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Fokozatosan növeli termelését
a bioetanol üzem
Immár három éve hagyomány, hogy a bioetanol üzem
vezetõi a kertbarát klub tagjainak év elején beszámolnak
munkájukról,
terveikrõl.
Idén Reng Zoltán vezérigazgató volt az elõadó.

n SZABADOS SÁMUEL
A vezérigazgató beszámolójában kiemelte, hogy már két
éve folyamatosan termel az
üzem, és a termelést fokozatosan növelni tudták. Napjainkban mintegy 30%-kal nagyobb
a bemenõ és a kimenõ anyagok
aránya a kezdetiekhez képest.
A termelésnövelés kisebb-nagyobb fejlesztéseket, átalakításokat von maga után, tehát a

változások is folyamatosak. A
megtermelt érték nagy részét
fejlesztésekre fordítják.
A telephely választás sikerét
bizonyítja, hogy folyamatos a
nyersanyagellátás, a környék
kukoricatermelõi jó partnernek
bizonyulnak.
Reng Zoltán elmondása szerint minden várakozást felülmúlt
a gyártás mellékterméke, a takarmány iránit nagy érdeklõdés
az állattenyésztõk részérõl. A
mostani mennyiség többszörösét is értékesíteni tudnák.
Jelenleg 108 dolgozót foglalkoztat a cég. A jövõben csak
kismértékû létszámbõvítéssel
számolnak, mivel a modern
technika kezelése nem igényel

sok embert. A foglalkoztatottak negyede dunaföldvári, a
többiek a környékbeli településekrõl járnak dolgozni. Az
üzem jellegébõl adódóan elsõsorban magasan kvalifikált
munkaerõre van szükség.
A környezetszennyezésrõl
terjedõ hírek alaptalanok mondta a vezérigazgató - amit
rendszeres mérésekkel is alá
tudnak támasztani.

Jelenleg Mohácson tervezik új
üzem építését, melyet követõen
Magyarországon már nem építenek újabb telephelyet. A jövõben
a terjeszkedés lehetõsége fõleg
Szerbia és Románia területén
adott a Duna mentén, s ezt indokolja az is, hogy a térség jó
minõségû termõtalaján jelentõs a
kukoricatermesztés, a termeléshez szükséges alapanyag tehát
biztosított.

gatója meghívott vendégként
vett részt a közgyûlésen. Beszédében dicsérõ szavakkal illette a földvári tûzoltók elmúlt
évi munkáját. Példaértékûnek
nevezte a pályázatok általi folyamatos és tudatos technikai
eszközfejlesztési stratégiájukat, s elmondta, hogy a földváriak rendszeresen fejlesztik állományuk felkészültségét a
megyei és országos tanfolyamokon. A múlt évbõl két
eseményt emelt ki a megyei elnök, amelyben nagyszerûen
helytálltak tûzoltóink. Az

egyik a sikeres árvízi védekezés volt, a másik pedig a szerb
olajszállító hajó mentésében
való részvétel. Az utóbbiért
Dr. Bakondi György, a katasztrófavédelem országos parancsnoka dicséretben részesítette az egyesület állományát.
Wéber Antal gratulált az önálló beavatkozási egyesületté
nyilvánításhoz, mely a színvonalas szakmai munka elismerése, s kiemelte, hogy Tolna
megyében a földvári tûzoltók
kapták meg elsõként ezt a besorolást.

n

Önálló beavatkozó
egyesületi státust kapnak a
földvári tûzoltók
Március
12-én
tartotta
évértékelõ közgyûlését a
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Csányi Imre
parancsnok beszámolójában
hangsúlyozta, hogy szinte
minden területen sikeres volt
az elmúlt esztendõ az egyesület számára.

n SZABADOS SÁMUEL
A tûzoltás és mûszaki mentés terén a beavatkozások
eredményesek voltak. A múlt
évben 37 riasztáshoz vonultak
ki a helyi tûzoltók, ami a korábbi évek átlagához viszonyítva alacsonyabb. Sikeresek
voltak a pályázatok is. A 710
ezer forintos katasztrófavédelmi pályázatból a technikát
újították fel bevizsgálásokkal,
illetve tanfolyamok költségeit
fedezték. Egy négymillió fo-

rintos pályázatból a szertárt
újították fel és egy riasztórendszert építettek ki, valamint egy habgenerátort és két
garnitúra modern és minden
igényt kielégítõ védõruhát vásárolt az egyesület.
Májustól önálló beavatkozó
egyesületi státust kap az egyesület. A gyakorlatban ez nem
jelent sokkal több feladatot, talán az adminisztráció lesz kicsit több, ugyanakkor kétmillió
forinttal több pénzbõl tudnak
majd gazdálkodni.
Örvendetes jelenség, hogy a
tûzesetek száma a korábbi
évekhez viszonyítva csökkent mondta Csányi Imre. Ez szerinte a megelõzésnek és a lakossági fegyelem javulásának
köszönhetõ.
Wéber Antal, a Tolna Megyei Katasztrófavédelem igaz2.
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25 éves fennállását ünnepli
a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Az évfordulóról is megemlékeztek a földvári szeretetszolgálat aktivistái márciusi
közgyûlésükön, ahol Jákli
Viktor elnök értékelte a
2013-as esztendõt.

n SZABADOS SÁMUEL
Kiemelkedõ esemény volt a
földvári szervezet munkájában az árvízi védekezés, mely
során két hétig dolgoztak a
szolgálat emberei Dunaföldváron és Solton, ahol 16 kilométeres szakaszt kellett védeni. A földvári szolgálat napokon át szendvicset és ásványvizet osztott a gáton dolgozóknak.
Az év során folyamatos volt
a ruhagyûjtés és osztás, húsvétkor és karácsonykor pedig a
hagyományos élelmiszer csomagosztásra került sor. Az adakozási kedv szerencsére idén
sem csökkent - hangzott el a
szervezet helyi vezetõjének beszámolójában. Így sikeres lehetett az év végi nagy akció: a
múlt évben is szállítottak mikuláscsomagokat a dévai gyermekotthonnak, közel 2600 er-

délyi gyermek kapott ajándékot. Mindent egybevetve a hazai helyszínekkel együtt decemberben 46 helyen osztott
mikuláscsomagot a földvári
szervezet.
Sor került zarándokutakra:
Csíkszeredán, Máriagyûdön,
Melkben jártak a máltai szervezet tagjai, s meglátogatták a németországi testvérszervezetet
is Niederaibachban.
Neves vendégek is jártak
Dunaföldváron. Rendhagyó
történelem órát tartott Novák
Ferenc, Tata, a nemzetközi hírû
tánckoreográfus és Õri Ajándok, aki életmódra vonatkozó
tanácsokkal látta el az érdeklõdõket.
A szolgálat rendszeres résztvevõje a városi ünnepségeknek. Tavaly augusztus 19-én az
õ szervezésükben lépett fel a
Duna- parti szabadtéri színpadon a csíkszeredai Role együttes, mely formáció évek óra
szerepel sikerrel nemzetközi
világzenei fesztiválokon.
A közgyûlés résztvevõi megemlékezett a dél- dunántúli
régióvezetõrõl, Szentgyörgy-

vári Károlyról is, aki nagyon jó
kapcsolatokat ápolt a dunaföldváriakkal, sok segítséget nyújtott munkájukhoz.
Jákli Viktor elnök az idei év
fontos feladatának tekinti a 25.
évfordulóról való méltó megemlékezést, melyhez - mint
mondta - több rendezvény is
kötõdik majd.
Az év fontos feladata lesz a
dévai mikulástúrák életben tartása, mivel Jendrolovics Gábor, az ötlet atyja és fõszervezõje jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt ez évtõl már
nem tud a korábbi évekhez hasonló, intenzív szerepet vállalni az akcióban.
A közgyûlés vendége volt ifjú
Csonka Pál, a régió megbízott

Lezajlott az év elsõ véradása
Április elsején és másodikán
a helyi Vöröskereszt aktivistái sikeresen bonyolították le
az év elsõ véradását.

n SZIEGL ERIKA
„Bár a karácsonyi véradószámot nem értük el, a 114 fõ
nem sokkal maradt el az akkoritól. Nagyon örülök annak,
hogy új aktivisták kapcsolódtak be munkánkba, akik fiatalok és szívvel, lélekkel dolgoznak, ami biztosítja a foly-

spenótos ételek szerelmeseit a
horgásztanyán május elsején.
Május 17-e a Vöröskereszt
Világnapja, amelyrõl egy könnyed, délutáni mûsorral emlékezünk meg a mûvelõdési házban. Szávolovics Gabriella lesz
a vendégünk, aki biztosan gondoskodni fog a jó hangulatról.
Idén sem marad el a gyerektábor. Augusztus elején a hagyományoknak megfelelõen
sok színes programmal várjuk
a gyerekeket, akikkel a Dunaparti szabadidõtáborban szeretnének eltölteni egy kellemes,
élményekkel teli hetet.“

tonosságot a dunaföldvári
csoportban.
Sikeres volt a véradó bálunk,
ahol a rendszeres véradóinknak
mondtunk köszönetet, ilyenkor
a fõ cél a szórakozás - nyilatkozta lapunknak Kuti Valéria,
a helyi szervezet elnöke.
Idei terveikrõl a következõket
mondta: „A majálison folytatjuk
Spenótfesztiválunk hagyományát. Igyekszünk minél változatosabb spenótos ételekkel kiszolgálni az érdeklõdõket. Várjuk a
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3.

vezetõje, aki Szentgyörgyvári
Károly halála után pécsi elnökként vette át õsztõl a régió irányítását. Bemutatkozásában elmondta, hogy 1999 óta önkéntesként dolgozik a szolgálatnál,
fõként pályázati területen és
programszervezésben végzett
munkát. Két éve nevezték ki a
pécsi szervezet vezetõjévé. Alaposan ismeri a földváriak tevékenységét, akik szerinte a térségben a legaktívabb munkát
végzõk közé tartoznak. Több
közös programban vett már
részt, sokszor járt városunkban.
A tavaszi régiós közgyûlés
dönt majd a területi vezetõ
személyérõl, sokak véleménye
szerint Csonka Pál esélyes a
tisztség betöltésére.

n

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

Kiválasztották a Város Borát
Március 1-jén tartotta 38.
borbírálatát a Dunaföldvári
Kertbarátok Klubja.

n SZIEGL ERIKA
A bormintákat elõzõ nap vették át az ispánházban, ahol másnap a versenyt bonyolították le a
szervezõk. A bírálatra 30 vörös,
38 fehér, 7 rosé, 1 siller, 18 otelló, 8 óvörös és 3 ófehér bor nevezett. A 105 mintát öt, hattagú
zsûri bírálta el a bölcskei Polgár
Zoltán vezetésével.
Lipták Tamás, a kertbarát
klub új elnöke nem változtatott
a megszokott forgatókönyvön,
hiszen az - ahogy elmondta -

már több évtizedes hagyomány, és nagyon jól bevált.
Polgár Zoltán zsûrielnök értékelõjében elmondta, hogy régóta figyelemmel kíséri a kertbarátok borversenyeit, és évrõl évre javulást tapasztal a borok minõségét illetõen. Ugyanakkor
fontosnak tartja azt is, hogy a hibákat, borkezelési problémákat
megismertessék a gazdákkal,
hogy a jövõben ki tudják azokat
küszöbölni.
Ami a vörösborokat illeti,
meglepõen sok aranyérem született, szám szerint tizenkettõ.
A fehérborokból nyolc, roséból
hét, otellóból három, óvörösbõl

pedig öt minta érdemelte ki az
arany minõsítést.
Vörös kategóriában Gallai
Sándor Cabernet Franc bora,

Rendkívüli testületi ülés
Dunaföldvár város képviselõtestülete március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott.

n BAKSAY ERIKA
Elsõként a Hõsök tere közpark
teljes felújítására kiírt pályázatra
beérkezett tervezési ajánlatokat
bírálta el a testület. A pályázatot
egy budapesti cég nyerte el, mely
máris elkezdte a helyszín felmérését. A Duna-part felújítási költsége 46.5 millió Ft lesz, melyet
az önkormányzat - 35%-os önerõvel - pályázati forrásból kíván
finanszírozni.
Egy másik pályázat beadásáról is döntöttek a képviselõk,
méghozzá a tájház felújítására.
A mindössze 5%-os önerõt
igénylõ pályázat 65 millió Ft-ja
nemcsak a tájház és környezetének felújítását, berendezését, de
a hozzá kapcsolódó programok
elõállítását is finanszírozná.
Halasztotta a képviselõ-testület a város térfigyelõ rendszerének kialakítására beérkezett
ajánlatokról szóló döntést. Más
térfigyelõ rendszerek mûködési
tapasztalatai alapján módosították a mûszaki paramétereket és

kozik a Limes-szövetséghez,
mellyel az ókori római védvonal
a Világörökség része lehet.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a kárpótlás révén magántulajdonba került utak státuszáról. Ezek az utak törvénybeli
módosítások révén a „telek“ fogalmába kerültek. A testület helyi rendeleteiben úgy rendelkezett, hogy ezek után az utak után
a tulajdonosoknak ne kelljen
adót fizetniük.
Az utolsó napirendben a képviselõk nem járultak hozzá a „FeldwarFest“ májusi megrendezéséhez, majd az egyebekben ideiglenes köztisztasági dolgozók felvételérõl, a szúnyogirtás feladatairól,
illetve a helyijárat útvonalának
módosításáról döntöttek.

új pályázatot írtak ki.
A kormányzati elképzeléseknek megfelelõen a Dunavíz Kft.
tevékenységét a Mezõföldvíz
Kft. vette át, vagyis a Dunavíz
Kft. végelszámolása megkezdõdik. Ennek lebonyolításához
több megkezdett pályázat és beruházás elszámolása vált szükségessé avégett, hogy az önkormányzat megtehesse a szükséges technikai lépéseket.
A következõ napirendben a
testület úttervezési szerzõdés
módosításáról döntött. Technikai okok miatt az úttervezés 3.
ütemébõl kikerült az AlsóHomokerdõ és a Felsõ-Bölcskei
út, helyettük az Attila utcát, a
Temetõ utat és az Aradi közt jelölte meg a testület.
A hetedik napirendben a képviselõk annak lehetõségét vizsgálták, átadják-e állami kezelésbe a Kanális árkot. Amennyiben
ez a lehetõség elõnyösebb lenne
a város számára, az átadás megtörténik.
Ezután a testület módosította
a Levendula Mûvészeti Egyesület telephelyeit, majd döntött arról, hogy Dunaföldvár is csatla-
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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,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

4.

fehér kategóriában pedig Kelemen Róbert Olaszrizlingje érdemelte ki a Város Bora megtisztelõ címet.
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Bemutat lak
n KISS ÉVA

A Petõfi utcán sétálva egy
szép kis táblára, középkori
hangulatot sugalló, napot ábrázoló lámpára lettem figyelmes Györkõék házának kapujánál. Kíváncsian bementem. Györkõ Lászlóné, Erika
egy kiállítást rendezett be
otthonában a munkáiból.
Gondosan készített szellemes, mûves munkákat láttam
- textilbõl készült barikákat,
tojásokat, babákat, madarakat. Ha arra járnak, nézzenek
be, érdemes! A szabadidõt
így is el lehet tölteni…
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Ne becsüljük le a
szúnyogokat!
Fenti címû szórólappal egyre
több helyen, az országos médiumokban is egyre gyakrabban találkozunk, mivel az
enyhe tél kedvezett a rovarlárváknak. A veszélyforrásokról Kõszegi Dániellel, a
NOXIOUS Kft. ügyvezetõ
igazgatójával, egészségügyi
gázmesterrel beszélgettünk.

n SZIEGL ERIKA
Duna-parti településként hajlamosak vagyunk a gyakori
szúnyoginváziót kizárólag a
folyóra fogni.
Ez jogos is, hiszen láthattuk
a közelmúlt híradásaiból, hogy
a Tisza és mellékfolyói már
most hemzsegnek a szúnyoglárváktól. A Dunán még nem
ilyen veszélyes a helyzet, de
csak idõjárás és vízállás kérdése, hogy a lárvák itt is elérjék a
kritikus számot.
Az utóbbi években javult az állami (önkormányzati) gyakorlat a szúnyog gyérítés területén.
Így igaz, és remélem, hogy a
jövõben is jut erre pénz, ami
kellõ hozzáértéssel párosul.
A hozzáértésen ütemérzékre
is gondolok. Amikor egy nemzedék már kikelt és lerakta a
lárváit, azoknak is bizony az a
tulajdonságuk, hogy kikelnek.
Bár abban igazad van, hogy a
témával foglalkozó szakemberek, minta ébredeznének „csipkerózsika álmukból“.
Sok ismerõsöm, rokonom folyópartoktól távoli településeken él. Ennek ellenére ugyanúgy panaszkodnak a szúnyogokra, mint mi.
Igen, mert a közvetlen lakókörnyezetünkben is sok a veszélyforrás. Kellõ odafigyeléssel azonban sokat javíthatunk a helyzeten. Ereszcsatorna például nem csak a kertes
házakon van. Sokan nem fi-

gyelnek oda a tisztántartásukra. Ha ezekben megáll a víz,
ott nagyon sok szúnyog fog
szaporodni.
Divatosak a kerti tavak, medencék. Ezeket pedig pont
azért építik, tartják, hogy mindig tele legyenek vízzel.
Két generációnyi szúnyog is
kifejlõdik bennük. De vannak
ma már olyan szelíd kezelési
módok, amelyek megakadályozzák a lárvatelep kialakulását. A tavakban érdemes aranyhalakat tartani, hiszen fõ táplálékforrásuk a szúnyoglárva. A
medencékbe (és tavakba is)
ajánlom például a Culinex tablettát, ami csak a szúnyoglárvákat pusztítja el, a medence környéki hasznos rovarokra és
persze az emberre veszélytelen.
Kertes házakban muszáj füvet
nyírni. Sokan azonban nem
tudják, hogy az árokba dobott
nyiradék is kedvez a szúnyogok szaporodásának.
Optimális hely a szúnyogoknak, még aszályos idõ esetén
is. Bár a teteje elszárad, az alján lévõ nedvesség elég a lárvák fejlõdéséhez.
Gyerekkoromban mindig felfogtuk az esõvizet mosásra, takarításra. A vízdíjak emelkedésével ez újra divat lett.
Nincs is ezzel semmi baj. Takarjuk le az edényeket, hiszen
ma már kapható olyan sûrû
szövésû szúnyogháló, ami
megakadályozza, hogy a nõstény szúnyogok petét tudjanak
rakni a tárolóedényekbe.
Egyébként a cserépalátétekre
és kaspókra is érdemes odafigyelni, azokban is sok lárva tenyészik.
Pár évvel ezelõtt maradék
építõanyagokat takartam le
fóliával. A kora nyári idõszakban vettem észre, hogy
micsoda „élettér“ keletke- Ü

Pályázat

Helyiségek bérbevételére
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ
bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz.
alatti (Autóbusz pályaudvar) I.
71,4 m2, II. 55,8 m2, III. 16,53
m2 és IV. 82,7 m2 alapterületû
üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.220
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014.
május 5. (hétfõ) 10 óra.
2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 122 m2
alapterületû
üzlethelyiség
(volt játékterem).
Kikiáltási
ár:
13.220
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idpontja: 2014.
május 5. (hétfõ) 11 óra
3. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 88 m2
alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.220
Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2014.
május 5. (hétfõ) 1030.
4. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 42 m2 alapterület
üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.220
Ft/m2/év+Áfa.
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Licitálás idõpontja: 2014.
május 5. (hétfõ) 9 óra.
5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti (volt Tourinform
Iroda) 34,48 m2 alapterület
üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.220
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014.
május 5. (hétfõ) 1130.
Részletes pályázati kiírások: 2014. március 24. és
2014. április 25. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 9-12
óráig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig és P: 9-13 óráig).
A licitálások helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. Városfejlesztési és Mûszaki
Iroda tárgyalóterme.
Az ingatlanokról további
információt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2., Tel.: 75/541-558).
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Ü zett a hepehupákban felgyûlt vízben.
Ezért is érdemes néhány mozdulattal lerázni, lecsurgatni a vizet
a fóliáról. A szúnyogmennyiség

érdekében próbáljuk meg az ilyen
helyeket is szárazon tartani.
* * *
A téma, amirõl beszélgettünk, az idõsebb nemzedékek

számára nem újdonság. Ahogy
a mondás tartja „nincs új a nap
alatt“. Kõszegi Dániellel egyetértettünk abban, hogy a
következõ
beszélgetésünk

Hetven éve történt
1944. március 19-én hazánkat
megszállta a német hadsereg;
Sztójay Döme lett a miniszterelnök. A magyar zsidók deportálásának terveit és az ehhez kapcsolódó jogszabálytervezeteket Endre László és
Baky László államtitkárokkal
egyeztetve nyújtotta be a kormányhoz. Az intézkedésekhez
Horthy kormányzó szabad
kezet adott kormányának.
Német részrõl Adolf Eichmann volt a fõ szervezõ, alakulata 150-200 fõbõl állt. A
zsidótlanítási akciót a magyar
hatóságok közremûködésével
hajtották végre. Elkobozták a
zsidó tulajdonban lévõ gépkocsikat, telefonokat, zsidók
nem dolgozhattak a közigazgatásban, kizárták õket a színi- és képzõmûvészeti kamarákból, ügyvédként, újságíróként nem folytathatták tevékenységüket, nem mehettek
keresztényekkel együtt színházba, moziba, kitiltották
õket a strandokról, külön élelmiszerjegyet kaptak, korlátozták utazási lehetõségeiket.
Az 1944. évi 1240. számú miniszterelnökségi rendelet a
zsidók megkülönböztetõ jelzésérõl határozott.
„A jelen rendelet hatálybalépésétõl kezdõdõen minden 6.
életévét betöltött zsidó személy - nemre való tekintet
nélkül - köteles házon kívül
felsõ ruhadarabjának bal
mellrészén, jól láthatóan varrással 10X10 cm átmérõjû
szövet, selyem- vagy bársonyból készült, „kanárisárga“
színû, hatágú csillagot viselni.
1944. április 5. Sztójay Döme
miniszterelnök“

azokról a szelíd technikákról
szól majd, melyeket a mai kor
ismeretei lehetõvé tesznek és a
környezettudatosabb jövõ felé
visznek.
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itt. A Braun fatelepnél (késõbb egy házaspárhoz az Ilona utcátsz-iroda a Kossuth utcán) is ke- ba. Vizet vittem nekik, tüzelõt
restük a gyerekeket, õket sem hordtam be, amit egy gyerek
találtuk otthon. Az iskola abla- meg tudott csinálni. Adtak
kában láttuk õket, de az ablakot pénzt vagy enni. Amikor kitetnem nyithatták ki, beadni sem ték a sárga csillagot, a néni kilehetett semmit. Az utcában ál- küldött: menjél, aranyoskám,
ló, ma a Czobor ház, nagy kapu- neked nem szabad bejönni!
aljába lehetett beadni ételt a ré- Tudták mi lesz a sorsuk. Négy
szükre, meg a templom kapujá- vagy öt nap múlva a gettóba
ba vittek sokan
élelmet. Átnézték
Berger Imre
Erzsébet tér 20.
az õrök, belekutatCsilléri Imréné
Kossuth tér 3.
tak a csomagokba,
Deutsch Ferenc
Rákóczi utca 10.
de megengedték,
Deutsch József
Rákóczi utca 10.
hogy bevigyék. Az
Erõs Lajos
Kossuth Lajos utca 28.
ismerõsöknek kikiHorváth Józsefné
Flórián utca 9.
abáltak a gettóban
Klopfer Izidor
Felsõ fok 7.
lévõk, ki mit hozMárkus Jenõ
Jókai utca 1.
zon,
segítették
Pál Mór
Kossuth tér 2.
egymást az embeRévész Sándor
Rákóczi utca 10.
rek. Jóban volt itt
Patron Henrik Kossuth Lajos utca 10.
mindenki a zsidókRosenfeld Lajos
Flórián utca 9.
kal, nem tapasztalSchmelcz Fülöpné
Kossuth tér 2.
tam olyasmit, hogy
Schvarz Soma Blümerhuber utca 22.
szidták volna õket.
Stark Ignác
A.: Barocsay kaLászló Margit
lapos házának kertBöhm Salamon
je a Petõfi utcán
Buxbaum Bernátné
szomszédos volt a
gettóval. Nagy Laci onnan tudott beszökni, kellett költözniük. Utána hallotgyógyszert vitt rendszeresen a tam az öregektõl, hogy elvitték
bent lévõknek. A helyi csend- õket. Kegyetlen módon viselõrök tudtak róla, de szemet kedtek velük.
hunytak felette, figyelmeztetB.: Valamikor áprilisban- máték, mikor ne menjen, amikor jusban kellett a gettóba menniidegen õrszemélyzet volt szol- ük a zsidóknak, és június lehegálatban. Tavasszal vitték a get- tett, amikor elvitték õket. Desztóba a zsidókat, júniusban pedig kakerítésünk volt, mi gyerekek
gyalog ki kellett menniük a vas- anyámmal együtt leselkedtünk a
útállomásra. Elõbb a Téglaház rések között. A Paksi utcán, a
utcai téglagyárba zárták õket a menet elején mentek a csendtéglagödörbe. Néhány napra õrök, elöl jött Baumgartner
oda vitték õket, majd a vasútra, Toncsi bácsi, láttuk Roznai dokahol vagonokban elszállítottak tort, megsirattuk õket. Elõször a
mindenkit. Az emberek megsi- csendõrlaktanyába vitték õket
ratták õket, amikor az utcán (ma Szent András Otthon), azment a menetük.
tán a téglagyári sárgagödörbe.
C.: Tavasszal volt ez. Én Akkor még az út mellett egy
rendszeresen jártam zsidókhoz, mély árok volt a laktanya ke- Ü

A gettósítási akciót Budapest
kivételével az ország egész területén néhány hét alatt végrehajtották. 1944. április közepe és július eleje között több
mint 170 gettóba 437 ezer embert zsúfoltak össze.
A rendeleteket Dunaföldváron is végrehajtották. Néhány
idõs ember emlékezik a gyerekként átélt vagy a szüleiktõl
hallott eseményekre.

nKISS ÉVA
E.: A gettó a volt Lázár háztól
a zsidó iskoláig vezetett felfelé
a Kossuth Lajos utcán. Az iskola udvarán állt egy zsinagóga,
ami 1945-ben aknát kapott, s le
kellett bontani. Az azzal szemben lévõ ház udvarán állt az ortodoxok zsinagógája, egy fa kupolás épület. A nagy dongaboltozat csillagokkal volt kifestve,
gyerekként nekem majdnem
jobban tetszett, mint a kõtemplom. A zsinagóga körül hatalmas, 70-80 cm átmérõjû törzsû
hársfák álltak, oda jártunk a polgári iskolából virágot szedni. A
zsidó gyerekekkel ugyanúgy
összejártunk, mint a reformátusokkal vagy a katolikusokkal.
Sokszor voltam ott, nem volt
köztünk ellentét.
Otthon a felnõttek beszéltek a
gettóról. Úgy emlékszem, amikor a törvény életbe lépett, két
héten belül itt is megalakították
a gettót. Be voltak zárva oda az
emberek, nem volt szabad kijönniük. Összeszedték õket, onnan tudtuk, hogy ott vannak,
hogy amikor a Rákóczi utcán
kerestük a Deutsch Jani bácsit
meg a fiát, a havert, aki velünk
egy idõs volt, a szomszédok
mondták, hogy már nincsenek
6.

Ü rítése tövében. A kerítésen
volt egy deszka csapóajtó. Arra
emlékszem, Földi Pista és Mezei Pista barátommal este vittünk egy kis szalonnát, kolbászt, kenyeret. Nem tudom kinek adtuk, csak a kezeket láttuk.
Roznai doktor, a szegények
orvosa alacsony ember volt, ma
is elõttem van… Mi szegények
voltunk, én mindig beteg voltam, soha nem fogadott el semmit. A zsidók általában jószívû
emberek voltak. A Baumgartner
Toncsi bácsi olyan kedves volt!
Amikor egyszer vak apámat vezettem a községházára, visszafelé behívott minket és pénzt
adott. Gabonakereskedõ volt,
az üzlete helyén van most az
áruház. Ez nem volt egyedi eset,
nem mulasztotta el soha, mindig adott öt, hat, vagy tíz pengõt. Nem kértünk soha, magától
adta.
Volt több zsidó osztálytársam, akik közül senki sem jött
haza. Adler bácsi rongykereskedõ volt, a Paksi utcán laktak.
Döme, a fia jó barátom volt,
mindig pikkeltünk, jól tudott
dobni - mindig õ nyert, õ sem
jött vissza. A Kéri utcán, ahol a
nagyszüleim laktak gyakran
megfordultam. Egy nagy fa állt
a téren, ott szoktunk barátaimmal összejönni: Wirt öcsivel,

nekik vegyes boltjuk volt a Kereszt utcánál, a Szigeti gyerekekkel, Gallai Lajossal. Nem
foglalkoztunk azzal, ki zsidó,
nem hatott a propaganda ránk.
C.: Itt Földváron, amikor kitették õket a lakásokból többen
mentek szekérrel, kocsival kipakolni a holmijukat, aztán néhány hét után meg visszavitették a csendõrök. Kapzsiak voltak a földváriak, de voltak olyanok is, akik eldugtak üldözöttet,
s ameddig lehetett segítették.
Szemét világ volt…
D.: Én nem voltam itthon, de
tudom, hogy megjelent a lakásunk elõtt egy fuvaros, zongorát
akart bevinni hozzánk, valaki
küldte… Anyám kikérte magának - mit képzel -, kidobta a
zongorával együtt.
E.: A lakásokat lezárták, hogy
mit vittek el, mit sem, azt nem
tudom. Gondolom a zöme ott
maradt. Amikor az oroszok bejöttek, kiürítettek bennünket, a
Paksi utca 26-ba költöztünk,
mert a papa mûhelye ott volt.
Ebben a házban lakott Klein
Aladár festõ, egy szoba- konyhás lakásban. Ide költöztünk.
Juliska néniék rendben, tisztán
hagytak ott mindent, úgy mentek el, mint akik holnap hazajönnek. A gettóból végighajtották õket Kossuth utcán, a piac-

téren, a Paksi utcán keresztül a
vasúthoz. Két bevásárlószatyornyi holmit vittek magukkal,
annyit, amennyit kézben el tudtak vinni, amit nem bírtak, maradt. Ahogy sírva mentek az utcán, a földváriak oda-odaszaladtak hozzájuk, az ismerõsök
elbúcsúztak. Sokan szerették a
Deutschokat,
Schwarzokat,
Kohnékat… Vittek nekik vizet,
élelmet, amit tudtak, adtak nekik. Csendõrök kísérték õket,
három csendõr volt Földváron,
és a községházának volt két
rendõre.
Az én apámnál tanult Adler
Döme. Apja handlé volt, ócskavassal, ronggyal foglalkozott. A
papa mûhelyével szemben laktak. Amikor a háború elõtt nem
sokkal fölszabadult a Döme,
épület- és géplakatos lett, a rabbi összehívta a tehetõsebb zsidókat és a papának is szólt,
hogy menjen el. A szertartáson
egyszerûen felszólította õket,
segítsék Dömét. Megmondta, a
gyerek végre felszabadult, el
kell indítani az életbe. Cecén kinéztek neki egy házat,a rabbi
megmondta mennyibe kerül,
mennyi pénz kell az üzlet felszereléséhez, a szerszámok vásárlásához. Az apja nem tudta
segíteni, elég volt, hogy kitaníttatta, etette. Ezért felsorolta, ki-

Kovács Gyulára emlékezünk
Száz éve, 1914. március 16-án
született Dunaföldváron Kovács Gyula, aki évtizedeken
keresztül meghatározó egyénisége volt Dunaföldvár iskolai életének és 1988. május
26-án bekövetkezett haláláig
köztiszteletnek örvendõ lakója városunknak.

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Kovács Gyula Kovács Lajos
hentes és Nagy Vilma házasságából született. Elemi és polgári iskoláit Dunaföldváron végezte, ezután 1935-ben a Kalo-

csai Római Katolikus Érseki
Tanítóképzõ Intézetben népiskolai tanítói oklevelet szerzett.
1936-tól két évig a Dunaföldvári Római Katolikus Egyháztanács foglalkoztatta javadalmazás nélküli tanítóként. A
következõ évben a dunaföldvári községházán kapott munkát,
ahol kisegítõként alkalmazták.
Ezt követõen a Pécsi Püspökség segéd osztálytanítónak,
majd 1942-ben rendes osztálytanítónak nevezte ki. Ugyanebben az évben behívták katonának, és 1944 decemberéig tel-

Kovács Gyula

jesített katonai szolgálatot. A
második világháború befejeztével megszervezte az oktatást
7.

nek mennyi pénzt kell fizetnie:
Braun fakereskedõnek 20 pengõt, szõke Kohnnak 40 pengõt,
Somló Manónak 70 pengõt…
Másnap estig kellett letenniük a
pénzt, s azt is mondta nekik,
hogy a gyerek majd minden évben törleszt. Összeadták a
pénzt, a papa is hozzájárult a segélyhez. Döme tán másfél-két
évig dolgozhatott, és elõször
mesterének fizette vissza a tartozását.
Az összetartást, egymás segítését, megbecsülését - ezt kéne
megtanulni tõlük mindenkinek,
hogy a történelem ne ismétlõdhessen meg soha.

n

a Bölcske utcai iskolában,
1948-ig a kántori teendõket is
ellátta.
Idõközben megnõsült, felesége Benedek Erzsébet, házasságukból két gyermek született: Gyula (1942) és Zoltán
(1944), mindkét fia pedagógus
lett.
1950-ben az I. számú Állami
Általános Iskola igazgató-helyettese lett, a Rákóczi utcai iskolában dolgozott tovább. Három év múlva igazgatóvá nevezték ki, ezt a funkciót 1974ig, nyugdíjba vonulásáig látta
el, közmegelégedésre.
Számos elfoglaltsága mellett
folyamatosan képezte ma- Ü

Ü gát: 1952-ben a Pécsi Pedagógiai Fõiskola természetrajzföldrajz szakos magántanulója
lett, itt szerzett általános iskolai
tanári diplomát 1954-ben.
Közéleti tevékenysége sokszínû volt: évtizedekig tagja
volt a Községi (Nagyközségi)
Tanács Végrehajtó Bizottságának, az ifjúságvédelmi és
oktatásügyi bizottság munkáját segítette, részt vett a Dunaföldvári Kertbarátok Klubjának megalapításában, szervezésében.
2001-ben a Város Napján
Nagy Gáborné polgármester

így méltatta a Dunaföldvár
Díszpolgára (posztumusz) kitüntetés átadásakor:
„Kovács Gyuszi bácsi neve
már életében fogalommá vált.
Következetes szigorral, szeretettel igazgatta az iskola ügyeit.
Tevékeny, sokak számára példamutató életét 1988-ban fejezte be. A posztumusz Dunaföldvár Díszpolgára kitüntetés
méltó elismerése áldozatos élete munkájának“.
Sírja a Fehérvári utcai temetõben van.
Kitüntetések, elismerések:
Az „Oktatásügy Kiváló Dol-

gozója“.(1968 és 1974)
A „Munka Érdemrend“
bronz fokozata (1975)
Tanácsi munkáért (1975 és
1980)
Posztumusz Dunaföldvár
Díszpolgára (2001)
Fõbb munkái:
Kovács Gyula: Környezeti
kultúránk helyzete. Dunaföldvár Nagyközségi Tanács VB.
1986
Kovács Gyula: Dunaföldvár
története és iskola ügye 1945ig. Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár, Helytörténeti Gyûjtemény

10 éves az Ördögszekér
Táncegyesület
2004-ben alakult meg városunkban az Ördögszekér
Táncegyesület. Tagjai az elmúlt tíz év állomásait idézték
fel jubileumi gálamûsorukon
2014. március 29-én.

n BALOGH EMESE
Az egyesület gyökerei
2003-ba nyúlnak vissza, ekkor kezdett Rabóczki Anikó
táncpedagógus néptáncot tanítani Dunaföldváron. Az induló, nyolcfõs gyermekcsoport létszáma gyorsan gyarapodott, majd egy baráti társaságból felnõtt, a cserkészek
kezdeményezésére pedig ifjúsági csoport is alakult. A mai

lyeken megélhették a közönség elismerését és szeretetét
az egyesület tagjai.
Gördül a szekér címmel készült a tízéves, jubileumi gálamûsor. A táncok koreográfiáját a mûvészeti munkát irányító házaspár - Rabóczki
Anikó és Appelshoffer János
- mellett Rémi Tünde és
Czuppon Péter készítette,
utóbbi tánctanárként két éve
a gyermekcsoport munkáját
is irányítja.
A nagyérdemû minden
múltból felidézett képhez,
filmbejátszáshoz egy új táncot, koreográfiát kapott ajándékul a táncegyesület tagjaitól, akik ily módon is jelezték:
az Ördögszekér az elmúlt tíz
évben jelentõs utat tett meg, s
újabb célok felé gördül tovább.

napig három csoportban tanulják, õrzik a népi hagyományokat az Ördögszekér táncosai, s õsszel tervezik egy
újabb gyermekcsoport indítását.
A táncosok létszáma változó - tudtuk meg Appelshoffer
János mûvészeti vezetõtõl -,
jelenleg 43-44 fõ vesz részt
rendszeresen a próbákon. Az
elmúlt tíz esztendõ fontos állomásaiként tartják számon a
táncházakat, a magyarországi
és külföldi táborozásokat, melyek nagyon jó közösséggé
kovácsolták össze a tagokat,
és természetesen az önálló esteket - ezekbõl öt is volt -, me-

n
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Forrás:
Kovács Zoltán (fia) édesapjáról írt életrajza - eredeti okiratok alapján.
Kovács Gyula (fia) szóbeli
közlései.
Irodalom:
Név nélkül: Másfél évtized =
Tolna Megyei Népújság, 1965.
december 10.
Sziegl Erika: Posztumusz
Dunaföldvár Díszpolgára Kovács Gyula = Dunaföldvári
Part - Oldalak, 2001. március
(A szócikk a Földvári tabló
II. kötetében jelent meg 2011ben.)

n

Kedves
Földváriak!

Április 15-én (kedden) 10
órától újra fogadja látogatóit
a dunaföldvári Tourinform
iroda.
Szolgáltatásaink:
– információ magyar, angol német nyelven az ország
látnivalóiról, nemzeti parkokról, régiónk természeti és
épített örökségeirõl, szállásés vendéglátóhelyekrõl, térségünk
rendezvényeirõl,
gyógy- és wellness szolgáltatásairól, közlekedésrõl,
hasznos tudnivalókról,
– a településünkre érkezõ
külföldi és belföldi vendégek
érdekvédelme,
– idegenvezetés elõre bejelentkezõ csoportok számára,
– térségünk idegenforgalmi adatainak gyûjtése, frissítése,
– helyi idegenforgalmi kiadványok szerkesztése,
– országos és regionális
kiadványok terjesztése,
– idegenforgalmi szakos
hallgatók munkáinak mentorálása.
Irodánk hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 17 óráig tart
nyitva.
Sziegl Erika irodavezetõ

Sikerek a Magyar László
Gimnáziumban
Márciusban nemzetközi, országos és megyei versenyeken
is sikeresen szerepeltek a Magyar László Gimnázium diákjai.

n BALOGH EMESE
Márciusban lezajlott a Kõrösi
Csoma Sándor Nemzetközi
Földrajzverseny döntõje, ahol a
gimnázium versenyzõje, Farkas
Beáta 10.a osztályos tanuló ki-

emelkedõ teljesítménnyel, nagyon szoros küzdelemben III.
helyezést ért el. Felkészítõje
Bognár Zoltán tanár úr volt.
Bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
országos döntõjébe földrajz
tantárgyból Csizmadia Dóra
11.a osztályos tanuló, Horváth
Balázs tanár úr tanítványa. A
döntõt április 16-án rendezik
meg Budapesten.

Levendulás tavaszköszöntés
Két teltházas elõadáson, tavaszköszöntõ gálamûsorral
léptek a nagyérdemû elé a
Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola néptánc tanszakos növendékei 2014. március 23-án a mûvelõdési házban.

n BALOGH EMESE
Az elõadásokon az iskola
mind a hat tánccsoportja be-

mutatkozott - tudtuk meg
Molnárné Miklán Jolántól, az
intézmény vezetõjétõl. A nézõk sárközi, moldvai, rábaközi, somogyi és kalocsai táncokat, illetve játékfûzést láthattak, melyek koreográfiáját
Iker Józsefné és Molnárné
Miklán Jolán készítette, a fellépõ gyerekek ruháinak elkészítésébe pedig a szülõk,
nagyszülõk is bekapcsolód-

Komoly sikert ért el Kõbányai Dénes 8.a osztályos tanuló
a Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny országos döntõjében. A megyei
forduló megnyerése után Dénes - Bogár Judit tanárnõ tanítványa - az országos döntõben a
VI. helyen végzett.
Újabb elsõ díjakat tudhat
magáénak Fafka Borbála 8.a
osztályos tanuló, Bogár Judit
tanárnõ tanítványa, aki megnyerte a bátaszéki Cikádor Általános Iskola által rendezett
Jékely Zoltán szavalóversenyt
és a Duna-melléki Petõfi Sán-

dor szavalóversenyt. Ugyanitt
Pálfi Anna 7. a osztályos tanuló, Kernné Rujder Erzsébet tanítványa harmadik helyezést
ért el.
Garamvölgyi Boglárka és Jakab Szabina 11.b osztályos tanulók, az „Én Pannóniám“ országos szavalóversenyen bronz
minõsítést kaptak. Felkészítõ
tanáruk Ekecsi Erzsébet tanárnõ volt.
A paksi katasztrófavédelmi
kirendeltség ifjúsági versenyét a
gimnázium csapata - Baranya
Sarlott, Hatala Judit, Pápa Kitti,
Sipor Petra - III. helyen zárta.

tak: õk hímezték a cifra és
ókalocsai jelmezeket.
Az intézményvezetõ elmondása szerint a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncosai a közeljövõben több fesztiválra is készülnek: a Cinege
és a Gólya csoport Komlón
vesz részt a Dél-Dunántúli
Gyermek Népmûvészeti Találkozón, mely minõsítõ fesztivál
is, a legkisebbek, a Tengelic
csoport tagjai pedig a Baracsi
Néptáncfesztiválon
lépnek
majd színpadra.

A néptánc tanszak mellett népszerû a kézmûves tanszak is a mûvészeti iskolában. Marótiné
Szeleczky Mária és Bakos András
tanítványainak munkáit idén is, egy
tanévet lezáró tárlaton láthatják
majd a szülõk és az érdeklõdõk.

n
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Találmány-bemutató a
kertbarát klubban
Március 31-én a kertbarát
klub vendége Endrõdi János
feltaláló volt, aki gyökéritató
találmányával
ismertette
meg az érdeklõdõket.

n SZABADOS SÁMUEL
A találmány maga ásványi
õrleményekbõl elõállított, szarvacska tésztához hasonló alakú
készítmény, mely a talajban a
gyökerek mellé helyezve fejti
ki hatását. Alapfunkciója, hogy
képes hosszabb ideig tárolni a
nedvességet,
amennyiben
azonban nagy mennyiségû víz
jut a talajba, akkor levegõt is

tárol a gyökerek mellett. Az
eszköz kötõanyagai a talajban
levõ gombák és baktériumok,
melyek a szerkezet falára telepednek, a víz mellett tehát
szerves anyagokat is képes tárolni, ezáltal biztosítja a növény egyenletes fejlõdését.
A gyökéritató alapanyagaiból
adódóan 2-3 év múlva elbomlik a
talajban. Teljes egészében környezetkímélõ, ezért már a
biogazdálkodók is használják.
Aszályos idõszakban a vízmegtakarítás kb. 50%-os a segítségével.
A bemutatott készítmény fõleg kertekben, parkokban, cse-

Endrõdi János

repekben alkalmazható hatékonyan. Két éve került forgalomba, gazdaboltokban lehet hozzájutni.
Magyarországon kívül már
több országban is ismert a találmány, melyrõl mind az ag9.

rár, mind a környezetvédelmi
szakemberek elismerõen nyilatkoznak. Sikerét mutatja,
hogy egy szakmai világkiállításon elsõ díjat nyert, itthon pedig a Szent István Egyetem
Klíma Tanácsa különdíjjal jutalmazat feltalálóját.

n

A Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár programjai
A 120 éve elhunyt Xantus János etnológusra, utazóra,
néprajztudósra, a pesti Állatkert elsõ igazgatójára emlékeztek a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban az
Anyanyelv Világnapja alkalmából megrendezett vetélkedõn.

n BALOGH EMESE
Tomon Adrienn, a városi
könyvtár vezetõje volt az ötletgazdája a két éve elõször megrendezett vetélkedõnek. Azóta
már hagyománnyá vált, hogy
az Anyanyelv Világnapján az
általános iskola 5. osztályosai
részt vesznek a könyvtár munkatársai - Bertalanné Bóka
Zsuzsanna és Tomon Adrienn által szervezett vetélkedõn.
A csapatverseny idén is elõ-

zetes feladattal indult: egy
mappát kellett készíteniük a
versenyzõknek, illetve a
könyvtárosok által megadott
állatszereplõkkel mesét kellett
írniuk.
A megmérettetés további
fordulói már a könyvtárban
zajlottak; ezek során számot
adtak a gyerekek a klasszikus
magyar népmesékkel kapcsolatos ismereteikrõl, megmutatták
könyvtárhasználati jártasságukat.
Tomon Adrienn elmondása
szerint a kisdiákok nagyon
ügyesen felkészültek. A verseny gyõztese az „Eccarvúak“
csapata lett: Bencze Liza, Kiss
Zsuzsanna és Sipos Dominika.
A Berze- Nagy Ilona Városi
Könyvtár munkatársai a következõ foglalkozásokon az

Irodalmi kávéház
2014. április 1-jén dr. Kiss
Árpád gyógyszerész, mûfordító volt a Rátkay László
Irodalmi Kávéház vendége a
Marcipán cukrászdában. Ez
alkalommal Chimamanda
Ngozi Adichie Az aranyló fél
napkorong címû regényét ismerhették meg a jelenlévõk;
melyet magyarra dr. Kiss
Árpád fordított.

n BALOGH EMESE
A mára már világhírû, nigériai származású írónõ
könyve 2006-ban jelent meg
Amerikában, s egy csapásra
nagyon nagy népszerûségre
tett szert. Szerzõje elnyerte
az Orange -díjat, az Egyesült
Királyság egyik legrangosabb irodalmi díját, a The
New Yorker irodalmi magazin pedig a húsz legjobb, 40
év alatti kortárs szerzõ közé

sorolta az 1977-es születésû
írónõt.
Adichie mûve 2013 végén
jelent meg magyarul dr. Kiss
Árpád fordításában. A regény
témája egy szerelmi négyszög: két ikerlány és családjuk viszontagságai a biafrai
polgárháborúban.
Izgalmas, tanulságokkal teli
utazásra vállalkozik az, aki a
történet olvasásába kezd.
Megismerheti a varázslatos,
színekkel teli Nigériát, melyet
pokollá változtat a polgárháború, képet kap az 1960-as
évek nigériai társadalmának
ellentmondásairól, melynek
gyökere az óriási kulturális és
gazdasági különbözõségekben
rejlik.
Dr. Kiss Árpád alig egy hónap alatt fordította le a kötetet, mely a szekszárdi Séd
Nyomdában készült. A fordító

óvodásokat szólítják majd
meg: a vízhez kapcsolódó témahéten természetfilmeket
vetítenek, meséket olvasnak
és lexikális ismereteket adnak
át a legkisebbeknek.
Április 11-éhez, a Magyar
Költészet Napjához kapcsolódva családi versmondó délutánt
tartanak majd a könyvtárban,
ez alkalommal a harmadik oszazóta már Adichie újabb regényén, az Americanah címûn
dolgozik, melynek fõszereplõje egy Nigériából Amerikába költözött lány, akinek újra
kell tanulnia az életet, hogy
beilleszkedhessen új hazájába.
(Az aranyló fél napkorong
címû könyv rövidesen kapható
lesz a Kossuth Lajos utcai
könyvesboltban. a szerk.)
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tályosokat és szüleiket várják
közös verselésre.
Április 12-éig látogatható
Kirchné Máté Réka Erdély arcai címû fotókiállítása, melyet
majd az ovisok legjobb rajzaiból összeállított tárlat követ a
könyvtár folyosógalériáján.

n

dr. Kiss Árpád

Önálló estre készül
Appelshoffer János
Önálló táncszínházi elõadás
bemutatójára készül Appelshoffer János, a Honvéd Táncszínház táncosa, az Ördögszekér Táncegyesület vezetõje.

n BALOGH EMESE
A Nemzeti Kulturális Alap
által kiírt pályázat elnyerése
adta meg a lehetõséget, hogy
egy régi álmát valósíthassa
meg Appelshoffer János: hiva-

tásos táncosokkal önálló, táncszínházi elõadást készít, melynek koreográfusa és rendezõje
is egy személyben.
Nem elõzmények nélküli ez
a fajta alkotómunka Appelshoffer János pályáján, hiszen a
Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon korábban már
díjat nyert hivatásos táncosok
által bemutatott koreográfiáival: négy párra összeállított somogyi táncával második helye-

zést, gyimesi koreográfiájával
a folklorisztikai hitelesség különdíját nyerte el.
Készülõ, „Bár emlékezete
maradjon meg“ címû táncszínházi darabjának témája a
hivatásos táncos létének
szépsége és keserûsége. A
darab fõszereplõje idõs, elfeledett mûvészként idézi viszsza élete emlékeit, állomásait
a színház és a néptánc eszközeivel.
Appelshoffer János és alkotótársa, Novák Péter - aki a
szövegeket írta és a szerkesztõi munkákat végezte - együtt
gondolkodva, együtt alkotva

mutatják be darabjukban,
hogy mennyire méltatlanul
kezelik, kezeljük ma Magyarországon az egykor híres, hazánk számára elismerést szerzõ mûvészeket, alkotókat,
sportolókat.
Az elõadás szólistája Lányi
Attila, Harangozó Gyula-díjas
táncmûvész. A darabban hat
pár lép színpadra, köztük Kovács Zoltán, dunaföldvári táncos is.
Appelshoffer János táncszínházi darabjának bemutatója
2014. április 28-án lesz a budapesti Vasas Mûvészegyüttes
székházában.

egyes elkészített darab egyedi
munka, amely tükrözi készítõje
fantáziáját,
stílusérzékét,
ügyességét. Mindemellett közösségi élményt is nyújt, ahol
az együttmunkálkodás révén
különbözõ mintákat, elnevezéseket, technikai trükköket ad-

nak tovább egymásnak a foltvarrók.
Akik szeretnének bekapcsolódni a helyi klub munkájába,
minden héten csütörtökön délután négy órától találkozhatnak
a tagokkal a mûvelõdési házban.

n

Ismét összegyûltek a foltvarrók
Március 29-én évtizedes hagyományának megfelelõen a
Dunaföldvári Foltvarró Klub
közös varrásra hívta testvérklubjait.

n SZIEGL ERIKA
A találkozóra nemcsak a környezõ településekrõl, hanem
távolabbi régiókból is érkeztek
foltvarrók. Kilenc óra körül
meg is telt a mûvelõdési ház
szépen feldíszített kisterme,
ahol a helyi klub tagjai finom
szendvicsekkel és házi süteményekkel kínálták vendégeiket.

Erdély arcai
Április 12-ig látható a
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban Kirchné Máté
Réka Erdély arcai címû fotókiállítása.

n BALOGH EMESE

Kirchné Máté Réka nem ismeretlen a földváriak számára.
2013 februárjában a Rátkay
László Irodalmi Kávéház vendége volt, V. Gänszler Beátával mutatták be közösen készített Képes mesék, mesés képek
címû kötetüket.

Az idei közös varrás új színfolttal bõvült, a tagok ridiküljeibõl ízléses kiállítás fogadta az
érkezõket. Az egybegyûlteket
Pataki Dezsõ igazgató és
Györkõ Lászlóné Erika, a klub
vezetõje köszöntötte,
A foltvarrást régen a szegénység, a szükség hozta létre,
ma már egészen más a funkciója. Bár a varrógépek és a speciális eszközök elterjedésével sokat változott a technika, a foltvarrás mégis inkább hobbiként,
mint iparágként létezik. Éppen
ez az elõnye is, hiszen minden
A márciusban megnyílt
könyvtári tárlatra ötven képet
hozott el erdélyi útjai során készített fotói közül a bonyhádi
fotós, aki elmondta, hogy egyegy fotótúra során háromezer
képet is készít.
Több oldalról is megismerhetik a folyosógaléria látogatói a
fotós Kirchné Máté Rékát: életképei, tájképei, természetfotói
egyaránt láthatók a kiállításon.
A kiállított munkák a riportfotó,
szociofotó mûfajába tartoznak; a
digitális technikával elkapott
pillanatokon utólag már nem
alakít megörökítõjük.

n
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Mûködik a szakosztályunk
Dunaföldváron
A Duna közelségében népszerû
sport a kajakozás, a kenuzás és
a sárkányhajózás. Dunaföldváron is ismerik a vízi sportokat
ûzõk, kedvelõk Sziklenka
Lászlót, akit bemutatkozásra,
visszaemlékezésre kértem.

nWOLLNER PÁL
„Kenu az életem, megmaradtam mindig nevelõedzõnek. A
mai napig mûködik a szakosztályunk Dunaföldváron, két segítõmmel dolgozunk csak kenuban - meséli Sziklenka László.
Hatvan éve vagyok a víz szerelmese. 1935. július 13-án születtem Budapesten, és ott kezdtem el kenuzni az akkori városi
tanács klubjában. Akkor tizenhat
éves voltam, az Eötvös Gimnáziumba jártam, és ott jöttek toborozni a vízi sportra. Végre kiszabadultam a kõ környezetbõl, a
szabadban voltam és olyan társaságba kerültem, ami nekem akkor nagyon megfelelt.
Kajakkal kezdtem, majd be
kellett szállnom a tízes kenuba,
akkor ez volt a fõ versenyszám.
Megszerettem, sikereket értünk
el párosban is. De megroppant a
derekam súlyzózás közben, így
nem tudtam folytatni a kenuzást. Ekkor elhatároztam, hogy
a fiatalságot fogom nevelni és
edzõ leszek. Idõközben 1959ben megnõsültem, a feleségem
akkor válogatott tornász volt.
Építettek
egy
modern
vízitelepet a Népfürdõ utcában,
megpályáztuk és elnyertük a
gondnoki állást a vízitelepen a
feleségemmel együtt.
Közben bejártam édesapám
szabóságába segíteni, kitanultam ezt a szakmát, aztán a rám
maradt szabóságot vittem tovább. Késõbb fõiskolára jártam
a feleségemmel együtt. Én vezetõedzõ lettem, a feleségem
testnevelõ tanár a Kaffka Margit Gimnáziumban.

Olyan
jól
ment
az
edzõsködés, hogy a nagyklubok
között harmadik lett a BSE,
ahol én voltam. Aztán jött a tragédia, voltam versenyzõ, segédedzõ, edzõ, vezetõedzõ, és 24
év után közölték velem, hogy
januártól nem kötnek velem
szerzõdést. 1975-ben így a huszonnégy évi munkám befejezõdött.
Ezután elkerültem Gyõrbe
kenuszakág- vezetõnek. Ott
voltam tíz évig, minden évben
adtam ifiválogatottat. Tíz év
után ott megszüntették a vízi
szakosztályokat.
Állást kerestem, és Szolnokon találtam számomra megfelelõt. Másfél éve voltam itt,
amikor jött az információ, hogy
Pakson Hajba Antal Dél-Koreába akar menni, de csak akkor
engedik el, ha talál maga helyett
edzõt. Ez 1987-ben volt. Két hét
után Tónió elment, és átadott
nekem negyvenkét versenyzõt,
köztük Hoffmann Ervint. Felkészítettem Ervint a belgrádi ifjúsági világbajnokságra, ahol két
páros számban és egyéniben is
világbajnok lett.
Elkezdtem toborozni az általános iskolákban, és nyolcvannégy gyereket sikerült meggyõznöm, hogy jöjjön le a
vízitelepre. Akkor lett kész a
tanuszoda, vittem a gyerekeket
úszásoktatásra is. Negyvenketten lejöttek kenuzni is, olyan sokan voltak, hogy nem tudtam
egyszerre mindenkinek hajót
adni. Aztán Tónió visszajött, és
ezután én foglalkoztam az ifjúsági csoporttal. Az egyik versenyzõm, Kozmann Gyuri anynyira megtanult evezni, hogy
serdülõben sorra nyerte a versenyeket, háromszoros ifjúsági
Európa-bajnok lett Lengyelországban.
Amikor Tónió megint kapott
külföldi állást Hongkongban,

Fotó: Wollner Pál
Sziklenka László

ismét rám maradt a szakosztály.
Megmaradtam végig nevelõedzõnek. Amikor Gyurit elvitték, és úgy gondoltam, nekem is
mennem kell Paksról.
2003-ban elmentem Velencére, onnan Dunaföldvárra, és ott
toboroztam fiatalokat. Elkezdtünk dolgozni, és két-három
éven belül hoztuk az eredményeket, az anyagi támogatásunk
is megoldott volt. Amikor azonban jött a gazdasági válság megszûnt az anyagi támogatásunk.
Majd újból kezdtem toborozni, és a mai napig mûködik a
szakosztályunk Dunaföldváron,
két segítõmmel dolgozunk csak
kenuban.
Két gyerekem van, a fiam
László szintén vízi sporttal foglalkozik Gyõrben, a lányom
Gabriella Pesten a nõi szabóságot tanulta ki, és egy divatcégnél õ készíti a mintadarabokat.
A sárkányhajózás a fiam révén került be hazánkba 1999ben. Kiépítettek egy versenyrendszert, megvolt a tíz klub,
köztük Paks is, és megalakítottuk a sárkányhajó-szövetséget,
amit a mai napig hárman vezetünk. 1997-ben mentem el
nyugdíjba innen Paksról, de csináltam tovább az edzõséget,
másodállásban.
Akikre büszke vagyok és a saját neveléseim Foltán Laci, aki
1980-ban Moszkvában volt
olimpiai bajnok, Frey Oszkár,
aki 1976-ban a montreali olimpián kétszer harmadik volt és
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persze Kozmann Gyuri, aki a
2004-es athéni és a 2008-as pekingi olimpián bronzérmet
nyert.
Arra vagyok még nagyon
büszke, hogy életemben nagyon
sok fiatalt megtanítottam a
mozgásra, annak szeretetére,
nemcsak a kenura, hanem próbáltam õket a szépre, a jóra nevelni, és a legtöbb neveltem
diplomás lett.
Azt üzenem a mai fiataloknak, minél többet mozogjanak,
minél többet legyenek a levegõn, a napfényen, legyenek
céljuk az életben és kenuzzanak.“
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Bajnokesélyes
a kézilabda
csapatunk
Második helyen áll városi
kézilabda csapatunk a
Bács-Kiskun és Tolna megyei csapatokat magába
foglaló regionális kézilabda bajnokságban.

n SZABADOS SÁMUEL
A négy tavaszi forduló
mindegyikét megnyerte csapatunk. Az õszi elsõ helyezett Miklós KC- tõl pontokat
vontak el szabálytalanságaik
miatt, így a tavaszi lista vezetõje a Kecskeméti Fõiskola csapata, mely 27 ponttal
vezeti a tabellát. Csapatunk
25 ponttal a második helyen
áll. A hátralevõ mérkõzéseken tehát megvan az esélyünk a bajnoki cím megszerzésére is.
Márciusi eredmények:
Dunaföldvár-Miklós KC
32:31
Dunaföldvár-Tiszakécske
32:21
Dunaföldvár-Soltvadkert
31:22
Bácsalmás-Dunaföldvár
24:28

Takarító akciót
szerveztek a
horgászok
Régi hagyomány már a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület életében, hogy a fõszezon
kezdete elõtt kitakarítják,
rendbe teszik a horgásztanya
környékét. Idén március 23án került erre sor Kiss Lajos
Csaba egyesületi elnök elmondása szerint több mint nyolcvanan dolgoztak ezen a napon
a Kis-Duna partján.

n SZABADOS SÁMUEL
Az utóbbi évek 50-60-as létszámaihoz viszonyítva ez rekordot jelent. Sokan érkeztek
családostól, és feltûnõen sok
volt a fiatal. A kellemes, tavaszias idõnek és a sikeres mozgósításnak köszönhetõ a nagy
létszám.

A nap során padokat telepítettek, horgászhelyeket alakítottak ki nemcsak a tanya környékén, hanem a dunaegyházi
szakaszon is. Összegyûjtötték a
zöldhulladékot, a törmeléket, a
szemetet, kijavították a technikai eszközöket.
Az egyesületi elnök beszámolt arról, hogy egy az agrárágazati szervezetek számára
kiírt pályázaton 300 ezer forintot nyert az egyesület. Ezt elsõsorban tájékoztatási és reklámeszközökre lehet fordítani. Reális esélyt látnak arra is, hogy
elnyerjék azt a több millió forintos pályázatot, melybõl az
épületet lehet felújítani. Az
1950-es években épült halász-

tanya szinte teljes felújításra
szorul. Ki kell cserélni a nyílászárókat, az elektromos- és a
vízvezeték rendszert is.
A fõszezon a dunaföldvári
horgászoknál az április 13-ai
horgászversennyel kezdõdik.
Az idõpontot a korábbi évekhez képest kissé elõbbre hozták, hogy a tavaszi nyárfa pehelyhullás ne legyen zavaró. A
békés halfogó verseny után
májusban a harcsafogó verseny
következik, majd a gyerekhorgászok megmérettetésére kerül
sor.
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Bircsár Ferenc
1932-2014
Rövid betegség után
2014. március 9-én elhunyt
Bircsár Ferenc, a volt
ÁFÉSZ
fõkönyvelõje.
Utolsó útjára családtagjai,
tisztelõi, szõlõszomszédai
2014. március 21-én kísérték a Fehérvári utcai
temetõbe. Béke poraira!

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Felkészülési verseny az
országos bajnokság elõtt
A DSTE motocross szakosztálya évek óta március végén
tartja helyi versenyét, melynek célja az áprilisban kezdõdõ országos bajnokságra való
felkészülés.

nSZABADOS SÁMUEL
Ifj. Ráthgéber László szervezõ szerint nagy volt az érdeklõdés a földvári bemelegítõ futam

iránt. Bárki nevezhetett a versenyre, aki a technikai elõírásoknak megfelelt. 64-en álltak
rajthoz a délelõtt során, a nagy
részvételi arány az idõjárásnak
is köszönhetõ volt, kellemes,
napsütéses tavaszi idõ várta a
résztvevõket és az érdeklõdõket.
Az ország távoli településeirõl,
például Gyõrbõl, Pécsrõl is érkeztek versenyzõk.

Az enyhe téli idõjárás kedvezett a motorosoknak, viszonylag korán el lehetett
kezdeni az edzéseket. Több
résztvevõ említette, hogy februárban már motorra ült s a
futamok során is tapasztalni
lehetett, hogy a versenyzõk
többsége már edzésben van.
A földvári motorosok szerint jókor jött az edzés, hiszen
a következõ hetekben többen
indulnak országos versenyeken, és néhányan Romániában
is rajthoz állnak rangos európai futamokon.

Mint más technikai sportágban, itt is folyamatos a fejlõdés. Az utóbbi években jelentek meg a négyütemû injektoros motorok, a földvári
futamon is többen már ilyen
típusokkal vettek részt. Áruk
elérhetõ és biztonságosak.
A biztonságtechnikai felszerelések is folyamatosan
fejlõdnek, noha e téren a
technika mellett továbbra is
meghatározóak az emberi tényezõk, például a rutin és a
megfontoltság.

ságait, kilátogatott a helyi focicsapat bajnoki mérkõzésére.
Közvetlen, barátságos embernek ismerték a helybéliek.
Hosszan elhúzódó betegsége
sajnos véget vetett földvári látogatásainak. Halála után két évvel
Dunaföldvár városa és a Tolna
Megyei Labdarúgó Szövetség állíttatta az emléktáblát annak az
épületnek a falán, melyben 1982es hazatérése után több hétig la-

kott. A tábla avatásán megjelent
felesége Erzsébet asszony, valamint volt csapattársai Grosics
Gyula és Buzánszky Jenõ.
Városunk lakói, sportolói azóta minden évben április 1-jén
koszorúzással tisztelegnek az
olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes, valamint a Reál
Madrid színeiben háromszoros
BEK gyõztes labdarúgó és sikeres edzõ emléke elõtt.

tartásra törekedtek. Próbálkozásaink ellenére sem tudtunk
gólt szerezni, 1:0-ás vereséget
szenvedtünk. Ifistáink 2:2-es
döntetlent értek el.
A második fordulóban a tabella utolsó helyén álló Faddot fogadtuk. Mindenki gyõzelemre
számított, s a papírforma érvényesült. Fölényünket sikerült
gólokra váltani: Molnár az elsõ
félidõ végén, Fehér a második
félidõ közepén talált a hálóba.
2:0-ás gyõzelmünkkel zárult a

forduló. A fiatalok 5:0-ás gyõzelemmel zárták a mérkõzést.
A következõ fordulóban tolnai vendégszereplésünk igazi
meglepetést hozott. Az elsõ félidõ 15. percében büntetõhöz jutottak a házigazdák, melyet értékesítettek is, ráadásul a szabálytalankodó játékosunkat a játékvezetõ kiállította. Emberhátrányunkkal folytatódott a találkozó. A tolnaiak vezetésük tudatában mérsékelt lendülettel játszottak, mi pedig igyekeztünk Ü
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Puskás Ferencre
emlékezett a város
Április elsején, a világhírû
labdarúgó születésnapján kis
ünnepség keretei között a
belvárosban lévõ emléktáblánál emlékeztek a dunaföldváriak Puskás Ferencre.

n SZABADOS SÁMUEL
A városvezetés nevében Takács Zoltán képviselõ, a Magyar Labdarúgó Szövetség
képviseletében
Ráthgéber
László, a Holler UFC színeiben
pedig Schulteisz Norbert edzõ
és az U7-es korosztály ifjú focistái helyezték el az emlékezés virágait az emléktáblánál.
Az ünnepi beszédben rövid
ismertetés hangzott el Puskás

Ferenc sikerekben gazdag életútjáról és dunaföldvári kapcsolatairól. Családi kapcsolatai által már az 1950-es években
többször megfordult városunkban. Barátokat szerzett, kilátogatott a focicsapat edzéseire.
Városunk sporttörténetének talán legrangosabb eseménye
volt, hogy lehozta egy barátságos mérkõzésre klubját, a Budapesti Honvédot, mely akkor
tele volt világsztárokkal.
Emigrációs évei után, 1982ben Puskás Ferenc elsõ útja
Dunaföldvárra, felesége rokonaihoz vezetett. Késõbb is
többször megfordult városunkban, felelevenítette régi barát-

Ötven százalékos a DFC
márciusi teljesítménye
Két gyõzelem és két vereség
focicsapatunk eddigi tavaszi
teljesítménye.

n SZABADOS SÁMUEL
Március 8-án Tamásiban
kezdték a tavaszi szezont a
földvári fiúk. Az erõviszonyok
nagyjából kiegyenlítettek vol-

tak, két azonos képességû csapat küzdelmét láthatta a közönség. Az elsõ félidõ utolsó perceiben szerzett vezetést ellenfelünk védõink figyelmetlenségének köszönhetõen.
A folytatásban aktívabb volt
a játékunk, többet támadtunk.
A házigazdák viszont a labda-
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Ü szervezetten védekezni. A
félidõben nem esett már gól. A
második 45 percben a játék hasonlóan kezdõdött, de csatáraink felismerték a lehetõséget,
hogy a vendég védelem sebezhetõ. Ennek tudatában a stabil
védekezésbõl gyors ellentámadásokat indítottunk. Széles és
Berényi góljaival emberhátrányunk ellenére két gólt szereztünk, s meglepetésre 2:1-re
gyõztünk. Az elõmérkõzésen a
tolnai fiatalok 1:0-ra gyõztek.
Március 30-án Õcsény volt a
vendégünk. A mérkõzés sok
gólt és fordulatot hozott. Ellenfelünk mögöttünk állt a tabellán,
ezért magabiztosan kezdtünk, és
az elsõ félidõben 2:0-ás vezetéshez jutottunk. Vezetésünk tudatában kissé elbizakodottan folytattuk a játékot. A vendégek
egyik játékosát kiállították, vendégeink ennek ellenére a félidõ
végére kiegyenlítettek. A második játékrészben az õcsényiek
tudatos játékuk következtében
újabb két gólt szereztek. 2:4 -es
állásnál a 86. percben Széles
góljával alakult ki a 3:4 -es végeredmény. Az ifjúsági csapat
látványos játékkal 6:1-es gyõzelmet aratott.
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A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17
óráig történõ
rendelési ideje

2014.04.04. Dr. Palkó Ágnes
2014.04.11. Dr. Móricz Zoltán
2014.04.18. Dr. Hallai Róbert
2014.04.25. Dr. Englert Rolland

Soros hirdetés

Keressük egy fiatal, kistermetû, tacskószerû, keverék kutyus gazdáját. Kedves
játékos állat. Ha valaki
örökbe fogadná, megtalálható a Tavasz utcában. Keresse Stingli doktornõt,
vagy hívja a +36/ 30 859
10-89-es telefonszámot.
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Mûvelõdési
Központ
Április

Dunaföldvár 25 éves várostörténeti kiállítás
az elõtérben
ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK 14 ÓRA
Versmondó verseny
ÁPRILIS 12. SZOMBAT,
15:00-18:00
Húsvéti játszóház Bettivel
és Dórival
ÁPRILIS 13. VASÁRNAP 17 ÓRA
Bödõcs Tibor önálló estje
ÁPRILIS 26. SZOMBAT 18 ÓRA
Zsigec musical gála
ÁPRILIS 27. VASÁRNAP 17 ÓRA
„Táncra perdül
Dunaföldvár“
Táncgála a Tánc Világnapja
alkalmából
ÁPRILIS 30. SZERDA 18 ÓRA
Anyák napi nóta és operett
gála a Duna-parton
Fellép: Szávolovics Gabriella és Madarász Katalin,
Szóka Júlia, Dócs Péter
MÁJUS 1. 10 ÓRÁTÓL
Majális a Duna-parton - 10
éve az EU tagjaként.
Spenótfesztivál a Vöröskereszt szervezésében.
Földvári húsgombóc-leves
az óriás kondérban - 1000
adag(!).
Fluor Tomi mûsora
KINYITJA KAPUIT A
VÁR: ÁPRILIS 15-TÕL
Idõszaki kiállítások megnyitója
„Mesterségünk címere“ dunaföldvári kézmûvesek
kiállítása a Fafaragó Galériában
www.foldvarivar.hu

Rendõrségi
hírek
BÛNÜGY: Korábban is elõfordultak és a közelmúltban is
két bûncselekmény történt, ami
iskolákhoz kötõdik. Fiatalok
ellen folyik eljárás: testi sértés,
rendbontás miatt, amit az iskolában követtek el. Felhívjuk a
szülõket, foglalkozzanak többet, beszélgessenek problémás
gyermekeikkel! Figyelmeztessék õket tetteik következményeire (büntetés, esetleg sérülés), az alapvetõ viselkedési
normák betartására!
Az elmúlt hónapban megtartották az év elsõ vásárát, ami
szerencsére különösebb gond
nélkül zajlott. Volt néhány kisebb értékben elkövetett lopás,
ami az ismételt rendõrségi felhívások ellenére következett
be. Nyitott táskákból kisebb
pénzösszegeket és iratokat
emeltek el a tolvajok. Ahol
nagy a tömeg, ott sajnos megjelennek a zsebtolvajok is. Sokan magukkal viszik összes
iratukat, sõt bankkártyájukat a
ráírt pin kóddal együtt, aminek
a pótlása nem könnyû és nagyon sok pénzbe kerül. Legyenek óvatosabbak, és figyeljenek mások értékeire is! A rendõrség a polgárõrséggel együtt
biztosította és a késõbbiekben
is biztosítani fogja a vásár
rendjét.
A múlt hónapban több betörõbanda került rendõrkézre, ellenük folyik az eljárás. Azóta
betörés nem történt körzetünkben.
Többször elõfordultak kisebb értékû bolti- és falopások,
melyeket helyi gyerekek, fiatalkorúak, felnõttek, sõt idõs
emberek követtek el. Ellenük a
rendõrség szabálysértési õrizetet is elrendelhet, (pl. ha viszszaesõk) Szekszárdon lecsukhatják az elkövetõt.
Sokan meglepõdnek, amikor
a rendõrök felkeresik õket la15.

kásukon, és elõvezetéssel élnek. Ez azért történik, mert korábban valamilyen szabálysértést követtek el, és a többszöri
felszólítás ellenére sem fizették
be a büntetést. Ilyen esetben elrendelik az illetõ letöltendõ
büntetését, sõt ki kell fizetnie
az elõvezetés költségeit is, ami
sokszor nagyobb összeg, mint
a kiszabott szabálysértési bírság.
SZABÁLYSÉRTÉS: Húsvétkor a rendõrség fokozottan
ellenõrzi a gépjármûvel közlekedõket. Vegyék komolyan
a KRESZ szabályát: vagy vezet, vagy iszik! A O tolerancia vonatkozik a kerékpárosokra, de még a lovaskocsit vezetõkre is.
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ÁPRILIS

11. péntek

9 hónap letöltendõ
12. szombat 18 óra

Pulykaland
18. péntek 18 óra

Reszkessetek kutyaütõk
19. szombat

Saint-Tropezben történt
25. péntek

Nagytudásúak
26. szombat - a vetítés
elmarad

Zsigec Musical gála
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek, az ettõl eltérõ idõpontokat
külön feltüntetjük. Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
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KULTURÁLIS EGYLET
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SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS
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