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Egy pohár víz
Karácsony a finom falatok, a pompás
ételek és italok ünnepe, ez a történet
azonban csupán egy pohár vízrõl szól.


SIMON ISTVÁN

195 Ft

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Vészesen közeledett az ünnep, bár õ
mindent megtett, hogy késleltesse. Nem
hallgatott rádiót, nem nézett tévét, nem
ment el hazulról, csakhogy ne hallja és
lássa a rikoltozó reklámokat, amelyek a
közelgõ karácsonyra emlékeztették feledékenyebb embertársait. Régen se volt
igazán elégedett az ünneppel, „sok hûhó
semmiért” gondolta, amikor „a gyertyák
csonkig égtek”, és õ kimerülten rogyott
kedves karosszékébe. Teltek-múltak az
évek, üres lett a fészek meg a hitvesi ágy.
Innentõl kezdve viszolygott minden ünneptõl, de legjobban a karácsonytól.
Azért egy kicsit készült és várakozott,
mint a többi ember, hátha valaki mégiscsak ajtót nyitna rá. De a gyerekei meszsze voltak tõle, a közelében meg nem
volt senki, aki ránézett volna, így megmaradt magányos farkasnak a Bárány
születésnapján.
Ekkor határozta el, hogy többé nem
fog karácsonyozni; se egyedül se mással.
Majd õ megmutatja, hogy neki nem lesz
több karácsonya, mert igazából nincs is
karácsony, vagy ha van, hát csak azért
van, hogy szomorkodjanak az ilyen magafajták. Így minden elõkészületet mellõzve üldögélt kedves karosszékében,
amikor beköszöntött a Szenteste. Elhatározta, még gyertyát sem fog gyújtani,
mert minek is pazarolna, úgyis fölösleges volna az egész. Erõsnek és elszántnak érezte magát, bár olykor egy-egy
emlék megérintette, sõt megdobogtatta a
szívét. Kissé keserûen, mégis elégedetten nyugtázta, hogy idén nem lesz karácsonya, vagyis nem fog csalódni. Azonban az emlékek egyre jobban meglepték,
hatalmukba kerítették, aztán álomba me-

rítették. Egy angyalt látott maga elõtt, aki
az egyik kezével egy csengõt rázott, a
másikban egy pohár vizet tartott, és fénylõ arccal mosolygott rá.
Hirtelen hangos csengetésre ébredt,
amikor ajtót nyitott, a szomszéd állt elõtte; ünneplõsen, egy palack pezsgõt szorongatva a kezében így mentegetõzött:
– Ne haragudjon, hogy zavarom, de
meghívásom van ma estére, már késésben is vagyok, csak tudja velem van az
édesanyám is, tudja, már nagyon idõs,
ágyhoz van kötve, szinte tehetetlen. Arra
kérem, hogy nézzen rá néhányszor reggelig. Mert én szeretném legalább ezt az
estét boldogan eltölteni valakivel. Ugye
megért engem? – mosolygott cinkosan,
és egy kulcsot nyomott a kezébe. Aztán
sarkon fordult, és eltûnt a lépcsõház fenyõillatú labirintusában. Nesze neked
karácsony – gondolta – egy matróna a fa
alatt, ezt hozta neked a Jézuska. Hirtelen
nem tudta, hogy mit tegyen, sírjon vagy
nevessen, aztán eszébe jutott az álombeli angyal, egyik kezében a csengõvel,
másik kezében a pohár vízzel. Az álomfejtéshez nem értett, de rájött, hogy az
angyal a csengõvel és a vízzel talán
üzenni akart neki valamit.
Régen gyerekkorában is megszólalt az
a kis rézcsengõ, jelezvén, hogy megjött a
Jézuska, meghozta az ajándékot. A csengõt még csak értette, de mit jelentsen a
pohár víz? Csak nem az az ajándék, s kinek kell egy pohár víz ajándékba? Még
egy jó darabig tûnõdött ezen, majd eszébe jutott dacos lázadása, mellyel hadat
üzent a karácsonynak. Biztos ez a büntetésem, gondolta némi iróniával, egy pohár vizet kapok ajándékba, meg hozzá
ezt az öregasszonyt a szomszédban.
Tényleg, egészen meg is feledkezett róla,
vajon mi lehet vele? Ideje lesz átmenni,
hisz a fia is arra kérte, hogy nézzen rá néha.

Karácsony van, üres kézzel nem mehetek, de hát mit vigyek neki? – töprengett. Szinte sóbálvánnyá meredt, amikor
rájött, hogy semmivel se tudja megajándékozni ezt az idõs asszonyt. Hát akkor
majd ajándék nélkül megy a szomszédba, hiszen nekik úgysincs karácsonyuk.
Elfordította a kulcsot, benyitott a mellette lévõ lakásba, ahogy körülnézett, a kisszobában a fal mellett meglátott egy kopott, régi vaságyat, amelyben csöndesen
szuszogva egy madárcsontú öregasszony
feküdt. Vékonyka arcát õsz hajtincsek
keretezték a könnyû kis fõkötõ alatt.
Egyenletes szuszogását olykor egy-egy
sóhajtás szakította meg, hogy aztán újra
kezdõdjék az álom csöndes, mélyrõl jövõ hangjátéka.
Egy darabig elnézte a csontvázszerû
testet, a hártyavékonyan ráfeszülõ bõrrel,
mely sokkal inkább emlékeztette a halálra, mint az életre. Az „elmúlástól tettenérten” állt egy darabig, aztán halkan,
szinte lábujjhegyen megindult kifelé.
Majdnem az ajtóig ért, amikor egy alig
hallható hang szólalt meg a messzeségbõl: „Vizet, kérek vizet, vizet kérek”.
Kissé meglepõdött, de engedelmesen nekilátott, hogy az imént elhangzott kérést
vagy parancsot teljesítse. Keresett egy
poharat, gondosan elöblítette, fényesre
törölte, vizet öntött bele, egy tányérkára
tette és az ágyhoz vitte. Az öreg hölgy,
mint aki mély álomból ébredt ránézett,
majd ismét így szólt: „Vizet kére”- miközben a kezei tehetetlenül hevertek a takarón. Õ lassan a szájához vitte a poharat, míg másik kezével a fejét emelte föl,
azt az õsz, csontos kis madárfejet. Egyik
korty a másikat követte, mígnem a pohár
teljesen kiürült, a sápadt arc pedig földerült, lassan elmosolyodott. „Ez jólesett,
ez ajándék volt.” – mondta csendesen, s
már álomba is merült, mintha sürgõs dolga volna odaát, abban a másik világban.
Egy pillanatra fölé hajolt, hogy megérintse a kezét, s megigazítsa a fejét. Ekkor valami furcsa érzés kerítette hatalmába, úgy érezte, mintha ez az öregaszszony a gyermeke lenne. Hirtelen me- Â

Â legség öntötte el, a szíve hevesebben
vert, miközben gyöngédség és nyugalom
szállta meg, nagy-nagy békességet érzett a
lelkében. A magánya egy szempillantás
alatt megszûnt, érezte, hogy nincs egyedül,
valakinek szüksége van rá, mint gyermeknek az anyjára.
Igen, szinte egy gyermeket bízott rá az Isten, s õ egyre boldogabb lett ettõl a fölismeréstõl, a megajándékozottság érzésétõl.

Olyan könnyûnek érezte magát, hogy szinte
szállni, repülni tudott volna, mint egy madár. Ilyen karácsonya még nem volt soha.
Eszébe jutott az angyal a csengõvel és a vízzel. Egy pohár víz is lehet ajándék, de nemcsak annak aki kapja, hanem annak is aki adja. „Szomjaztam, és innom adtatok.” – jutott
eszébe Jézus szava. Egy pohár víz is elegendõ lehet ahhoz, hogy Vele találkozzunk,
hogy a Betlehemi Gyermek a miénk legyen.

Az imént még el akart menni, menekülni errõl a vigasztalan helyrõl, ettõl az
öregasszonytól, de most már rájött, hogy
az Isten rábízta õt, mint egy gyermeket,
miként a Betlehemi Gyermeket is rábízta
erre a világra. Leült az ágy szélére, kezébe vette az öregasszony kezét, és lassan,
halkan egy karácsonyi éneket kezdett dúdolni, mintha azzal akarná elaltatni a rábízott „Gyermeket”. 

Üléstermi
tudósítások

az önkormányzat átmeneti költségvetési
gazdálkodásáról szóló rendeletét, a jövõ évi
költségvetés elfogadásáig, majd módosította
a helyi adókról szóló rendeletét. Eszerint a
kommunális adó mértéke évi 9.000 Ft-ról
10.000 Ft-ra emelkedik.
A következõkben a képviselõk módosították Szervezeti és Mûködési Szabályzatukat,
illetve a polgármesteri hivatal ügyfélfogadását és munkarendjét. Döntöttek a Napsugár
Idõsek Otthona egyes férõhelyeinek átminõsítésérõl, illetve a DDIF Zrt. törzstõkéjének
leszállításáról. A testület megszavazta a mûvelõdési központ számára egy félállású adminisztrátor alkalmazását, majd elfogadta a
képviselõ-testület 2012. évi munkatervét.
Ezután az önkormányzat által alapított
alapítványok beszámolója következett, majd
a képviselõk ismét szavaztak az alpolgármester személyérõl. Takács Zoltánt a testület ezúttal sem választotta meg.
A következõ napirendekben a testület módosította a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési
Tervét, illetve az ezzel kapcsolatos beszámolót fogadta el. Elutasította a D-B-M
MONI bölcsõdei dolgozóinak délutáni mû-

szakpótlék igényét, majd a bölcsõdei csoportok számának csökkentésérõl döntött. A
képviselõk módosították a D-B-M MONI
Alapító Okiratát, majd önkormányzati bérlakás átminõsítésérõl döntöttek. Módosították
a DUNANETT Kft-vel kötött szolgáltatási
szerzõdést, majd együttmûködési megállapodás megkötésére hatalmazták fel a polgármestert a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási
Dolgozók Szakszervezetével. Elfogadták a
DSTE támogatási kérelmét, hozzájárultak a
„Földvár tabló” 2. kötetének kiadási költségeihez, majd a Sóház utca 14-16. szám alatti ingatlanok hasznosításáról döntöttek.
Végül a nyilvános ülés utolsó napirendjeiben tájékoztatást hallgattak meg a mezõgazdasági földutak fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl, területet
jelöltek ki ingatlan-eladásra, és a Hagyományõrzõ Íjászok Dunaföldvári Egylete magyar rovásírásos helységnévtábla kihelyezését támogatták.
A zárt ülésen a testület szociális ügyekben
benyújtott fellebbezéseket bírált el, illetve
döntött a Sió- és Duna-menti Regionális Vízi Közmû és Közszolgáltatási Társulásban
alapító tagként való részvételrõl. 

Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
november 29-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 27 nyílt, és két zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az
ülésen minden képviselõ jelen volt.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk beszámolót fogadtak el a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd a város 3. negyedévi
gazdálkodásának állásáról. Eszerint a város
bevételei kisebb többletet, kiadásai idõarányos
teljesítést mutatnak. A testület ezután módosította ez évi költségvetését, vagyis átvezette a
költségvetésen az eddig beállt változásokat.
A 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása következett, a jelen ismeretek tükrében. A költségvetés 2 milliárd 146 millió forintos bevétellel és kiadással számol, 239
milliós hiánnyal, a lehetõ legszigorúbb személyi kiadásokkal és a dologi kiadások 8%os növelésével. Ezután a testület elfogadta

Országos katasztrófavédelmi gyakorlat
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2011. november 21-én országos katasztrófariasztási gyakorlatot
tartott, amelyhez országos értesítési és
törzsvezetési, valamint polgári védelmi
mozgósítási gyakorlat kapcsolódott.


BALOGH EMESE

Az egynapos katasztrófavédelmi gyakorlat célja a lakosság felkészítése volt egy
esetleges veszélyhelyzetre. A próba alatt a
lakosoknak sem a fiktív tartalmú közlemények, sem a szirénajelzések hallatán nem
volt teendõjük.

A komplex gyakorlat három egymással
összefüggõ részbõl állt. Az elsõ fázisban értesítették a központi, területi, helyi hivatásos
katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos
tûzoltóságok mintegy tízezer fõs állományát. Ezzel párhuzamosan a védelmi igazgatás teljes rendszerében, központi, területi és
helyi szinten aktivizálták az operatív törzseket, amelyek egy beállított helyzet alapján
törzsvezetési gyakorlatot hajtottak végre.
A gyakorlat második részében a médiaszolgáltatók tesztelték a médiatörvény által a katasztrófavédelmi szervek számára
biztosított kommunikációs csatornákat,
2.

közzétették a vezetési törzs által kiadott,
valós helyzetet imitáló tesztüzeneteket,
míg a harmadik fázisban mozgósították a
polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású szervezeteket,
majd lezajlott a szirénapróba: országszerte
mûködésbe lépett csaknem 2500 sziréna.
Takács Gyula százados tájékoztatása
szerint a 14 Pakshoz tartozó településen
264 fõt osztottak be polgári védelmi határozattal a gyakorlatra. Közülük 36 polgári
védelmi kötelezettség teljesítésére kijelölt
dunaföldvári lakosnak tartottak ezen a napon tájékoztatót a városházán. 

Az Év Polgárõr Komposztálási akció
November 15-én a vadászházban tartottak tájékoztatót a Zöldtárs Alapítvány
Pedagógusa:
munkatársai azon érdeklõdõk számára,
akik szerettek volna részt venni az akciHorváth Zsolt
óban, és komposztáló ládát igényeltek.
Az Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége a polgárõrséggel végzett kiemelkedõ együttmûködése elismeréseként az „Év Polgárõr Pedagógusa” kitüntetésben részesítette Horváth Zsoltot.


BALOGH EMESE

Idén tízen vehették át ezt a kitüntetést
az Országos Polgárõr Szövetség által
megrendezett október 23 -i központi ünnepségen.

Horváth Zsolt

Horváth Zsolt pedagógusként és polgárõrként kiemelkedõen fontosnak tartja
a bûnmegelõzést, a diákok és szüleik
problémáinak kezelését. Elmondása szerint a polgárõrség munkatervében nagy
hangsúlyt fektetnek a prevencióra, tagjai
részt vesznek a DADA programokban
is. Pedagógusként õ is szívesen vállal
olyan feladatokat, melyek során bemutathatja a 12-18 éves fiataloknak, hogyan kell bizonyos helyzetekben reagálniuk, ráébresztheti õket a tudatbefolyásoló szerek gyilkos hatásaira, segítheti a
normális felnõtt életbe való beilleszkedésüket.
Horváth Zsolt 11 éve tagja a Dunaföldvári Polgárõrségnek. Pedagógusként
ellátott polgárõr tevékenységét ismerte
el a díjjal az Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége. 



SZABADOS SÁMUEL

Az ésszerû környezetgazdálkodás elvei
alapján terjed hazánkban is egyre nagyobb
körben a szelektív hulladékgyûjtésnek ez a
módszere. Szervezetek, alapítványok igyekeznek népszerûsíteni az eljárást. Magyarországon az utóbbi évtizedben indult meg
a komposztálási hálózat kiépítése.
A háztartási hulladék jelentõs hányada szerves anyag, kertes családi házaknál ez az arány
elérheti a 40%-ot is. Ez a hulladéktípus feleslegesen terheli a kukákat és a központi lerakóhelyeket, bomlása kellemetlen szagot, nehezen kezelhetõ masszát termel. A komposztálás célja ezen hulladékok feldolgozása, ládába
gyûjtése, szakszerû kezelése, majd a természetbe való visszajuttatása. Az elõadások e folyamatok részletes elemzésérõl szóltak.
Az alapítvány tavasszal elõzetes felmérést végzett városunkban, mely alapján kiderült, hogy van érdeklõdés a program
iránt. A mozgósítást Kalauz Krisztina kapcsolattartó végezte hirdetések által, illetve
személyes megkeresés útján. Az elõadásra

több mint hetvenen érkeztek, zsúfolásig
megtöltve a vadászház nagytermét. Az érdeklõdés várakozáson felüli volt: nyolcvan
ládát igényeltek a jelentkezõk, melyeket az
alapítvány díjmentesen biztosít számukra.
Egy láda értéke kb. tízezer forint. Az ezerliteres, 35 kilós faládákat a DIT Kft. díjmentesen szállítja ki a helyi lakosoknak.
A szervezõk a nagy érdeklõdésre való
tekintettel a jövõ évben is folytatják az akciót, mely nemcsak városunkban, hanem
országszerte népszerû. Az alapítvány a
megyében már több mint kétezer ládát osztott ki. A jövõben elképzelhetõ, hogy nem
családok, hanem utcák kapnak 2-3 ládát,
melyek szakszerû kezelését viszont minden használónak el kell majd sajátítania. 

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

Meghívó

Meghívó

Dunaföldvár Város belterületi vízrendezése projekt ünnepélyes záró rendezvényére.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával sikeresen zárulhat a
„Dunaföldvár Város belterületi vízrendezése” címû projekt.
Ezúton szeretnénk lehetõséget biztosítani Önnek, hogy közvetlenül ismerkedhessen meg az elkészült vízilétesítményekkel, a beruházás eredményeivel.
Dunaföldvár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt projektzáró
rendezvényére.
Idõpont: 2011. december 19. 13.45
óra
Helyszín: Dunaföldvár, a Ságvári
Endre utca és az Elõszállási utca keresztezõdése.
Reméljük, Önt is a vendégeink között
üdvözölhetjük! 

Dunaföldvár-Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés I. ütem
projekt ünnepélyes záró rendezvényére.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával sikeresen zárulhat a
„Dunaföldvár-Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés I. ütem”
címû projekt.
Ezúton szeretnénk lehetõséget biztosítani Önnek, hogy közvetlenül ismerkedhessen meg az elkészült létesítményekkel, a beruházás eredményeivel.
Dunaföldvár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt projektzáró
rendezvényére.
Idõpont: 2011. december 19. 14.30
óra
Helyszín: Dunaföldvár, Vak Bottyán
tér.
Reméljük, Önt is a vendégeink között
üdvözölhetjük! 

3.

Versenytárgyalási felhívás
DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


Dunaföldvár Város Önkormányzata
versenytárgyalás útján történõ értékesítésére meghirdeti az alábbi ingatlant:
Dunaföldvár, 0111/30 hrsz.-ú ipartelep megnevezésû 24817 m2 területû ingatlan.
Kikiáltási ár: 60.000.000 Ft+ Áfa
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és mûszaki irodája ad
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558).
Részletes pályázati kiírás 2011. november 28. és 2011. december 28. között vásárolható meg 10.000 Ft-ért
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (Hétfõ – Csütörtök:
9-tõl 12 óráig).
A versenytárgyalás idõpontja: 2011.
december 29. (csütörtök) 10 óra
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 

Hirdetmény


BÁRDOS LÁSZLÓNÉ

DR.,

CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
2011. december 1-jétõl Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint változik:
I. A polgármesteri hivatal - okmányiroda kivételével – ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8 – 12 óráig,
Szerda: 8 – 12, 13 – 16 óráig,
Péntek: 8 – 12 óráig.
II. Az okmányiroda ügyfélfogadási
rendje:
Hétfõ: 8 – 12, 13 – 15.30 óráig,
Kedd: 8 – 12 óráig,
Szerda: 8 – 12, 13 – 16 óráig,
Péntek: 8 – 12 óráig.
III. A polgármester és a jegyzõ ügyfélfogadási rendje: szerdán 8 – 12 óráig. 

Át az Atlanti-óceánon
(3. rész)
(Naplóbejegyzések alapján)


BAKSAY ERIKA

Április 14-én éjjel totális szélcsend volt,
éjjel járt a motor. Másnap estére jelezték
elõre a nagy vihart, ami majd sokáig fog
tartani. Ezzel szemben már hajnalban vagy
30 csomós szélre ébredtünk, 284 mérföldre az Azori-szigetektõl. A hullámok az árboc feléig érhettek, de ilyet már láttunk.
Ennél azonban jóval többet ígértek az elõrejelzések, és ahhoz képest, hogy a hajónk
milyen állapotba került idõközben, meg
ahhoz is, hogy szinte karnyújtásnyira vagyunk a céltól, ez nem sok reménnyel kecsegtetett. Valójában inkább voltam apatikus, mint féltem, eleinte legalábbis…
Délre a szél tovább erõsödött, estére
még tovább, a 6-7 méteres hullámok kis
híján kisodortak minket a cockpitbõl, a
kormányos állásból. Este Bundival voltunk õrségben, éjfélkor lefeküdtem kicsit,
de egykor felkeltem szivattyúzni. Mindent
elöntött a víz. Szétázva, hullafáradtan toltuk ki a vizet, míg reggel be nem jött az új
adag a hajó bal oldalán. Szivattyúzás, javítás, rommá ázva. Negyed óra múlva újabb
vízbetörés, újabb reffelés (a vitorlafelület
csökkentése),
újabb
szivattyúzás…
halálosan kimerültünk. Aztán csökkent a
szélerõsség, és a nap is kibukkant a felhõk
közül…
Délután viszont eltört a merev forstág,
ami elölrõl tartja az árbocot, ezen van az orrvitorla. Kötélre cseréltük, így persze az árboc tartása nem ugyanaz. Ráadásul elszabadult a nagyvitorla felhúzó kötele, és fennakadt az árboc tetején. Médit, a kapitányt 3540 csomós szélben húztuk fel a tetejére, a
kötél persze meglett, de a vitorlát nem húztuk fel, mert a szél így is elég nagy erõkkel
röpített minket… az ellenkezõ irányba. Az
Azori megint messzebb került tõlünk.
Harmadnapra a szél 25 csomóra mérséklõdött, viszont újabb hírt kaptunk, hogy
megint vihar közeledik, ha nagyon
unatkoznánk… Tulajdonképpen még meg
sem ijedtem, szinte megszoktam már. A
hajó ugyan tragikus állapotban volt, ezer
sebbõl vérzett, viszont apámnak megígértem, hogy hazamegyek.
A vasárnapot karbantartással töltöttük.
Amit csak lehetett megerõsítettünk, kikötöttünk, meghúztunk. Amúgy szerintem
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erre egy hét sem lett volna elég egy csendes kikötõben.
A másnap minden eddigi balhét felülírt:
45-50 csomós széllel jött a vihar, és ott ordított két napig. A 10-15 méteres hullámok
úgy tornyosultak a fejünk fölött, mintha
sosem akarnák abbahagyni. Féltünk, nagyon féltünk, és szinte kilátástalan küzdelmet folytattunk az elemekkel, immár
megint 300 mérföldre az Azori-szigetektõl. Vitorlák nélkül, a viharhorgonyt használva próbáltunk manõverezni. A viharhorgony egy erõs zsák, amivel megpróbáltuk megfékezni a hajót, anélkül, hogy az
kormányozhatatlanná válna. Sehol nem
volt egy talpalatnyi száraz hely. Aludni
nem nagyon mertünk, minden pillanatban
azt vártuk, a hajó kettészakad. Ettõl függetlenül Bundival harsányan énekeltünk a
szolgálatban, csak a monopolyzás nem
ment úgy, mint szokott…
Azt hiszem, amit addig nem tanultam
meg, azt ott és akkor megtanultam. Félelmekrõl, önzésrõl, összetartásról, kilátástalanságról és harcokról, önmagammal, elsõsorban. Bármit is gondoltak rólam, vagy
gondoltam magamról, nem voltam puha,
nem voltam önzõ, nem voltam gyáva és
nem voltam gyenge. Ha másért nem, már
azért hálát adok az égnek, hogy mindezt
megtudhattam magamról. Nincs szégyellni
valóm.
Egy hét pokol után elállt a szél, és a nap
is kisütött. Milyen kis hamis ez a tenger…
Rendezkedés, szárítkozás, sok mosoly.
Most már minden rendben lesz.
Másnap babfõzelék, aztán szolgálat
Bundival. A szél 20 csomó körüli, 2 méteres hullámok röpítettek minket az Azori
felé. És, hogy mennyire szeszélyes az óceán: 100 mérföldnyire a végcéltól olyan Â

Â szélcsend állt be, hogy egy dekát sem
haladtunk, be kellett izzítani a motort. Valójában már csak azon aggódtunk, vajon
kitart-e az üzemanyag a partig. Milyen vicces… a szélbõl vagy kevés van, vagy sok.
Nekünk semmi se jó…
Az utolsó elõtti estén egyedül merengtem a fedélzeten. Határtalanul örültem annak, hogy hazaérünk. Nagyon hiányoztak:
a család, a barátaim, a kutyám, a föld, a
fák, otthoni illatok és ízek. De valami szomorúságot is éreztem, hogy véget ért... Vajon megtapasztalhatom-e valaha még a
magányosságnak azt a semmihez sem hasonlítható, mégis varázslatos érzését, hogy
közel s távol én vagyok az egyetlen a fényes éjszakában, aki ébren van, és láthatja
a végtelen vízen tükrözõdõ csillagos eget?
A delfinre gondoltam, akinek megsimogattam a fejét. A hajó mellett úszott, kitar-

tóan. Közel hajoltam, és tudtam, hogy tudja, meg fogom érinteni. Persze, hogy én
érintettem– e meg õt, vagy õ engem… nehéz eldönteni.
Hazamegyek. Tudtam, hogy semmi sem
lesz már olyan, mint régen. Sok dolgom
van itthon, de ez nem baj. Minden menni
fog, egyszerûen átértékelõdtek a dolgok.
Tudom, mindez szentimentálisan hangzik,
de hát így érzem.
Végül április 23-án, szép lassan, hol 2-3
csomóval vitorlázva, hol motorral csorogtunk be Hortára, egy apró kis szigetre az
Azori csoportból. A föld, a fák, az emberek, a civilizáció furcsa volt kicsit, otthonos is, meg nem is. Nem is tudom, egy darabig nem igazán tudtam felszabadulni.
Aztán meg – kár volna tagadni- egy finom
étel után jól berúgtunk, és ez így ment pár
napig. Emberek, buli…

Idõközben kikötött a szigeten a Femme
Fatale nevû hajóval egy maroknyi magyar,
akik bálnakutató expedíción vettek részt.
Nekik 11 napig tartott az, ami nekünk 31ig. Nagy éljenzésben volt részünk, mert állításuk szerint õk csak vitorláztak, mi meg
túléltünk.
Pár napig mászkáltunk és buliztunk még
a gyönyörû szigeten, aztán hazajöttünk.
Szegény, megtépázott Albiont, ami annyi
héten át volt az otthonunk a tulajdonos
gondjaira bíztuk.
Itthon persze nagy öröm, meg buli, meg
élménybeszámoló, mert persze óriási élmény volt, mindenestül, dacára a sok nehézségnek.
De a buli, a Karib-szigetek, az egzotikum, a kaland csak a felszín. A tapasztalat,
az önismeret, a változás, ami bennem lezajlott, az a fontos. 

Dunaföldváron telepedett le a világjáró mecénás
Fordulatokban gazdag életutat tudhat
maga mögött Sóti Ferenc, aki több országban élt már hosszabb-rövidebb ideig, és most úgy döntött, hogy városunkban telepedik le véglegesen.


SZABADOS SÁMUEL

Jugoszláviában, a nagyrészt magyar lakta
Óbecsén született Sóti Ferenc. Családjában,
környezetében mindvégig magyarnak nevelték, maga is annak tartja magát. A hatvanas
években az akkori Nyugat-Németországba
ment legálisan dolgozni autószerelõként.
Hamburgban élt, sikerrel tette le a mérnöktechnikusi vizsgát. A következõ állomás
Svájc lett, ahova házassága révén került.
Szülõföldjére hazajárva rendszeresen átutazott Földváron, nemegyszer kis idõre
megállva. Ekkor ismerkedett meg városunkkal, mely elnyerte tetszését. A Svájc-

Sóti Ferenc

ban megismert, szintén magyar, késõbb
Dunaföldváron letelepedett barátja Mátyás
által még szorosabb lett a városhoz való
kötõdése. Óbecsére utazva rendszeresen
nála szállt meg.
Földváron ismerõsökre, barátokra lelt.
Ekkor ismerkedett meg az Annamatia kórussal, melynek Mátyás felesége is tagja.
Nyugdíjba vonulása után, öt éve, váro-

sunkban vásárolt házat magának, ideje
nagy részét itt tölti. A téli hónapokban az
Egyesült Államokba Nevadába költözik
rokonához, aminek fõleg praktikus okai
vannak, ott ugyanis húszegynéhány fokosak a téli napok is. Nem szakadt el a szülõföldtõl sem. Dunaföldvárról évente többször utazik Óbecsére testvéreihez.
Sóti Ferenc napokban tette le az állampolgári esküt. Ezzel régi vágya teljesült, hivatalosan is magyar állampolgár lett. Végleg itt
szeretne letelepedni élettársával együtt. A
kultúrához mûszaki emberként gyakorlati
értelemben nem sok szál kötötte, de mindig
érdeklõdött a zene, a mûvészetek iránt. Így
született az ötlete, melynek eredménye,
hogy évek óta jelentõs összeggel támogatja
az Annamatia kórust. Ezen a módon is szeretne aktív, hasznos tagja lenni újonnan választott lakhelyének. 

Megrongálták hazánk legrégebbi hajóroncsát
Dr. Tóth J. Attila búvárrégész honlapján
a következõket olvastam: „Tegnap kaptam a hírt, hogy ismeretlen tettes vagy tettesek levágták a 14. századi hajó leghoszszabb fenékdeszkájának egy jelentõs szakaszát, magyarul az orr-részét.
A lelet semmiféle anyagi értéket nem
képvisel. Fûtõértéke nem jelentõs. Kétlem, hogy konzerválás nélkül hosszabb

idõt túlélne. Csak egy elmebeteg „gyûjtõ”, vagy „kincskeresõ” tehette.
A korábbi híradásoknál is elég óvatos voltam a hely megadásával (konkrétan jelen
esetben csak a településnév szerepelt). A
televíziókat szándékosan nem értesítettem. Amíg nem bizonyosodik be, hogy a
blogról származott a rombolók infója,
sajnos a legérdekesebb, legsebezhetõbb
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helyszínekrõl nem, vagy csak általános
tartalommal adhatok tudósítást.
Kérés, aki teheti, segítsen elkapni a vandálokat!”


KISS ÉVA

November elején, maró, hideg szélben
búvárrégészek dolgoztak a földvári Duna-parton, a sekély vízben kutattak egy Â

Â hajóroncs körül. Ekkor beszélgettem a
leletrõl Dr. Tóth János Attila búvárrégésszel. (Néhány évvel ezelõtt õ volt az,
aki a Kis-Dunánál elõkerült, szintén
„gyûjtõk által megdézsmált” török kori
hajót vizsgálta. Annak idején be is számoltunk a leletrõl a Part-Oldalakban.) A
beszélgetés az engedélyével jelenhet
meg.
Dr. Tóth J. Attila elmondta, hogy búvárrégészek, a Kulturális Örökségvédelmi
Minisztérium, a Wosinsky Mór Tolna Megyei Múzeum és a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetének együttmûködésével, munkatársaival a nemrégiben bejelentett hajóroncsot mérik fel. A leletet egy helyi lakos jelentette be.
„Kiszálltunk szeptember végén a
roncshoz, vettem belõle famintát, amirõl
a vizsgálat megállapította, hogy a 14.
századra keltezhetõ építménnyel van dolgunk. Most, amikor lement a víz, a régészeti intézet kutatási alapjából megfinanszírozták azt, hogy fotódokumentum készüljön. Lézeres, nagyon pontos felmérés, ami azt jelenti, hogy háromdimenzi-

ós digitális felvételek készülnek a lelõhelyrõl.
Kicsit letisztogattuk a hajótestet. A dokumentáció alapján közzé lehet tenni az
anyagot, mert ez egy nagyon fontos hajólelet a kora miatt. Ilyen korú hajó a Kárpát- medencében nincs még egy. Úgy tûnik a méretei, arányai alapján, hogy valószínûleg egy hajómalom lehet. Pont van
egy forrásunk, amely 1327-bõl erre a területre vonatkozik. A pécsi püspök hatalmaskodott az egyik helyi földesúron, és a
malmának elvágta a kötelét, elpusztította.
Csak hajómalom lehetett. Lehet, hogy ez
a malom volt, lehet, hogy nem, de bizonyíték, hogy ebben az idõben, a 14. században voltak malmok a Dunán.
Látszik, hogyan építették õket. Nem
használtak szeget csak faszegeket. Az oldalát és a fenekét összekötõ sarkot egyetlen darab fából vágták ki. Ezt monokszil
technikának hívják. Õsi technika, a kelta
idõkbõl indul, de dokumentálva van a középkorban is. Eddig Magyarországon a
használata nem volt ismert, ez a hajó bizonyíték arra, hogy nálunk is így építet-

Dunaföldvár szülötte

Forster Ernõ (szenterzsébeti)
212 éve, 1799. november 8-án Dunaföldváron született Forster Ernõ nemzetõr
õrnagy, aki testvéréhez hasonlóan részt
vett az 1848-1849-es magyar szabadságharcban.


SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Édesapja Forster János földbirtokos, testvére Forster Antal, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nemzetõr alezredese.
1816 és 1841 között a 4. császári huszárezredben szolgált, nyugalmazott századosként
tért haza Dunaföldvárra. Nem házasodott
meg, gazdálkodásból és az állami kincstár
által biztosított nyugdíjból élt.
Az 1848. évi márciusi forradalom után,
április 9-én a húsz és ötven év közötti férfiakból – a vagyonosabbak közül, ha fél
jobbágytelek nagyságú birtokkal, illetve
kettõszáz forint értékû ingatlannal rendelkeztek – megalakult Dunaföldváron a 700
fõs nemzetõrség, élén Forster Ernõ nyugalmazott huszárszázadossal. Május elején a
Tolna vármegyei megyegyûlés járásonként
egy-egy választmányt hozott létre, emellett Dunaföldváron is létrejött „a rend és

közbiztonság fenntartására ügyelõ mellék
választmány”, amelynek Forster Ernõ lett
az elnöke. Júniusban a település polgárai
és elöljárói kérvényezték ezredesi rangra
emelését, de Tolna vármegye állandó bizottmánya a kérést elutasította.
Forster Ernõ lemondott elnöki tisztségérõl, és még ebben a hónapban a Jászkun
Kerület nemzetõrségének õrnagya lett. A
nemzetõrség elsõdleges funkciója ebben
az idõszakban a már megszerzett politikai
hatalom biztosítása volt.
A délvidéki szerb támadás veszélybe sodorta a magyar forradalom eredményeit, a
sorkatonaság erõtlensége miatt napirendre
került a nemzetõrség mobilizálásának, a városhatáron túli táborba szállításának gondolata. 1848 júliusában a déli határ védelmére
már indulásra készen álltak a jászkun nemzetõrök. Eleinte csak hat, majd végül nyolc
hétre vállalták a harctéri katonáskodást. Július 15-ére Halasra (Kiskunhalas) rendelték a
délre vonuló alakulatokat, azután 18-án
Forster Ernõ õrnagy gyalogsági zászlóaljparancsnok vezetésével indultak el. A kétezerhúsz gyalogos és ötszáz lovas, többségében
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ték a hajókat. Több száz éves fából készült, ami feltételezi, hogy hatalmas tölgyeseknek kellett lenniük hazánkban ebben az idõben. Van olyan palló, aminek
csak a szélessége 40 centiméter. Ezt legalább 60-80-100 centiméteres tölgybõl,
vagy még nagyobb fából vághatták ki.
Jelenlegi állapotában 8 méter hosszú a
hajó, legalább ekkora egyenes deszkát
kellett tudni kivágni a fából. Ez nagyon
komoly méret. A külsõ oldalát, úgy tûnik, tömítették mohával, és vaskapcsokkal iszkába szegekkel rögzítették. Ez is
fontos információ, térségünkben ez a legrégebbi hajó, ahol iszkába szögeket használtak. A technika hasonló, mint a kisdunai hajónál. Itt csak faszög van, a török
kori hajónál vas és faszög, és ismerünk
18. századi hajókat, melyekben csak vasszög van. Hihetetlenül fontos a lelet, hiszen végigkövethetõ a hajóépítés fejlõdése. Ezért is kell megmenteni. Tervezzük amennyiben lesz pénz a munka folytatásához – a kiemelését, majd konzerválását. Dunaföldvár legfontosabb emléke lehet.” 

egyenruhás nemzetõr, akik az átlagosnál
jobban voltak felszerelve, a verbászi táborban foglalták el a kijelölt helyet. A nyári dologidõ beköszönte és a fegyverhiány nyugtalansággal töltötte el a nemzetõröket – ekkor még nem önkéntes alapon szervezõdött
a nemzetõrség – alig várták, hogy a táborba
szállásnak vége legyen. A Forster Ernõ vezette zászlóalj jelentõsebb fegyveres harc
nélkül – Szenttamás romba dõlésének csak a
hírét hallották – 1848. augusztus végén hazatért.
Batthyány Lajos miniszterelnök 1848.
augusztus 13-i rendeletével az önkéntes
nemzetõrség felállítását szorgalmazta. A
gyenge harcértékû, néhány hétre kiállított,
majd leváltott nemzetõr alakulatok helyett
hosszabb szolgálati idejû, önkéntesekbõl
álló, kellõen felfegyverzett és felszerelt
egységeket kívánt a harcterekre küldeni.
Az önkéntesek felfegyverzését önerõbõl
kellett végrehajtani az érintett helyhatóságoknak.
1848. augusztus 11-én Jellasics horvát
bán serege átlépte a Drávát. Célja a magyar
forradalom eltiprása, a fõváros elfoglalása
volt. Jellasics támadása további védelmi intézkedésekre sarkallta az ország vezetését.
Ilyennek szánták a honvéd újoncozás beindítását, valamint a népfelkelés elrendelé- Â

Â sét a Duna-Tisza-közén is. Forster Ernõt
Szentmiklósra (Kunszentmiklós) rendelték a
kiskunsági népfelkelõk irányítására. A Jászkun Kerület népfelkelõit a fõváros védelmében a Csepel-szigetre küldték azzal a céllal,
hogy akadályozzák meg a Róth tábornok vezette horvát csapatok Dunán való átkelését.
A sikeres pákozdi csata után a fõváros fellélegzett, a kiskun népfelkelõk 1848 októberében hazatérhettek.
Forster Ernõ ezután Halasra tért vissza
és az önkéntes nemzetõri egységek felkészítésével, katonai kiképzésével foglalkozott. Az önkéntes mozgó nemzetõr-alakulatok az õsz folyamán fokozatosan honvédzászlóaljakká alakultak át. Az õrnagy
1848. december 1-jén lemondott tiszti
megbízatásáról.

1849 januárjában és novemberében a
császáriak Pesten ellene is vizsgálatokat
folytattak, de végül is mindkét alkalommal
felmentették. További sorsáról nem tudunk.
Pakson halt meg 1875. november 23-án.
Irodalom:
Urbán Aladár: A nemzetõrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest,
1973
Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár: 1848. szeptember 23.
– 1848. október 16. Magyar Helikon. Budapest, 1980
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek
az 1848/49. évi szabadságharcban. Heraldika Kiadó. Budapest, 2000
Dr. Szalai Károly: Az új honfoglalás és a

A Liszt-év rendezvényei Dunaföldváron
Liszt Ferenc születésének kétszázadik
évfordulója alkalmából a magyar
UNESCO-bizottság javaslatára a 2011es esztendõt az UNESCO programbizottsága nemzetközi Liszt-évnek nyilvánította.
A világszerte zajló események figyelemmel kísérése mellett a dunaföldvári komolyzene kedvelõk három helyi rendezvényen is megemlékezhettek a világhírû
zongoristáról és zeneszerzõrõl.


BALOGH EMESE

Novemberben két programra invitálták a
mûvelõdési házba a komolyzene iránt érdeklõdõket. A Népszerû Tudomány indító
estjén - november 8-án - Földes Imre zene-

történész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára tartott elõadást Liszt Ferenc szimfonikus mûveirõl. A laikusok
számára is élvezetes elõadás Liszt mûfajteremtõ nagyságának állított emléket: a Berlioz nyomán Liszt által megteremtett mû-

A toxikológia 10000 éves története
Varázsgombáktól a kémiai terrorizmusig címmel Dr. Zacher Gábor toxikológus tartotta a Népszerû Tudomány november 22-i elõadását a mûvelõdési házban.


BALOGH EMESE

Dr. Zacher Gábor a Péterfy Sándor utcai
Kórház és Baleseti Központ Klinikai Toxikológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, ismert, televíziós
személyiség, aki orvosi toxikológus igaz-

ságügyi szakértõként is tevékenykedik.
Elõadása - a közel kétórás, tízezer évet
7.

polgárosodás kezdetei (1686 – 1849). In:
Dunaföldvár története az õskortól napjainkig. Part–Oldalak Kulturális Egylet.
Dunaföldvár, 2002
Kernné Magda Irén: Híres paksi elõdeink. Életrajzi gyûjtemény. Paks, 2009
Dr. Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc, megtorlás a Jászkun kerületben.
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Levéltár Közleményei. 11. kötet. Szolnok,
2009
A dunaföldvári nemzetõrség vezetõjének. Forster Ernõnek ezredesi rangra emelését kéri. Tolna Megyei Önkormányzat
Levéltára. IV/B/101. Bizottmány…
562./1848.
Anyakönyvek. Római Katolikus Plébánia, Dunaföldvár 

faj, a szimfonikus költemény tizenhárom
darabját ismertette meg hallgatóságával
Földes Imre.
November 18-án Teleki Gergõ a számára legkedvesebb Liszt zongoramûveket
szólaltatta meg koncertjén. Gergõ négy év
svédországi tartózkodás után tért vissza
Magyarországra; jelenleg a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem hallgatója, 2012
nyarán diplomázik. Elmondása szerint eddigi mûvészi pályáját végigkísérték Liszt
mûvei, melyek a briliáns technika igénye
mellett lelkiségben is kihívást jelentenek a
fiatal mûvész számára.
Az est különlegessége volt a Teleki testvérek közös produkciója: Teleki Gergõ Izolda szerelmi halála Wagner átiratra zongorajátékára Teleki Dorottya saját koreográfiájával lépett színpadra. 

felölelõ toxikológiai kultúrtörténeti utazás
– az utóbbi idõk legnépszerûbb, teltházas
programja volt a mûvelõdési háznak.
A toxikológus fõorvos szakterülete történetérõl beszélt hallgatóságának. Festmények, történelmi és irodalmi alkotások segítségével mutatta be a mérgezés legkülönfélébb külsõ jeleit; lerántotta a leplet az
egyes szerzõk – például Shakespeare – toxikológiai analfabetizmusáról. Ugyanakkor napjaink múltra vonatkozó kutatási
eredményeibõl is ízelítõt kaphattak a jelenlévõk – többek között Michelangelo, Beethoven betegségének okára is fény derült.
Dr. Zacher Gábor ezen az estén célzottan a laikusokhoz szólt. A fõorvos elmondása szerint a magyarországi véletlen Â

Â mérgezések száma nem magasabb az
európai átlagnál, de nagyobb odafigyeléssel, környezettudatosabb magatartással lényegesen csökkenthetõk lennének ezek a
számadatok.
A szándékos, mérgezéses önártalmat
Novemberi számunkban
az Annamatia nõikar
megalakulásáról és elsõ
tizenöt évérõl szóltunk.
A kóruséneklés örömforrás, amely közösséget
hoz létre. Kodály errõl
így beszél: „ A zene lelki
táplálék és semmi mással
nem pótolható… Teljes
lelki élet zene nélkül
nincs.” Az Annamatia a
dallam finomságával sokakban nyitotta meg a
lelket, a legfontosabbat,
amivel rendelkeztünk
mi, emberek.


LUKÁCSI PÁL

okozók tekintetében, sajnos, még mindig
az élbolyban vagyunk: az európai rangsorban harmadik helyen állunk. Valamiben
azért – pozitív értelemben – miénk az elsõség: 1949-ben Budapesten nyílt meg a világ elsõ toxikológiai osztálya. Napjaink

„A dal: örök virágzás”

Annamatia 30

1997 õszén az Annamatia nõikar élérõl a
15 éves jubileumi koncert után távozott az
alapító karnagy, Telekiné Rábai Melinda.
A kórus a fennmaradás mellett döntött. Pataki Dezsõné Terike felkérte Hartmann Józsefet, a paksi zeneiskola zenepedagógusát
a kórus további vezetésére. Még ugyanebben az évben a mûködés és a zenei tevékenység finanszírozásának megkönnyítése
érdekében létrejött az Annamatia Zenei
Egyesület és közhasznú társaság, melynek
elnöke az alapítás óta Méhes Istvánné.
Az egyesületi munka nem puszta formalitás; pályázatok írásával, éves beszámolók
készítésével, a közgyûlések megtartásával,
folyamatos könyveléssel, a hivataloknak
készített jelentésekkel nem merül ki. Ennek ellenére az egyesületi vezetõk társadalmi munkában végzik a szervezet menedzselését. Ez jól tükrözi elhivatottságukat.
1998 végén ismét kórusvezetõ-váltás
történt. A távozó Hartmann József helyett
a csapat mûvészeti vezetését a mezzoszoprán egyik tagja, Kun Erika vette át. Kevés
tapasztalattal, ám annál nagyobb lelkesedéssel.
Kun Erika Dunaföldvár szülötte. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karán, a Külkereskedelmi Fõiskolán és a Dunaújvárosi
Fõiskolán végezte, okleveles közgazdász,

valamint mérnök informatikus. Több mint
tíz évig tanult zongorázni, és 16 éves kora
óta énekel az Annamatiában.
„Várt és egyben rejtelmes dolog volt tapasztalatok nélkül a kórusvezetésbe belevágni” - emlékszik vissza a változásra Kun
Erika. „Azon vettem észre magam, hogy
nagyon motivál a kórusépítés. Kihívásnak
tekintettem, hogy elõdeim nyomdokain
járhassak, netán hasonló eredményeket érhessünk el.” Az együttest azóta is igazi
mûkedvelõként irányítja. Mottója Kodálytól származik: „A zene mindenkié”. A kóruséneklésben döntõ a kórusvezetõ személyisége: zeneszeretete, következetessége,
lelkesedése, humora, önfegyelme, közösségteremtõ képessége. A karnagy szerepe,
hogy megszólaltassa a legszebb hangszert,
az emberi énekszót.
Az énekegyüttes továbbra is szívesen tett
eleget minden felkérésnek. A városi és egyházi rendezvények állandó szereplõi maradtak. A nõikart a koncerteken Perémi Erzsébet kísérte zongorán vagy orgonán. Az elsõ
idõkben a kórus nyáron is rendszeresen, hetente kétszer próbált. Miért vállalták a kórustagok? A közös célért, a kórus sikeréért,
saját belsõ értékeik gyarapításáért.
Az elsõ nagy megmérettetés nem váratott magára sokat: 1999-ben meghívást
kaptak a német testvérvárosba, Weikers8.

magyar toxikológiája – Dr. Zacher elmondása szerint – „fiatal, harapós orvosokra
épít”, akiknek fõorvosként „nem ígérhet
mást, csak vért, verejtéket, könnyeket” és a
„vállait, amelyre felállva, messzebbre láthatnak.” 

heimbe az aratóbúcsúra,
a Kärwere, amelyre a huszonöt kórustag mellett
Puskás András vezetésével hat földvári néptáncos is utazott. A kitartó
munka, amely sok lemondást, idõáldozatot
követelt, meghozta gyümölcsét. Az egyet akarás
szellemisége diadalmaskodott. „Kétórás önálló
koncerttel készültünk,
minden kórustag önállóan is megmutathatta,
amit tud. Sárika néni
filmbetétdalt, Margitka
operettet
énekelt,
Miskolczi Márti musicalbetétet. Cselló és zongora négykezes is felcsendült a koncerten, melyet a kastélykert
Orangerie-jében tartottunk. A koncert végén megható volt érezni a testvérváros polgáraiból felénk áradó tiszteletet és szeretetet. Felejthetetlen élmény” – olvassuk Kun
Erika visszaemlékezésében.
2000 tavaszán szerepeltek elõször a Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórustalálkozón.
A kórustalálkozók azóta rendszeres megmérettetésekké váltak az énekkar életében.
Ilyenkor igyekeznek új, vagy újszerû mûvekkel elõrukkolni, hogy a zsûri évrõl évre fel tudja mérni a fejlõdés irányát.
Az Annamatia 2000 nyarán lépett fel
elõször Méhes Balázs orgonamûvésszel, a
dunaföldvári Öregtemplomban. Kun Erika
karvezetõ mondja: „Balázzsal különleges
élmény együtt dolgozni. Egy igazi mûvész, hihetetlen szeretettel és mérhetetlen
alázattal. A zene iránt érzett elhivatottságát
képes az egyszerû emberek nyelvére lefordítani, ettõl az igazi mûkedvelõ kórustag is
úgy érzi magát, hogy a zenealkotási folyamatnak igazi részese, és nem csak külsõ
szemlélõje. Igen. Az az igaz varázslat,
amikor egy ember részese lehet a zene
megszületésének!”
Újabb mérföldkõ volt a kórus életében a
2002-es olaszországi testvérvárosban,
Ossonában tett látogatás. Énekeltek a Â

Â Szent Bertalan napi ünnepi szentmisén,
és önálló egyházzenei koncertet adtak a római katolikus templomban. „Nagyon jó
hangulatú út volt, az olasz partnerek szívüket, lelküket odaadták, hogy jól érezzük
magunkat. Jó szívvel emlékszünk a helyi
polgárõrség épületében elköltött közös étkezésekre, a Guiness rekordkísérletre,
melynek elfogyasztásában mi is részt vettünk, a helyi fellépésekre, rögtönzött kiskoncertekre. Az egyik ilyen a milánói
dómban hangzott el, ahol a hatalmas katedrális egyik mellékhajójánál énekeltük el
Bárdos Lajos: Ave Maris Stella c. mûvét.
Ihletett és meghökkentõ pillanat volt a kórus életében. A zene szárnyalására szinte
megállt az idõ körülöttünk. Extatikus állapotba kerültünk”- emlékszik vissza Kun
Erika.
Az Annamatia 2003-ban utazást szervezett Erdélybe, ahol felfedezte a történelmi
Magyarország határon túli részének magyarlakta vidékeit. „Erdély a szívem

csücske” – nyilatkozta dr. Debreczeni
Pálné Sárika néni. Az erdélyi út zarándoklat volt. Eljutottak a történelmi Magyarország szent helyeire, Csíksomlyóra, Sepsiszentgyörgyre, a Békás- szorosba, a Gyilkos- tóhoz. Daloltak a kolozsvári református templomban, Parajdon a sóbányában,
Csíksomlyón és a Kissomlyó-hegyen. A
legmeghatóbb élmény a sepsiszentgyörgyi
koncertjük volt. A gazdag repertoárból
ezen a helyszínen különösen hitelesen és
szívszorongatóan csendült fel Kodály Esti
dala, valamint Polgár Éva és Bodolai
György csodálatos duettje. A koncert záró
darabja a megrendítõ szövegû, monumentális harmóniájú kórusmû, Gárdonyi Zsolt
Magyar éneke volt. „Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdõdik a zene.”
(H. Heine) Megálltak Kolozsváron,
Farkaslakán. Még hallhatták Tamási Áron
húgának, Erzsi néninek tárlatvezetését az
író szülõházában. Koszorút helyeztek el a
Segesvárra vezetõ úton, Petõfi Sándor em-

Színes programok a
Magyar László Iskolanapon
November 11-én pénteken iskolanapon
tisztelegtek a névadó emléke elõtt a gimnázium és a szakiskola tanulói. November 13-án született Magyar László, így
már évek óta a születésnaphoz legközelebb esõ pénteken rendezik meg az ünnepséget.


SZABADOS SÁMUEL

Régi hagyomány már, hogy az iskolák
diákjai az elõzõ napokban vetélkedõn mérik össze tudásukat, mely adott kontinensekhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és
biológiai ismeretekbõl áll össze, valamint
tartalmazza a névadó életútját.
Az iskolanap programja a gimnázium folyosóján kezdõdött, ahol rövid, kulturális
összeállítás után a kezdõ évfolyam tanulói
megkoszorúzták a lépcsõházban álló kisméretû szobrot. Ez idõ alatt a diákönkormányzat tagjai az általános iskola falán elhelyezett emléktáblánál emlékeztek a névadóra.
A központi megemlékezésre a várudvaron került sor. A 12. évfolyam diákjai rövid összeállításban elevenítették fel a jeles
Afrika-kutató munkásságát, majd a gimnázium igazgatónõje kihirdette az elõzõ napok vetélkedõinek eredményeit. A helye-

zettek könyvjutalmat és emléklapot vehettek át.
A 9-12. évfolyam versenyét a 10. b osztály csapata nyerte (Bartalos Hajnalka, Kelemen Dorottya, Maronyai Noémi). A 7-8.
osztályosok versenyén a Beszédes József
Általános Iskola diákjai lettek az elsõk
(Gema Szabolcs, Krizsán Anett és Márkus
Klaudia). A szakiskola osztályai közti küzdelemben a 13. élelmiszeres osztály bizonyult a legjobbnak (Györök Anikó, Takács
Renáta és Vida Krisztina). Az ünnepség végén az iskolák, a város, a mûvelõdési ház és
Öttömös község képviselõi helyezték el koszorúikat a Magyar László szobor talapzatán. A Csongrád megyei kisközség,
Öttömös is ápolja a Magyar család emlé- Â
9.

lékoszlopánál és Aradon a vértanúk emlékmûvén.
2004-ben a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen, majd az európai uniós
csatlakozás és Dunaföldvár várossá avatásának 15 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepi gálaesten léptek fel. Ez év nyarán az Annamatia ismét Weikersheimben
vendégeskedett.
Ezekben az években a koncertfellépéseken fekete hosszú szoknya helyett elegáns
mélykék ruhában álltak színpadra, kiegészítõként fehér vagy narancssárga sálat viseltek a kórustagok. Az igényes külsõvel is
jelezték az együvé tartozást.
Miért tölti az estéit, hétvégeit együtt egy
csoport? Miért tanulnak újabb és újabb dalokat, akár idegen nyelven is? Miért áldoznak energiát és pénzt a kórustagok? Mert
együtt énekelni jó! Mert „bú, bánat elmúlik hamar, ki dalban örömét leli”. (Kodály
Zoltán) 
(A befejezõ rész a következõ számban)

Kazinczy
Szépkiejtési
Verseny
A Beszédes József Általános Iskolában november 30-án megtartott Kazinczy Szépkiejtési Verseny eredményei:
5-6. osztályos korosztály:
I. Fafka Borbála
II. (megosztott díj) Tóth Kamilla –
Baráth Mira
III. (megosztott díj) Agócs Kata –
Recskó Nikolett
Különdíj: Aradi Gábor
Felkészítõ tanárok: Csuporné Suplicz
Andrea, Móriczné Lengyel Margit,
Sûrûné Gyõri Judit
7-8. osztályos korosztály:
I. Niver Patrik
II. Gema Szabolcs
III. (megosztortt díj) Márkus Klaudia
– Rabi Dalma
Felkészítõ tanárok: Csuporné Suplicz
Andrea, Sûrûné Gyõri Judit

Â két; Magyar Imre birtokai voltak a falu
határában. A település vezetõi jó kapcsolatot
ápolnak a gimnáziummal; az intézmények
vezetõi a Magyar Lászlóra emlékezõ ünnepekre kölcsönösen ellátogatnak egymáshoz.

Tíz órától kezdõdtek a gimnáziumban
az elõadások. Országosan ismert szakemberek, egyetemi tanárok tartottak történelmi, néprajzi, irodalmi, fizikai, csillagászati és biológiai elõadásokat a diákok-

Márton napi vigasság
A múlt évhez hasonlóan idén is a Rókus
kápolna mögötti pincesoron szervezett
Márton napi vigasságot a mûvelõdési ház.


SZABADOS SÁMUEL

Pataki Dezsõ igazgató szerint a helyszín hangulatos és jelképes is egyben, a
Márton nap ugyanis a libahús fogyasztás
mellett az újbor ünnepe is. Ez alkalomból
kérték fel a szervezõk a pincegazdákat,
hogy nyissanak ki, szervezzenek társaságot, és az érdeklõdõkkel kóstoltassák meg
az idei borokat. A felkérésnek sok gazda
eleget is tett.
A szervezõk a gyerekekre is gondoltak. A
kézmûves foglalkozás keretei közt különbözõ anyagokból libamaketteket készítettek és

lampionokat az esti felvonuláshoz. Ismét
nagy érdeklõdés kísérte a libafuttató versenyt, melyen négyen álltak rajthoz. Az elõfutam után a döntõ következett, melyet a
múlt évhez hasonlóan Viczai Szilvia lúdja
nyert. Szilvi hetek óta készült libájával a

nak és az érdeklõdõ pedagógusoknak
Ebéd után került sor a napi programokat
lezáró tanár-diák kispályás focimeccsre,
melyet ismét a tanárok gárdája nyert 2:1re. 

nagy megmérettetésre, állóképesség növelõ
edzéseket tartott. Szerinte az állat idomítható, és fel lehetett készíteni a versenyre. Tavaly fehér, idén szürke lúddal nyert. A gyõztes ajándékcsomagot kapott, a liba pedig
visszakerült eredeti gazdájához.
A közönséget a verseny után a finom borok, libatepertõ és sütemények várták.
Szürkületkor Szávolovics Gabriella magyar nótákkal, népszerû dalokkal szórakoztatta a közönséget.
Az idei Márton nap újdonsága az esti,
lampionos felvonulás volt. A házilag készített világító alkalmasságokkal dalolva
vonult végig a menet a pincék közt. A délutáni kellemes idõ sok érdeklõdõt vonzott
a rendezvényre, a korai sötétedés és a hûlõ
levegõ miatt a legtovább kitartó vendégek
a pincék melegébe húzódtak az esti órákban. 

Ismét telt ház elõtt koncertezett Deák Bill
Második fellépésén is telt ház fogadta
Deák Bill Gyulát a Hoffmann Kávézó
pincéjében. A hazai blues nagy öregje
remek hangulatot teremtett zenekarával. Repertoárjában felcsendültek a régi, klasszikus sikerdalok, valamint a közelmúlt kevésbé ismert szerzeményei.


SZABADOS SÁMUEL

A közönség korösszetételét tekintve
igen vegyes volt. A magot a negyvenen
túli korosztály alkotta, de szép számmal
tapsoltak tizenévesek is a nézõk között.
Nem volt ritka a családi felállás sem: ötvenes szülõk tizen-, huszonéves gyerekeikkel együtt élvezték a koncertet.
Interjújában az énekes elmondta, hogy
szívesen emlékszik vissza két évvel ezelõtti elsõ földvári fellépésére, amelyen
nagyszerû volt a hangulat. Különös élmény számára ilyen kis klubokban fellépni, ahol karnyújtásnyira van a közönség. Sikereiben jelentõs szerepet játszik
kísérõ zenekara, mely képzett, fiatal zenészekbõl áll. Többen közülük a kõbányai zeneiskola növendékei voltak. Deák
Bill úgy érzi, hogy a blues örök érték, hi-

szen a legfiatalabb korosztály vele együtt
énekelte az ismert dalok refrénjeit.
Beszélt õszi filmszereplésérõl is. Szomjas György rendezõ, az 1981-es Kopasz
kutya címû film alkotója, egy dokumentumfilm erejéig kamera elé ültette az akkori szereplõket, a nyolcvanas évek rock
sztárjait. Az elmúlt harminc év elevenedik
meg beszélgetésekben, koncert bejátszásokban. A bemutatón december 8-án a szereplõk közös koncertet is adtak.
A blues nagy öregje a földvári koncertre
órákkal korábban érkezett, szívesen elbeszélgetett a rendezvényre gyülekezõ közönséggel, s örült, hogy a szervezõ Hoffmann János egy üveg földvári borral aján10.

dékozta meg. Szimpatikus kisvárosnak
tartja Dunaföldvárt és reméli, hogy a vár
színpadán is felléphet majd egyszer nagyobb közönség elõtt.
Bill fellépését követõen a hazaiak körében jól ismert és népszerû Bad Times
rockcsapat szórakoztatta a közönséget.
Gyurosovics Attila énekes, a zenekar vezetõje szintén dicsérõ szavakkal illett a
földvári bulikat és a pinceklubot. 15 éve
járnak koncertezni városunkban, és mindig szívesen tesznek eleget a felkérésnek.
Tudják, hogy a rockzenét értõ és szeretõ
közönség várja õket. Ez az alkalom különleges volt számukra is, mivel Bill után
léphettek fel. Jól ismerik egymást, számtalan motoros találkozón koncerteztek
együtt.
Magyar Zoltán néhány barátjával Felvidékrõl, Szlovákiából érkezett. Régóta van
kapcsolatuk a helyi motorosokkal, évente
egyszer kétszer ellátogatnak Dunaföldvárra. Errõl a koncertrõl is a haveroktól értesültek. Az út nem nagy táv, hiszen a határtól pár kilométerre laknak; évente többször
átjönnek Magyarországra egy-egy jó buli
erejéig, ha kell, akár Dunaföldvárra is. 

Tök jó nap
Már harmadik éve rendezik meg a helyi
óvodák a „Tök jó nap” elnevezésû õszi,
mûvészeti, ügyességi programjukat,
mely során az õsz jelképes kincsei kerülnek terítékre illetve feldolgozásra. Ez
alatt fõleg növényeket, gyümölcsöket értünk, melyekkel a természet az õsz során ajándékoz meg bennünket a kertekben, a réten s az erdõkben.
SZABADOS SÁMUEL
Az óvónõk 12 fõs mûvészeti és nevelési
munkaközössége határozta el néhány éve,
hogy novemberben megrendezik ezt a napot. Két évig a Kossuth utcai óvoda adott
otthont a rendezvénynek, idén a faházas
óvoda volt a házigazda.
Napokkal korábban a gyerekek és a szülõk gyûjtögetni kezdték az alapanyagokat,
melyek közt meghatározó szerepet játszott
a többszörös hasznosítású tök, a rendezvény névadója is. Az érdekes növény valóban az õsz szimbóluma. Faragható, formálható, díszíthetõ és fogyasztható. Nagy
számban halmozódott fel kukorica, geszte

nye, sárguló falevél, csipkebogyó, makk
is. Az alapanyagokból a gyerekek önállóan, illetve az óvónõk irányításával kezdtek
dolgozni. Mesefigurák, tárgyak formálódtak a kis kezek között.
Az óvónõk szerint egyeseknél az ötlet,
másoknál a kivitelezés volt meglepõ, érdekes. Születtek olyan megoldások is, me-

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2012. január 10., 24. 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
D kategóriás buszvezetõi tanfolyam is indul.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Angol, német, latin, francia nyelvoktatás
Diákoknak óriási kedvezmény!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám:
0855
Külföldi munkára készülõknek beszédcentrikus
felkészítés!
* * *
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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lyekbõl a felnõttek is tanulhattak.
A nap kiváló
alkalomnak bizonyult a kézügyesség és a
fantázia fejlesztésére.
Asztalra kerültek az õsz
gyümölcsei,
a bársonyos
alma, az édes
körte. A nap
csúcspontja a
töksütés volt,
amit a gyerekek szeme láttára végeztek az óvodában. A
közösen elfogyasztott sütõtök után szintén
az õsz hangulatát idézõ dalok csendültek
fel, majd versek, mondókák hangzottak el.
Az õszhöz kötõdõ foglalkozáson készült
tárgyakból kis tárlat is összeállt, melyet
délután a szülõk és az érdeklõdõk is megtekintettek. 

12.

SPORT
Mazsorett hírek
Olvasóink már megszokhatták, hogy
idõrõl idõre beszámolunk a Löfan
Mazsorett Egyesület tagjainak versenyeredményeirõl. Most a nyárvégi Európa
Bajnokság, illetve a novemberi
várgesztesi megmérettetés eredményeit
ismertetjük.


BARTALOSNÉ AGÓCS IRÉN

Horvátországban csodálatos környezetben, profi szervezésben zajlott a VIII.
Mazsorett Európa Bajnokság 2011. augusztus 26-28. között az Isztriai- félsziget
Porec városában.
A Löfan mazsorett csoport lányai már az
elõzõ nap megérkeztek a városközeli tengerparti szállásukra. Az elsõ napon strandoltak, és megnézték Porec õsi római városrészét, a második naptól azonban már a
versenyzésen volt a hangsúly, hiszen 10
ország legjobbjai mérték össze tudásukat a
nemzetközi bírák elõtt. A versenyt a város
modern sportcentrumában bonyolították
le; ez az épület adott otthont 2009-ben a
Kézilabda Világbajnokságnak is. A Magyarországot képviselõ, dunaföldvári lányok a kánikula ellenére kiválóan szerepeltek az Európa Bajnokságon. Eredmények:
senior páros kategória: Huszárik Tamara - Bartalos Hajnalka IV. helyezés,
senior solo kategória: Bartalos Hajnalka
IV. helyezés,
senior kiscsoportos kategória: Rivnyák
Viktória - Garbacz Gréta - Tilli Fanni Huszárik Tamara - Bartalos Hajnalka VII.
helyezés,
junior csapatverseny: Vénusz csoport
IX. helyezés,
senior csapatverseny: Delfin csoport
XI. helyezés,

junior páros kategória: Huszárik Helga
- Rácz Viktória XII. helyezés.
Várgesztesen 2011. november 12-én
második alkalommal rendezték meg magyar, cseh és szlovák versenyzõk részvételével a Nemzetközi Soloformációs Mazsorett Bajnokságot, melyen 220 lány mutatta
meg tudását a magyar zsûri elõtt. A dunaföldvári egyesületet hárman képviselték
négy produkcióval. Eredmények:
senior baton solo kategória: Bartalos
Hajnalka I. helyezés, Tilli Fanni IV.
helyezés, Csizmadia Réka VIII. helyezés,
senior pompon solo kategória: Tilli
Fanni IV. helyezés 

Sikerek a sport és a
tanulás terén
Varró Máté a Dunaferr gumiasztal- tornász szakosztályának sportolója az õsz
során ismét jelentõs sikereket ért el különbözõ hazai versenyeken.


SZABADOS SÁMUEL

A bajnokság elõtt egy felvezetõ versenyen bizonyíthattak a tornászok. Ezen a
gyakorlat anyagának erõssége szerint sorolták be a versenyzõket. A kezdõ csoportban Varró Máté az elsõ helyen végzett.
Trenka János edzõ a felvezetõ verseny
alapján állította össze a Magyar Bajnokságra készülõ csapatot. A Budapesten
megrendezett viadalon az „A” kategóriában minden dunaújvárosi versenyzõ a döntõbe jutott. Máté a bajnoki küzdelmek során is az elsõ helyen végzett.
Az õsz során nagy megtiszteltetés érte a
fiatal tornászt. Meghívást kapott a békéscsabai Mesterfokú Tornász és Gumiasztal
Bajnokságra, melyen a sportág legjobbjai
mérték össze tudásukat. A gumiasztalosok

Varró Máté

versenyében nyolcan indultak. Nem volt
korosztályos besorolás, Máté így az ifjúságiakkal és a felnõttekkel versenyzett. Egy
szabadon választott gyakorlatot kellett bemutatnia, mely 10 elembõl állt. Versenyszáma most anyagerõsebb volt, mint az országos bajnokságon bemutatott; három
duplaszaltó is volt benne. A hibátlan bemutatás után a negyedik helyen végzett,
ami jelentõs siker a felnõtt, elit mezõnyt is
felvonultató versenyen. Mátét ezek alapján
valóban már az ország legjobbjai közt tartják számon. Trenka edzõ büszke a tanítványára, és nem titkolt célja, hogy a közeljövõben rangos nemzetközi versenyeken indítsa Mátét.
A sok idõt lekötõ versenysport mellett
Máté nagy hangsúlyt fektet a tanulásra is.
Hogy a két tevékenységet össze lehet
egyeztetni, arra példa a „ Jó tanuló, jó
sportoló” kitüntetés, melyet Máté november 29-én Székesfehérváron, a Fejér Megyei Önkormányzat dísztermében vehetett
át. 

Hazai érem az év utolsó
versenyén
December 4-én a földvári Mikulás Kupával ért véget a Duna Kupa autocross
verseny 2011-es évi kiírása.


SZABADOS SÁMUEL

A kellemes, enyhe idõ és a jó minõségû
pálya a természet ajándéka volt ez alkalommal. 35 autó nevezett, a futamok száma bõséges volt, hiszen hét kategóriában
lehetett indulni. A junior, kis, Trabant, közép, nagy, szuper és a roncs bõséges vá- Â
13.

Â lasztékot nyújtott a versenyzõknek.
Négy földvári versenyzõ két kategóriában
ült a volán mögé, s hosszú idõ után végre hazai éremnek örülhetett a közönség. Kaszás
Tamás Ladájával a középkategória bronzérmese lett. Kemény versenyben nagyszerû
taktikával sikerült számára az éremszerzés.
Tamás az év során több versenyt kihagyott
technikai hibák, pénz vagy idõhiány miatt;
ez a siker viszont kárpótolta.
Ugyanebben a kategóriában indult Süveges László és Herpai István is, õk a középmezõnyben végeztek. Fülöp János a nagy
kategóriában szintén befejezte a futamot.
A szezon és a verseny zárásaként került
sor az úgynevezett egyórás futam lebonyolítására, mely az idõcsúszás miatt csak félórás lett. Ezen minden kategória együtt indulhatott, lehetett pilótát váltani és tankolni a bokszutcában. A pilótaváltással az év
során segédkezõ technikai személyzet is
volán mögé ülhetett pár kör erejéig.
Az ünnepélyes szezonzárásra és a díjak
átadására 2012. január 14–én Nagyvenyimen kerül majd sor, ahova a szervezõk
meghívják a szponzorokat is.
A tél a karbantartás, az autóépítés idõszaka lesz. A szünet után jövõ év április elsõ hétvégéjén indul a 2012-es versenyszezon. 

Rekordnevezés a
csukafogó versenyre
Emlékezet óta nem neveztek 35-en a
horgászegyesület
szezonzáró,
rablóhalfogó versenyére. November 6án a kellemes, 15 fokos õszi idõjárás is
közrejátszott abban, hogy ilyen sokan
vettek részt az év utolsó horgászversenyén.


SZABADOS SÁMUEL

Az ezerforintos nevezési díj befizetése
után két bottal lehetett a délelõtt során versenyezni. A békés halfogó versenyekkel
szemben, ahol sorsolják a helyeket, ezúttal
mindenki szabadon választott pozíciót, lehetett a partról és a csónakból is pecázni. A
kifogott mennyiség viszont kevés volt: tizenketten fogtak halat a nevezõk közül. Ez
az enyhe idõnek is köszönhetõ, ugyanis a
hidegebb vízben vadászat céljából többet
mozognak a ragadozó halak.
A mérlegelés után hirdették ki az eredményeket. Az elsõ helyen Karádi Péter
végzett 1810 grammos fogással. A külön-

díjat is õ nyerte a legnagyobb kifogott hal
után. Második a dunaegyházi Horváth
András lett, a harmadik helyen pedig Kovács György végzett. A helyezettek horgász felszereléseket kaptak ajándékként a
szervezõktõl.
Karádi Péter elõször nyert horgászversenyt. Elmondása szerint régóta horgászik,
most viszont veje biztatására nevezett, és
sikerrel járt. Sikerében szerepet játszott a
választott helye: az új kotrás mentén, úgy
érezte, nagyobb a mozgás. Érzése beigazolódott.

A versenyt ezúttal is a közösen elfogyasztott ebéd zárta, melyet régi hagyomány szerint Nagy Gábor készített. A horgász szezon ezzel a versennyel jelképesen
véget ért. Kiss Lajos egyesületi elnök viszont arról beszélt, hogy a kellemes õszi
idõben sokan kijárnak még a Kis- Dunára
horgászni, fõleg hétvégeken és az egyesületnek is van még feladata: tovább folytatódik a haltelepítés, megtörténik a horgásztanya téliesítése. Január elején pedig a tagok a fogási naplóikat adják le. 

Megszületett az elsõ
asztalitenisz siker
Városunk néhány évtizede sikeres asztalitenisz egyesülettel büszkélkedhetett,
amely a kilencvenes években személyi és
anyagi okok miatt megszûnt.


SZABADOS SÁMUEL

Idén nyáron a korábban földvári színekben eredményesen szereplõ ifjú Takács
Zoltán érdeklõdõ fiatalokból ismét felélesztette a sportágat a DFC szakosztályaként. Jövõ évre ígérte az elsõ versenyeredményeket, de már idén novemberben megszületett az elsõ siker. A megyei diákolimpia döntõjében a Cziger Márton, Illyés Roland alkotta csapat a harmadik helyen végzett. Mindketten a Magyar László Gimnázium hetedikes diákjai.
14.

A Pincehelyen rendezett viadalon õk
rendelkeztek a legrövidebb sportmúlttal;
ellenfeleik háta mögött már többéves versenyzési rutin volt. Egyénileg Roland szerepelt ügyesen, a négyes döntõ küszöbéig
jutott. A bronzérem tehát a szakosztály elsõ jelentõsebb sikere. Sajnálatos, hogy a
megyei fordulóból csak az elsõ kettõ csapat juthatott a területi döntõre.
A jelenleg 15 fõs keret legjobbjai két-három hetente a megyei diák kupákon is
megmérettetik magukat. Takács Zoltán
szerint itt is lemérhetõ a fejlõdés. Míg
szeptemberben a 8-10. hely környékén végeztek a gyerekek, novemberben már a 45. helyezéssel is büszkélkedhetnek.
A cél jövõre az, hogy minél többen - legalább a keret fele - részt vegyenek a diák
kupákon, így készülve a rangosabb versenyekre.
Minden esély megvan arra, hogy a jövõ
év még több sikert hozzon. A szakosztály
tagjai remélik, hogy újabb jelentkezõkkel
bõvül a keret. Felnõttek versenyeztetését
egyelõre nem tervezi a szakosztály, de
néhány éven belül a gyerekekbõl kinõhet
az ifjúsági, késõbb a felnõtt korosztály.
Az anyagi és személyi feltételek biztosítottak a mûködéshez; az edzõ munkáját
ifjú Fekete Péter is segít, s akadnak már
egyéni szponzorok is. Tavaszra tervezik
egy adogató gép vásárlását is, mely segítségével még hatékonyabbá válhat az
edzésmunka. 

Megyebajnok a gimnázium
röplabda csapata
Éveket kellett várni, míg ismét megyei
diákolimpiát nyert a Magyar László
Gimnázium 6. korcsoportos fiú röplabda csapata, mégpedig a profi kategóriában, ami azt jelenti, hogy az egyesületekben igazolt sportolók is játszhattak.


SZABADOS SÁMUEL

A szekszárdi döntõn négy csapat küzdött
a továbbjutásért: a bonyhádi Perczel Mór
Szakközépiskola, a Tolnai Sztárai Mihály
Gimnázium és a Szekszárd-Palánki Csapó
Dániel Szakközépiskola gárdái voltak a
földvári fiúk ellenfelei.
A bonyhádiak bizonyultak a legkeményebb ellenfélnek, de nagy küzdelemben
2:1-re legyõztük õket. A másik két csapat felett magabiztos játékkal 2:0–ra diadalmaskodtunk. Berényi Péter testnevelõ tanár Â

Â szerint most érett be több éves munka gyümölcse. A csapat gerincét a 12. évfolyam adta, közülük többen 5-6 éve röplabdáznak.
Összeszokott gárdát alkotnak, van versenytapasztalatuk. A múlt évi második helyezés
már jelezte, hogy jó úton jár a csapat.
A területi döntõ idõpontja január közepére várható. Az edzõ szeretné, ha Pakson rendeznék meg. Ellenfeleink a szomszédos megyék bajnokai lehetnek, például dunaújvárosi vagy kaposvári iskolák, melyekben nagy
hagyományai vannak a röplabda sportnak.
Továbbjutási esélyünk nem sok, mivel
itt ezekben az iskolákban több az igazolt
sportoló, a tisztességes helytállás viszont
kötelezõ a csapat részérõl. A végzõsök
számára szép búcsú lehet a területi döntõ.
Nagy Bence 12.a osztályos tanuló öt éve
röplabdázik, a csapat egyik meghatározó
egyénisége. Örül, hogy a múlt évi ezüstérem
után idén aranyat nyerhettek. A bonyhádi
meccset tartotta a legnehezebbnek, de itt
megmutatkozott, hogy a gárda küzdeni is
tud. Az országos döntõbe jutásra szerinte is
minimális az esély, de egy érmes helyezést

elérhet a csapat. Ez számára szép búcsú lenne a középiskolai sportélettõl. 

Utolsó helyen végzett a
DFC
A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság õszi fordulójában városunk labdarúgó csapata a tízes mezõnyben az
utolsó helyen végzett.


SZABADOS SÁMUEL

A Kölesd elleni hazai mérkõzésen, sajnos,
ismét vereséget szenvedtünk 2:4 arányban.
1:1-es elsõ félidõ után a folytatásban ellenfelünk bizonyult jobbnak, újabb gólokat szereztek, így alakult ki a végeredmény. Ifi csapatunk 3: 0-ás gyõzelmet aratott. Ezzel a
bajnokság õszi fordulója véget ért, de óvás
miatt volt egy elmaradt mérkõzésünk, melyet Kölesden játszottunk újra, és 8:1– re vereséget szenvedtünk. Egyetlen gólunkat
Schulteisz Attila szerezte.
A téli szünetben a vezetõség jelentõs változtatásokra készül. Az új edzõ személye
kapcsán felvetõdött Kerekes Béla neve, aki
eddig az ifjúsági gárda edzõje volt. 

Az õszi gyenge teljesítmény alapján az
utolsó helyezés nem túl biztató, de a tavaszi fordulóban a bizonyítás lehetõsége
adott. A novemberi fordulókban Õcsénytõl
2:0-ás vereséget szenvedtünk idegenben.
Az elsõ félidõ 44. percéig gól nélküli döntetlen volt az állás, de az ekkor kapott góllal a vendégcsapat jutott vezetéshez. A második félidõ 70. percében újabb gólt kaptunk, ezzel eldõlt a mérkõzés, 2:0-ás vereséget szenvedtünk. Az ifi csapat 1: 4-es
gyõzelmet aratott.

Novemberi eredmények:
Mistral KK- Dunaföldvár
Dunaföldvár – Csátesz SE

A hajón megismerkedett Krajcsik Juliskával. Juliska Dunaföldváron kiszállt a hajóról, a lovagja is követte. Dunaföldváron letelepedett, és a szerelembõl házasság lett. A
pénzbõl földet vásárolt egy szigeten, szõlõt
ültetett, és borászkodott. Mivel a bort meg a
barátokat szerette, a vagyonkája nem gyarapodott. Jöttek a szürke munkás hétköznapok. Eddig a mese.
Természetesen ma már úgy gondolom,
hogy a mesébõl talán csak az igaz, hogy
Fülöp Antoniusz Garibaldi katonája lehetett. Nem volt Õ olasz, hiszen a kutatásom
azt támasztja alá, hogy Dunaföldváron
született.

Ezt a munkát még nem fejeztem be. Egyre több adatra lelek. Remélem, egyszer a
mese igazságát is meglelem, és egyszer rátalálok olyan ma élõ dunaföldvárira, akit távoli unokatestvérként ölelhetek magamhoz.
Nem tudom, kérhetem-e arra, hogy segítsen ebben nekem. Nem tudom, tud-e,
akar-e, érdemesnek találja-e az információt arra, hogy eszköze legyen a kutatás segítésének, esetleg a Part-oldalak újságban
közzétenni. A képet is azért küldtem, hogy
hátha fel tudja ebben használni, és akad
valaki, akinek ismerõs a kép.
Tisztelettel és köszönettel:
Tóth Gézáné Veszprémbõl

Kézilabda csapatunk
második helyen zárta az
õszi szezont
14:40
28:18

Olvasói levél

Tisztelt András
Ferenc Úr!
Kéréssel fordulok Önhöz. Tóth Gézáné
vagyok, Veszprémben élek. 12 éve foglalkozom a férjem és a saját családunk kutatásával. Ma már elmondhatom, hogy 2800
fõt számlál a családunk, mely 12 generációt ölel fel. A kutatásom során eljutottam
Dunaföldvárra. Édesanyám nagyszülei és
az Õ õsei, valamint kiterjedt rokonságuk
ugyanis Dunaföldváron születtek, éltek.
Õrzök egy családi fényképet, ami nagyon kedves számomra. Hogy a kép kiket
ábrázol, arról csak sejtéseim vannak. Úgy
tudom - azt hiszem - a dunaföldvári FülöpKrajcsik õsök és családjuk – köztük bizonyosan állíthatom, hogy Fülöp Ferenc és
Groszner Katalin, a dédszüleim láthatók.
Õrzök egy mesét is egy olasz származású
õsrõl, aki Garibaldi katonája volt, talán az
üknagyapám Fülöp Antoniusz? A mese szerint egy vesztes csata után Garibaldi kifizette a katonáit, és útjukra bocsátotta õket. Kiki elindult a nagyvilágba. Volt, aki a szülõfalujába, volt, aki batyujával a hátán – félve
a retorziótól – útra kelt világot látni. Így tett
az én Hõsöm is. Felszállt egy dunai hajóra.

15.

DECEMBER

KÖZLEKEDÉS:
A csúszós, párás idõben több koccanásos
baleset történt, mert a sofõrök nem az út és
a látási viszonyoknak megfelelõen vezették gépkocsijukat. Ismételten kéri a rendõrség a vezetõket, hogy vezessenek óvatosan! Havazás várható, használjanak téli gumit!
TÉLI SZÜNET:
Néhány nap múlva az iskolákban téli
szünet lesz. Kérjük a szülõket, figyeljék,
merre járnak gyermekeik. Ellenõrizzék a
kerékpárokat, mivel korán sötétedik, a világítás mûködjön rajtuk!
Nagyon alacsony a Duna vízszintje, több
helyen háborús robbanószerkezetek kerülhetnek felszínre. Kérjük a parton kirándulókat, ha gyanús tárgyat látnak, ne nyúljanak hozzá, hívják a rendõrséget!
ÜNNEPEK:
Bevásárláskor, rendezvények látogatásakor ne hagyják nyitva a gépkocsik ajtaját; iratokat, értéket látható helyen ne hagyjanak
bennük! A felhívások ellenére többen könynyû prédát kínálnak a tolvajoknak.
A mulatságok alkalmával módjával fogyasszanak alkoholt, a mértéktelen italozás
eredménye többször garázdaság, testi sértés.
Az utóbbi idõben több személyt kellett emiatt a rendõrségnek elõállítania.
Pirotechnikai eszközt csak a kijelölt forgalmazó helyeken vásároljanak! Tartsák be
használatukra vonatkozó szabályokat!
Szilveszterkor 18 órától reggel 6 óráig engedélyezett használatuk. 
A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület 2011. évi taggyûlésének határozatai
1/2011. sz. közgyûlési határozat
Régi tagságok megszüntetése, tagok
kiléptetése
2/2011. sz. közgyûlési határozat
2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
3/2011. sz. közgyûlési határozat
2011. évi költségvetési terv elfogadása
Köszönjük mindazok segítségét, akik
adójuk 1%-ával támogatták a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületet. 

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

16. péntek
Alkonyat: hajnalhasadás
1. rész
17. szombat
Lopott idõ
23. péntek
Álmok otthona
30. péntek
Room 304
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TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
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Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2011. december 16. Dr. Hallai Róbert
2011. december 23. Dr. Englert Rolland
2011. december 30. Dr. Palkó Ágnes
2012. január 6. Dr. Móricz Zoltán
2012. január 13. Dr. Hallai Róbert

Valamennyi olvasónknak
békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
A Part-Oldalak munkatársai

