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A Szeretet gyökerei


SIMON ISTVÁN

Minden decemberben megsiratom
lelkemben a fenyõket, melyeket gyökereiktõl megfosztanak, kivágnak és a
karácsony elengedhetetlen kellékeként
adnak és vesznek, egyszóval árulnak.
Kissé morbidnak érzem, hogy éppen a
Gyermek születésére; az Élet és a Szeretet örömteli ünnepére fenyõ-milliókat „ölnek meg” és „ravataloznak fel” a
karácsonyt ünneplõ otthonokban.
Mennyivel jobb lenne a „légkör” ha ezt
nem tennék, illetve másképp tennék.
Kisebb vagy kicsiny gyökeres fenyõkkel, tehát élõkkel, szebb, szentebb és
kevésbé ellentmondásos lenne az ünnepünk. Tudom, nehéz változtatni a szokásokon, de a gyökereiktõl „megszabadított”, halott fenyõkkel becsapjuk magunkat, mert elhisszük, hogy gyökerek
nélkül is lehet ünnepelni, sõt élni.
A minap egy megrendítõ eseménynek lehettem szemtanúja Márk fiammal együtt. A városunk fõterére állított
hatalmas fenyõ az egész napos esõtõl
bõrigázva megunta az ácsorgást és lefeküdt a földre, szóval kidõlt. Hál’ Istennek este lévén nem volt a közelében
senki, így baleset sem történhetett.
Márkkal együtt odasiettünk a fához,
szemrevételeztük, és megállapítottuk,
hogy nincsen gyökere. Mint egy amputált lábú ember, úgy feküdt az esõáztatta földön a nagy fa. Aztán arról beszélgettünk, hogy gyökerek nélkül nem lehet élni, hogy nekünk, embereknek is
szükségünk van gyökerekre, különben
úgy járunk, mint ez az óriás fenyõ.
Gyökerek nélkül nincs kibe, mibe kapaszkodnunk, és csak sodródunk ide-oda a világban, de a helyünket nem találjuk meg soha. - Ha egy csecsemõnek
odanyújtod az ujjadat, õ azonnal megfogja azt, belekapaszkodik. Ez a kapaszkodási ösztön (Hermann I.), ez a
mozdulat elkísér bennünket egészen a

sírig. Amíg élünk
„kapaszkodunk”,
egymásba fogódzunk, legyen az
barátság, szerelem,
házasság,
család, mert minden érintés és ölelés kapaszkodás.
Az tud igazán
megkapaszkodni
az életben, akinek
vannak gyökerei:
van múltja, van
története,
ami
csak az övé. Van
hazája és háza,
otthona, reménye,
munkája, kenyere,
Istene, stb. Ünnepelni sem lehet
gyökerek nélkül.
Sajnos, sokszor a
karácsonyunk is
olyan, mint a karácsonyfánk; gyökértelen vagyis
„sok hûhó semmiért”. Ilyenkor van
a legtöbb kapcsolati krízis, mert kiderül, hogy nem
tudunk igazán egymásba kapaszkodni,
vagyis szeretni.
A betlehemi Gyermek azért jött, hogy
megmutassa, hogyan lehet egymásba és
a Mindenségbe kapaszkodva, gyökerezve élni. „Az Isten szeretet, aki benne
gyökerezik, a Szeretetbe kapaszkodik,
abból merít, és azt ajándékozza tovább
másoknak is”. Ami nem más, mint bizalom, biztonság, bocsánat, együttérzés,
megértés és oltalom a sodrásban lévõ
ember számára, vagyis megkapaszkodás. A szeretet kölcsönös mûvelet, ezért
úgy kezdõdik, hogy a jászol-bölcsõ fölé
hajolunk és odanyújtjuk az ujjunkat a

Gyermeknek, hogy megkapaszkodhasson bennünk. Miközben így teszünk,
Benne gyönyörködünk, észre sem veszszük, hogy mi is belekapaszkodtunk Valakibe, méghozzá az Örökkévaló Istenbe, aki ennek a Gyermeknek az Atyja,
Aki meg bennünk gyönyörködik. Ha Jézussal és egymással valóban „összekapaszkodunk”, akkor lesz igazi karácsonyunk. Akkor olyanok leszünk, mint
azok a fenyõk, akik gyökereikkel a földbe kapaszkodva, ágaikkal az égre mutatva hirdetik, hogy ne féljünk, mert „Gyermek születik, Fiú adatik nekünk”, aki az
Isten ölelését hozza kicsiny karjaiban. 

A kivitelezõk megkezdték a munkát
Mint ismeretes, a Dunaföldvár-BölcskeMadocsa mikrotérségi iskola építését a
DBM konzorcium nyerte el, melynek
tagjai az Unikorn Épker Kft. és az Alisca Bau Építõipari Zrt.


BAKSAY ERIKA

A több mint 1 milliárd Ft értékû beruházást közbeszerzési pályázat útján nyerte el
a direkt erre a célra létrejött konzorcium,
igen nagy neveket szorítva ki a kb. 20 %-

kal olcsóbb pályázatával. Az ügyvezetõk
elmondása szerint ez az olcsó ajánlat leginkább annak köszönhetõ, hogy a helyi, illetve Tolna megyei érdekeltségû cégek olcsóbban jutnak hozzá a szükséges építési
anyagokhoz, sokat spórolhatnak a logisztikán és alacsonyabb rezsiköltséggel számolnak. Az építéshez szükséges anyagok
minõségét, fajtáját a tervek pontosan elõírják, így ezeken változtatni nem lehet.
A cégek november 30-án vonultak fel az

építési területekre, és megkezdték az elõkészítõ munkálatokat. Az átadás határideje
2010. október 15., a pénzügyi lezárást
2011 végéig kell megtenni. 

Rekord részvétel a decemberi véradáson
A szervezõk szerint évtizedek óta nem
volt annyi résztvevõ az év utolsó véradásán, mint december 8-án. Kuti Valéria a helyi Vöröskereszt szervezet vezetõje korábban aggodalmát fejezte ki
a várható alacsony létszámmal kapcsolatban, de végül meglepõen sokan jelentek meg a mûvelõdési ház kistermében berendezett véradó állomáson.


SZABADOS SÁMUEL

A propaganda és a szervezés hatékonynak bizonyult. Félõ volt, hogy a járványveszély miatt kevesebben jelentkeznek, de
végül ez a tényezõ alig befolyásolta a létszámot. Csupán annyi szerepe volt, hogy
aki a napokban kapott védõoltást, az nem
adhatott vért, mivel legalább két hetet kell
várni a vakcina beadása után. A nap során
ez öt személyt érintett, s további hét fõt

egyéb egészségügyi probléma, például
vérnyomás miatt tanácsoltak el. Így a véradók száma 162 fõ volt, mely messze felülmúlta a korábbi évekét.
Külön öröm, hogy magas volt az elsõ alkalommal vért adó fiatalok száma: 24-en
voltak, õk a Magyar László Gimnázium és

Szakiskola Tagintézmény 18. életévét betöltött diákjai. Köszönet jár a szervezõ pedagógusoknak ezért.
Kezdetben bizony nagy volt az izgalom
a fiatalok között, volt, aki bevallotta, hogy
fél a tûtõl, de végül mindegyikük tisztességgel helyt állt. Humánumból, segítõ
szándékból példát mutatott Dunaföldvár
lakossága.
Megjelentek a listavezetõ véradók is,
Gazsó József 138. alkalommal tett eleget a
felhívásnak. A Paks környéki régióban õ a
rekorder. Nagy Ferencet 115. véradása alkalmával köszöntötték.
A mûvelõdési ház elõcsarnokában
szendvics és ásványvíz fogadta a véradókat, akiknek döntõ többsége már jelezte,
hogy a jövõ évben is eleget tesz a felhívásnak. A folytatás 2010. április elején
várható. 

Ismét ajándékot osztott a polgárõrség Mikulása
Harmadik alkalommal került sor a
polgárõrség és a rendõrség közös Mikulás-napi akciójára, melynek idén is
célja a szabályosan közlekedõ autósok
megjutalmazása volt. Tizenhat személyautó ellenõrzésére került sor, s
mindegyik sofõr kapott egy csokimikulást, mert a dokumentumait és az autóját is rendben találták a rendõrök.


SZABADOS SÁMUEL

Mint azt lapunknak elmondták, amenynyiben rendellenességet állapítottak volna meg, a Mikulás összetörve adta volna

át ajándékát, mintegy felhívva a figyelmet a gondatlanságból származó lehetséges balesetre.
Hasonló akciót a továbbiakban is szervez a városi polgárõr szervezet. A legközelebbi célpontok a kerékpározó gyerekek lesznek, akiket valamilyen formában
jutalmaz, illetve elmarasztal majd az ellenõrzés.
A polgárõrség felkészült a téli idõszak
aktualitásaira is. Az ünnepek elõtt, ezüst,
illetve arany vasárnapon fokozott gyalogos járõrözést tartanak a belvárosi üzletek és a piac körül. A külterület ellenõr2.

zése sem maradhat el, hiszen ilyenkor
szaporodnak meg a hétvégi ház betöré- Â

Â sek, illetve a falopások. Rendszeres
járõrözéssel csökkenthetõ ezen esetek
száma.
A szilveszter éjszaka is speciális szolgálatot igényel; tapintatosan kell fellépni
a szórakozásból randalírozásba átcsapó
esetekben.
Veszélyt jelenthetnek a téli szünetben a
befagyó vizek a korcsolyázni szándékozó
gyerekek számára. Noha az utóbbi évekre

nem volt jellemzõ a tartós havazás, erre a
lehetõségre is fel kell készülnie a helyi
polgárõröknek. Nõhet a balesetveszély,
akadozhat a forgalom, ellátási zavarok
léphetnek fel. Gondot jelenthet a betegek,
idõsek szállítása, és áramkimaradás nehezítheti mindennapi életünket. Ilyen esetekre fontos a különbözõ szervezetek,
testületek felkészülése, munkájuk összehangolásának megtervezése. 

Megújult a Kossuth téri játszótér
Novemberben készült el közadakozásból a Kossuth téri játszótér. A 10-12 millió Ft értéket képviselõ, EU szabványoknak megfelelõ, szép, új játszótér kialakításának ötlete a környékbeli kisgyerekes
szülõktõl származott, az ügyet pedig ifj.
Csepeli István karolta fel és vitte végig a
megvalósításig.


munkával, igen jó hangulatban, fõzéssel
folyt; a gyerekek azóta birtokba vehették a
jobbnál jobb, biztonságos és korszerû játékokat. 

BAKSAY ERIKA

Ifj. Csepeli István elmondása szerint,
voltak idõszakok, amikor magára maradt,
a cél felé haladva azonban egyre többen
csatlakoztak a kezdeményezéshez. A tervezõmunka közben derült ki, mennyire bonyolult megfelelni az elõírásoknak: tervek,
engedélyek garmadáját kellett elkészíttetni, illetve beszerezni.
900 ezer Ft pénzbeli adomány, illetve
900 ezer Ft-nyi tárgyi felajánlás, munkafelajánlás érkezett, amihez a fõ szervezõ
ifj. Csepeli István és még sok ember soksok munkaórája társult. Az önkormányzat
250 ezer Ft-tal, illetve a közmunkások
munkájával járult hozzá a beruházáshoz.
A játszótér összeszerelése óriási csapat-

Pályázati felhívás
a civil szervezetek számára nyújtandó 2010. évi támogatásról


NAGY GÁBORNÉ

POLGÁRMESTER

A civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési támogatás felosztásáról 2010 februárjában dönt a képviselõ-testület.
2010-ben önkormányzati költségvetési
támogatásban csak azok a civil szervezetek részesülhetnek, melyek a polgármesteri hivatalban összeállított egységes pá-

Projektpedagógia
November 9-én a kompetencia alapú
oktatásról, azon belül is a projektpedagógiáról tartott elõadást a D-B-M
egyesített nevelési-oktatási intézmény
pedagógusainak Petkes Csaba programvezetõ, a téma szakértõje.
BAKSAY ERIKA
A kompetencia alapú oktatás lényege,
hogy olyan ismereteket közvetítsen a
gyerekeknek, amelyekkel felnõtt korukban sikeresen, rugalmasan, megújulásra
képesen alkalmazkodhatnak a rendszerváltás utáni megváltozott élet- és munkakörülményekhez.
Az ehhez szükséges pedagógiai módszerek egyike a projektpedagógia,
amely a megismerésnek és az ismeretek
elsajátításának korszerû módszerekkel
történõ, tevékenység központú és kooperatív oktatását jelenti.
A továbbképzésen a pedagógusok a
projektpedagógia lényegével, hatásaival
ismerkedhettek meg példákon keresztül. 


TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
lyázati adatlapon nyújtják be igényüket.
A pályázati adatlap a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthetõ, vagy nyomtatott formában a polgármesteri hivatalban ingyenesen igényelhetõ.
További feltétel azok számára, akik a
2009. évben kaptak önkormányzati támogatást, hogy újabb igénylést akkor
nyújthatnak be, ha a korábbi támogatás
felhasználásáról legkésõbb 2009. december 31-ig részletesen (számlával igazoltan) elszámoltak a polgármesteri hivatal
felé.
Az igényeket legkésõbb 2010. január
22., péntek 12 óráig lehet benyújtani. 
3.

Helyreigazítás
Októberi számunk „Üléstermi tudósítások” címû írásában félreérthetõ volt,
kiknek is jár a szociális alapon adható
temetési segély, 14.400 Ft értékben.
Mindenkinek, aki a szociális rendeletben lefektetett feltételeknek megfelel,
függetlenül attól, melyik temetkezési
szolgáltatónál rendelte meg a temetést.
A szerk.

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
november 24-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 25 nyilvános és
két zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Cziger István, Jákli Viktor és Kiss Lajos Csaba képviselõk nem
voltak jelen.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület módosította SZMSZ-ét, ennek értelmében az
Egészségügyi-, Szociális és Ifjúsági Bizottság új külsõs taggal bõvült, Lipták Tamás személyében. Ezután a képviselõk jelentést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, illetve tájékoztatót a város 2009. III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról. A számok tükrében a
költségvetés egyensúlyt mutat, idõarányosnak tekinthetõ.
A következõ napirendben a testület elfogadta a 2010. évi költségvetési koncepció
1. fordulós anyagát, amely a végsõ költségvetési sarokszámok hiányában még

csak nyers vázlatnak tekinthetõ. Jelen pillanatában a tervezet 1.798.841.000 Ft bevételi fõösszeggel, és 2.004.436.000 Ft kiadási fõösszeggel számol, vagyis a hiány
összesen 205.595.000 Ft.
Ezután a képviselõk elõkészítették a
helyi adókról szóló rendeletet – melybe
adóemelést nem terveztek –, majd döntöttek a Dunavíz Kft. törzstõke leszállításáról. Haszonkölcsön szerzõdés megkötésérõl döntöttek a DIT Nonprofit Kft. és
a D-B-M MONI között a Kossuth L. u. 1.
szám alatti ingatlan hasznosítására, majd
módosították a lakások és helyiségek
bérletére illetve elidegenítésükre, valamint a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó rendeletet. Lakásügyekben döntöttek, elfogadták az éves Belsõ Ellenõrzési
Tervet, illetve jóváhagyták az 1 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni
védõoltásának, valamint a 15 hónapos
gyerekek bárányhimlõ elleni védõoltásának támogatását.
Megállapították a családi események lebonyolításának szolgáltatási díjait, elfogadták Dunaföldvár 2010. évi rendezvénytervét, és pályázat beadásáról döntöttek hagyományõrzõ programok támogatására.
A képviselõk elfogadták a Berze- Nagy
Ilona Városi Könyvtár 2009. évi beszámolóját, és a könyvtár jövõ évi munkatervét.
Meghallgatták az önkormányzat által alapított alapítványok beszámolóját, illetve
tájékoztatót hallgattak meg a mezõõri szol-

Pécs felkészült az EKF–re
Pécs felkészült az
Európa Kulturális
Fõvárosa
(EKF)
programra - közölte
Páva Zsolt, a baranyai megyeszékhely
polgármestere a december 8-i, parlamenti sajtótájékoztatón.


DUKAI ANITA – EKF

INFOPONT

Halász János, a kulturális vidékfejlesztési albizottság fideszes elnöke kifejtette:
amióta Páva Zsolt Pécs polgármestere,
„örömmel látni”, hogy tartalmi értelemben
is változott az EKF-program, és megnyugtató, hogy amit korábban elterveztek, az
megvalósulni látszik. Hozzátette, hogy
problémák azonban még vannak. Példa-

ként említette az EKF mellett mûködõ mûvészeti tanácsot, amelynek munkája szerinte kiürült és feleslegesnek látszik. Páva
Zsolt a tájékoztatón azt mondta, az elvállalt program idõarányosan jól áll. A magyar kultúra méltó bemutatója lesz a következõ egy év Pécs szerepvállalásával –
fogalmazott.

A munkák 90%-a befejezõdik az
idén
A jövõ évi pécsi Európa Kulturális Fõvárosa (EKF) program költségvetése nem
csökkent, a beruházások 90 százaléka befejezõdik az év végére és a három nagy beruházás is jól áll.
Páva Zsolt beszámolt a sajtótájékoztatón
arról is, hogy a tudásközpont átadása nyár
közepére, a Zsolnay-negyedé júniusra, a
4.

gálat mûködésérõl és a mezõõri járulékok
befizetésérõl.
Ezután a testület ingatlan-felajánlásokról döntött, „Reklám felület” pályázatra
beérkezett ajánlatot bírált el, illetve a posta épületére tett vételi ajánlatukról tárgyaltak. Módosították a közterületek használatáról és rendjérõl szóló rendeletüket, majd
Ellenõrzõ Bizottság felállításáról döntöttek
az iskola építési munkálatainak ellenõrzésére. Tájékoztatót hallgattak meg a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról,
majd az sportpálya üzemeltetésének önkormányzati kézbe kerülésérõl döntöttek.
A zárt ülésen a testület az önkormányzat
és a DDIF Zrt. közötti vagyonkezelõi szerzõdésrõl döntött, amely a fürdõ fejlesztéséhez benyújtott pályázathoz volt szükséges,
illetve szociális ügyben benyújtott fellebbezést bírált el.

Rendkívüli testületi ülés
A novemberi testületi ülést megelõzõ
munkaértekezlet rendkívüli testületi üléssé
alakult egy határidõs, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés erejéig. Eszerint
a Közép-Dunvidéki Hulladékgazdálkodási
Társulás – melynek Dunaföldvár is tagja –
hosszú távú terveiben szereplõ 2. ütemének pályázatáról kellett dönteni, amellyel
többek között tárolók, válogatóhelyek kiépítése valósulna meg. 

koncert- és konferencia-központé õszre
várható. Hozzátette: a 34,6 milliárd forint
értékû programcsomag hangsúlyai az elmúlt fél évben úgy változtak, hogy a fontos beruházások mellett az események
kaptak fõszerepet.
A parlamenti bizottságok tagjai pártállástól függetlenül úgy látták, az Európa
Kulturális Fõvárosa projekt elõkészületei
érezhetõen felgyorsultak az utóbbi hónapokban. A bizottságok kérdéseire válaszolva dr. Páva Zsolt hangsúlyozta, egyetért ezzel a meglátással, annál is inkább,
mivel a beruházások az ütemterveknek
megfelelõen haladnak, és a programok elõkészítése is folyamatos. A polgármester
utalt arra, hogy az elmúlt években tapasztalható városházi döntésképtelenség és a
túlságosan bürokratizált rendszer mára a
múlté, a végrehajtandó feladatokat minden
érintettel tisztázták, ez pedig látszik a mindennapi munka során is.

80 milliós ünnepséggel indul az
EKF -év
Több száz résztvevõs showmûsorral és
helyi kötõdésû sztárokkal tervez nyitóünnepséget az EKF-évadnak a Hungarofest

által kiválasztott Káel Csaba.
A január 10-ei pécsi eseményt bruttó 80
millió forintból valósítja meg a szervezõ
cég. A tervek szerint a nyitóünnepségen az
egész pécsi történelem megjelenítésére
vállalkoznak, pécsi általános- és középis-

kolások százainak megmozgatásával. A
mûsor várhatóan nagy, közös énekléssel
zárul, amiben Pécshez kötõdõ mûvészek és
hírességek lépnek fel. A diákok mellett a
Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és
a Bóbita Bábszínház is szerepet kap. 

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény
felvételi tájékoztatója
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270. – OM azonosító: 201167

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A
JELENTKEZÉSRÕL

A felvételi pontszámot a következõ tantárgyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, informatika (maximum 60 pont).
Az érdeklõdõ szülõk és tanulók számára 2010. január 25-én,
hétfõn 17.30 órakor tájékoztatót tartunk a gimnáziumban.

Jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapon kell, amely beszerezhetõ az általános iskolában, szükség esetén a gimnáziumban
vagy letölthetõ az OH honlapjáról.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni az elõzõ tanév végi és a jelen tanév félévi érdemjegyeit az általános iskolai bizonyítvány és a
tanuló ellenõrzõ könyve alapján. A jelentkezési lapra írják rá a választott tagozat kódját.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezõk egyénileg a
gimnáziumba juttathatják el a kitöltött jelentkezési lapjukat, a tanulói adatlapot közvetlenül a felvételi központnak (Educatio Kht.
Közoktatási Információs Iroda, 9001 Gyõr, Pf. 681) kell megküldeniük.
Az öt és négy évfolyamos gimnáziumi osztályba valamint a
szakiskolába felvételüket kérõ nyolcadik osztályosok az általános
iskolájukon keresztül bonyolítják le a jelentkezésüket a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen.
Az 1993. évi LXXIX tv. 30.§. (9) bekezdése szerint a gimnázium
biztosítja a részképességi zavarokban szenvedõ diákok esélyegyenlõségét a felvételi vizsgán. Az ilyen irányú kérelmüket jelezzék, és csatolják a jogosultságot igazoló dokumentumokat!
A szakiskola, speciális szakiskola Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
körzetében kötelezõ felvételt biztosító intézmény.

Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba a nyolcadikos tanulók
jelentkezését várjuk.
Az 5 osztályos képzés tagozatkódja: 02
A képzés leírása: A 9. (nyelvi elõkészítõ) évfolyamon a tanulók
heti 12 órában csoportbontásban tanulják az idegen nyelvet (angol
nyelv), emellett heti 4 órában informatikát, 12 órában a hagyományos tantárgyakat (pl. magyar nyelv és irodalom, matematika) tanulják a képességfejlesztésre és a szinten tartásra helyezve a hangsúlyt.
A 10-13. évfolyamban az idegen nyelvet csoportbontásban, emelt
szinten tanulják a diákok, és ekkor sajátítják el a hagyományos tantárgyakból azokat az ismereteket, melyek a közép- illetve emelt
szintû érettségi megszerzéséhez szükségesek.
Emelt szintû érettségire felkészítjük diákjainkat a 12-13. évfolyamon a következõ tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika, idegen nyelv.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A 4 éves képzési idejû osztályba a nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
A 4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Az általános tantervû osztályban 11. évfolyamtól emelt szinten készülhetnek a kétszintû érettségire diákjaink a következõ tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS és a felvétel rendje a
2010-2011-es tanévben
A 6 osztályos gimnáziumba az általános iskola 6. osztályába járó
diákok jelentkezhetnek.
A 6 osztályos képzés tagozatkódja: 03
A képzés elõnyei: A hat évfolyamos képzésben részt vevõ diákokat hat év alatt készítjük fel az érettségi vizsgára. Egyenletesebb a
terhelésük, így lehetõség van a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása mellett az egyéni képességek minél hatékonyabb kibontakoztatására, a speciális érdeklõdés kialakítására. Tanulóink csoportbontásban tanulják a matematikát, magyar nyelvet, informatikát és
az idegen nyelvet. Jó eredményekkel szerepelnek az elõrehozott, az
emelt szintû érettségi vizsgákon, illetve nyelvvizsgákon.
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból kapott központilag kiadott
jelentkezési lapon közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését 2010. február 19-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év végi, 6. félévi tanulmányi
eredmények alapján döntünk.

A 4 és 5 évfolyamos képzési idejû osztályba jelentkezõk felvételérõl:
A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola általános iskoláiba járó tanulók
gimnáziumi felvételérõl a 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi
eredmények alapján döntünk: 2 x hozott pontszám (maximum 200
pont) alapján.
A nem a mikrotérségi intézmény általános iskoláiba járó diákok számára a felvételi eljárás keretében központi, kompetenciaalapú írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és matema5.

21 kód: gépészet, mezõgazdaság szakmacsoportok
22 kód: könnyûipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportok
A szakképzõ évfolyamokon az alábbi képzések indítását tervezzük:
8 általános iskola és betöltött 16. év után az OKJ szerint:
Panziós, falusi vendéglátó, szerkezetlakatos, épületgépészeti csõhálózat- berendezés szerelõ: központifûtés- és csõhálózat-szerelõ,
vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ, növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó, festõ, mázoló és tapétázó.
A 10. osztály befejezése után:
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, irodai asszisztens, nõi szabó.
Érettségizetteknek ajánljuk:
– Élelmiszer és vegyiáru kereskedõ
Speciális Szakiskolában az alábbiakra van lehetõség:
23 kód: 9-10. osztályban speciális tanterv szerint, tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az alábbi szakma csoportokkal ismerkednek meg kis létszámú csoportokban:
gépészet, könnyûipar, mezõgazdaság, kereskedelem-marketing.
A késõbbiekben lehetõségük van az alábbi szakmák elsajátítására:
Élelmiszer és vegyi áru-eladó, parkgondozó, munkaruha- és védõruha-készítõ, lemezlakatos
További információk telefonon vagy személyesen kérhetõk a
D-B-M MONI
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben
(Dunaföldvár, Templom u. 5., tel.: 75/ 541-269 vagy 75/ 541270).
Elõzetes idõpont-egyeztetéssel minden érdeklõdõt szeretettel
várunk iskolánkban! 

tikából. A felvételükrõl a hozott pontszám (maximum 100 pont) +
szerzett pontszám (maximum 100 pont) összesen 200 pont alapján
döntünk. Az egységes, kompetencia alapú vizsgára az általános
iskola segítségével az erre a célra készült jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni 2009. december 11-ig. A felvételi idõpontja: 2010. január 23. 10 óra, a pótfelvételi idõpontja: 2010. január
28. 14 óra
A hozott pontszámot a következõ tantárgyak 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika (maximum 100 pont).
Hasznos tudnivalók:
– A gimnáziumba jelentkezõk számára ingyenes ECDL vizsgafelkészítést biztosítunk.
– A tanórai keretek között angol nyelv, német nyelv és orosz
nyelv tanulható.
– Az iskola menzai étkezést minden diákjának biztosít.
– Nyílt napot nem tartunk, de elõzetes idõpontegyeztetéssel minden érdeklõdõ diákot és szülõt szívesen fogadunk.

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLAI
KÉPZÉS A 2010-2011-ES TANÉVBEN
A Szakiskolában és a hozzá kapcsolódó Speciális Szakiskolában a
9-10. évfolyamon szakmai elõkészítõ, alapozó oktatás folyik. A diákok megismerkednek a szakmacsoportok jellemzõivel, azokkal az
anyagokkal, technológiákkal, melyekkel az itt oktatott szakmákban
majd találkozhatnak.
A szakiskola, speciális szakiskola Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
körzetében kötelezõ felvételt biztosító intézmény.
A 2010/2011. tanévbe egy kilencedik osztályt indítunk:

Válasz
Kiss Évának 2.


TÓTH ISTVÁN,

A HELYTÖRTÉNETI KLUB TAGJA

Kedves Éva!
Talán félreérthetõ volt elõzõ válaszomban a megszólítás, s mivel mi ismerjük
egymást – középsõ gyermekünket tanítottad is – ha Te is úgy gondolod, maradhatnánk a tegezõdés mellett.
Mondhattad volna szebben is Kiss (nem
lovag) Éva azt, hogy nem értek valamit,
nem kellett volna átruccannod a tengeren
túlra egy kis idézetért. (Ki az a Jones úr?)
Szerencsére az már nem igaz, amirõl Cseh
Tamás énekelt a 70-es években:
„És mi most itt vagyunk, és amit mi tudunk és mi belénk szorult, nem tudjuk magyarul, s nincsen megírva az angolul.”
„Békíteni akartam…” – írod. Kit, kivel?
Lukács György mûveit egy ifjúkori barátom hatására gyûjtöttem be – van vagy

fél méter – és egészen addig nagy becsben
tartottam, míg meg nem tudtam mit is tett
a „dicsõséges” 133 nap alatt. Népbiztosként megtizedelte beosztottait, nyolc magyar embert öletett meg. Ezek után egy
kissé megzavarodtam, miként is vélekedjek róla? Lehet-e egy ember pályafutásának megítélését különválasztani morális
ill. mûvészi-szellemi életmûre? Nekem
nem sikerült. Hitem szerint elsõsorban –
bárkinek is – embernek (a szó legnemesebb értelmében) kell lennie, és ha nem az,
akkor részemrõl alkothat mások által egekig magasztalt mûveket, sutba dobom azokat. Így Lukács György – értékrendem
szerint – morálisan elítéltetett. (A tulajdonomba lévõ köteteinek sorsáról még nem
döntöttem.) Az, hogy mindez „indulatokat
gerjeszt” a legkevesebb, fõként azon napi
hírek fényében, mely Charles Zentai (eredeti neve: Zentai Károly) kiadatása körül
zajlik… Tudom, hogy L. Gy. több kiemelkedõ jelentõségû – a szocialista érában
odaítélt – díj tulajdonosa, melyhez csak
annyit teszek hozzá: Sztálin elvtárs Budapest díszpolgára lehetett 1947-tõl.
6.

Nem gyanúsítottalak hamisítással az
„oral history” kapcsán. (Úgy tûnik Jones
úr mellé és mellém, nyugodtan állhatsz Te
is.) Azt próbáltam jelezni, hogy a Te felelõsséged az, hogy közölsz olyan emlékezéseket – mellyel, imígyen szerintem állást is foglalsz – ami vagy igaz vagy nem,
ill. nem úgy igaz. Ez utóbbi igazolódott be,
ha összevetjük a két idõs ember mondatait. Mivel itt – az eseményeket tekintve –
minden szempontból súlyos történetrõl
van szó, ezért a leírt ellentmondások nem
segítik az ügyben a tisztánlátást. Semmiképpen sem gondolom azt, hogy megmásítottad volna az elmondottakat.
Az említett Helytörténeti Klub összejövetelen nem az okozott igazi traumát, amit
válaszodban közöltél, hanem az, hogy milyen megjegyzés kíséretében adtad vissza
Szamuely uszító mondatait, ill. a hat,
Dunaföldváron meggyilkolt ember adatait
és az események leírását tartalmazó dokumentummásolatokat. Ez az odavetett, érzéketlen, a történésekhez méltatlan viselkedés háborított fel. Ha nem rémlik, mi
volt az, szívesen emlékeztetlek rá, akár Â

Â nyilvánosan, akár személyesen.
Kibeszélés elmaradása, széthúzás, valós
diagnózisok. Ehhez szorosan csatlakozna
a múlt igaz feltárása (persze, ezt nem úgy,
hogy összekevernek mindent mindennel,
besározva mindenkit, hogy az is homályosan lásson, aki eleddig tisztán látta a dolgokat …), a bûnösök megnevezése és felelõsségre vonása, s végül, de nem utolsó
sorban – az elkövetõk, ill. szellemi utódaik részérõl – bocsánatkérés a megalázottak
és megszomorítottak felé. „Borisz Jelcin
elnök, amikor 1993-ban Magyarországon
járt, bocsánatot kért a Szovjetunió tetteiért.” (Az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége a Magyar Köztársaságban c. cikkbõl.) Ha Jelcin megtette, a Magyarországon még élõ bûnösök és az utódpárt (pártok?) képviselõinek is szükségszerû lenne
az általuk, ill. a szellemi elõdeik által elkövetett bûnökért bocsánatot kérni. Csak ezután jöhetne a bûnbocsánat. Sejtem, ettõl
még messze vagyunk, figyelembe véve
azt, hogy egy volt pufajkás, ill. egy a „hazudtunk reggel, éjjel, meg este.” c. aranyköpésétõl hírhedtté vált KISZ-vezér miniszterelnök lehetett hazánkban. Ehhez
csak Széchenyi István gondolatát tudom
idézni: „Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminõt érdemel. Ha valami oknál
fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek
egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor
a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben
van a hiba…”

Terrorveszély! 2
Mottó: „Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zûrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét.” (Karinthy
Frigyes)
Talán sohasem volt ennyire idõszerû ez
az idézet, mint manapság…

Kedves Ferenc!
Azt talán nem kellene mondanom –
most mégis megteszem –, hogy mindenki,
aki embernek vallja magát, az nem helyeselheti az ártatlan áldozatok meggyilkolását, és semmilyen erõszak elkövetését velük szemben. Én ezen nem helyeslõk táborába tartozónak vallom magam. A kérdés
az, hogy kit nevezünk ártatlan áldozatnak?
Akiket a vörös terroristák kíméletlenül

meggyilkoltak, véleményem szerint ártatlanok voltak. Ellenben, akik együttmûködtek azokkal a vörös terroristákkal – akik
ártatlan embereket öltek meg – tekinthetõek-e ártatlannak? Amit – a fentiekkel kapcsolatban – nem tudtam érzékletesen megfogalmazni, azt megtette Dobai Miklós,
akinek gondolatait az újság elõzõ számában idézte egy név nélkül író olvasó. Hasonlóan vélekedik Ágoston Balázs is, aki a
következõket írja a KARPATIA 100-ik
számában, Levetni a vörös rongyokat címmel közreadott cikkében: „Ezen idõszakban a tiszti különítményesek – melyek
kapcsolódtak a Nemzeti Hadsereghez – tagadhatatlanul keményen léptek fel az
1918-19-es országvesztésben szerepet játszott liberálisok, szociáldemokraták, kommunisták ellen, akiket rövid úton likvidáltak. E cselekedeteket szokás fehérterrornak nevezni – e hangulatkeltõ kifejezés
helyett célszerûbb a szükségszerû rend
helyreállításáról beszélni.” Ha még azt is
figyelembe vesszük, hogy milyen folyományai is voltak az 1919-es eseményeket
irányító ideológiának az 1900-as években,
máris határozottabb képet kapunk azok vezetõi ill. kiszolgálói megítélésének tárgyában. Akik kiszolgálták ezen elnyomó eszme irányítóit, minimum bûnrészességgel
vádolhatóak. Már igencsak itt lenne az ideje annak, hogy letisztázzuk az elmúlt évtizedek történéseit, persze nem úgy – mint
azt az utóbbi idõben sokan teszik – hogy
összekeverik a tettest az áldozattal.
A XX. század - sajnos - bõvelkedik
olyan idõszakokban, melyekben az erõszak, a brutalitás mindennapos volt, melyeknek bemutatása, az oktatásban történõ
megjelenése, hogy finoman fogalmazzak,
nem egyforma mércével történt. A nemkommunisták által elkövetett bûnöket, ha
álmomból is ébresztenek fel, betéve tudom
és felmondom, de a kommunisták „áldásos” tevékenységérõl sokáig nem tudtam –
hála az oktatásunknak ill. a médiának. Tanárainknak figyelembe kellett volna venni
a Móricz-jelmondatot: „Hazugságot ne taníts! Igazságot el ne hallgass!”
Feltártuk-e és kellõen közreadtuk-e az
’50-es évek terror cselekményeit ill. a kádári megtorlásokat? Persze az utóbbi években pl. már beszélhetünk ’56-ról, sõt az
eleddig ellenforradalomként emlegetett
szabadságharcból, kommunista forradalmat csináltak az elvtársak (ld. fenti mottó).
Mint már említettem volt, a kommunisták
által elkövetett gyilkosságokról, kínzások7.

ról nagyon sokáig nem volt ajánlatos beszélni, mert súlyos következményekkel
járt. Szolzsenyicin az irodalmi Nobel-díjas, mélyen vallásos orosz író 8 évet töltött
a sztálini börtönökben és gyûjtõtáborokban, így ír róluk:
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk,
rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más,
normális, azaz nem-kommunista ember
számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma
sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult
lélek! Egészséges szellemû európai ember
nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bõrt igénylõ hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az
elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja.”
A fenti idézetet igazolják azok, akik az
1919-es vörös terrorban vettek részt, s különösen, akik vezették a benne felheccelt
közremûködõket. Szerencsére – 133 nap
után – véget vetettek az ámokfutásnak.
Kedves Ferenc, Te mit tettél volna, ha a
családod ellen követték volna el azon embertelen gyilkosságokat, melyeket elõzõ –
dokumentált iratok alapján – írásaimban
idéztem?
S, végül, ha a terror témáját boncolgatjuk, nem szabad elfelejteni és nem megemlíteni, a ma valóságában, azt a gazdasági- és médiaterrort – az ún. liberalizmus
mérhetetlen kártékonyságát kiemelve –,
amiknek élet- és lélekromboló hatásait
mindennap mélyen átélhetjük, a morális
válságba taszításról nem is beszélve, melyek talán veszélyesebbek a nyílt fizikai
terrornál.

Zárszó


ANDRÁS FERENC

„Terrorveszély” címmel az októberi
számban hívtam fel a figyelmet Tóth István véleményének burkolt kétarcúságára
és az ebbõl származó veszélyre. A szerzõ
fenti írásai számomra immár nem pusztán
kétarcúak, hanem egyszerûen kezelhetetlenek. Két alapvetõ formai szabályt rúgnak fel. Az egyik az ellentmondás-men- Â

Â tességnek, a másik az elégséges indoklás elvének a követelménye. E két szabály
áthágása magának a kritikátlan gondolkodásnak a megtestesülése: amikor valaki
többet állít, mint amennyire az indoklásai,
a magyarázatai feljogosítják.
Az ilyen hozzáállás vádol, de nem kutatja a miérteket. Nem igazol, nem bizonyít.
Mellébeszél. Újabb és újabb témák bedobásával igyekszik egérutat nyerni. Magával szemben kételyt nem fogalmaz meg, a
természetszerûleg felmerülõ kételyek mellett némán és vakon elhalad, a nekiszegezett kérdésekre nem válaszol.

Várból várba
SZIEGL ERIKA
„A múlt életre kel” alcímmel jelent
meg november közepén az a mesekönyv, amely a dél-dunántúli várak, így
a dunaföldvári vár történetét is bemutatja. A mesekönyv ikerpárja - Bálint és
Gazsi - a vagány és mindenre válaszolni
tudó nagymamával együtt kalauzolja el
az olvasót Simontornya, Ozora,
Dunaföldvár,
Szigetvár,
Siklós,
Pécsvárad és a hangulatos romvár,
Máré-várába.
A szerzõ Balogh Robert (rövid o-val)
december 1-jén tartott rendhagyó anyanyelvi órát az ispánházban, ahol rövid
beszélgetés után felolvasott könyvébõl.
A külvégi 4. c és a belvárosi 3.a osztályosok jókat derültek az író felolvasásán, és a közbeszúrt kérdésekre talpraesetten válaszoltak. A délután egy óra
nem igazán kedvezett a lakossági igényeknek, de januárban a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban megismételjük a könyv bemutatását
A könyv 1500 Ft-os áron a Tourinform irodában és a városi könyvtárban
megvásárolható. 


Kérdések pedig akadnak bõven. A fehérterror akkor most terror, vagy nem?
Netán igazságszolgáltatás? Ezt komolyan
gondolja? Az eredeti nevek hangsúlyozásának morális kontextusban mi az információtartalma? Amiért Lukács György
(Tóth István szemében) morálisan elítéltetett, az alól Prónay felmentetett? Hogyan
lehet eldönteni a magyar aktuálpolitika
szereplõirõl, hogy ki kinek a szellemi örököse? Hogyan értsük azt, hogy a gazdasági és médiaterror veszélyesebb a nyílt fizikai terrornál? Mi lehet egyáltalán veszélyesebb a nyílt fizikai terrornál? Végül:
Tóth István – ahogyan önmagáról állítja –
a hazugságot tanító tanárok és a média miatt sokáig nem tudta az igazságot. Most
tudja. Honnan tudja?
Ne legyenek illúzióink! Választ e kérdé-

sekre az imént jellemzett stílus és hozzáállás képviselõjétõl soha nem fogunk kapni.
Sem Tóth Istvántól, sem mástól, mert ez a
beszédmód nem a választ, nem a zavar eloszlatását célozza. Csakis a jól ismert panelek és sémák köszönnek vissza. Próféciák, kinyilatkoztatások, dogmák.
A valódi probléma akkor kezdõdik
majd, ha az ellentmondásosság, a következetlenség, az indoklások lesöprése uralkodóvá válik. Uralkodóvá válik elõször a
közbeszédben, azután a közéleti magatartásban, végül a politikai hatalomgyakorlásban. Három szakasz, három, egymástól
radikálisan különbözõ veszélyforrás. Itt és
most – egyelõre – az elsõvel állunk szemben. A cikksorozat megjelentetésének a
célja pedig nem volt más, mint ezen szembenállás kifejezése. 

Háború

oroszok. Állt ott egy ház, akik ott laktak,
mondták, hogy ne menjünk tovább. A tulajdonos épített egy hatalmas bunkert, jó
nagy fákból. Nem a házba, hanem ebbe a
pinceszerû bunkerbe mentünk le. Éjjel kimerészkedett az ember a bunkerbõl, nem
lõttek, csend volt. Itt nem volt ellenállás.
Mint a hangyák annyian voltak, mindent
elleptek az oroszok, mentek az úton, a földeken. Bejött a bunkerbe négy orosz tiszt,
egyik olyan cigányforma volt- fekete, perzsa sapka a fején. Nem bántottak minket,
együtt ültünk, beszélgettünk, úgy ahogy
megértettük egymást. Amikor virradt, az
oroszok elmentek, utánuk mi is hazaindultunk. A város végén lõdöztek. Valaki elvágta a vezetékeket, megszakadt az összeköttetés az oroszok között, tévedésbõl lõtték egymást.
Nagyon gyorsan történt minden. Vasárnap reggelre itt voltak. A másik testvérem,
aki a malomnál lakott, vasárnap reggel indult a családjával az anyósához a Szent
László utcába, hogy pincéjükben együtt legyenek, ha jönnek az oroszok. Hát a
körösztnél jártak a sarkon, amikor találkoztak velük.
Otthon mindent szétdobálva találtunk,
egy tiszt feküdt ruhástól az ágyunkban. Az
ágy alatt voltak a szalonnák, azt nem találták meg. Sírtunk, amikor megláttuk a rombolást, a koszt a lakásunkban. Palacsintát
kellett nekik sütni, az eldugott cukrunkból
is kellett nekik adni. Korábban elástunk
mindent a földbe: ruhát, terményt, élelmet.
Sokan disznót vágtak, a húsokat is elásták,
a földben elállt minden. Állítólag ez Â

1944. december 3-án befejezõdött a II.
világháború Dunaföldváron. A visszaemlékezésbõl megismerhetjük, hogy egy
akkor huszonéves fiatal nõ és családja
hogyan élte meg ezeket a nehéz napokat.
KISS ÉVA
„1944 májusában jöttem haza Földvárra.
Pesten szolgáltam, mert ott jobban megfizettek, mint itthon.
Mi a Bölcske utca végén laktunk egy
magányos házban fenn a hegyen. A testvérem a családjával még kijjebb, Bölcske felé három km-re lakott. Az út mellett volt
egy nagy föld, ott ásták be magukat ágyúkkal a németek, onnan lõtték az oroszokat,
akik a túlsó félrõl próbáltak a Dunán átkelve Földvár felé nyomulni. Több hétig itt
voltak, gyakran jöttek élelmért, tojásért, és
adtak cukrot, egyebet érte cserébe.
A Zsebõk tanyánál volt egy sáncárok a
szigeti bejárónál. Hatalmas árok volt, földváriakkal ásatták, ahogy a nagy-szigetben
is állásokat kellett építeni, amikor már közeledett a front. Gyakran lejártam a
testvéremékhez, hogy ne legyenek egyedül, mert a férje katona volt. Akkor már
nagyon mondták az emberek, hogy hamarosan jönnek az oroszok. Disznót vágott a
testvérem, nálunk füstölõdött a kolbász, a
sonka, hogy legyen mit enni, ha bejönnek.
Ahogy hazafelé mentünk a földön, mert
nem mertünk az úton haladni - akkorra
már a németek elmentek, halljuk Bölcske
felõl: Hurrá-hurrá! hurráztak - lõdöztek az
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Â már a harmadik banda volt a házunkban. Nem mertünk ott maradni, bejöttünk a
város végére. Az oroszok sok házat szétszedtek, csak a falak maradtak épen. Leszedték a tetõket, kapukat az elhagyott házakról, hidat eszkábáltak belõle az alsórévnél. Ott hajtották a foglyokat, a málenkij
robotra kijelölt földváriakat a Göböl-járásnál: ásatták az árkokat, hidat, utat építettek
velük.
Házakhoz is beszállásoltak oroszokat,
akik szalmazsákokon még a padláson is
aludtak. Székesfehérvár többször gazdát
cserélt, visszavonuláskor az oroszok ide
jöttek vissza. Agyonlõttek egy fiatal nõt,

mert amikor bementek hozzájuk, menekült. Sok ilyen eset volt. Az oroszok még
februárban is hajszolták a nõket, engem is
csak a jó Isten mentett meg nem tudom
hányszor tõlük. Egyszer kenyeret sütöttünk, amikor láttuk, hogy orosz katonák
közelednek. Tudtuk, valaki elárulta nekik,
hogy van lány a háznál, tartani kellett attól,
hogy éjjel keresni fognak. Elmentem hazulról, anyám és a papa maradt otthon.
Másnap, amikor hazamentem, láttam papát
véresre verték, anyámat is bántották. Attól
kezdve a Bölcske utcán ismerõsöknél laktam, nem mentem haza. Voltak csinos
asszonyok, akik egy láda cukorért, tyúkért

elmentek az oroszokkal, sõt volt, akinek a
férje is tudott a dologról.
A gimnázium épületében volt a kórház.
A Barátok templomába és az Öregtemplomba is a marhákat, lovakat kötötték be
az oroszok. A papok is házaknál húzták
meg magukat, amíg vissza nem mehettek a
parókiákra. Elõbb a Barátok templomát
tették rendbe, itt voltak a misék, de elõször
csak a temetõk kápolnáiban tudtak misézni. Karácsonykor a Bölcske utcai temetõ
kápolnája tömve volt. A mise közepén bejött két orosz, mindenki félt, csend lett.
Amikor a mise befejezõdött, távozásuk
elõtt egy csomó pénzt tettek az oltárra.” 

Teltházas Deák Bill koncert a Hoffmann pincében
Több mint egy évtizede lépnek fel rock
és blues zenekarok a Hoffmann Kávézó
pincéjében. Ezen idõszak egyik legrangosabb vendége, Deák Bill Gyula november közepén adott koncertet. A propaganda hatásos volt, hiszen nagyon sokan voltak kíváncsiak a hazai blues
meghatározó egyéniségére. Még Szlovákiából is érkeztek magyar fiatalok a
rangos eseményre. Hoffmann János,
elõre sejtve a nagy érdeklõdést, a kávézó teraszán kivetítõvásznat állíttatott
fel, így az utcán rekedtek is élvezhették
a pincebeli hangulatot. A koncert szünetében Deák Bill Gyulával sikerült rövid
interjút készíteni.


SZABADOS SÁMUEL

A nyolcvanas évek elején nyilván több
volt a tizenéves egy Hobo Blues Band
koncerten, mint ma este. Mennyiben
változott azóta a koncertek közönsége,
hangulata?
A hangulat nem sokat változott, hiszen a
blues örök, de akkor valóban fõleg a tizenhuszonévesek rajongtak ezért a mûfajért.
Õk ma már felnõttek, így a mai blueskoncerteken nagyobb az idõsebb korosztály
aránya. Azért örülök, hogy itt is látni sok
fiatalt.
A kísérõzenekar fiatal tehetséges zenészekbõl áll, van tehát utánpótlás?
Sok jó zenész van Magyarországon,
köztük hál istennek sok a fiatal. Zenekarom tagjai is fõleg huszonévesek. Vannak
jó blues zenekarok, de talán kevésbé kerülnek reflektorfényben a más mûfajt képviselõk mellett.

Mit hoz a közeljövõ Deák Bill Gyula
számára?
Sok munkát. November huszadikán lesz
az arénában az életmû koncertem. Erre alaposan fel kell készülni. Itt fellépnek azok a
zenészek, akikkel az utóbbi évtizedekben
együtt dolgoztam, s valamilyen formában
részesei voltak sikereimnek. Gondolok itt
elsõsorban Hobora, Póka Egonra, de fellép
a Babos Gyula, Tátrai Tibor és Presser Gábor is. Januártól az új nagylemezemen dolgozom, ez kicsit keményebb hangvételû
lesz, a rock és a blues elemeire fog épülni.
Üzenetértékük lesz a dalszövegeknek, mindennapjaink problémáit vetik fel. Tavaszszal országos koncert- turnét tervezek, ahol
az új lemezt mutatjuk be. Mindezek mellett
nagy figyelmet kell szentelnem 12 éves
unokámra, Gyuszikára, aki tehetséges
úszó, korosztályos nemzetközi versenyeket
nyert. A magam eszközeivel szeretném támogatni a sportpályafutását.
Horváth Zsolttal, a kísérõzenekar billentyûsével is sikerült néhány szót váltani:
„Hat éve játszom Bill zenekarában.
9.

Megtiszteltetés számomra, hogy a mûfaj
nagy klasszikusával léphetek színpadra. A
nyolcvanas években ismerkedtem meg a
blues-zenével, de igazi mûfajom a jazzrock. Más formációban is zongorázom, ott
inkább ez a stílus érvényesül. Kedvenc zenészem a hetvenes évek nagy zongoristája
Keith Emerson, aki valahol a példaképem
is. Természetesen szívesen elkalandozok a
blues világába is, hiszen a jazz és a blues
között nagyon sok a közös vonás.”
A sikeres koncert kapcsán került szóba a
folytatás is. Jó hír, hogy Hoffmann János
megegyezett Deák Bill Gyulával, hogy a
blues nagy öregje jövõre ismét fellép
Dunaföldváron. 

Orvosi ügyelet
2009. december
18. Dr. Hallai Róbert

Radnótira emlékezett a református gyülekezet
December 6-án, Miklós napján a református egyházközösség gyülekezeti termében az istentisztelet keretei között
Radnóti Miklós születésének századik
évfordulójáról is megemlékeztek a
résztvevõk. Ez alkalommal Galkó Balázs, az Új Színház mûvésze olvasott fel
Radnóti verseket, melyek hangulatukban szervesen illeszkedtek az igehirdetés és az advent hangulatához.


SZABADOS SÁMUEL

A
mûvész
nem
elõször
jár
Dunaföldváron. Simon István lelkész
személyes ismerõseként többször tartott
eladásokat a gyülekezet számára. „Szívesen jövök Dunaföldvárra, befogadó az itteni közösség. Radnóti versei ma is aktuálisak: van üzenetük a mának és az advent hangulatának is. Sajnos, az a fenyegetés és szörnyûség, amely õt a halálba
vitte, szellemében ma is jelen van. Erre a
veszélyre a mûvészet eszközeivel is fel
lehet hívni a figyelmet. Radnóti élete
utolsó éveiben sejtette, majd egyre inkább érezte sorsának tragédiáját. Csodálatos mondatokkal, kifejezésekkel tudta
ezt az érzést papírra vetni. Szellemi ha-

gyatéka ebben egyedi és értékes.”- nyilatkozta Galkó Balázs.
Simon István lelkész eképpen emlékezett a költõre: „Sorsa krisztusi sors volt,
mely magába foglalta a békét, a szeretetet
és a tragédiát is. Adventkor aktuális ezt az

életpályát értékelni, és elgondolkodni rajta. Rövid életében részese volt a boldogságnak, de végzete Krisztuséhoz hasonlóan borzalmas volt. Munkásságát viszont
isten küldetésének és ajándékának tekinthetjük.” 

In Memoriam Radnóti Miklós
Száz éve születtél, de öcsénk vagy, csekély idõ adatott Neked
rabló kezek kifosztottak, elorozták tõled kincses Életed.
Vak szemek nem látták; egy angyal kezében kard van, s vérzõ lábain
elkísér Téged utadon, a baljós Szerbia tövises tájain.
Villámként lesújtott volna rájuk, azon a kopár hegyen,
de nem engedted meg neki, hogy öldöklõ angyallá legyen.
Esteledvén szelíden betakart barakod homálya, az Örökkévaló szárnya,
s te sort sor alá tapogatva írtad a versed, félig szítt cigarettával a szádban.
Hírt adni a hitvesnek, nélküle is vele vagy álomban és ébren,
a kétszerkettõ józansága hullt Rád, megtalálni õt a messzeségben.
De már tudtad jól, nem védhet meg Téged sem emlék, sem varázslat,
kegyetlen kioltják tüzed, csak hamuja marad a parázsnak.
Sorsod siratva meghajlunk emléked elõtt, amely súlyos, mint a zsoltár,
szívünkben és a szánkban õrizzük szavaid, s hálát adunk, hogy voltál.
Isten áldásával: Simon István ref.lelkész

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” Verseny
December 8-án rendezte meg a Beszédes
József Általános Iskola Tagintézmény
az Oktatási Minisztérium és Péchy
Blanka érdemes mûvész által alapított,
Kazinczyról elnevezett versenyét.


SZIEG ERIKA

Az alapító néhány éve kiterjesztette a
Kazinczy-versenymozgalmat az általános
iskolás korosztályra, ezzel is szolgálva az
anyanyelvi nevelést és a beszédkultúra javítását.
A gyerekeknek egy meghatározott terjedelmû és tartalmú szabadon választott és
egy kötelezõ szöveget kellett felolvasniuk.
Lényeges szempontja a versenykiírásnak,
hogy a mû nem tartalmazhat párbeszédet,
sem régies, sem tájnyelvi, sem kevéssé ismert idegen szavakat.
A versenyt két korosztály (5-6.osztály és
a 7-8. osztály) számára külön-külön hirdették meg, az iskolai megmérettetésrõl 1-1

Szieglné Németh Irén, szervezõ

tanuló juthatott tovább a kerületi (város
környéki) fordulóra.
Örvendetes, hogy a két korosztályból
szép számmal (20-25-en) jelentkeztek a
gyerekek. Bár a „papírforma” szerint a
szabadon választott (elõre gyakorolható)
szövegek felolvasása szokott sikeresebb
lenni, az 5-6. osztályos korosztálynál nagyon szépen sikerült a kötelezõ szöveg felolvasása is. Ez jelzi, hogy nagyon fontos a
10.

szövegválasztás, ami nem is olyan könnyû
(tapasztaljuk ezt az országos versenyeken
is). Mint zsûritagnak jólesõ érzés volt,
hogy a résztvevõk jó olvasási- és szövegértelmezési készséggel rendelkeztek (ez,
mint említettem kitûnt a kötelezõ szöveg
felolvasásából), a szépkiejtés egyéb szempontjai – hangvétel, artikuláció, hangsúlyozás, ritmus (persze adottságok és habitus miatt) – már vegyesebbek voltak.
Eredmények. (5-6. osztályosok)
1. Rabóczki Katalin
(5. a. osztály)
2. Hegedûs Dorottya
(6. a osztály)
3. Farkas Beáta
(6. a osztály)
Eredmények (7-8. osztályosok)
1. Simon Alexandra
(8.a osztály)
2. Pápa Kitti
(8.a osztály)
3. Major Balázs
(8.b osztály)
A versenyt Szieglné Németh Irén szervezte, felkészítõ tanárok: Niederné Nagy
Zsuzsanna, Csuporné Suplicz Andrea és
Botka Nóra voltak. 

Irodalmi kávéház
2009. november 24-én Ékes László író, szociológus volt a vendége a Rátkay László
Irodalmi Kávéház Marcipán cukrászdában tartott összejövetelének.
BALOGH EMESE
Ékes László írásaival a dunaföldváriak leggyakrabban a Tolna Megyei Újság és a Tolna
Megyei Extra hasábjain találkozhattak, bár a
publicistának már 1997 óta jelennek meg kötetei. A sorban a hatodik a Babits Kiadó gondozásában nyár végén napvilágot látott Apám
kenyere címû gyûjteménye.


Mint az az irodalmi kávéházban elhangzott, az értényi születésû Ékes László pedagógusként kezdte pályafutását. Tanított
Nagykónyiban, Tamásiban és SzekszárdPalánkon, majd újságíróként szerkesztette a
Piacot, a Tolnai Krónikát, rendszeresen publikált a Tolna Megyei Népújságban, a Hozamban, fõszerkesztõje volt a Tolna Megyei
Extrának.
Az Apám kenyere a hatodik önálló könyve.
Ékes László – vallomása szerint - a pályavégzõ újságíró értékõrzésül írta meg a kötetben
szereplõ novellákat, publicisztikákat.
A gyûjteményt ajánló sorok hûen tükrözi Ékes László hitvallását: „Könyvem ka-

lapemelõ tisztelgés szüleim, nagyszüleim
és az oly sokszor lenézett falusi emberek
elõtt. Történeteim igazak, átéltek, tiszta
forrásból eredõek, csörgedezõk, a szereplõk valóságos személyek, egyszerû, ám
aranynál is értékesebb, érdekesebb kisemberek. Kultúrájuk, hagyományaik, életvitelük, értékrendjük, erkölcsük, hûségük,
magyarságuk, hitük, szeretetük, könnyük,
mosolyuk, furfangjuk, humoruk, nótájuk,
adomájuk, mindennapjaik bújnak elõ a sorokból. Idõnként egy-egy kisprózában,
vagy publicisztikában felbukkan a mai világ is, de csak azért, hogy megtudjuk, mit
vesztettünk el az úton.” 

Kiállítással emlékeztek az évfordulóra

vagy az egyesület tagjaitól szakszerû tájékoztatást kaptak a látottakról.
Érdeklõdéssel nézték végig a látványos
fényképeket az óvodások is.
Napjainkban a környezetvédelem nem
csupán a nagypolitika aktualitása, nemcsak a szakemberek foglalkoznak vele, hanem társadalmi és civil szervezetek is. Valamilyen szinten minden település, közösség vagy család, illetve egyén feladata len-

ne, hogy a maga eszközeivel napi
szinten részt vegyen ebben globális szinten küzdelemnek is nevezhetõ munkában.
Az országos szövetség a gyakorlati tettek
mellett fontosnak tartja a figyelemfelkeltést,
a propagandát, a természetközpontú gondolkodás, életszemlélet kialakítását. Cél, hogy
mielõbb eljussanak az emberek olyan szintre, hogy bûntudat ébredjen bennük, ha eldobnak egy hulladéknak tekinthetõ tárgyat,
vagy szennyezik a vizet, levegõt. Az ember
napi beidegzõdéseinek átalakítása hosszú és
türelmes munka, de nem lehetetlen dolog.
Ennek a kiállításnak is ez a célja, hogy figyelmeztessen az emberiségre leselkedõ veszélyre, mozgósítsa az emberi tudatot cselekvésre, felhívja a figyelmet az egyéni illetve kollektív felelõsségre. A városi természetvédelmi egyesület évi munkáját is ez a
törekvés jellemzi. A szemétgyûjtési akciók,
az ünnepeken felállított egészséges életmódsátrak illetve ezen kiállítás létrehozása ezt a
célt szolgálja. 

házi év elsõ napja mindig november 27. és
december 3. közé esik, és a karácsony elõtti vasárnapig tart.
November 29-én várudvaron délután
két órától már gyülekeztek az árusok, akik
a hagyományos adventi és karácsonyi

díszek mellett sokféle ötletes, különleges
portékát is árultak. A gyerekek az ispánházban
ügyeskedtek;
az
otthoni
fenyõfákon jól mutatnak majd a saját
kezûleg készített díszek. A forralt bor, a
kemencés lángos és a sült gesztenye
hangulatos kiegészítõje volt a délutánnak,
melyet a falfelületekre vetített „fényfestés”
koronázott meg. A program igazi értéke
azonban az együttlét volt, az, hogy sokan
jöttek el, és azok is találkoztak, beszélgettek egymással, akik egész évben csak
ritkán tudnak erre idõt szánni.
Találkozzunk december 20-án, advent
utolsó vasárnapján is a várudvaron! 

Húsz éve alakult meg a Magyar Természetvédelmi Szövetség. Az évforduló tiszteletére a Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület kiállítást szervezett a Magyar
László Gimnázium aulájában. Savanyó Krisztina tanárnõ, az egyesület
alelnöke tájékoztatta lapunkat az eseményrõl.


SZABADOS SÁMUEL

Egy héten át december 7-tõl 14-éig lehetett megtekinteni a fõleg természetvédelmi
témájú és tájfotókból álló anyagot, melyek
mellett dokumentumok szemléltették az
országos egyesület két évtizedes múltját is.
A vándorkiállítás sok településen megfordult már az idén, városunkba Kalocsáról érkezett. A szervezõk fõleg a diákokat
célozták meg a tárlattal, akik csoportosan
látogattak el az aulába, ahol a tanároktól

Savanyó Krisztina

Advent idején


SZIEGL ERIKA

November 29-én délután öt órakor a
várudvaron gyulladt fel a város elsõ
adventi gyertyája. Az elõzõ évek gyakorlatával szemben most nem a városközpont
díszkútjánál, hanem a díszbe öltöztetett
vártorony tövében gyülekeztek a helybeliek. A Beszédes József Általános Iskola
Tagintézmény tanulóinak mûsora után
Simon István református és Molnár Iván
evangélikus lelkészek szóltak az adventi
idõszak jelentõségérõl. A keresztény egy-
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Az ország egyik legújabb pincészete a borklubban
Két éve, 2007-ben alakult a Matias Pincészet, melynek termékeivel és mûködésével november 20-án ismerkedhettek meg a
borklub vendégei. Kiss Gábor szakmai vezetõ beszélt a rövid
múltról, s arról, hogy idén, 2009-ben jelentek meg a hazai piacokon jelentõsebb mennyiségben termékeik. Versenyeredményekkel még nem büszkélkedhetnek, de a visszajelzések
kedvezõek.


SZABADOS SÁMUEL

A szakember dicsérõ szavakkal illette az idei szõlõtermést. A
kellemes, õszi napsütés a cukorfokot növelte, ami fõleg a késõn
érõ fajtáknál jelentett elõnyt. Villány környékén például direkt
késleltették a szüretet a szép idõ miatt. Ez ugyan kockázattal járt,
de megérte a kitûnõ aroma végett.
Az est vendégei nyolc italt kóstolhattak meg. Különösen ízletes
volt a pécsi Cirfandli, a villányi Portugieser és a szekszárdi Kadarka. A házigazda széles sajtválasztékot kínált fel a rangos italok
mellé. 

A dunaföldvári est is fontos állomás e téren, újabb fórum az ismertség irányába. Mint azt Kiss Gábor elmondta, nagy a konkurencia, éppen ezért újdonságokkal kell megjelenni a piacon, és a
profilt is egyedivé kell tenni. Ennek szellemében a Matias Pincészet vezetõi a kisgazdaságok szemléletmódját igyekeznek alkalmazni, azaz a részletekre, a jó minõségre, az esztétikumra koncentrálnak. Újdonság továbbá, hogy öt területen gazdálkodnak. A
villányi központban 50 hektár, Pécs környékén 25 hektáros birtok
áll a rendelkezésükre. Vannak még ültetvényeik Badacsonyban,
Szekszárdon és Tokajban. Így az ország több jeles borvidékének
termékeit vonultathatják fel. A távlati céljaik között szerepel a
tradicionális magyar fajták kínálatának bõvítése. Ilyen például a
badacsonyi Kéknyelû, de mindegyik történelmi borvidéknek
megvannak a maguk hagyományos hazai fajtái. Ezek az italok
például külföldön kuriózumoknak számítanak.

Szilveszter 2009
Töltse velünk az év utolsó napját a hangulatos várudvar éttermében! Történelmi atmoszféra, gyönyörû panoráma és
gasztronómiai különlegességek teszik egyedivé a szilveszter
hangulatát.

Éttermünk ajánlata:
Érkezéskor egy pohár Kir Royal (pezsgõkoktél)
A menü
Elõétel: Kocsonyázott, füstölt marhanyelv
Fõétel: Libamájjal töltött borjúszelet fehérboros, kalapos gombával, burgonya puffancsokkal és zöld spárgával
Desszert: Tropical palacsinta
B menü
Elõétel: Kaviárral töltött tojás
Fõétel: Pikánsan fûszerezett, pácolt csirkemell filé bazsalikomos, mozzarellás és grillezett zöldséggel
Desszert: Tropical palacsinta
Éjfélkor: 1 pohár pezsgõ, lencseleves, töltött káposzta
Egész este élõzene
A menü ára: 7000 Ft/fõ
Jelentkezni személyesen vagy
a 30/664-83-28-as telefonszámon lehet.

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul: 2009. december 17., 16 órakor (tanfolyam a
téli szünetben) és 2010. január 12., 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. és
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu
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Kajak-kenu évzáró
December 5-én délelõtt tartotta évadzáró
összejövetelét a DSTE Kajak-kenu Szakosztálya a Hídfõ Panzióban.


SZIEGL ERIKA

Albu György étterme negyedik alkalommal adott otthont a találkozónak. A tulajdonos vízisportokhoz kötõdõ vonzalma több
évtizedes, így a jelenleg mûködõ szakosztály sikereihez nemcsak mint szponzor, hanem mint „alkalmi edzõ” és állandó házigazda is hozzájárul.
A rendezvényen az utánpótlás válogatott
kapitánya, Hüttner Csaba is részt vett. Véleménye szerint a négy éve mûködõ szakosztály komoly eredményeket könyvelhet el,
melyek miatt mindenképpen érdemes odafigyelni és szakmai, anyagi segítséget nyújtani az országos szervezeteken keresztül is a
dunaföldvári kajak-kenusoknak.
Majd Sziklenka László mesteredzõ értékelte az évadot, kiemelte a jelentõs eredményeket és egyenként is szólt tanítványaihoz.
Végül megköszönte a szponzori támogatásokat, melyek sajnos jelentõsen elmaradtak
a tavalyi évtõl, de a nehezebb gazdasági
helyzetben sokat jelentenek a szakosztálynak. A szakemberek véleménye szerint a további fejlõdéshez elengedhetetlen a tárgyi
feltételek javítása és egy segédedzõ, hiszen
a heti öt edzés és a létszám a világbajnokokat kinevelõ „Laci bácsi” számára is erõt
próbáló feladat. 

A Mikulás Kupával
búcsúztatták a szezont
az autocrossosok
A Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület december 5-én szervezte a szezonzárónak szánt évi utolsó versenyét. Az idõjárás kedvezett az alkalomnak, enyhe késõ
õszi jellegével. Jó volt a pálya minõsége
is, nedves - a versenyzõk szavaival élve
fogós -, de legalább nem porzott, nem kellett öntözni.
SZABADOS SÁMUEL
Három kategóriában hirdettek futamokat.
A hagyományos nagy, közép és Trabant kategóriában összesen 14 autó nevezett. A
szerény létszám részben köszönhetõ a gazdasági nehézségeknek is.
Kaszás Tamás egyesületi elnök volt idén


az egyetlen földvári résztvevõ. Panaszkodott, hogy a kiadások egyre emelkednek,
sokba kerül egy verseny megszervezése, és
míg korábban 5-6 dunaföldvári versenyzõ is
rajthoz állt, idén õ az egyetlen; a többiek fõleg anyagi okokból - abbahagyták.
Kaszás Tamásnak a nap során sajnos nem
volt szerencséje. Délelõtt a váltó probléma
miatt kellett az 1,6-os Ladát szerelni, a nagy
kategória döntõjében pedig defektet kapott,
bár ennek ellenére kitöltötte a futamidõt a
pályán.
Összességében sikeres évet tudhat maga
mögött. Hat versenyen indult, és általában a
dobogót jelentõ második-, harmadik helyen
végzett. Most is hasonló eredményt remélt,
de ez alkalommal a technika közbeszólt.
Az elnök aggodalmát fejezte ki a jövõre
vonatkozóan. Értesülései szerint a város eladásra szánta a crosspálya területét, vagy
annak egy részét. Döntés jövõ tavasszal születik. Amennyiben ez bekövetkezik, veszélybe kerülhet városunkban a cross-sport,
hiszen egy új pálya kiépítése nagy költségekkel járna.
Másnap december 5-én a DSTE motorcross szakosztálya rendezett évbúcsúztató
versenyt a Seregélyesi úti pályán. A múlt
évben került sor az elsõ ilyen alkalomra, akkor 78 résztvevõt regisztráltak. Nagy Zoltán
szervezõ örömére idén 85-en jelezték részvételi szándékukat, tehát nõtt az érdeklõdés
a rendezvény iránt. A résztvevõk interneten,
vagy telefonos meghíváson keresztül értesültek az idei eseményrõl, az ország különbözõ településeirõl érkeztek.
A verseny szabályait a szervezõk állították össze, a pálya is a szokásosnál nagyobb
méretû volt. A versenyzõk meg voltak elégedve a talajminõséggel. A nedves homok
ideális feltételeket teremtett a küzdelemhez.
Hat földvári résztvevõje volt az egyes futamoknak, a legeredményesebb közülük
Ráthgéber István volt, aki kategóriájában a
második helyen végzett, az egyórás futamban pedig a harmadik helyet szerezte meg.
Az összetett futamban Nagy Zoltán 6., Bogár József 7., Dobrovics Zoltán 8., Vámi
Attila 10., Ráthgéber László 11. helyen zárt.
Összességében tehát a DSTE versenyzõi jól
teljesítettek a népes mezõnyben, ahol elsõsorban nem a helyezés, hanem a részvétel és
a verseny hangulata volt a meghatározó. A
szakosztály jövõ tavasszal a versenyszezon
elõtt szeretne hasonló, felkészülés jellegû
megmérettetést rendezni. 
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A horgászegyesület
tulajdonába kerülhet a
Kis-Duna-parti terület
Három évtizedes álom valósulhat meg
hónapokon belül a dunaföldvári horgász
társadalom számára. Belátható idõn belül a Kis-Duna hídja melletti partszakasz,
mintegy háromezer négyzetméteres terület, a horgásztanya környéke a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület tulajdonába kerülhet. A tulajdonjog a vízfelületre nem terjed ki.
SZABADOS SÁMUEL
Az egyesület vezetése Kecskeméten elõrehaladott tárgyalásokat folytat a Nemzeti
Föld Alap képviselõivel, tavasszal megtörténhet a hivatalos birtokbavétel. Szabó Miklós titkár osztotta meg lapunkkal az információt, aki szerint ezek után új fejezet kezdõdhet az egyesület életében: új beruházásokat tervezhetnek, lehetõvé válik a terület
sokoldalú hasznosítása.
Sikeres évet tudhat maga mögött a földvári horgásztársadalom. A vízállás, az idõjárás az év során általában kedvezõ volt.
Rendben lezajlottak a szokásos évi haltelepítési akciók: nyáron harminc mázsa ponty
került a vízbe, õsszel pedig nyolc mázsa süllõ és csuka. Befejezõdött a déli Duna-szakasz kotrása, már csak egy keresztgátat kell
megépíteni.
A taglétszám viszonylag állandó, 490 fõ
körüli évek óta. Ez az adat országos átlagban kedvezõ, mivel az év során hazánkban
csökkent a taglétszám. Tolna megyében
például tíz százalékkal. Ebben a tendenciában valószínû a gazdasági visszaesés is szerepet játszik. A rendszeres horgászat kiadásai az év során sajnos növekedtek. Pályázati lehetõség idén nem adódott, a meghirdetett akciók nem illettek a helyi elképzelésekhez.
November 22-én került sor az évzáró csukafogó versenyre. A 21 résztvevõ rekord
mennyiséget fogott, összesen 45 kilót, ez felülmúlta az utóbbi évek átlagát. Jagodics
István versenyszervezõ szerint a feltételek
voltak kedvezõek, a vízállás, a párás, de
enyhe idõ. A versenyzõk is ügyesek voltak,
hiszen a dobogós helyezéshez legalább
négy-öt halat kellett fogni. A csukafogás
speciális ismereteket igényel. Így például a
beetetésnek nincs szerepe, fontos viszont a
vízterület ismerete. A rutinosabb horgászok
sejtik, hogy merre tanyáznak õsszel a Â


Â rablóhalak. Valószínû, ezen ismeret birtokában szerezte meg az elsõ helyet Kovács
György, akinél 4940 grammot mértek. Sikere meglepetést okozott, mivel korábbi
gyõzteseket fosztott meg a tróntól. Csak tíz
gramm eltéréssel lett a dunaegyházi Pala
Attila második és Nikl Bélának jutott a harmadik hely, 4230 gramm értékkel. 

Nem maradtak pontok
nélkül kézilabdásaink
az NB II-ben


SZABADOS SÁMUEL

A 2009-10-es bajnokságban városi férfi
kézilabda csapatunk hosszú évek kihagyása
után ismét az NB II- ben szerepel. A játékosok közül csak kevesen ismerték a magasabb osztály légkörét, színvonalát. A fiatalok számára szokatlan közeget jelentett az
új szezon.
A 8. fordulóig kellett várni a pontszerzéshez; a PEAC elleni döntetlen lélektanilag
jelentett sokat a földvári játékosok számára,
s bebizonyosodott, hogy egyenrangú partnerek is lehetünk a pályán. A Kiskõrös,
majd a listavezetõ Százhalombatta elleni
vereség a papírformát igazolta. Az utolsó
fordulóban a Bácska SZSE vendégeként
léptünk pályára. A házigazdák még pont
nélküliek voltak, és az utolsó helyen álltak.
A sikerre kiéhezett földvári gárda érezte,
hogy van keresnivalója a találkozón. A földvári fiúk szép játékkal váratlanul nagyarányú gyõzelmet arattak, s megszerezték elsõ
gyõzelmüket. Sokáig kellett várni erre a
napra. A gyõzelem a két pont mellett fõleg
az önbizalmat állította helyre. Kár, hogy vége lett a szezonnak.
A mérleg egy gyõzelem, egy döntetlen és
kilenc vereség. Egyletünk a 11. helyen zárt,
utolsó elõttiként. A bajnoki kiírás szerint az
utolsó két csapat esik ki. A 10. helyezett
csak egy ponttal áll elõttünk, nem lehetetlen
dolog leküzdeni ezt a hátrányt.
A téli szünet alkalmas lesz az alapos felkészülésre. A keret nem nagy létszámú, sérülések miatt az õsz során még szûkült is.
Célszerû lenne egy-két rutinos játékossal
erõsíteni. Mivel ificsapatot is kellett indítani, sok tehetséges fiatal az utánpótlásban jut
játéklehetõséghez. Néhányan közülük a felnõttek közé kerülhetnek idõvel.
A fiatalok részérõl sikeresnek tekinthetõ a
bemutatkozás, az 5. helyen zártak. Egy pont

választja el õket a második helytõl. Hét gyõzelem, egy döntetlen és három vereség a
statisztikájuk; a bajnokság végén akár érmet
is szerezhetnek.
A hazai mérkõzéseket méretes csarnok
hiányában Dunavecsén rendezték. A távolság nem nagy a két település között, ennek
köszönhetõen több földvári szurkoló látogatta a találkozókat. Tavasszal is nagy valószínûséggel a dunavecsei csarnok jelenti
majd a hazai pályát.
Eredmények: Siklósi Takarék-Dunaföldvár 43: 30, Dunaföldvár-PEAC 29: 29, Kiskõrösi KSK-Dunaföldvár 31:19, Dunaföldvár-Százhalombattai KE 24: 37, Bácska
SZSE-Dunaföldvár 40: 22. 

A középmezõnyben
fejezte be az õszt a
DSTE


SZABADOS SÁMUEL

A szezon utolsó mérkõzésén Györkönyt
fogadta idehaza másodosztályú egyletünk.
Nekünk sikerült jobban a kezdés, mivel Boros révén már az elsõ percben megszereztük
a vezetést. Sajnos, csapatunk részérõl erre
az egy gólra futotta csak a mérkõzés során.
Vendégeink az elsõ félidõ végére már megszerezték a vezetést, 1:2- vel fordult a találkozó. A folytatás sem hozott újdonságot

Betlehemes játékok
Révbérpusztán
Beszélgetés Nagy Péterrel, a Révbéri
Lovascentrum értékesítési vezetõjével
SZIEGL ERIKA
Milyen programokon lehet részt venni
Önöknél ilyenkor advent tájékán?
A tavalyi, nagy közönségsikeren felbuzdulva idén is megrendezzük betlehemes játékainkat, amelyekkel szeretnénk feleleveníteni az egyik legszentebb keresztény ünnep, a karácsony szellemiségét. Amellett,
hogy jászlunkban bemutatjuk Jézus születésének történetét, a kiskunsági karácsonyi
népszokások és a helyi ünnepi eledelek sem
maradnak el. Úgy vélem, programunk egy
színes, bibliai forrásból táplálkozó, megfizethetõ kirándulási lehetõség gyermekeknek
és felnõtteknek.



14.

számunkra. Csapatjátékunkban kevés tudatosság volt. Támadásaink inkább egyéni akcióból alakultak ki. A 62. és a hosszabbítás
92. percében újabb két gólt kaptunk, így
alakult ki az 1:4-es végeredmény. Fiataljaink 3:1-es gyõzelemmel fejezték be az õszt.
A felnõtt gárda a 9. helyen végzett, s így
a középmezõnyben várhatja a tavaszi folytatást. A bajnokság kezdetén sokan dobogó
közeli helyezésben reménykedtek, de a teljesítményt tekintve tavasszal kemény harcot
kell vívni, hogy feljebb tudjunk kapaszkodni a tabellán. A matematikai esély adott, mivel az elsõ helyezettõl csak nyolc pont választ el bennünket. A mezõny tehát igen
szoros, két- három gyõzelemmel fel lehetne
kapaszkodni a dobogó közelébe.
Augusztusban sikerült jó rajtot vennünk
Bátaapáti és Kajdacs legyõzésével. Majd
Sióagárdtól itthon kaptunk ki, vendégeink öt
góllal terhelték hálónkat, jelezve, hogy védelmünk nem igazán stabil. Pálfa ellen vendégként arattuk értékes gyõzelmet. Az ötödik fordulótól viszont kudarcok sorozatát
kellett átélni: öt meccsen nem sikerült pontot szereznünk. Érthetetlen volt ez a hullámvölgy. Szerény mentség, hogy legjobb csatárunk, Búza, a házi gólkirály külföldi munkavállalás miatt másfél hónapot távol volt. A
kudarcok velejárója a csapat körüli feszült
hangulat volt. Az idegeskedés következménye a fegyelmezetlenség lett: néhány játékos
hosszabb rövidebb idejû eltiltást kapott. Hetekbe telt, mire rendezõdtek a sorok. El- Â
Hogyan tudnak a jelen nehéz gazdasági helyzetben a kisebb pénzû embereknek is lehetõséget biztosítani arra,
hogy részt vehessenek programjaikon?
Programunk alapvetõen diszkont áron
vehetõ igénybe, amely mellett további
kedvezményt nyújtunk a14 év alatti és a
60 év feletti látogatóinknak. Aki üdülési
csekkel szeretne fizetni, nálunk azt is
megteheti. Ha nagyobb, 30 fõ feletti létszámú csoporttal érkeznének, a létszámtól
függõen további kedvezményeket tudunk
adni.
Hogyan érhetõek el a programok?
Húsz fõ feletti csoportok december 23ig bármelyik napra bejelentkezhetnek,
családok, egyéni vendégek december 19én szombaton 11:00 órától induló programunkon elõzetes bejelentkezés után létszámtól függetlenül is részt vehetnek. Elérhetõségeink a www.revber.hu honlapon
megtalálhatók. 

Â sõsorban a fejekben kellett rendet tenni és
a csapatjátékon csiszolni. Október 18-án tört
meg a jég, mégpedig Zombán, ahonnan 1:2es gyõzelemmel tértünk haza. A folytatás
két újabb gyõzelmet hozott: Tengelicet itthon fektettük két vállra, majd az õsz legjelentõsebb sikere következett, a listavezetõ
Madocsát gyõztük le otthonában egy góllal,
ráadásul szép játékkal. A lendület sajnos
megtört. Az utolsó fordulóban Györköny ellen itthon vesztettünk három pontot. Ezúttal
Kovalovszky Zoltán edzõ eltiltása miatt
nem dirigálhatta a fiúkat a kispadról. Öszszességében a kilencedik helyezéshez lett
elegendõ a hullámzó teljesítmény.
A gárda fizikálisan fel volt készítve a sorozatmeccsekre, taktikai téren viszont javulnia kell. Sok gólt kaptunk fegyelmezetlenségbõl, könnyelmûségbõl. A hiányosságok
a hosszú téli szünet alatt pótolhatók.
Figyelemre méltó az ifjúsági csapat remek teljesítménye. Kerekes Béla tanítványai a második helyen végeztek, s csak két
ponttal maradnak el az elsõ helytõl. Mérlegük tizenegy gyõzelem és két vereség. Reális esélyük van az éremszerzésre, de akár
bajnokok is lehetnek. A téli hónapokban teremtornákon tartják szinten magukat a játékosok. Január közepén kezdõdik a felkészülés a március eleji folytatásra.

Negyedik helyen zárt a
DFC


SZABADOS SÁMUEL

Egy hellyel maradt le az õszi dobogóról
elsõ osztályú gárdánk, melynek a jó novemberi sorozatnak köszönhetõen sikerült felzárkóznia az élmezõnyhöz. A 13. fordulóban Cikón vendégszerepeltünk. Az idei
újonc a szezon egyik meglepetés-csapatává
vált, hazai pályán még veretlenek voltak az
õsz során, s elõttünk foglaltak helyet a tabellán. Ezen a találkozón viszont megtört a
szép sorozat. A földvári fiúk szinte iskolafocit bemutatva szabályosan lehengerelték ellenfelüket. A félidõ végén már négy góllal
vezettünk. A folytatás kiegyenlítettebb játékot hozott, biztos vezetésünk tudatában
mérsékeltük az iramot. A házigazdák is magukra találtak, de a játék irányítását nem engedtük ki a kezünkbõl, így 2:6- os gyõzelmünkkel zárult a meccs, mely során az õszi
szezon legjobb játékát nyújtotta gárdánk. A
mérkõzésen a Bödét helyettesítõ Krepsz három, Schulteisz kettõ, Nagy pedig egy gólt

szerzett. Gyõzelmünk értékét növelte, hogy
házi gólkirályunk Böde, valamint Fodor sérülés miatt nem játszott. Ifistáink is három
ponttal tértek haza, 3:4 lett a végeredmény.
Az utolsó elõtti fordulóban Tevelt fogadtuk. Szoros eredményt várt mindenki, mivel
ellenfelünk jó játékerõt képviselt. A félidõ
elején Krepsz Krisztián révén szereztük
meg a vezetést. Nem sokkal késõbb vendégeink egyenlítettek. Krepsz ezen a napon is
jó formában volt, újabb találataival 3:1-re
vezettünk a félidõ elején, sõt kiállítás miatt
emberelõnnyel folytattuk a játékot. A meglepetés ezután következett, a teveliek aktivizálódtak, emberhátrányuk ellenére többet
támadtak. A félidõ közepére nagy meglepetésre két gólt szerezve egyenlítettek. Szerencsére volt még idõnk a gyõzelem kivívásához. Teltek, múltak a percek, ellenfelünk
elfáradt, sok helyzetünk adódott, de úgy
tûnt, marad a döntetlen. A játékvezetõ két
percet hosszabbított, s a 92. percben Kindl
tört be az ellenfél büntetõterületére, ahol
csak szabálytalanul tudták szerelni. Jogos
büntetõhöz jutottunk, melyet persze ebben a
felfokozott idegállapotban értékesíteni kellett. Nagy Lajos állt a labda mögé. Feszült
csend a pályán és a nézõtéren, ha berúgja,
gyõzünk, s folytatásra sincs idõ. A több évtizedes rutin ezúttal legyõzte a feszültséget:
Nagy magabiztosan lõtte a labdát az alsó sarokba, a kapusnak esélye sem volt hárítani.
4:3 lett a végeredmény. Fiataljaink 2:1-es
vereséget szenvedtek.
Az utolsó forduló hozta az igazi rangadót.
Bölcskén a listavezetõ ellen léptünk pályára. Ezúttal is sok földvári szurkoló látogatott
el a szomszéd településre. Sokan emlegették a múlt bajnokság nagy meglepetését,
mikor Bölcskén döntetlent értünk el, állítólag azon a meccsen csúszott el a hazaiak
bajnoki címe. Többen ismét meglepetést
vártak ettõl a találkozótól. A mérkõzés elején ez be is következett. A 4. percben
Schulteisz Attila góljával vezetéshez jutottunk. A félidõ kiegyenlített játékot hozott,

Most újra 100 % -os támogatási lehetõség a közalkalmazottaknak is!
Ha Önt a közszférából bocsátották el, vagy dolgozik, de hamarosan meg fog szûnni a munkaviszonya tanuljon az ÚJ PÁLYA program keretében!
Választható képzéseink: Pincér, Irodai asszisztens, Kéz és lábápoló, mûkörömépítõ, Panziós, falusi vendéglátó, Szociális gondozó és ápoló
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de több gól már nem esett. A döntés a második játékrészre maradt. A hazaiak edzõje
Farsang János, aki korábban a DFC-t is erõsítette, taktikát változtatott. A cserék új lendületet adtak a bölcskei gárdának, és Kindl
edzõnek nem volt ellenszere. Sorra kaptuk a
gólokat. A 73. percben már 3:1-es hátrányba kerültünk. A 77. percben, míg a házigazdák a gólörömmel voltak elfoglalva, Böde
fejes gólja tette váratlanul szorossá a mecscset. Felcsillant a remény a pontszerzésre.
Izgalmas percek következtek. A házigazdák
ismét cserélek, és továbbra is õk diktálták az
iramot. A 85. percben megszerezték negyedik góljukat, ezzel eldõlt a rangadó, mely
4:2-es bölcskei sikerrel zárult. A meglepetés
ezúttal elmaradt. Egybehangzó vélemények
szerint a végig izgalmas, jó iramú és sportszerû meccsen megérdemelt hazai siker született. Elsõsorban a sikeres cseréknek köszönhetõen a listavezetõ legyõzte a DFC-t.
Az elõmeccsen szintén a hazai fiatalok
nyertek 2:0-ra. 

Nyolcvanhat éves korában, november 25-én elhunyt Oszter Ferencné,
Rózsi néni. Tisztviselõként dolgozott,
de a régi, földvári mozi elképzelhetetlen volt nélküle. Hétvégeken itt dolgozott, mindig csinosan, jókedvûen fogadta a pénztár elõtt kígyózó sorban
álló vendégeket, és egy-egy népszerû
film vetítése elõtt készségesen félretette a megrendelt jegyeket.
Egy közismert, kedves polgárával
lett szegényebb városunk.
Temetése november 30-án volt a Fehérvári utcai temetõben.
Nyugodjon békében!

Érettségire épülõ
képzések:
Gyógymasszõr, Logisztikai ügyintézõ, Gyógyszertári (szak-asszisztens)
A képzéseket folyamatosan indítjuk, min.10 fõ
esetén, Kunszentmiklós, Ráckeve, Kecskemét és
Budapesti helyszíneken.
Információért hívja a 76/550-220 vagy a 70/4242330-as számokon Lukácsi Tündét!
Jöjjön MOST és tanuljon a Mátrix Oktatási
Központban, mi támogatjuk elképzeléseit!
Ny.sz.: 03-0039-06

Díszpolgárrá
jelölés
Közrend, közlekedés
Szaporodnak a közlekedési balesetek, pedig még nincs itt az igazi téli idõjárás. Több
személyi sérüléssel járó közlekedési baleset
történt Földvár belterületén. Kérjük ezért a
közlekedõket, hogy legyenek óvatosabbak,
vezessenek az út- és látási viszonyoknak
megfelelõen!
A Kossuth téren átadták az új játszóteret,
amelynek az építésében tevékenyen részt vettek a környék lakói. Vannak, akik a munkájukat nem becsülik, hiszen alig egy hét elteltével megrongálták a játékokat. Az ügyben a
rendõrség folytatja az eljárást. A polgármesteri hivatal helyi rendeletben szabályozta a
játszótér használatát. Aki ettõl eltér, az 30
ezer forintos büntetéssel sújtható. A rendõrség rendszeresen ellenõrzi az elõírt normák
betartását.
Az elmúlt idõszakban több lakásbetörés
történt. Vagyonuk védelmében, akik tehetik,
szereltessenek fel riasztóberendezést, ezzel is
nehezítve a tolvajok dolgát. Értékeiket tegyék megfelelõ helyre a lakásban, és a szomszédok figyeljenek egymás lakására, értékeire!
Ismét a gázmûvek és az e-on munkatársainak adták ki magukat bûnözõk. A sokszor leírt módon jutottak be a gyanútlan lakók házaiba, meglopták õket. Kérjük, ne dõljenek be
ezeknek a trükköknek, senkit se engedjenek
be lakásukba! Kérjék, hogy igazolják magukat, és ha gépkocsival érkeztek, írják fel a
rendszámot!
Az ünnepre készülõdve bevásárláskor a
parkolóban zárják be a gépkocsikat, látható
helyen ne hagyjanak értéket! Ha alkoholt fogyasztottak ne üljenek a volán mögé!
Iskolaszünet, ünnepek
A téli évszakokban korán sötétedik, kegyre ködösebb az idõ. A téli szünetben várhatóan több kerékpáros gyermek fog közlekedni.
A kerékpárosok ügyeljenek arra, hogy láthatóak legyenek, legyen lámpával felszerelve
kerékpárjuk! Kérjük a szülõket, ügyeljenek
arra, hogy gyermekeik biztonságos közlekedésének feltételei meglegyenek.
Az ünnepekben mértékkel italozzanak, és
tartsák be a petárdázásra vonatkozó rendeleteket! A rendõrség ellenõrizni fogja az árusokat. Petárdát csak megfelelõ jogosítványok
birtokában szabad árusítani. 

DECEMBER

18. péntek


NAGY GÁBORNÉ,

POLGÁRMESTER

ALKONYAT - ÚJHOLD
19. szombat

2010. március 1-jén, Dunaföldvár várossá avatásának évfordulójára rendezett ünnepség és gálamûsor keretében
kerül átadásra a helyi rendelettel alapított

„DUNAFÖLDVÁR
DÍSZPOLGÁRA”

Fel
január 2. szombat

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

valamint a

„DUNAFÖLDVÁRÉRT”
EMLÉKÉREM
kitüntetés.
Kérem Dunaföldvár lakosait, gazdálkodó és társadalmi szervezeteit, az
egyéb tömegszervezeteit, hogy 2010. január 14-ig tegyenek javaslatot a majdani díjazottakra.
A javaslatokat - részletes indoklással a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek eljuttatni.
Javaslataikkal, véleményükkel segítsék elõ a képviselõ-testületnek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülésnek
örvendõ személyeket vagy csoportokat
kitüntethesse, elismerésben részesíthesse. 

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