett, mindannyian elis-
merésben részesültek, Cziczinger Fanni
rajza pedig egy nemzetközi vándorkiállítás
keretében már az Amerikai Egyesült Álla-
mokban jár. Nagyon örülök annak, hogy
nemcsak õket, hanem az Apáczai Kiadó és
az Oktatási és Kulturális Minisztérium kö-
zös pályázatának lezárultával óvodánkat is
dicsérõ oklevélben részesítették. Összesen
öt óvoda kapott ilyet az országban.

Hogyan szelektáltok a sok megjelenõ
pályázat között?
Elsõsorban azt figyeljük, hogy melyek

azok, amelyek leginkább közel állnak az
óvodás korú gyerekek értelmi-érzelmi vi-
lágához, hiszen vannak olyanok, amelyek

témájuk miatt még nem alkalmasak ennek
a korosztálynak. Az sem árt, ha van elég
idõ a munkák elkészítésére, bár volt olyan,
amikor erre a pályázat megjelenésétõl szá-
mítva mindössze két hetünk volt.

Melyek most a leggyakoribb témák?
A környezetvédelem. A legutóbbi címe

is az volt, hogy „Te változz, ne a környe-
zeted!”, melyet a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium írt ki.

Mennyire áll ez közel a gyerekekhez?
Ha felsorolok neked néhány rajzcímet, lá-

tod, hogy nagyon is: „Ezentúl a lepkéket
nem kergetem, óvatosan járok a réten.” „Sok
virágot fogok ültetni, hogy a csigák és boga-
rak el tudjanak bújni.” „Ha nagy leszek, vi-
gyázni fogok a medvékre.” „Sosem fogok
füstölni, mert az állatok csak a tiszta esõt
szeretik.” „Szivárványkertet készítek, hogy
szép legyen a világ” – és még sorolhatnám.

„„AAzz  oorroosszzlláánnookk  ééss  aa  zzssiirrááffookk  iiss  sszzeerreettnnii  ffooggjjáákk  eeggyymmáásstt””



ÓÓvvooddaaii  õõsszzii
pprrooggrraammookk
Történésekben gazdag heteket tudhat
maga mögött az Eszterlánc Óvoda kö-
zössége.

BALOGH EMESE

Az augusztus 10-én átadottt Jókai utcai
óvodaépületben kora õsszel végleg befeje-
zõdtek a felújítások. Czinger József és a
DIT Kft. jóvoltából az öltözõk járólapozá-
sa is megtörtént, Sumicz Árpád és baráti
társasága pedig az udvari játékok állag-
megõrzését végezte el mind a Jókai, mind

a Kossuth L. utcai óvodában. Új kerítés is
készült Barta Ferenc felajánlásából a Jókai
utcára. Mint azt Horváthné Támer Ilona
óvodavezetõ elmondta, mindezen mun-
kákban a szülõk is részt vettek; köszönet
érte.

Az óvodában kiemelt szerepet kap a ne-
velési év során a környezetünk értékeinek
védelme. A gyerekek szelektíven gyûjtik a
szemetet, kis kertben növényeket nevel-
nek, és az idei õsztõl a Tolna Megyei Ön-
kormányzat pályázatának köszönhetõen
komposztáló ládákban gyûjtik a zöld hul-
ladékot. 

Programok sora zajlott le eddig az óvo-
dában. Szeptember 30-a,
Benedek Elek születésnapja

a Magyar Népmese Világnapja. Ez alka-
lomból a Berze-Nagy Ilona Városi Könyv-
tárban tartott Raffainé Kókány Judit inte-
raktív meseelõadást a legkisebbeknek.

Októberben a kompetencia alapú óvodai
neveléshez kapcsolódva témahetet tartot-
tak az Eszterlánc Óvodában, egy héten át
feldolgozva a szürethez kapcsolódó isme-
reteket. Ezen a héten a pincelátogatás, ver-
s-és énektanulás mellett még szüretet is
tartottak az óvodában.

A nyáron két rajzpályázaton vettek részt
az ovisok, s nagy számban készítettek al-
kotásokat az Ihász Pékség által a Kenyér
Világnapjára kiírt rajzpályázatra is. 
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A pályázatok kiírói meghatározzák-e a
technikákat?
Legtöbbször nem, de elõfordult már. In-

kább a folyamatosan megjelenõ pályáza-
toknál jellemzõ ez, mint például a havonta
megjelenõ Dörmögõ Dömötör esetében.
Ez rajtunk, óvónõkön múlik, de ha nyerni
akarunk, akkor olyan technikát választunk,
ami nem gyakori vagy ami látványos.
Ilyen a vízfesték, a zsírkréta, de én tanítot-
tam a gyerekeknek a szén-technikát is.

Melyik a kedvencük?
Az enyémek nagyon örülnek, ha pasz-

tellkrétával dolgozunk, de másik csopor-
tokban lehet, hogy más a favorit.

Mennyire irányítod õket?
Elõször megbeszéljük a témát, hiszen le

kell vinni az õ szintjükre, hogy megértsék
a lényegét, illetve feltérképezzük, hogy ki-
nek milyen ismeretei vannak már. Aztán a
választott technikákkal kapcsolatban meg-
beszéljük, hogy mire kell figyelni, de nem
irányítom õket túlságosan, hiszen az a cél,
hogy egyedi alkotások jöjjenek létre.

Hogyan derül ki számodra, hogy egy
gyerek tehetséges?

Azt tapasztalom, hogy nem is igazán
a tehetséges gyerekek nyernek, hanem
inkább azok, akik át tudják érezni az
adott témát. Egy roma kisfiú például,
akinek otthon saját lova van, kétszer is
nyert, mert az érzelmi kötõdése min-
den munkájában nagyon erõteljesen
megjelent. Annál a kislánynál viszont,
akinek a rajza Izland után már Floridá-
ban jár, egyértelmûen megfigyelhetõ
az ügyesség, tehát az átlag feletti jó
rajzkészség is.

Mennyi munka kell ezekhez az eredmé-
nyekhez?
Az óvodában mindig van rajzolás, bar-

kácsolás. Ha mesérõl, versrõl beszélünk,
azt is gyakran megjelenítjük. Azt feltétle-
nül hangsúlyoznám, hogy azért ez kollek-
tív munka. Az elõzõ csoportunkban az áb-
rázolást pont nem én tanítottam, hanem
kolleganõm Braunné Eti, aki nagyon pon-
tos, precíz, és nagyon jó a kézügyessége.
Tehát az eredmény kettõnké. Sok technikát
tanítunk, szinte folyamatosan, hiszen egy-
szerre az egész csoporttal nem lehet foglal-
kozni.

Mennyire követitek nyomon a gyerekek
késõbbi pályafutását?
Az iskola már egészen más feladatok elé

állítja õket. Míg itt az óvodában akár az
egész napunkat meghatározhatja a rajzo-
lás, festegetés, barkácsolás, addig ott erre
már nagyon kevés idõ jut, tehát az eredmé-
nyek is elmaradnak. Pedig azt tapasztalom,
hogy mind a gyerekeknek, mind a szülõk-
nek rengeteget jelent egy-egy elismerés, de
már az is, ha csak kiteszem a rajzot a fali-
újságra. Az Ihász Nelli által meghirdetett
rajzpályázat és Kiss Éva által szervezett
kiállítás is ezt erõsítette meg bennem. Ren-
geteg jó visszajelzést kaptunk a szülõktõl.
Lefényképezték a kiállított rajzokat, isme-
rõsöket, rokonokat vittek el a kiállításra,
szerintem nagyon sikeres volt.

Úgy látod, több ilyen kellene?
Szerintem megérné a befektetett munka. Sri

Chinmoy, a Világharmónia Futás alapítójának
szavai pontosabban fejezik ki, hogy miért is
gondolom így. „Képzelj egy boldog, mosoly-
gó arccal teli világot. Képzeld el az embere-
ket, akik mindannyian barátok. Képzeld el
egy könnyek nélküli Föld szépségét.” 

Nemzeti ünnepünk, október 23-a elõtt
két kiállítással is gazdagodott városunk. 

KISS ÉVA

Október 16-án, a Kenyér Világnapján az
Ihász Pékség Kft. ügyvezetõ igazgatója,

Ihász Kornélia kezdemé-
nyezésére és irányításával
szerveztek programokat a
város diákjai részére. Dél-
elõtt az általános iskoláso-
kat megismertették a kenyér
készítésének titkaival, és
védõnõk közremûködésével
megismerkedhettek külön-
bözõ fajta kenyerekkel. A
szakemberek felhívták a fi-

KKiiáállllííttáássookk  aa  mmûû--
vveellõõddééssii  hháázzbbaann

ifj. Koffán Károly, Pataki Dezsõ
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Október 9-én a hagyományos gólyabá-
lon fogadták maguk közé jelképesen a
Magyar László Gimnázium felsõbb éve-
sei új diáktársaikat. A szervezõ 8. illetve
10. évfolyam hetekkel korábban meg-
kezdte a felkészülést az eseményre. 

SZABADOS SÁMUEL

Vidám mûsorral kezdõdött az est, ahol
az iskolai élet mindennapjai elevenedtek
meg groteszk formában. Reklámparódiá-
kon nevethetett a nagyérdemû, majd a pak-
si Duma Színház néhány tagja szórakoztat-
ta a közönséget. A gólyaesküben a hetedi-
kes és kilencedikes diákok fogadalmat tet-
tek, hogy a felsõbb évesek által rögzített
szabályokat betartják, különösen azon ki-
tételeket, melyek a nagyobbakkal szembe-
ni viselkedés formuláit rögzítik. 

A diákok után tett fogadalmat Ekecsi Er-
zsébet tanárnõ, aki e tanévtõl lett tagja az
MLG tantestületének. Esküjében kiemel-
ten kellett hangot adnia abbéli kötelezett-
ségének, hogy döntései, tettei minden eset-
ben a tanulók érdekeit fogják szolgálni. 

Az est legizgalmasabb pillanatai követ-
keztek ezután. A gimnazisták szavazatai
alapján hirdették ki az idei a gólya királyi
párokat. A szavazás már az elõzõ napok-
ban lezajlott, a végeredmény viszont most
vált ismertté. A 7. és a 9. évfolyam leg-
szebbnek vélt párjai fejére tettek koronát,
melyet jelképesen egy éven át viselhetnek.
Az idei évben a papírforma érvényesült. A

többség által remélt párok let-
tek a befutók. Dobos Lívia 9.b
osztályos gólyakirálynõt nem
érte váratlanul a kitüntetõ cím:
„Sokan mondogatták a napok-
ban, hogy rám fognak szavaz-
ni, ezért úgy éreztem, hogy van
esélyem. Nagyon örültem a ha-
talmas tapsnak, mely azt jelez-
te, hogy megérdemelten lettem
királynõ. Sokan gratuláltak az
est során.” Németh László a 7.
évfolyam gólyakirálya lett:
„Izgultam az eredményhirde-
téskor, mert elõtte többen mon-
dogatták, hogy én leszek az el-
sõ, de nem hittem benne, csak
akkor, mikor a nevem elhang-
zott.” 

A királyi párok keringõje
nyitotta meg a bált, ahol a diá-
kok kívánságaiból összeállított
zenei blokkok garantálták a jó
hangulatot. A gólyabálok han-
gulatának meghatározója a volt
a hajdani „emelgések” nagy-
számú jelenléte. Legtöbben az
idén végzett évfolyamból ér-
keztek, s izgalommal számol-
tak be a felsõoktatásban eltöltött egy hó-
nap élményeirõl, tapasztalatairól. Jöttek
idõsebbek is, akik barátaikat, testvéreiket
látogatták meg, vagy csak volt tanáraikkal
akartak pár szót váltani.

A késõ esti záráskor is érkezett néhány
„öreg diák”, õk gyerekeikért jöttek, s
nosztalgiával lestek be a kapun, emlé-
kezve a maguk 20-30 évvel ezelõtti ifjú-
ságára. 

AA  ggóóllyyaaeesskküü  kköötteelleezz

Dobos Lívia

Németh László

gyelmüket a helyes táplálkozásra is. 
A pékség rajzpályázatot is hirdetett; ter-

mészetesen a téma az alapvetõ, fontos táp-
lálékunk, a kenyér volt. A pályázaton az
óvodások, az általános iskola alsó- és fel-
sõ- tagozatosai, a gyógypedagógiai tagozat
iskolásai, valamint a gimnazisták vettek
részt. Rengeteg, nagyon jó munka szüle-
tett, amit az érdeklõdõk azóta megtekint-
hettek a várban, az ispánházban is. Minden
kategóriában osztott díjakat a zsûri, amit
ünnepség keretében vehettek át a díjazot-
tak Ihász Kornéliától a mûvelõdési házban.

*   *   *
Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc ünnepének elõestéjén ifj. Koffán
Károly festõmûvész, fõiskolai docens
nyitotta meg a Magyar Fotómûvészek
Szövetsége Senior Alkotócsoportjának

kiállítását a vá-
rosi mûvelõdési
k ö z p o n t b a n .
Közremûködtek
a Harmónia ze-
neiskola növen-
dékei. 

A mûvelõdési
házba ellátoga-
tók a kiállított
fotók megtekin-
tésekor több év-
tized minden-
napjaival szem-
besülhettek. Ér-
demes ellátogat-
ni a november
30-áig látható
tárlatra.
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
KRESZ tanfolyam indul:

2009. november 24. és december 8. 16 óra
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

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

VÁLASSZON
MOST INDULÓ KÉPZÉSEINK KÖZÜL:

IRODAI ASSZISZTENS, GYÓGYMASSZÕR, SZOCIÁLIS GONDO-
ZÓ, ÁPOLÓ; ARANYKALÁSZOS GAZDA

OKJ SZAKMAI KÉPZÉST.
HELYSZÍN: KECSKEMÉT, KUNSZENTMIKLÓS

HÍVJA KIRÁLY MÓNIKÁT A 06 76 550220-AS,VAGY A

06 70 4242330-AS MOBIL TELEFONSZÁMON
WWW.HAZOKT.HU NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 03-0039-06
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VVaarrrróó  MMááttéé
mmeeggvvééddttee
kkoorroosszzttáállyyooss
bbaajjnnookkii  ccíímméétt
November végén a Budapesten rende-
zett Hungarian Open versenyen Var-
ró Máté a gumiasztal sportágban az
utánpótlás kezdõ „A“ kategóriában
elsõ helyen végzett. 

SZABADOS SÁMUEL

Máté a múlt évben is elsõ helyezett
lett ezen a hazai bajnokságnak megfele-
lõ versenyen. A fiatal sportoló három
éve igazolt a Dunaferr egyesületéhez, s

rövid idõ alatt kategóriájában az ország
legjobbjai közé küzdötte magát. Kétszer
lett a diákolimpia elsõ helyezettje, idén
második alkalommal országos bajnok,
tavaly a veszprémi Pannon Kupa bronz-
érmese. Máté kilenc éves, a Beszédes
József Általános Iskola harmadikos ta-
nulója. 

A budapesti októberi bajnokság szín-
vonala a múlt évit felülmúlta, mivel len-
gyel gyerekek is részt vettek rajta, akik
köztudottan elõttünk járnak ebben a
sportágban. A sikerek mögött Trenka
János edzõ áll, aki precíz munkával lé-
pésrõl lépésre haladva csiszolja Máté
technikáját, fejleszti erõnlétét. Ezen a
versenyen a szépség, a látvány vezetett a
sikerhez. A kötelezõ és a szabadon vá-
lasztott gyakorlatokat együtt értékelve
hirdettek végeredményt a bírák. A nagy-
részt szaltókból álló gyakorlatok során

Máté elõször mutatta be az egész fordu-
latú nyújtott testû szaltót, melynek kivi-
telezése tökéletesre sikerült. A bicska-
szaltó és más elemek már rutinmunkát
jelentenek Máté részérõl. 

A sikerek mögött kemény munka áll:
heti hat edzés, rendszeres versenyek,
sok utazás. Ebben nagy szerep hárul a
szülõkre; a testnevelõ tanár apuka szak-
mai téren is segítséget tud nyújtani. 

Az októberi bajnokságon a lengyele-
ken kívül ajkai, veszprémi, szolnoki tor-
nászok is indultak, valamint a két fõvá-
rosi klub, az UTE és a BSE tornászai. A
dunaújvárosi klub nagyon jól szerepelt,
14 versenyzõjébõl 12 tért haza éremmel.
Az év hátralévõ hónapjai is versenyek-
kel zsúfoltak: novemberben kerül sor a
mesterfokú bajnokságra, majd a veszp-
rémi Pannon Kupán kell Máténak helyt
állnia, decemberben pedig kisebb, leve-
zetõ versenyek zárják az évet. 

TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrnnii
kkeellll  kkéézziillaabbddáássaaiinnkk
ssiikkeerréérree

SZABADOS SÁMUEL

A férfi kézilabda NB II. Dél-Nyugati
csoportjában szereplõ kézilabdacsapa-
tunk a 7. fordulóig nem tudott pontot
szerezni. Úgy tûnik, szokatlan a földvá-
ri fiúk számára a magasabb osztály. A
nagyarányú vereségek jelzik, hogy még
nem elég érett a gárda az erõsebb ellen-
felekkel szemben. Voltak biztató jelek a
játékunkban, többször fej-fej mellett ha-
ladtunk ellenfeleinkkel a mérkõzések
során, de a végjátékban rendre alulma-
radtunk. Támadásaink során meccsen-
ként 20-30 gólt érünk el, sajnos a véde-
kezésünk problémát jelent. 

Technikai téren nem szembetûnõ egy-
egy csapattal összevetve a különbség,
hiszen rutinos játékosaink többször
okoztak meglepetést ellenfeleinknek. A
gyorsaságon és az erõnléten viszont van
még javítani való. Fiataljaink lelkesek,
de az összpontosítás, a kitartó koncent-
rálás még nem az erõsségük. 

A közönségre nem lehet panasz, mivel
a kisszámú, de lelkes földvári szurkolók
rendre megjelennek a „hazai” meccse-
ken, és a dunavecsei közönség is általá-
ban velünk szimpatizál.  A hazai mérkõ-

zéseket szabvány méretû csarnok hiá-
nyában Dunavecsén játssza egyesüle-
tünk. 

November végén zárul az õszi fordu-
ló, addig még négy mérkõzést játszik a
gárdánk. Reménykedünk a nagyon várt
sikerben, mely önbizalmat adhat a fiúk-
nak a továbbiakban. Október utolsó hét-
végéjén szabadnapos volt a csapat. A
két hét szünet lehetõséget adott az ala-
pos felkészülésre. 

Bizakodásra ad okot az ifisták sikeres
szereplése. Hét mérkõzésbõl négy gyõ-
zelem egy döntetlen és két vereség a
mérlegük. A Hõgyésszel játszottak dön-
tetlent, s a Dunaferr II- tõl, valamint a
Siklóstól szenvedtek vereséget.  

A felnõtt csapat októberi eredményei:
Dunaföldvár- Balatonboglári SC 26:29,
Hõgyészi SCE- Dunaföldvár 33 : 22,
Dunaföldvár- Kecel KC 24 : 37, MK Pe-
likán Siklós-Dunaföldvár 43 : 30. 

OOtttthhoonnáábbaann  ggyyõõzzttee
llee  aa  DDSSTTEE  aa  lliissttaavvee--
zzeettõõtt

SZABADOS SÁMUEL

Sikerült a szeptemberi hullámvölgy-
bõl kilábalnia megyei másodosztályú
egyletünknek. Októberben szorgalmas
pontgyûjtésbe kezdtek focistáink. 

A 9. fordulóban Faddot fogadtuk. Az
ifisták elõmeccsén a papírforma érvé-
nyesült 2:0-ra gyõztek fiataljaink. A fel-
nõttek mérkõzése kiegyenlített játékot
hozott. Két azonos képességû csapat
küzdelmét láthatta a közönség. Vendége-
ink az elsõ félidõ 20. percében ügyes tá-
madás végén vezetéshez jutottak. Ezután
aktívabbá vált a játékunk, de a szünetig
nem sikerült egyenlítenünk. A folytatás-
ban mi diktáltuk az iramot. Támadásaink
jelezték, hogy érik a hazai gól. A 65.
percben Búzás kapura emelése kötött ki
az ellenfél hálójába, sikerült az egyenlí-
tés. A hátralévõ idõben mindenki a gyõz-
tes gólt várta a hazaiaktól. Védõink is a
támadásokra koncentráltak, s ez lett a
vesztünk. A 89. percben egy ártatlannak
tûnõ támadásból gólt kaptunk, és két
perc múlva a játékvezetõ lefújta a mér-
kõzést. Vesztettünk 1:2-re. 

A következõ hét végén Zombán foly-
tattuk bajnoki szereplésünket. Fiatal-

SSPPOORRTT
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jaink megdöbbentõ módon 4:0-ás ve-
reséget szenvedtek. A szezon elsõ pont-
vesztése volt ez a részükrõl. A nagyok
találkozóján az elsõ 45 percben, mely
0:0- val zárult, kiderült, hogy van esély
a pontszerzésre. A házigazdák játéka
meglehetõsen passzív volt. Ezt használ-
tuk ki a folytatásban, s a 47. perctõl -
Alberczki gyors gólját követõen - még
magabiztosabban játszott csapatunk.
Stabilan védekeztünk, tudatosan szer-
veztük a kontratámadásokat. Búzás 52.
percben szerzett gólja elérhetõ közel-
ségbe hozta számunkra a három pontot.
A házigazdáknak sikerült még szépíteni-
ük, de az egyenlítésre már nem futotta
erejükbõl. 1:2-es gyõzelmünk a kiesõ
helyen álló Zomba ellen önbizalmat
adott a fiúknak a folytatáshoz. Ötmecs-
cses vereségsorozat ért véget ezzel a si-
kerrel.  

Az önbizalom meghozta gyümölcsét a
Tengelic elleni hazai találkozón. Az el-
sõ félidõt Boros távoli góljával 1:0-lal
zártuk. Ellenfelünk csapatjátéka szétesõ
volt, egyéni akciókkal próbálkoztak. A
második félidõben Heiszki találata to-
vább sokkolta a vendégeket. A hátralévõ
félórában mi az eredmény tartására töre-
kedtünk, ami sikerült is. 2:0-ás gyõzel-
münkkel feljebb léptünk a tabellán. 

A fiatalok 7:0-ás gyõzelemmel igye-
keztek feledtetni a zombai fias-
kót. 

November elsején a listaveze-
tõ Madocsa vendégei voltunk.
Nagy várakozás elõzte meg a
mérkõzést. A házigazdák bizto-
sak voltak gyõzelmükben, ám a
földvári fiúk nagy meglepetést
okoztak ezen a vasárnapon. A
90 perc során végig partnerei
voltunk az éllovasnak. Nem ho-
zott gólt az elsõ félidõ. A máso-
dik viszont sok izgalmat hozott.
A 60. percben Búzás látványos,

nagy góljával vezetéshez jutottunk.
Sok idõ volt még vissza a lefújásig,
de taktikus labdatartással sikerült az
idõt húzni. Ellenfelünk egyre idege-
sebbé vált, kevésbé tudott a befeje-
zésre koncentrálni. A játékvezetõ
hosszabbított, de ez sem segített a
madocsaiakon, akik nehezen visel-
ték el a kudarcot. Veszekedve vo-
nultak le a pályáról.  0:1-es gyõzel-
münk a forduló meglepetése volt. A
DSTE így felzárkózott a középme-

zõnybe. 
A fiatalok 4:1-es vereséget szenved-

tek, de így is az elsõ helyen állnak.

AA  HHoolllleerr  UUFFCC--bbõõll  aa
lliiggaavváállooggaattoottttbbaa
Javában tart a Nemzeti Utánpótlás
Torna õszi sorozata, melynek mérkõ-
zésein a Holler Utánpótlás FC ifjú já-
tékosai sikerrel szerepelnek. Az októ-
beri fordulót Dunaföldváron rendez-
ték; öt gárda lépett pályára. 

SZABADOS SÁMUEL

A házigazdákon kívül Paks kettõ, Kaj-
dacs és Bölcske egy-egy csapattal neve-
zett a 2009/10-es tornára. A kiírás értel-
mében õsszel három és tavasszal szintén
három fordulót rendeznek. A torna sú-
lyát jelzi, hogy a játékosok és az ered-
mények, valamint a góllövõk a Magyar
Labdarúgó Szövetség fõtábláján nyilván
vannak tartva. Három korosztály, a hét,
a kilenc és a tizenegy évesek küzdenek a
pontokért. A Holler UFC legsikeresebb
csapata az U 11-es  korosztály, õk eddig
100 %-os teljesítményt nyújtottak: öt
meccsbõl ötöt nyertek. A csoport góllö-
võ listáját Kovalovszky Máté vezeti a
szintén földvári Orova Nándor elõtt. 

A gyerekeket roppant módon motivál-
ja az U 20-as válogatott világbajnoki
bronzérme. Rendszeresen megbeszélték
a televízióban közvetített meccsek fon-
tosabb momentumait, azóta lelkesebbek,
aktívabbak az edzéseken. Tapasztalhat-
ták, hogy a napi, kemény munka hosszú
távon sikereket eredményez. 

A meccsek nézõközönsége fõleg a
szülõk, nagyszülõk, barátok népes tábo-
rából áll össze, de az sem kizárt, hogy
ilyen alkalmakkor felbukkan egy-egy
nevesebb utánpótlást nevelõ iskola ügy-
nöke is tehetségkutatás céljából. A to-
vábblépés lehetõsége tehát adott. A klub
kapcsolatban áll az elsõ osztályban sze-
replõ Paksi SE-vel és a Felcsúti Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémiával. Holler
Ferenc célja, hogy idõvel minél több ta-
nítványa tudjon feljebb lépni a focisulik
ranglétráján, s reméli, hogy néhány év
múlva tanítványai közül páran országo-
san jegyzett játékosokká növik ki magu-
kat. 

Az elsõ lépéseket három tehetséges fi-
atal meg is tette. Orova Nándor, Gál
Martin és Kovalovszky Máté bekerült a
korosztályos ligaválogatottba. Így meg-
adatik számukra a lehetõség, hogy
együtt eddzenek például az MTK vagy a
Videoton ifistáival, és neves szakembe-
rek egyengessék tovább a pályafutásu-
kat. 

Az õsz során novemberben még egy
forduló vár a gyerekekre, majd követke-
zik a téli szünet, mely kis pihenõt enged
csak, hiszen következik a kemény felké-
szülés a tavaszi folytatásra.

NNééggyy  ffoorrdduullóónn  áátt
vveerreettlleenn  mmaarraaddtt  aa
DDFFCC
Büszke lehet októberi teljesítményére
elsõ osztályú csapatunk; sikerült meg-
õriznie veretlenségét. 

SZABADOS SÁMUEL

Kölesdi vendégjátékunk szép sikerrel
zárult. A tabella végefelé helyet foglaló
hazaiak nem képviseltek jelentõs erõt
csapatunkkal szemben. A félidõ 1:1-
gyel zárult, Böde rúgta a gólunkat. A
második játékrészben sorra értük el talá-
latainkat. Schulteisz egyszer, Böde há-
romszor volt eredményes. 1:5- ös

SSPPOORRTT
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gyõzelmünk teljesen megérdemelt
volt. Az ifisták 7:0-ás vereséget szen-
vedtek. 

A 10. fordulóban Kakasdot fogadtuk.
A fiatalok hosszú idõ után szereztek is-
mét három pontot, gyõztek 2:1-re. A fel-
nõttek meccse már az elsõ félidõben el-
dõlt, Böde és Schulteisz góljaival 2:0-ra
vezettünk. Fordulás után sem változott a
játék képe, fölényben játszottunk. Meg-
lepõ volt ellenfelünk passzivitása. A
Kakasd mindig is kemény ellenfélnek
bizonyult, ezen a meccsen azonban nem
sok jelét mutatták ennek. A 75. percben
még emberelõnybe is kerültünk kiállítás
miatt. Csatáraink ezt nem használták ki,
vezetésünk tudatában megfontoltan ját-
szottak. A közönség újabb gólokat várt,
de ezek elmaradtak; 2:0 lett a végered-
mény.

A következõ hétvégén Õcsényben
vendégszerepeltünk, csapatuk az élme-
zõnybe tartozik. A hazaiak magabiztos
gyõzelemben reménykedtek, de fiaink
keresztülhúzták számításaikat. Az elsõ
félidõ igen változatos volt, helyzetek
adódtak mindkét oldalon. Körülbelül
tízperces ciklusokban váltva hol mi, hol
õk támadtak intenzívebben. A hajrá ne-
kik sikerült jobban. A félidõ végefelé
vezetéshez jutottak. Szünet után a mi
perceink következtek, melyeket alapo-
san ki is használtunk. Böde két góljával
fordítottunk az eredményen. Percek
múltán viszont ellenfelünknek sikerült
egyenlítenie. Az utolsó negyedóra igen
izgalmas volt. Nyíltan támadott mindkét
gárda, de a védelmek is jól mûködtek;
2:2-es pontosztozkodással zárult a rang-
adó. Érdekesen reagáltak a játékosok a
végeredményre, volt, aki reálisnak tar-
totta, volt, aki úgy érezte, hogy gyõzhet-
tünk volna. 

Az ifisták 3:3-as döntetlenükkel érté-

kes pontot szereztek. 
November elsején Tolna

vendégeskedett városunk-
ban. Tudtuk, hogy idén nem
megy igazán nekik a játék.
Sokan távoztak, gyengült a
keretük. Ezen a meccsen vi-
szont összeszedve magukat
megleptek minket. A félidõ
1:0-ás vezetésükkel zárult.
No, majd a folytatásban…
gondolta mindenki. Való-
ban aktívabban játszottunk.
Ellenfelünk kezdett fáradni.

A 60. percben 11-eshez jutottunk, me-
lyet Böde kisé hanyag mozdulattal a ka-
pusba rúgott. Volt még idõ a gólszerzés-
hez. Sok helyzetet dolgoztunk ki, a 70.
percben Reisz szép fejesével egyenlítet-
tünk. Ezután viszont elpártolt tõlünk a

szerencse. Hatalmas helyzetek maradtak
kihasználatlanul, 1:1 maradt a végered-
mény. 

A fiatalok 4:3-as vereséget szenved-
tek. 

Dr. Rónai Béla nyugalmazott egye-
temi tanár, tanszékvezetõ, címzetes
egyetemi docens, a nyelvtudományok
kandidátusa, a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Nyelvtudományi Dokto-
ri Iskola elõadója, a pécsi Hittudomá-
nyi Fõiskola tanára, a Magyar Nyelvtu-
dományi Társaság tagja, a magyar
Néprajzi Társaság tagja, az Anya-
nyelvápolók Szövetségének tagja, nép-
rajzi és magyar nyelvi tudományos
munkák szerzõje, fõiskolai jegyzetek
és tankönyvek szerzõje és társszerzõje
életének 87. évében, hosszú ideje türe-
lemmel visel, súlyos betegségei követ-
keztében megtért Teremtõjéhez. 

Utolsó útjára 2009. október 2-án 15
órakor kísérték a Fehérvári utcai teme-
tõben.

Nyugodjék békében! Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki!

SSPPOORRTT
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AZ IDÕUTAZÓ FELESÉGE

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával!

NOVEMBER

Szünet utáni nyitás nagy akciókkal!  2009. november 24. ((kkeedddd))  1100  óórraa
– Mirelit áruk már 95 Ft/kg ártól,
– Kutya tápok már 160 Ft/kg ártól,

– kutya konzervek (1240 gr) 260 Ft/db ártól,
– macska tápok 290 Ft/kg ártól,

– macska konzervek 120 Ft/db ártól,
– sült kacsa csont 165 Ft/ kg ártól,
– tészta 215 Ft/kg ártól  kaphatók.
Legyen minden nap
az állatok napja is!

Közlekedés Egyre téliesebb az idõjárás. A
rendõrség kérése, hogy akinek lehetõsége
van rá, cserélje le gépkocsiján a nyári gumi-
kat télire. A téli gumik használatának óriási
szerepe van a balesetek megelõzésében. Ve-
zessenek az út és látási viszonyoknak megfe-
lelõen!

Az utóbbi idõben közlekedési, közrendvédel-
mi akciókra került sor. Változatlanul több ittas
vezetõvel szemben kellett intézkednie a rendõr-
ségnek. Döntsék el: vezetnek, vagy isznak.

Felhívjuk a gépkocsivezetõk figyelmét ar-
ra, hogy a belterületen fokozottan tartsák be a
megállás, várakozás-parkolás, a kanyarodás
szabályait!

Bûncselekmények. Közelegnek az ünne-
pek, valószínûleg a bûnözõk is egyre aktívab-
bá válnak. Már most felerõsödött az utazó
bûnözõk tevékenysége a környezõ rendõri
szervek területén, de a területünkön is. Az át-
utazó bûnözõk valamilyen szolgáltató embe-
reinek adják ki magukat, és így jutnak be ki-
szemelt áldozataik, fõleg idõsebb emberek
otthonába. Legyenek bizalmatlanok, kérjék
el az ilyen módon próbálkozók igazolványát,
de legfõképp figyeljenek egymásra! Ha gya-
núsan mozgó idegeneket látnak, hívják a
rendõrjárõrt! Errõl a bûnözõi módszerrõl hó-
napról-hónapra tudósítunk, ennek ellenére
mindig akadnak áldozatok.  

Dunaföldváron nem, de a környezõ telepü-
léseken autókat törtek fel bevásárlóközpon-
tok, áruházak parkolójában. Több esetben el-
fogott a rendõrség átutazó bolti tolvajokat.

Dunaföldvár központjában a kora esti
órákban elloptak egy személygépkocsit a tu-
lajdonos udvarából. A tettesek másnap meg-
lettek, elõzetes letartóztatásban vannak, a tu-
lajdonos visszakapta jármûvét. Ez az eset
szerencsésen zárult, de ha lett volna olyan
szemtanú, aki idõben értesíti a rendõrséget, a
járõrök megakadályozhatták volna a lopást,
izgalmaktól óvhatták volna meg a meglopott
családot. Figyeljenek egymásra! 

Az elmúlt hónapokban több verekedésre
került sor a szórakozóhelyeken. A rendõrség
továbbra is fokozottan ellenõrizni fogja eze-
ket, igazoltatni fognak. Figyelnek arra, hogy
az üzemeltetõ betartja-e a nyitvatartási idõt. 

Ismételten kérjük szülõket: tudjanak róla,
hogy gyermekeik hol tartózkodnak! Ügyelje-
nek arra hogy kiskorúak, ittas kiskorúak ne
csavarogjanak az éjszakában!

Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett
22000099..  nnoovveemmbbeerr
13. Dr. Móricz Zoltán
20. Dr. Hallai Róbert
27. Dr. Englert Rolland

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


