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Június elsõ vasárnapján nagy-
szabású rendezvénynek adott
otthont a várudvar. A duna-
földvári Levendula Alapfokú
Mûvészeti Iskola és az Ördög-
szekér Néptánc Egyesület
Antanténusz elnevezéssel regi-
onális fesztivált szervezett a 6-
14 éves korosztályú gyerme-
kek számára, hogy néptánctu-
dásukat bemutathassák. Ti-
zenhárom település 18 együt-
tese lépett színpadra közel 600
résztvevõvel. 

nSZIEGL ERIKA

Örvendetes tény, hogy a ha-
táron túlról, a Vajdaságból -

Gombosról, Óbecsérõl és
Magyarkanizsáról - is érkeztek
táncosok. Matókné Kapási Júli,
a zsûri elnöke (a szekszárdi
Bartina Néptánc Együttes ve-
zetõje) nagyra értékelte, hogy a
csoportok saját térségük tánca-
it hozták, ellentétben az oly
gyakori, kelet-magyarországi
táncdömpinggel szemben. Örö-
mét lelte a somogyi táncokban
és a kalocsai, egészen fiatal
gyermekek példaértékû moti-
váltságában. Kiemelte, hogy a
csoportok életkori sajátossága-
iknak megfelelõ táncokkal jöt-
tek, ami azért fontos, mert fizi-
kailag és mentálisan is a leg-

többet tudták kihozni a produk-
ciókból. Egyben dicsérte a ren-
dezvény célját, melyet Appels-
hoffer János így fogalmazott
meg: „a rendezvénynek külö-
nösebb apropója nem volt, azt
szerettük volna, hogy a sok fel-
nõtt fesztivál mellett ez a kor-
osztály is lehetõséget kapjon a
rengeteg munkával járó tevé-
kenységének bemutatására.“ 

Molnárné Miklán Jolán, a
Levendula Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola igazgatója elmondta,
hogy sok olyan feladattal járt a
szervezés, amelyre nem is gon-
doltak. Hogy mégis zökkenõ-
mentesen zajlottak a progra-
mok annak köszönhetõ, hogy a
„falu apraja-nagyja“ összefo-
gott és segített.

A délelõtti próbákat délután
az elõadások követték, az ép-

pen nem fellépõ csoportok tag-
jai pedig íjászkodhattak és kéz-
mûves foglalkozások is kísér-
ték a rendezvényt. A fellépések
percre pontosan követték egy-
mást, de az utolsó három pro-
dukció elõtt megjött a menet-
rendszerû esõ, így a program a
sportcsarnokban folytatódott. 

A szervezõk köszönetet
mondanak Dunaföldvár Város
Önkormányzatának az anyagi
támogatásért, az általános is-
kola és a gimnázium diákjai-
nak és dolgozóinak, a mûve-
lõdési ház munkatársainak, a
helyi Vöröskereszt aktivistái-
nak, a Vár Étterem dolgozói-
nak, a helyi íjász csoportnak,
a kézmûveseknek és minden
szülõnek, hozzátartozónak,
aki a rendezvény sikerét biz-
tosította. n

Antanténusz
gyermek néptáncfesztivál

Kõszegi Dániel gázmester
szúnyog és rovarirtó vállal-
kozása méltán nevezhetõ
országos szinten is az egyik
legdinamikusabban fejlõdõ
cégnek ebben a szakmá-
ban. 

nSZABADOS SÁMUEL

A tulajdonos igyekszik a
legmodernebb technikákat be-
szerezni, a legújabb eljáráso-
kat alkalmazni. Fordulópontot
hozott számára az idei eszten-
dõ is. A hagyományos vegyi
szúnyogirtás mellett fokoza-
tosan alkalmazza a biológiai
beavatkozást, mely során a
tenyészhelyeken még lárva ál-
lapotban pusztulnak el a vér-
szívók, nincs idejük kifejlõd-
ni. Ez a módszer új technikai
eszközöket igényel, melyek
bizony költségesek. Kõszegi
Dániel ezért mocsárjáró gépe-
ket szerzett be, melyekkel el
tud jutni a lárvák tenyészhe-
lyeire. 

Tudományos módszerekkel,
biológusok segítségével derítik
fel a mocsaras vagy nyílt vízfe-
lületeket, a munka során légi
felvételeket is igénybe vesz-
nek. Alaposságra van szükség,
a teljes lefedettségre kell töre-
kedni, mert ha bizonyos vízfe-
lületek kimaradnak, ott bizony
szaporodik a szúnyog. 

Dr. Szepesszentgyörgyi
Ádám biológus több mint két
évtizede foglalkozik a témá-
val. Szeged környékén, a Ti-
sza mentén alkalmazták elõ-
ször a biológiai beavatkozást,
mely során baktérium által
termelt fehérje endoxint jut-
tattak a vizekbe, ami a lárva
tápcsatornájába jutva a pusz-
tulását okozza. Az eljárás kör-
nyezetkímélõ, a hatóanyag ki-
zárólag a szúnyoglárvákra ká-
ros, más élõlényekre nem. Az
eljárás elterjedése forradalma-
síthatja a szúnyogirtást, meg-
szûnhetnek a nyáresti szú-
nyograjzások, szúnyogfelhõk,

eltûnhetnek a kellemetlen sza-
gú vegyi anyagok. 

A beavatkozást a szakember
szerint otthon, házilag is lehet
alkalmazni kerti tavaknál, me-
dencéknél, víztároló kádak-
nál. Kõszegi Dániel és Dr.
Szepesszentgyörgyi Ádám a
paksi önkormányzatnak már
bemutatták az új eljárást. A
polgármester és a testület
nagy érdeklõdéssel fogadta a
bemutatót, és valószínû, hogy
szerzõdést is kötnek a szak-
emberekkel.  Reméljük, hogy
Dunaföldvár is nyitott lesz az
új és hatékony eljárásra. n

Szúnyoglárva irtás biológiai
beavatkozással

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Petrovics Józsefné

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Kõszegi Dániel Dr. Szepesszentgyörgyi Ádám
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A Váradi Metál Kft-ben folyó
magas színvonalú szakmai
oktatói tevékenységet ismerte
el újonnan alapított díjával a
Tolna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara.

nBALOGH EMESE

A Váradi Metál Kft. - koráb-
ban Burg Metál Kft. - 1993-
ban alakult, Dunaföldváron
1994 májusában indította a ter-
melést. A kétmegyés cég ma
már több mint száz embert fog-
lalkoztat dunaföldvári, dunapa-
taji és géderlaki telephelyén.
Gépipari beszállítóként elsõ-
sorban Németországban,
Ausztriában, Svájcban és Hol-
landiában találhatók meg ter-
mékei, de a Váradi Metál Kft.

név a hazai piacon sem isme-
retlen. 

A cég tanulóképzéssel a helyi
szakiskola támogatása céljából
14 éve kezdett el foglalkozni.
2009-ig a szerkezetlakatosok,
azt követõen már a hegesztõk
szakmai képzését is felvállalták
a kft. munkatársai. A náluk ta-
nuló szakiskolások a legmoder-
nebb technikákat sajátíthatják el,
hiszen Váradi Gábor, a kft. tulaj-
donosa nagy hangsúlyt fektet ar-
ra, hogy üzemei versenyképes-
ségét a korszerû technológia te-
lepítésével is megõrizze, s rend-
szeresen fejleszti az oktatásban
alkalmazott eszközparkot is -
legutóbb egy négymillió forin-
tos hegesztõ-szimulátor került a
tanmûhelybe. 

Az eltelt évek során közel
200 tanulót iskoláztak be - Tol-
na megyében egyedülállóan
magas létszámban képeznek itt
szakiskolai tanulókat -, 85 szá-
zalékuk szakmunkás bizonyít-
ványt is szerzett. Problémát je-
lent azonban, hogy nagyon so-
kan azonnal pályaelhagyókká
válnak, vagy külföldre mennek
munkát vállalni.

Jelenleg három kiváló szak-
ember, szakoktató irányítja a he-

gesztõk, szerkezetlakatosok
szakmai képzését a Váradi Me-
tál Kft-ben, azonban ketten már
nyugdíjasok, így hosszú távon e
területen biztosítania kell a kft.
vezetõjének az utánpótlást.

Váradi Gábor a díjat a Vára-
di Metál Kft-ben folyó szakok-
tatói munka erkölcsi elismerés-
ként értékeli, melyre a kollégák
munkájával és az elért eredmé-
nyekkel a cég dolgozói rászol-
gáltak. n

Díjjal ismerték el a
Váradi Metál Kft.
oktatótevékenységét

Májusban zajlottak a Ma-
gyar László Gimnázium és
Szakiskola szakiskolai tago-
zatán a végzõs diákok vizs-
gái. Két szakma képviselõi
mérették meg tudásukat a
vizsgabizottságok elõtt: az
élelmiszer és vegyi áru el-
adók, valamint a szerkezetla-
katosok. 

nSZABADOS SÁMUEL

A tanév befejezése után az is-
kola konzultáció keretei közt
biztosított felkészülési lehetõsé-
get a végzõsöknek. Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna tagozat-
vezetõ-helyettes szerint ezzel a
lehetõséggel éltek is a végzõsök,
sokan látogatták az elméleti fel-
készítést és a gyakorlati foglal-
kozásokat, melyeken próba-
munkákat is lehetett készíteni. 

A vizsga idén még moduláris
rendszerben zajlott, írásbeli,

szóbeli és gyakorlati feladatok-
ból állt. A vizsgázók között
volt, aki már érettségizett, s
voltak, akik második szakmá-
juk megszerzésére törekedtek.
Az tagozatvezetõ szerint a diá-
kok többsége tisztességesen
felkészült a vizsgákra, jól sike-
rültek az elméleti és a gyakor-
lati feladatok.

Az elhelyezkedési lehetõsé-
get mérlegelve a Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna szerint a
szerkezetlakatosok mindegyike
rövid idõn belül munkahelyet
talál. Helyben, Dunaújváros-
ban vagy Pakson a nagyüze-
mek, vagy kisebb vállalkozá-
sok folyamatosan keresnek la-
katosokat. Van olyan diák, aki-
nek már most biztos munkahe-
lyet ígértek, ez is mutatja, hogy
keresett a lakatos szakma. 

A bolti eladóknál problémát
jelent, hogy a multi üzletek

gyakran csak 4-6 órás állásokat
hirdetnek, itt nyilván a fizetés is
kevesebb. A végzõsök e szak-
mában is hosszabb-rövidebb idõ
után el tudnak helyezkedni. 

Fazekas Tibor a Kereskedel-
mi és Iparkamara képviseleté-
ben volt a vizsgabizottság tagja
a szerkezetlakatosoknál. Dicsé-
rõ szavakkal illette a földvári
diákokat. A hat tanuló felké-
szültségrõl tett bizonyságot,

amely mögött az iskolában zaj-
ló színvonalas munkára lehet
következtetni. A diákok komo-
lyan vették a vizsgát - mondta -,
gyakorlott mozdulatokkal vé-
gezték az egyes munkafáziso-
kat. A vizsgabiztos kiemelte,
hogy az ilyen felkészültséggel
rendelkezõ szakemberek iránt
nagy a kereslet az iparban, a fi-
ataloknak így nem lesz gond-
juk az elhelyezkedéssel. n

Keresett a lakatos szakma

Váradi Gábor
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… a Nobel-békedíjas alapító
orvos-üzletemberre, Jean
Henry Dunantra emlékeznek
világszerte.

nSZIEGL ERIKA

Dunant a napóleoni háborúk
sebesültjeinek szenvedését lát-
va határozta el, hogy megala-
kítja a Vöröskereszt elõdjét,
amely az 1860-as években még
bizottságként mûködött. Õ ve-
zette be az azonosító jelvénye-
ket, amelyekkel az elesettek
személyazonosságát meg tud-
ták állapítani, de harcolt a rab-
szolgakereskedelem és a hadi-
foglyokkal való kegyetlen bá-
násmód ellen is. A sors iróniá-
ja, hogy Dunant élete végén
szegénységben, nélkülözésben
élt, adományokból tartotta fent
magát. Tevékenységéért 1901-

ben kapott Nobel-békedíjat;
1910 október 30-án halt meg
Heidenben.  

Magyarország 1881-ben
csatlakozott a mozgalomhoz,
a világnapot 1948. május 18-
án, százhúsz évvel születése
után tartották meg elõször.
Azóta a világ közel kétszáz
Vöröskereszt és Vörösfélhold
szervezetének több mint egy-
millió önkéntese és munkatár-
sa tart megemlékezõ ünnepsé-
geket.

A Vöröskereszt tagadhatat-
lan elõnye, hogy meg tudta
õrizni függetlenségét minden
politikai hatalommal és lobbi-
val szemben. Nem véletlen,
hogy a legelzártabb diktatúrák-
ba (pl. Észak- Korea) is been-
gedik képviselõiket. Ma már a
XXI. század kihívásainak is

meg kell felelniük, - nemcsak
egészségügyi és karitatív, ha-
nem katasztrófavédelmi fel-
adatokat is ellátnak. (Jó példa
erre a tavalyi kora nyári dunai
árvíz, ahol a Vöröskereszt akti-
vistái minden érintett települé-
sen jelen voltak.)        

Kuti Valéria, a szervezet he-
lyi elnöke is fontosnak tartja,
hogy minden évben megemlé-

kezzenek az alapítóról. Idén
május 18-án délután az általá-
nos iskolások adtak egy rövid
mûsort a mûvelõdési házban,
majd Szávolovics Gabriella
nóta- és dalénekes szórakoztat-
ta aktivistákat. A megemléke-
zés méltó befejezéseként a he-
lyi csoport megkoszorúzta a
Duna- parti I. világháborús em-
lékmûvet. n

A Vöröskereszt világnapján

Gyura Péter gyûjtõmunká-
jának köszönhetõen a Hes-
sen tartománybeli Fulda
mellõl egy kamionnyi ado-
mány érkezett a dunaföld-
vári máltai szervezet számá-
ra.

nBALOGH EMESE

Jákli Viktor, a helyi csoport
vezetõje elmondta, hogy ez
alkalommal városunk önkor-
mányzata is az ügy mellé állt:
vállalta a fuvarozás költségei-
nek kiegyenlítését.

Németországból a ruhane-
mûk mellett ágynemûk,
gyógyászati segédeszközök
és termékek érkeztek a sze-
retetszolgálat helyi raktárá-
ba. A közel négytonnás rako-
mányt a Vöröskereszt helyi
szervezetével és a Napsugár
Idõsek Otthonával osztja
majd meg a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi szer-
vezete. 

Jákli Viktor elmondása sze-
rint a szállítmányra nagy szük-
sége volt a helyi csoportnak,
mivel az országos központ je-
lenleg szünetelteti a németor-
szági adománygyûjtést. Ezzel a
szállítmánnyal azonban helyi
viszonylatban továbbra is biz-
tosítani tudják a rászoruló,
mintegy 250-300 család szá-
mára a támogatást. n

Máltai segélyadomány Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-
testülete május 27-én tartotta
soros ülését, melynek napi-
rendjén 20 nyilvános ülésen
tárgyalandó téma szerepelt.

nBALOGH EMESE

Az elsõ napirendben a képvi-
selõk beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd megis-
merték a Dunavíz Víz- és Csa-
tornamû Üzemeltetõ Kft. 2013.
évi mérlegét és eredmény-ki-
mutatását, és elfogadták a
2013. évi mérlegét 74.521 e Ft
mérleg fõösszeggel és 19.146 e
Ft veszteséggel. Ezt követõen a
testület elfogadta a Dunaföld-
vári Dunaparti Idegenforgalmi
Zrt. 2013. évi mérlegét
123.778 e Ft mérleg fõösszeg-
gel és 1.736 e Ft veszteséggel,
továbbá a kft. rövid nevét
„Dunaföldvári Dunaparti Kft.“
elnevezéssel határozta meg.

A képviselõk módosították
a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa-Paks települések
(madocsai agglomeráció)
szennyvízelvezetésének és
szennyvízkezelésének fejlesz-
tõ önkormányzati társulás
Társulási Megállapodását,
majd döntöttek arról, hogy a
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Társulást
2014. december 31-i idõpont-
tal megszüntetik, és a „Gyer-
mekjóléti Szolgálat“ feladata-
it 2015. január 1-jétõl a Nap-
sugár Integrált Szociális In-
tézmény Alapellátási Központ
Duna utca 13. sz. alatti telep-
helyéhez helyezik. A képvise-
lõ-testület felkérte a Napsugár
Integrált Szociális Intézmény
vezetõjét, hogy a 2014. szep-
tember havi ülésre készítse
elõ a NISZI alapító okiratá-
nak, SZMSZ-ének, szakmai
programjának módosítását
tartalmazó okiratokat.

A képviselõk módosították
a Dunaföldvár- Bölcske-
Madocsa MikrotérségiÜ
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Óvoda és Bölcsõde alapító
okiratát, illetve megtárgyalták
az óvoda és bölcsõde 2014.
szeptember 1-jétõl induló cso-
portjai számára vonatkozó
elõterjesztést.

Döntöttek az önkormányzat
tulajdonában álló Dunaföld-
vár Kossuth L. u. 4. szám alat-
ti ingatlan 5 év határozott idõ-
re való bérbeadásáról iskola
mûködtetése céljából, majd a
Dunaföldvári Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat részére
100.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ mûködési tá-
mogatást  nyújtottak a  nem-
zetiségi napi rendezvényének
megtartásához.

A képviselõk elfogadták a
2014. évi képviselõi tiszteletdí-
jak civil szervezetek számára
történõ felajánlása miatti költ-
ségvetési elõirányzat módosí-
tását, majd a „Pincék, üregek
veszély-elhárítási munkái
Dunaföldvár közigazgatási te-
rületén“ tárgyában úgy döntöt-
tek, hogy városunk közigazga-
tási területén a pincék, üregek

veszély-elhárítási munkáira ke-
retszerzõdést kötnek a Habbe-
ton Kft.-vel.

A testület engedélyezte a
2014. évi költségvetésben biz-
tosított - összesen bruttó
10.000 e Ft - pénzügyi keret
felhasználását, illetve további
2.963 e Ft-ot biztosított a Szent
Flórián tér burkolatépítés illet-
ve csapadékvíz elvezetés I. üte-
mére, és felhatalmazta a pol-
gármestert a vállalkozói szer-
zõdés aláírására a legkedve-
zõbb ajánlattevõvel, a SPR
TERRA 2006 Kft-vel.

A képviselõ-testület engedé-
lyezte a 2014. évi költségvetés-
ben biztosított pénzügyi keret
felhasználását 13.884 e Ft ösz-
szeg erejéig a Magyar László
Gimnázium udvarán található
kézilabda pálya felújítására és
a csapadékvíz elvezetésére, va-
lamint felhatalmazta a polgár-
mestert a vállalkozói szerzõdés
aláírására a legkedvezõbb aján-
lattevõvel: a GMZ TERV Kft-
vel.

A képviselõk úgy határoztak,

hogy a Pannónia Ethanol Zrt.
kérelmére a dunaföldvári
0607/1, 0583/1, 0583/14,
0583/12, 0583/11, 0583/10,
0584/1, 0584/2 hrsz. -ú ingatla-
nokat érintõ településrendezési
terv módosítására vonatkozó
eljárást megindítják, és elfo-
gadták a telepítési tanulmány-
tervet. Felhatalmazták a pol-
gármestert a B& H Régió Bt-
vel kötendõ szerzõdés aláírásá-
ra. Döntöttek arról, hogy az el-
járás során felmerülõ minden-
nemû költség, valamint a beru-
házás során szükséges infrast-
ruktúra fejlesztések költségei a
Pannónia Ethanol Zrt.-t terhe-
lik. 

A testületi tagok határoztak
arról, hogy vis maior tartalék
címen támogatási igényt nyúj-
tanak be a Belügyminisztéri-
umhoz, majd 2014. június 15-
étõl elrendelték a megállni tilos
tábla kihelyezését a Tamás Ist-
ván utca nyugati oldali szaka-
szán és a Reiter köz északi ol-
dalán a Tamás István utcától a
Reiter köz 20. szám alatti in-

gatlan telekhatáráig, valamint a
Reiter köz déli oldalán a Reiter
köz 9. szám alatti ingatlan nyu-
gati határától a Reiter köz 7/B.
alatti ingatlan telekhatáráig.
Ugyanakkor a GOF Hungary
Kft. által bonyolított termény-
beszállítások közlekedésbiz-
tonsági megfelelõsége érdeké-
ben felkérték a társaságot,
hogy a cég saját területén épít-
sen meg 4 darab, közterületen
2 darab nehézgépjármûvek
parkolására alkalmas parkolót
2014. december 31-ig.

Végül a képviselõk határoz-
tak arról, hogy 200.000 Ft ösz-
szegû vissza nem térítendõ mû-
ködési támogatást nyújtanak a
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Pécsi Területi Szervezete
részére a Németországból ér-
kezõ adomány hazaszállítási
költségeinek fedezéséhez, illet-
ve, hogy 2.948.940 Ft fejlesz-
tési célú visszatérítendõ támo-
gatást nyújtanak a Dunaföldvá-
ri Polgárõrség  Egyesület  ré-
szére a térfigyelõ rendszer ki-
építéséhez. n

Toborzó
A Magyar Honvédség Önkéntes Tartalé-

kos katonai szolgálatra keres jelentkezõ-

ket. (munka vagy tanulmányok mellett vé-

gezhetõ)

Feltételek: 

– betöltött 18. életév 

– magyar állampolgárság 

– büntetlen elõélet 

– orvosi, pszichológiai, fizikai

alkalmasság. 

Érdeklõdni: 06- 74/ 415- 333 számon , je-

lentkezni személyesen a Magyar Honvéd-

ség Szekszárd Bezerédj utca 29-31. szám

alatti irodájában lehet.

Ü



1914. június 28-án merényle-
tet követtek el az Osztrák-
Magyar Monarchia trónörö-
köse ellen. Egy hónap múlva
kitört az elsõ világháború,
mely szenvedést, nyomort
okozott egész Európában. So-
kak véleménye szerint „ek-
kor romlott el a világ“, a be-
csület, az adott szó, az embe-
ri kapcsolatok, az államok
közötti viszonyok erodálód-
tak.  A háború utáni béketár-
gyalások kimenetele pedig
elõre jelezte egy újabb tragé-
dia bekövetkeztét, melynek
hatása máig tart Kelet- Euró-
pában. 
Turcsik Ferenc mesél a hábo-
rúról, a földvári katonák
visszaemlékezéseirõl. 

nKISS ÉVA

„A háború oka elsõsorban
gazdasági, politikai, katonai és
gyarmati volt. Európában két
ellenérdekelt tábor alakult ki.
A közvetlen kiváltó ok az
1914. június 28-ai merénylet
volt, amikor Szarajevóban
Gavrilo Princip lelövi Ferenc
Ferdinánd trónörököst és fele-
ségét. A trónörökös egy had-
gyakorlat kapcsán érkezett
Szerbiába, sérült tiszteket láto-
gatott egy kórházban.  

Az Osztrák-Magyar Monar-
chia július 28-án megküldte a
hadüzenetet Szerbiának.  A Mo-
narchia közös csapatain kívül a
magyar honvédség egy különál-
ló hadsereg volt, osztrák megfe-
lelõje a Landwehr. A kiegyezés
után mindenütt sorozták a kato-
nákat. A századfordulóra egy-
forma erõt képviseltek a hadse-
regek, melyek többnemzetiségû-
ek voltak, a haditengerészet és a
repülõk végig osztrák irányítás
alatt álltak. 

A magyar hadseregnek ma-
gyar vezényleti nyelve volt.
Ruházatukban annyi különbség
volt, hogy a mieink zsinóros
magyar nadrágot viseltek zsi-

nórdíszítésû kabáttal, az osztrá-
kok bõvebb pantallót hordtak.
Színes ruházatuk volt, például
a huszárok piros nadrágot, kék
mentét, színes csákót viseltek,
ami ekkor (sem) volt már kato-
nailag elõnyös; például az
orosz hadsereg katonái terep-
színû ruhát hordtak. A tömör
réz övcsatjukon a magyarok-
nak magyar címer, az osztráko-
kén kétfejû sas volt. Sapkáju-
kon IFJ felirattal, az osztráko-
kén fordítva ugyanez.  Egy
öreg földvári mesélte, úgy csú-
folták a honvédeket: „Istennek
förtelmes jószága“. 

A bevonult katonákat a kö-
zösökhöz három évre, a ma-
gyaroknál két évre vitték be, és
tíz évig voltak tartalékosok.
Minden évben behívták õket
hadgyakorlatra. A haditengeré-
szetnél négy évig tartott a szol-
gálati idõ. 

A földváriak bevonulási kör-
zete a székesfehérvári huszár-
ezred volt, és még a pécsi hu-
szárezredhez kerültek a gya-
logsághoz és a lovassághoz.
Minden tisztnek ismernie kel-
lett az ezrednyelvet, ahol több
náció: horvát, román, cseh…
katonáival kellett szót érteniük.
A vezényszavak keverék-
nyelven szóltak. 

Ez volt az utolsó lovagias és
az elsõ gépesített háború, ahol
bevetésre kerültek a repülõk,
elterjedt tömegesen a géppus-
ka, 1916-ban megjelent a nyu-
gati fronton a tank, 1915-ben a
gáz, majd a tengeralattjárók. A
gázt nyugaton vetették be elõ-
ször (Ypres, Belgium, ápr. 22.
), de egyik fél sem vállalta,
hogy ki kezdte, a használatát
nemzetközi egyezmény tiltotta.
Kezdetben palackokból enged-
ték ki, késõbb gázgránátot lõt-
tek az ellenség közé. Ha meg-
fordult a szél, a sajátjaikat mér-
gezték meg. 

A Monarchia hõs katonái
számára kitüntetéseket vertek,

például ötezer arany vitézségi
érmet és nagyszámú egyéb:
nagy ezüst, bronz vitézségi ér-
met. Perczel Lajos, Hõgyi és
Jankó bácsi is vitézségi érmet,
Danicsek Ferkó bácsi kis ezüst
vitézségi érmet kapott, mert,
amikor egy völgykatlanba be-
szorult a századuk, és az oro-
szok lezárták a kijáratát egy
géppuskával, õ egy társával je-
lentkezett, hogy kilövi a gép-
puskát. Észrevették õket, a tár-
sát lelõtték, õ is megsebesült,
de egy kézigránátot még el tu-
dott dobni,  így szabaddá vált
az út a bajtársai elõtt. Kórházba
került, ahol meglátogatta a se-
besülteket az uralkodó. Szemé-
lyesen adta át nekik a kitünteté-
seket, vele is kezet fogott.

Ahogy múltak az évek, egyre
nagyobb anyaghiány lépett fel,
hiányzott a hátországban a
munkaerõ. Ez éreztette hatását
a frontokon is. 1916-ig a halot-
takat ruhában temették el, ké-
sõbb, anyaghiány miatt alsóne-
mûben temettek, a ruhákat
rendbetették, foltozták és újra
kiosztották. Ez 1917 után a
többi hadseregben is így tör-
tént.  Pótanyagokat használtak,
a bõrövek helyett vászonból
volt a derékszíj, a bajonettek
markolat nélküli lágy anyagból
készültek. Összeszedték a ha-
rangokat, a háztartásokból be
kellett szolgáltatni a rézmozsa-
rat, adtak öntöttvas mozsarat
helyette. 

A nõk Földváron is arcvédõt,
kézvédõt kötöttek, pénzt gyûj-
töttek, csomagokat állítottak
össze a katonáknak. A hátor-

szágokban élelemhiány, mun-
kaerõhiány volt, ezért hogy ja-
vítsanak a helyzeten hadifog-
lyokat lehetett igényelni az ál-
lamtól. Földváron a kender-
gyárban orosz hadifoglyok dol-
goztak. Az állam is jól járt,
mert enni ott kaptak, ahol dol-
goztak, nem kellett õket õrizni,
a katonák pedig szabadabban
élhettek. Nagyobb gazdaságok
- ahol nem volt férfi a család-
ban - is kérhettek munkaerõt.
Volt olyan fogoly, aki itt is ma-
radt. 

A Szent András Otthon épü-
letét eredetileg szeretetotthon-
nak kezdték építeni. A háború
alatt kórházzá alakították, az
ország különbözõ részeibõl ke-
rültek ide orvosok nõvérek.  A
kórház ellátását helyben kellett
megoldani. Egy ápolónõ 1914.
október 13-án így írt rokonai-
nak egy képeslap hátolda-
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Száz éve történt

Kórház - Dunaföldvár



7.

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzle-
tek, irodák, ipari épületek, mellék-
épületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vé-
telhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûkö-
désével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

lán: „Sok dolgunk van, csak
már vége lenne ennek az áldat-
lan háborúnak. Szegény kato-
náink, mennyit kell nekik szen-
vedniük“. 

A harcok közben voltak szép
emberi megnyilvánulások is, a
tisztek érdeklõdtek, ha egy is-
merõs ellenfél megsebesült, a
gyõzelemhez gratuláltak egy-
másnak. Az orosz fronton, de
másutt is elõfordult, hogy kará-
csonykor, ünnepekkor, meg-
ajándékozták egymást az ellen-
séges katonák, közben az ütkö-
zetekkor iszonyú sebesüléseket
okoztak egymásnak. 

Többször lehullottak a fale-
velek, a pár hónapra tervezett
háború elhúzódott, senki sem
számított ilyen mértékû öldök-
lésre. A szuronyrohamok ször-
nyûek lehettek. Egy Kovács
nevû bácsi mesélte gyerekko-
romban, hogy kikerült a frontra
a kiképzés után, elõtte éles har-
cot soha nem látott. Az öreg
katonák buzdították, ahogy le-

hetséges volt figyeltek rá. Ta-
nácsokkal látták el: fürge le-
gyen, ugorjon félre, hátulról
közelítse meg az ellenséget.
Egyszer tüzérségi támadás
elõzte meg a szuronyrohamot.
Feltûzték a katonák a bajonet-
tet, aztán ki a lövészárokból, a
senki földjén átrohanva 7-800
métert kellett megtenniük el-
lenséges tûzben. Féllábszárig
érõ hóban kellett futniuk, hideg
volt, de úgy izzadt, hogy a ke-
zében lévõ puskát majdnem el-
ejtette. A fülük bedugult futás
közben, eleinte még hallotta a
puffanásokat, azt, amikor a go-
lyó eltalált valakit vagy fütyült
a füle mellett, késõbb azonban
már nem hallott semmit. Mire
odaért az ellenséges katonához,
holtfáradtan kellett felvennie
vele a harcot: a százhatvan cen-
timéter magas Kovács bácsi-
nak a két méter magas szibériai
lövésszel. Az oroszok nagy
szakállas, hatalmas, vállas fér-
fiak voltak, prémes kucsmá-

ban. Próbálta megdöfni a
szemben álló oroszt, aki egyet-
len ütéssel úgy kiütötte a kezé-
bõl a puskát, hogy az elrepült
négy-öt méterre. Fölvillant
elõtte, mit mondtak a többiek.
Egy földön heverõ puskát ka-
pott fel, félreugrott és így sike-
rült megdöfnie ellenfelét. an-
nak orrán, száján kifröccsent a
vére, próbálta elkapni a puskát,
hogy kitolja magából a bajo-
nettet, szemei kigúvadtak. Így

esett át Kovács bácsi a tûzke-
resztségen. Elmondta, hogy ké-
sõbb is többször erre a látvány-
ra ébredt. 

Volt, hogy naponta többször
rohamoztak. Megszokni nem le-
hetett, elfásultak, kiszolgáltatot-
tak voltak a katonák, csak túl
akarták élni a háborút.  Sokan a
háború után, amikor hazatértek,
pláne az árvák, akiket senki sem
várt, nem tudtak beilleszkedni a
társadalomba.“ n

Orosz hadifoglyok a Kendergyárnál

Ü

Hagyományteremtõ szándék-
kal májusban tavaszi kama-
razenei fesztivált tartottak a
dunaföldvári zeneiskolában.

nBALOGH EMESE

Ez alkalommal duókat, trió-
kat alkotva csak a növendékek
zenéltek- tudtuk meg Cse-
harovszky Tatjána tagintéz-
mény-vezetõtõl. A rendez-
vény tét nélküli volt a szerep-

lõk számára, hiszen elsõsor-
ban az egymásért felelõs, kö-
zös muzsikálás megszeretteté-
sét tûzték ki célul a szervezõ
pedagógusok. 

Az együttjátszás nagy örö-
möt tud adni, ugyanakkor fele-
lõsséggel is jár, hiszen az fellé-
põk csapatjátékosként zenél-
nek, segítik, korrigálják egy-
más játékát, együtt hozzák lét-
re a produkciót. n

Kamarazenei fesztivál



Kevés kisváros büszkélked-
het manapság mozival.
Dunaföldvár eddig közéjük
tartozott.
Sokan emlékezhetnek még a
kígyózó sorokra, a kétforin-
tos mozijegyre és a szigorú
jegyszedõre a dunaföldvári
mozi Kossuth Lajos utcai
épületében. Akkoriban még
kevesebbet utaztak az embe-
rek, nem voltak plázák, mul-
tiplex mozik, és a szerdai
szünnap kivételével minden
nap volt vetítés a moziban.

Mozi volt.

A rendszerváltásig a megyei
Moziüzemi Vállalat mûködtet-
te, majd pár évig egy vállalko-

zó. Miután teljesen veszteséges
lett, és üresen állt az épület,
1997-ben Dunaföldvár Város
Képviselõ- testülete úgy dön-
tött, a filmszínház mûködjön
tovább a mûvelõdési központ
épületében. Ebben az idõben
még nem a mostani moziszé-
kek hangtechnika volt a nagy-
teremben. Mindez a fokozatos
fejlesztés eredményeként jött
létre.

A mozigépeket a régi épület-
bõl hoztuk át, és a mai napig
remekül üzemelnek; lehetne
velük a klasszikus, 35 mm-es
filmeket vetíteni, persze, ha
lennének még ilyen filmek… 

De ne szaladjunk elõre!
A mûvelõdési központban -

mivel a terem foglaltsága így
engedte - pénteken és szomba-
ton volt vetítés. A közhiede-
lemmel ellentétben a filmeket
soha nem mi választottuk, ha-
nem az a forgalmazó osztotta
szét a mozik között, akivel
szerzõdést kötöttünk. Az õ üz-
leti érdeke pedig nyilvánvalóan
a minél több bevétel volt, ezt
pedig a nagy moziknál tudta el-
érni. Ebbõl következõen a leg-
újabb, legnépszerûbb filmek

amúgy is kevés kópiáit elõször
õk kapták.

A helyzet akkor változott
drasztikusan, amikor a mul-
tiplex mozik kezdtek elterjed-
ni, kiszorítva a kisebb film-
színházakat. A technikai fej-
lõdés eredményeként pedig
digitális mozizás kiszorította
a klasszikus (35 mm-es) fil-
meket. A forgalmazóknak is
egyszerûbb és olcsóbb lett a
szolgáltatás, mert nem kel-
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A Dunaföldvári Sporthor-
gászok Egyesület meghívá-
sára a Kis-Dunánál tartot-
ták meg a Madarak és fák
napját a helyi óvodásoknak. 

nBALOGH EMESE

A gyerekek a Madarak és
fák napjához kötõdõ témahét
lezárásaként érkeztek a kis-
dunai horgásztanyára, ahol a
természetes környezetükben
ismerkedtek a Kis-Duna lakó-
ival. Láttak gémeket, héjákat,
békákat, gólyákat, a horgász-
egyesület tagjainak segítségé-
vel csónakáztak a vízen és na-
gyokat játszottak a meglepe-
tésként felállított ugrálóvár-
ban. 

Újdonság volt számukra ez
a nap, nagyon lekötötte a fi-
gyelmüket minden természeti
jelenség- tudtuk meg
Horváthné Támer Ilona óvo-

davezetõtõl, aki szerint a gye-
rekek élményszerûen, köny-
nyen sajátították el a termé-
szetrõl átadott és megtapasz-
talt ismereteket. n

Madarak és fák napja
A mûvelõdési központ közleménye

Mozi volt. Mozi nincs.
Mozi lesz?

A szekszárdi Vármegyehá-
zán megrendezett Tolna Me-
gye Talentuma díjkiosztó gá-
lán öt dunaföldvári diákot és
felkészítõ tanáraikat is kö-
szöntötte dr. Puskás Imre, a
megyei közgyûlés elnöke és
Gerzsei Péter, a KLIK Szek-

szárdi Tankerületének igaz-
gatója 2014. június 5-én.

nBALOGH EMESE

A Magyar László Gimnázi-
um tanulói közül a díjkiosztón
Fafka Borbála a Tolna megyei
versmondó verseny I. helyezé-
séért vehette át a Tolna megye
talentumának járó oklevelet és
könyvvásárlási utalványt. Bori
Pákolitz István versével a gála-
mûsorban is szerepelt. Tóth
Kamilla az Országos Német

Nyelvi Versenyen elért megyei
II., Kõbányai Dénes pedig a
III. helyezéséért részesült elis-
merõ oklevélben és könyvutal-
ványban. A gimnazistákat fel-
készítõ pedagógusok  - Bogár
Judit és Rabóczki Ildikó - mun-
káját oklevéllel ismerte el a
megyei közgyûlés elnöke és a
szekszárdi tankerület vezetõje. 

A Beszédes József Általános
Iskola tanulói közül ketten ve-
hettek át oklevelet. Nagyházi
Tamás a Simonyi Zsigmond

helyesírási versenyen elért I.
helyezéséért kapta meg a Tolna
megye talentumának járó okle-
velet és könyvutalványt, Fafka
Júlia pedig a Tolna megyei
versmondó verseny III. helye-
zéséért vehette át oklevelét és
könyvutalványát. A felkészítõ
tanárok - Kõbányainé
Szávolovits Ágnes és
Götzingerné Sztanó Mária -
munkáját szintén oklevéllel dí-
jazta dr. Puskás Imre és Gerzsei
Péter. n

Tolna megye
talentumai



Memento
2014. június 2-án a kertbarát
klub szervezésében mutatták
be Sára Sándor Memento cí-
mû dokumentumfilmjét a
mûvelõdési házban. A vetí-
tést követõen a film szereplõ-
jével, Palotainé Kali Gabriel-
lával is találkozhattak a meg-
jelentek, aki nagyközönség
elõtt utoljára kommentálta
életének 1944-ben átélt ször-
nyûségit.  

nBALOGH EMESE

A Memento egyetlen sze-
replõje, Palotainé Kali Gabri-
ella három tragikus nõi sorsot
mesél el: az édesanyáét, akit
meggyaláztak, megerõszakol-
tak a szovjet katonák, a nagy-
anyáét, aki a baracsi gazdaság
nagyasszonyaként óvta, védte
a szeretteit és élete munkáját,
s akit fiával együtt lõttek
agyon a partizánokat keresõ
szovjetek, és a 13 éves kis-
lányét - a saját sorsát -, aki
szemtanúja volt mindezen
borzalmaknak.

Memento - fontos dologra
emlékeztetõ jel. Palotainé Kali
Gabriella számára évtizedek
óta ez a jel a Baracs közelében

álló márványkereszt, melyet
még dédanyja állíttatott az I.
világháborút követõen, hogy
legyen hol emlékeznie a fron-
ton maradt három fiára. Ennél
a keresztnél és a II. világhábo-
rú baracsi áldozatainak emlék-
mûvénél emlékezik a 70 éve el-
veszített Terus nagymamára a
ma már maga is nagymama
Kali Gabriella.

Memento - fontos dologra
emlékeztetõ jel. Ilyen jel maga
Kali Gabriella is. Könyvében
(Sorsom - Sorsunk) és a vele
készült filmben elsõsorban
nem a borzalmakról emlékezik,
hanem arról, hogy az igazi hõ-

sök a hétköznapok hõsei, így
például Polgár Andrásné,
Terus nagymama, aki a legem-
bertelenebb helyzetekben is
képes volt megõrizni emberi
méltóságát, józan ítélõképes-
ségét, szeretetét és Istenbe ve-
tett hitét. Unokája, Palotainé
Kali Gabriella közös sorsukat
vállalva képes volt élete tragé-
diáját méltósággal, felelõsen és
õszintén megosztani a nyilvá-
nossággal, és képes volt a meg-
bocsátásra is. 

„Gyermekeim és unokáim
számára szeretném megörökí-
teni Terus nagyanyám és
anyám emlékét e sorokkal,

hogy erõt merítsenek az õ pél-
dájukból - írta könyvében-. Ez
nem mindig kiváltság, hanem
sors és néha balsors, de vállalni
kell.“ n

9.

lett a nagy filmes dobozok
után postaköltséget fizetniük,
és nem korlátozták a kópiák
számát sem. Ezeket a filmeket
ugyanis a mozik - természete-
sen a vetítési díj befizetése
után - egyszerûen letöltik.

Mozi nincs.

Mivel a digitális mozigép
drága, ezért más megoldást
kellett találni. Szerencsére
akadtak kisebb forgalmazók,
akik segítettek ebben, és a fil-
meket Blue Ray lejátszón is
elérhetõvé tették. Ez a beruhá-
zás már megfizethetõnek, a
forgalmazónak pedig kifizetõ-
dõnek bizonyult. Eddig.

Mivel a Blue Ray formátu-
mú filmeket szinte csak a kis

mozik játszották, értelemsze-
rûen a bevétel is kisebb volt.
A forgalmazónak így ma már
nem éri meg kiszolgálni a kis
mozikat, a gyártónak pedig
nem éri meg Blue Ray formá-
tumban elõállítani a filmeket.
Ezért június 1-jétõl megszün-
tették a Blue Ray filmforgal-
mazást, így a dunaföldvári
moziban sem lesz vetítés. Re-
ményeink szerint ez csak egy
viszonylag hosszú, augusztus
31-ig tartó nyári szünetet je-
lent.

Mozi lesz?

Nagyon szeretnénk, ha len-
ne. Úgy gondoljuk, hogy egy
város kulturális életéhez min-
denképp hozzátartozik a mo-

zi. Ezért keressük a lehetõsé-
gét annak, hogy a nyár való-
ban csak egy szusszanásnyi
szünet legyen.

Három megoldás látszik
körvonalazódni annak érdeké-
ben, hogy szeptembertõl újra -
immár digitális - mozi mû-
ködjön Dunaföldváron. 

A legkézenfekvõbb megol-
dás az lenne, ha vásárolnánk
egy digitális filmek lejátszá-
sára alkalmas berendezést.
Csakhogy ez nagyjából 15
millió forintba kerül…

Második lehetõségként a
pályázat kínálkozik. A hírek
szerint szeptemberben írnak
ki pályázatot Art Mozik mû-
ködtetésére. Ennek részletei
még ismeretlenek, így az eset-

leges önrészrõl sem tudunk
még semmit.

A harmadik - talán legkrea-
tívabb - ötlet az lenne, ha bé-
relnénk egy digitális mozigé-
pet. Mégpedig egy olyan mo-
zitól, amelynek õsztõl tava-
szig, nincs rá szüksége: tehát
egy kertmozitól. Sajnos már
ezekbõl is kevés van, de a Ba-
laton partján még üzemel pár
kertmozi, és talán sikerülhet
olyan bérleti szerzõdést kötni,
ami mindkét fél részére meg-
oldást jelenthet.

Nem végleg szeretnénk te-
hát bezárni, csak szusszan-
nánk egyet, hogy õsztõl újra
legyen eggyel több kisváros
Magyarországon, ahol mozi
üzemel. n

Meghívó

Napsugár Integrált Szociális
Intézmény Alapellátási Köz-
pontja meghívja Önt és csa-
ládját soron következõ prog-
ramjára. Helyszín: Duna-
földvár, Duna u 13. 
Június 12. 9 óra:
Meditáció a gyakorlatban,

energetikai gyakorlatok

Elõadó: Czinkóczi József,
Zámbó József Édenkert
Egészségért Alapítvány
Június 16. 9 óra:
Káros sugárzások és az

elektroszmog hatása az

egészségünkre

Elõadó: Sándorné Kolbert
Erna tanácsadó, természet-
gyógyász.
Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várunk! A részvétel in-
gyenes!

Alapellátási Központ
munkatársai

Palotainé Kali Gabriella

Ü
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Múzeumok Éjszakája
„Háromszázötvenhatezer - ötszázhuszonkilenc. Tavaly eny-
nyien tették le voksukat a kultúra és a múzeumok mellett a
legrövidebb nyári éjszakán. Õk voltak azok, akik tanultak,
rácsodálkoztak, szórakoztak, láttak érdekeset és meglepõt a
Múzeumok Éjszakáján. „  (www.muzej.hu)

A dunaföldvári várban számtalan kalanddal, izgalommal és
élménnyel is várjuk a látogatókat Szent Iván éjjelén, vagyis jú-
nius 21-én. Ahogy az évek során megszokhatták, most is ingy-
nesen látogathatók a múzeumok és a programok.
18.00 „Mesterségem címere…“ - rendhagyó tárlatvezetés és

mesterség bemutató
Hõspróba - a rabok kiszabadítása, a törökök legyõzé-

se a helyi legenda alapján
Jósda

19.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Vak Bottyán és a Sárdy 
kiállításokon

20.00 Börtön kalandtúra - gyertyafényes bolyongás a
várbörtönben

21.00 Koncert - Molnár György harmonika trió és a
Virágom együttes

22.00 Bátorság próba - szellemjárás a vártoronyban
23.00 Máglyagyújtás
Kiállítások
Vármúzeum - Sárdy János emlékkiállítás, Vak Bottyán emléke-
zete
Ispánház galéria - SZÍN-tárlat/Smuk Imre festményei
Fafaragó Galéria - Mesterségem címere…, Dunaföldvár mezõ-
város. Információ: www.foldvarivar.hu

Színház, zene és tánc a duna-
földvári vár szabadtéri szín-
padán. Csík koncert és a Ma-
gyar Állami Népi Együttes,
Gül baba és a Római vakáció
elõadásai tartalmas kikap-
csolódást és remek szórako-
zást ígérnek.

Már csak története és külön-
leges hangulata miatt is érde-
mes meglátogatni a XVI. szá-
zadban épült dunaföldvári vá-
rat, hiszen ha az épület falai be-
szélni tudnának, számos viha-
ros évszázadról, történelmi for-
dulatról regélhetnének.

A vaskos falak azonban
nemcsak saját értéküket és tit-
kaikat nyújtják a látogatóknak,
hanem kiváló, és a néhány év-
vel ezelõtti felújítás óta még
méltóbb környezetet teremte-
nek különféle kulturális prog-
ramokhoz, rendezvényekhez
is.

Idén immár 17. alkalommal
rendezzük meg a Földvári Nyá-

ri Esték elõadássorozatot. A
dunaföldvári vár udvarán. Han-
gulatos környezetben várunk
mindenkit, aki igényes kikap-
csolódásra és felhõtlen szóra-
kozásra vágyik.

A programokat most is igye-
keztünk úgy összeválogatni,
hogy bárki - korosztályra és ér-
deklõdési körre való tekintet
nélkül - megtalálja a szívéhez
közel álló elõadást, és azok is
kedvet kapjanak a színházhoz,
zenéhez vagy a tánchoz, aki
korábban nem érezték maguk-
hoz közel ezeket a mûfajokat.

A sorozat elsõ elõadása a
Csík zenekar koncertje lesz.
Csík János ajánlása: „Ahogyan
a szerelem is tud gyönyörû
ugyanakkor gyötrelmes lenni,
úgy a népzene szeretetében el-
telt 25 év is tudott göröngyös
útra vinni, illetve egekig fel-
emelõ boldogságot adni. Kívá-
nom mindazoknak, akik kíván-
csian figyelemmel kísérik a

XVII. Földvári Nyári Esték

Bérmálás
2014. május 11-én tartották
meg a bérmálást a Duna-
földvári Római Katolikus
Egyházközségben. 

nBALOGH EMESE

A bérmálás a katolikus val-
lás hét szentségének egyike,
megerõsítést jelent.  

A szertartás során a bérmá-
lást kiszolgáltató püspök
kézrátétel vagy felkenés út-
ján közvetíti a Szentlélek
ajándékait a bérmálkozók
számára, akik ezáltal olyan
ajándékban részesülnek,
melynek segítségével a kö-
zösséget és saját életüket is
jobban tudják szolgálni. Ké-
pessé válnak a jó döntések
meghozatalára s közösségük
számára a jószolgálati tevé-
kenység elvégzésre; a bér-
málást követõen a szentséget

kérõ fiatalok az egyház teljes
jogú tagjaivá válnak. 

Az a húsz fiatal, akinek
Udvardy György pécsi me-
gyéspüspök kiszolgáltatta a
bérmálás szentségét, évekig
tartó hitoktatást során készült
fel keresztény beavatásuk
csúcspontjára. n

Múzeumi
Világnap
nSZIEGL ERIKA

Nem számoltam utána, de
valószínûleg több világnap van
egy évben, mint ahány naptári
nap. Ezeken a napokon ünnep-
ségek, akciók, rendezvények
sora hivatott arra, hogy felkelt-
se a figyelmet az aktuális terü-
letek iránt. Ilyen a Múzeumi
Világnap is, amelyhez Duna-
földvár hat éve csatlakozott.
Elsõ alkalommal ezt a világna-
pot 1978. május 18-án tartották
meg a Múzeumok Nemzetközi
Tanácsának határozata alapján.
(Fontos tudni, hogy a múzeu-
mok nemcsak a múlt emlékeit
õrzik, hanem komoly kutatá-
sok terepei is, melyek célja az
értékõrzés és mentés.) 

Azóta több mint száz ország
harmincezer múzeuma rendez
kisebb-nagyobb eseményeket a
Múzeumi Viágnapon. Így tett a
helyi mûvelõdési központ is,
amikor a dunaföldvári diákok
számára kézmûves programot
hirdetett meg a várudvaron.
Négy osztály száz tanulója is-
merkedett meg azzal a nívós
kiállítással, amely a helyi kéz-
mûvesek alkotásait mutatja be
a Fafaragó Galériában. Fafkáné
Simon Ildikó tárlatvezetése
után Tóth Gyöngyi csuhéfonó
és Szabó Szabolcsné Betti a ga-
lériában, Csavajda Péter kosár-
fonó pedig az ispánházban fog-
lalkozott a gyerekekkel. Az el-
készített apró tárgyak remélhe-
tõleg a kézmûves mesterség
szépségének egy apró szeleté-
vel ajándékozták meg a gyere-
keket. n Ü
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munkánkat, hogy még soká-
ig leljenek örömet koncertjein-
ken az általunk játszott dalla-
mok hallgatásában. Ezzel ma-
gunknak is kívánom ezt, hiszen
hosszú ideig szeretnénk még
mosolygós szemû, boldog,
meghatott arcokat látva játsza-
ni, tudva, hogy van kinek mu-
zsikáljunk.“ Remek alkalom
erre a dunaföldvári koncert is.

A második elõadás a Gül ba-
ba címû operett lesz, amire ta-
lán legtöbben a televízióból
emlékeznek. Az elõadás külön-
legessége, hogy a tévéjátékban
Benkõ Gyula szerepét a színpa-
don fia, Benkõ Péter játsza.

A Magyar Állami Népi
Együttes nemrégiben Ameriká-

ban turnézott. Ugyanazt a mû-
sort, most hozzánk is elhozzák.
Az elõadást nem csak azoknak
ajánljuk, akik a néptánc és a
népzene elkötelezett hívei. Hi-
szen olyan táncmûvészeket lát-
hatnak a vár színpadán, akik-
nek az elõadása már meghódí-
totta a világot.

Az elõadássorozat végén egy
igazi klasszikussal várjuk Önö-
ket. Nem más ez, mint a film-
vászonról jól ismert, bájos tör-
ténet a gyönyörû Audrey Hep-
burn és az elegáns Gregory
Peck fõszereplésével. A Római
vakáció minden korosztálynak
minden korban önfeledt szóra-
kozást és életreszóló élményt
kínál. 

Az elõadásokra a belépõ-
jegy ára: 3.300 Ft, a bérletet
pedig 12.000 Ft-ért vásárol-

hatják meg. Információ és
jegyrendelés: www.nyari-
estek.hu n

Szakmunkás végzettsége van? Félbehagyta a középiskolát?
Kell az érettségi a munkahelyén? Fõiskolán, vagy egyete-
men akar tanulni?

Szerezzen érettségi bizonyítványt!
Esti tagozatú, 3 éves gimnáziumi képzésre várjuk a je-
lentkezõket a dunaföldvári Magyar László Gimnázium-
ba!
A jelentkezés feltétele:
– betöltött 16. életév, 
– 8 általános iskolai vagy szakiskolai bizonyítvány.  
Mi felkészítjük a sikeres érettségire! 
Munka melletti, célirányos oktatás, biztos elméleti tudás, az
érettségin túl is hasznos készségek: nyelvi és informatikai
képzés.
Színvonalas oktatás, minõsített tanári kar, tandíjmentes
képzés.
Idõbeosztás: Tanítás heti két alkalommal, napi hét tanórá-
ban, délután 14.30 és 20 óra között. (Az osztályt csak kellõ
számú jelentkezés esetén indítjuk.)
Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Templom u, 5.
tel.: 75/ 541-269, 70/ 380-91-41
e-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu

Szilasi Péterné

Unokámhoz
Karomban tartalak kincsem, és boldog vagyok. 
Puha kis kezedben a nagyvilágot fogod.
Fénylõ két szemedben a szeretet ragyog,
Pedig én csak a nagymamád vagyok.

Várva vártuk jöttöd hónapokon át.
Mikor megszülettél, szép lett a világ.
Féltett kincsünk lettél, mint egy szál virág,
Ragyogsz, mint aranyesõn a fénylõ, sárga ág.

Bõröd bársony, puha érintése,
Mint ablakon beszökõ meleg nap fénye.
Gyermeki áhítattal nézek szemedbe,
Mosolyod békét lop zaklatott szívembe.

Illatod a legdrágább illat a világon.
Édesebb, mint kertben a legszebb virágom.
Egyszerre gyönyörû és egyszerre édes, 
Felpezsdül bennem az elfáradt élet.

Bár még nem beszélsz, én mégis megértelek.
Mindent megtennék a földön teérted.
Hangod, nevetésed édes dallamára
Szívemnek újra fellobban parázsa.

Meghívó
A holokauszt dunaföldvári,

bölcskei, madocsai és nagy-
dorogi áldozataira emlékezünk
2014. június 22-én, vasárnap

15 órakor a Vadász utcai zsidó
temetõben. 

Tisztelettel hívunk minden
együttérzõ dunaföldvárit az
emlékezésre.

a szervezõk

Ü
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2014. május 30-án a Duna-
parti DITE házban tartott
elõadást Singer Magdolna
író, gyásztanácsadó, vesztesé-
gekkel foglalkozó terapeuta.

nBALOGH EMESE

Szerettünk, ismerõsünk el-
vesztésén túl munkahelyünk
elvesztésére, egészségkároso-
dásunkra, válásunkra is reagál-
hatunk gyásszal.

A gyászfolyamat természetes
folyamat, melynek különbözõ ál-
lomásai vannak:  a veszteség ki-

váltotta sokk, a halálesettel kap-
csolatos teendõk ellátása, a meg-
halt szerettünk hiányának tudato-
sulása és életünk átépítése. Bár a
köztudatban úgy él, hogy a gyász
feldolgozása egy év alatt, a
gyászév alatt lezajlik, a gyászfo-
lyamat ennél sokkal hosszabb
ideig, 4-5 évig is eltarthat. 

Singer Magdolna elõadásá-
ban elsõsorban a perinatális
gyásszal, a születendõ és a
megszületett kisbabák elvesz-
tését követõ gyásszal foglalko-
zott. Mint mondta, ez a legtra-

gikusabb és legmostohábban
kezelt gyászok egyike, mert a
külsõ szemlélõk gyakran úgy
reagálnak egy ilyen veszteség-
kor, mintha fogyóeszköz lenne
a kisbaba. Azt mondják, hogy
majd jön a következõ. Jószán-
dékkal teszik mindezt, de ezzel
a mondattal átsiklanak a szülõk
érzelmi vesztesége, jogos gyá-
sza fölött. Pedig egy gyermek
elvesztése az egész család szá-
mára nagy megrázkódtatást je-
lent; s különösen sújtja az édes-
anyát, aki nagyon gyakran ma-
gát vádolja a történtekért.

Kegyetlen, embertelen döntés-
helyzet is megelõzhet egy ilyen

halálesetet, hiszen magzati rend-
ellenesség diagnosztizálásakor
vagy egy nem kívánt terhesség
esetén az édesanyának és az édes-
apának kell meghoznia a döntést:
életet adnak gyermeküknek, vagy
megölik a magzatukat…

Hogyan segíthetünk a gyász-
ban? Régen a környezet, a falu-
közösség segített „elhordani“ a
gyászt, a fájdalmat, megtartani
a gyászolót. Ez lenne ma is a
feladatunk: szeretettel, türe-
lemmel és elfogadással fordul-
ni a veszteséget megélõ ember-
társunk felé, vele lenni, jelen
lenni veszteségük megélésének
nehéz pillanataiban. n

Ezen a hétvégén, június 6-8-
án kerül sor a Maty-éren az I.
Felnõtt, U23 és Ifjúsági gyor-
sasági és parakenu EB-VB vá-
logató versenyre. A még csak
16 éves, azaz serdülõ korú
Némedi Konrád az ifjúsági szá-

mokban mutatta meg, mennyi-
re sikeréhes.

A kenu egyes 1000 méteres ver-
senyszám döntõjében a nyolcadik
helyen végzett, az 500 méteres fu-
tamban pedig a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.

Mivel ez még csak a sze-
zon kezdete, reméljük, hogy
a fiatal kenus a nyár folya-

mán még több éremmel
gyarapítja majd gyûjtemé-
nyét. n

Némedi Konrád az ifik
között is bemutatkozott

Véget ért a Tolna Megyei
Asztalitenisz Szövetség által
rendezett hat fordulóból álló
Diák Kupa versenysorozat.

n IFJ. TAKÁCS ZOLTÁN

Az utolsó, Szekszárdon ren-
dezett fordulóban egyesületünk
sportolói kitettek magukért.
Eredményeink: 

IV. korcsoport lány:
Mosonyi Alíz I.hely

IV. korcsoport lány: Magyari
Rebeka II. hely

IV. korcsoport fiú: Sebestyén
Gergely IV. hely

Ami pedig a 2013/2014. évi
szezon összesítése után „meg-
mutatkozott“, az kimondottan
szívderítõ. A Diák Kupa soro-
zatban 13 iskola színeiben in-

dultak csapatok. Az egyesüle-
tünkben sportoló gyerekek a
D u n a f ö l d v á r i - B ö l c s k e i -
Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Gimnázium és Szakiskolát
képviselték. Asztalitenisz

egyesületünk a csapatok közti
versengésben a III. helyet sze-
rezte meg és az ezzel járó ser-
leget! Olyan csapatokat utasí-
tottunk magunk mögé, mint a
szekszárdi Baka István Általá-
nos Iskola, a Garay János
Gimnázium illetve a tolnai
Sztárai Mihály Gimnázium
csapata!

A „pontvadászatban“ tevé-
kenykedõ sportolóink: Sebes-
tyén Gergely, Mosonyi Alíz,
Méhes Attila, Cziger János,
Takács Zoltán, Magyari Rebe-
ka, Jákli Anna, Papp Anna, He-
gedûs Rebeka, Pataki Zsófia,
Csizmadia Áron, Sebestyén
László.

Gratulálunk! n

Beszélgetés a gyászról

Asztalitenisz sikerek



Három év után ismét bajnoki
aranyérmet szereztek kézi-
labdásaink a Bács-Kiskun és
Tolna megyei csapatokból ál-
ló regionális bajnokságban. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az Orova Tamás edzõ által
irányított gárda az õsz során
néha meg-megbotlott, a gyõ-
zelmek mellé három vereség és
egy döntetlen is becsúszott. A
tavasz viszont egyértelmû si-
kersorozat volt, a gárda 100%-
os teljesítményt nyújtott. A
földvári fiúk minden mérkõzé-

süket megnyerték, többségüket
nagy gólkülönbséggel. 

Egyedül a Kecskeméti Fõis-
kola ellen vívtunk szoros mecs-
cset, itt az utolsó percben szer-
zett góllal sikerült a gyõzelmet
kicsikarnunk. 

A fordulópont mindjárt az el-
sõ tavaszi forduló mérkõzése
volt, a listavezetõ Miklós KC
legyõzése jelezte, hogy nincs
verhetetlen csapat a mezõny-
ben. A következõ fordulókban
csapatunk az élre került, s pozí-
cióját végig megõrizte. A rivá-
lisokat, például a Kecelt, a Fél-

egyházi KSC-t magabiztos já-
tékkal gyõztük le. 

Az edzõ szerint a sikersorozat
háttere a fiatal játékosok ereje,
lendülete volt. Közülük néhá-

nyan tinédzserként a csapat
meghatározó játékosaivá váltak.
Az erõnléttel nem volt gond, mi-
vel az alapozás ezt biztosította.
Erénye volt még a csapatnak

13.
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Bajnokcsapat!

Januárban a Holler UFC ke-
retei között nõi kézilabda
szakosztály szervezõdött,
melynek szakmai irányítója
Németh Mihályné Baranya
Bernadett testnevelõ tanár-
nõ. 

nSZABADOS SÁMUEL

A toborzás eredményes volt,
hiszen tavasszal már majdnem
hatvan fõ látogatta az edzése-

ket a különféle korosztályok-
ban.  A legfiatalabb óvodás ko-
rú gárda még szivacslabdával
játssza a játékot, a nagyobbak
között már tehetségek is meg-
mutatkoznak. 

A nagy létszám lehetõvé teszi,
hogy õsztõl több ifjúsági kor-
csoport, illetve felnõtt csapat in-
duljon a Tolna megyei bajnok-
ságban. Az edzõ szerint a játé-
kosok többsége rendelkezik

alapismeretekkel, hiszen iskolai
tanulmányaik során testnevelés
órákon ezeket elsajátították. A
feladat mégis sokoldalú. A fizi-
kai állóképesség mellett taktikai,
technikai elemeket kell megta-
nulniuk a játékosoknak, s szep-
temberig egymást alaposan is-
merõ közösséget kell kialakíta-
ni.

A heti két edzés mellett már
mérkõzéseket is játszott a felnõtt
csapat. A megyei bajnokságban
volt egy visszalépés, így a lá-
nyok tavasszal bekapcsolódtak a
mérkõzéssorozatba, de termé-
szetesen eredményeik nem szá-

mítottak a bajnokságban. Felké-
szülésnek mindenesetre kiváló-
ak voltak ezek a mérkõzések, az
eredmények közt már gyõze-
lemmel is dicsekedhetnek a lá-
nyok. 

A szakosztály további csatla-
kozókat vár. Bárki jelentkezhet
Németh Mihályné Baranya
Bernadett tanárnõnél, illetve a
keddi, csütörtöki edzéseken,
melyek a városi sportcsarnok-
ban zajlanak. 

Városunk sportélete új szín-
folttal gazdagodott, a nõk szá-
mára is tágultak a sportolási le-
hetõség határai. n

Az õszi bajnokságra készül-
nek nõi kézilabdásaink

Verseny-
eredmények

A DSTE  Kajak - Kenu
Szakosztálya az Országos Di-
ák Olimpián kiválóan teljesí-
tett az iskolások közötti ver-
senyszámokban. Ahol indul-
tak, ott elsõk lettek. Velencén
(Sukoró) nyertünk egyesben,
párosban, négyesben és nyol-
cas C-8 versenyszámban is.
500 m volt a versenytáv min-
den egységben.

Gyõztesek:
1. Csányi Gergõ C-1 VIII. kcs.

(Magyar László Gimnázium)

2. Kaczkó Fanni C-1 VI.
kcs. Fiúk között második, a lá-
nyoknál elsõ (Magyar László
Gimnázium)

3. Csányi Gergõ - Borbély
Tamás C-2 VIII. kcs. (Magyar
László Gimnázium)

4. Kis Dániel - Kis Csaba
PC-2 IV. kcs. (Beszédes Jó-
zsef Általános Iskola)

5. Borbély Zsolt - Pataki
Bence - Sûrû Patrik - Vicsik
János TC-4 III. kcs. (Beszédes
József Általános Iskola)

6. Doszpod Martin - Dudás
Sándor - Kis Dániel - Kis
Csaba - Pataki Bence - Sûrû
Patrik - Tóth Gábor - Vicsik
János C-8 (nyolcas) III-IV.

kcs. Edzõjük: Szabó Lóránt.

A versenyzõknek és edzõ-

jüknek gratulálunk! n

A Dunaföldvári ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETI iskola-zeneiskola 
Felvételit hirdet a következõ tanszakokra:

furulya, fuvola, hegedû, zongora, szintetizátor,
népi ének, trombita

Meghallgatás idõpontja: 2014. június 2-6-ig, 13-17 óráig
Helye: Dunaföldvár, Templom u. 9.
Érdeklõdni lehet: 06-70-5357-571 telefonszámon.

Sok szeretettel várjuk minden iskoláskorú
gyermekek jelentkezését!

a Mûvészeti Iskola pedagógusai.
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Molnár György zenészként,
grafikusként városunk kultu-
rális életének jól ismert sze-
mélye. Idén új oldaláról is-
merhetjük meg: könyvet írt a
hazai labdarúgás állapotáról. 

nSZABADOS SÁMUEL

A magánkiadásban tavasszal
megjelent „A magyar futball-
ról, ahogy még soha“ címet vi-
selõ könyvecske, mely mûfaját
tekintve sportkritika. A könyv
bemutatóját június elején tar-
tották a Berze-Nagy Ilona Vá-
rosi Könyvtárban, ahova a
szerzõ a  barátait és a labdarú-
gás iránt érdeklõdõ sportbará-
tokat hívta meg.

Molnár Györgyben évek óta
érlelõdött a gondolat, hogy
elemzést írjon a magyar labda-
rúgás válságának okairól. Éve-
ken át reménykedett, hogy
megindul egyfajta változás, ki-
lábalás a hullámvölgybõl, de az
utóbbi egy-két év tapasztalatai,
s fõleg eredményei nem adtak
okot a bizakodásra. Ezért raga-
dott tollat.

A szerzõ nem tekinti magát
szakembernek, könyvében sa-
ját véleményét, meglátásait ír-
ta le. Mint mondta, több mint
ötven éve kíséri figyelemmel
labdarúgásunk sorsát, isme-

retségi körébe tartoztak
edzõk, játékosok, mérkõzése-
ket, edzéseket látogatott kü-
lönbözõ szinteken. 

Könyvében több szemszög-
bõl közelíti meg a magyar lab-
darúgás problémáját. Vannak
benne kimondottan szakmai
jellegû észrevételek, például az
edzésmunkával, a fizikai álló-
képességgel kapcsolatban, il-
letve a különbözõ játéktaktikák
értékelésérõl is olvashatunk. 

Természetesen szóba kerül a
politika, a gazdaság, a sport,
mint üzlet is és téma a sportpszi-
chológia is. A szerzõ szól a ve-
zetõk, a szurkolók, sõt a riporte-
rek, újságírók szerepérõl, fele-
lõsségérõl is. A témák a sport
iránt érdeklõdõk számára ismer-
tek, de a könyv egyik erénye,
hogy mindezek egy írásban,
egymáshoz kapcsolódva jelen-
nek meg az olvasó számára. 

A mû egyben áttekintés is.
Az ötvenes évektõl napjainkig
követi a magyar labdarúgás
sorsát, melynek fõ tartalma a
színvonal csökkenése. Az ama-
tõr szinttõl a szocialista kor-
szak fél-profizmusán át a rend-
szerváltás utáni kialakult profi
korszak erényei és hibái is
megjelennek a lapokon. A hi-
vatkozások olyan eseménye-

ket, mérkõzéseket, momentu-
mokat jelölnek meg, melyekre
szinte mindenki emlékezik, aki
nyomon követte a hazai labda-
rúgó élet utóbbi évtizedeit. 

A könyvet olvasva a nagy ku-
darcok mellett felelevenednek a
szép sikerek is, melyeknek
együtt örült az egész ország.
Ezek a sikerek sajnos alkalmiak
és egyre ritkábbak lettek.

Molnár György tárgyalja az
utánpótlás nevelésének kérdé-
sét is. Mint írja, hosszú évek
óta mûködnek hazánkban foci-
akadémiák, elsõ növendékei
már érett labdarúgók, mégsem
következett be jelentõs áttörés,
ahogy a tehetséges idegenlégi-
ósok sem emelték a magyar
labdarúgás színvonalát, hiszen
gyorsan beleszürkültek a ma-
gyarországi átlagba.

A szerzõt az elkeseredés és
a tenni akarás motiválta. Nem

véletlen az idõnkénti kemény
hangvétel. Molnár György
tisztába van vele, hogy köny-
ve nem váltja meg a hazai lab-
darúgást; valószínû, hogy a
legilletékesebbek, a játékosok
és az edzõk kezükbe sem ve-
szik. A szerzõ mégis bizako-
dó. Erejéhez, lehetõségeihez
mérten tett valami a magyar
labdarúgás elõbbre lépéséért.
Azok, akik elolvassák, példá-
ul fiatal focisták, sportvezetõk
néhány tucatnyian, vagy akár
pár százan, elgondolkodhat-
nak a leírtakon. Felvillanhat
bennük a gondolat azzal kap-
csolatban, hogyan lehet és ho-
gyan nem lehet jó magyar fo-
cit csinálni. 

Már ezért érdemes volt a
könyvet megírnia és kiadnia,
melynek grafikáját, a focisták
portréit maga a szerzõ rajzol-
ta. n

Dunaföldvári szerzõ könyve
a magyar futballról

a taktikai fegyelem pontos
betartása. A kritikus percekben,
mert azért ilyenek is elõfordul-
tak néhány mérkõzésen, a gárda
nagy önfegyelemmel, egymást
segítve, biztatva lendült át a
holtpontokon. 

A siker lehetõséget ad a ma-
gasabb osztályban, azaz az NB
II-ben való szereplésre, de dön-
tés még nem született, Orova
Tamás idõt kért a kérdés meg-
fontolásához.  Mint mondta,
alaposan meg kell ezt beszélnie
a játékosokkal, a szponzorok-

kal, a városvezetéssel.  To-
vábblépés esetén szükséges az
erõsítés, hiszen az osztályvál-
tás jóval nagyobb terheket ró-
hat a csapatra és egyénileg a já-
tékosokra is. 

Kézilabdasportunk számára
biztató hír, hogy nagy a való-
színûsége annak, hogy a közel-
jövõben felépülhet városunk-
ban egy szabványméretû, több-
funkciós, ülõhelyes nézõtérrel
kibõvült sportcsarnok. Ameny-
nyiben ez megvalósul, kézilab-
dásaink és a szurkolók régi ál-

ma valósulhat meg: a csapat
itthon játszhatja mérkõzéseit
hazai közönség elõtt.  Köztu-
dott, hogy most méretes csar-
nok hiányában Dunavecsén
játsszák meccseiket a fiúk. 

Szép volt fiúk! Gratulálunk a
bajnoki címhez, és álmodoz-
zunk egy kicsit: néhány év
múlva az NB II -ben a földvári
fiúk a hazai sportcsarnokban
telt ház elõtt küzdenek a bajno-
ki pontokért. 

Ne feledjük, az álmok néha
valóra válnak… n

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17

óráig történõ

rendelési ideje
2014.06.13. Dr. Hallai Róbert
2014.06.20. Dr. Englert Rolland
2014.06.27. Dr. Palkó Ágnes
2014.07.04. Dr. Móricz Zoltán
2014.07.11. Dr. Hallai Róbert
2014.07.18. Dr. Englert Rolland
2014.07.25. Dr. Palkó Ágnes
2014.08.01. Dr. Móricz Zoltán
2014.08.08. Dr. Hallai Róbert
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A Holler UFC keretei között
megrendezett kupában két
korosztály, az U 9 és az U 10
öt- öt csapata küzdött az el-
sõségért. Schulteisz Norbert
szervezõ sikeres döntésnek
tartotta, hogy idén nem a
csarnokba rendezték a tor-
nát, hanem a sportpályán. 

nSZABADOS SÁMUEL

Több volt a résztvevõ csa-
pat, sok volt a szurkoló, fõleg
szülõk, osztálytársak. A mér-
kõzések a Bozsik program
szabályai szerint zajlottak: a
9-es korosztálynál 4+1, a 10-
esnél 6+1 fõs csapatok léptek

pályára. A 9-es mezõny a
földvárin kívül a solti, a
baracsi, a tolnai és a sárszent-
miklósi csapatból állt. A 10-
es korosztály mezõnye hason-
ló volt, csak ott a baracsiak
helyett a szekszárdi utánpót-
lás képviselõi küzdöttek.

A Holler UFC számára az
ellenfelek ismertek voltak,
hiszen gyakran találkoznak
egymással ezek a gárdák az
év különbözõ kupáin, baj-
nokságain. Schulteisz Nor-
bert edzõ szerint a földvári
fiúk tisztességgel helyt áll-
tak, a 9-es korosztály a har-
madik, a 10-es a negyedik

helyen végzett. A gyenge
pont a hazaiaknál a kezdés,
az elsõ meccs volt. Ezen bi-
zony pontokat vesztettek. A
folytatásban már jobban ment
a játék. Fontos tanulság a
földvári gyerekek számára,
hogy sorozatmérkõzéseken
minden mérkõzés nagyon
fontos. Az elsõtõl az utolsó
meccsig keményen, fegyel-
mezetten kell küzdeni. 

A fiatalok élvezték a játé-
kot, sokat jelentett számukra
ez a kupa a rutin, a tapaszta-
latszerzés terén. Az edzõk a
bajnoki találkozókkal szem-
ben, melyeken csak egy ösz-
szecsapásra kerül sor, a kupák
sorozatmeccseit fontos felké-
szülési állomásoknak tekintik.
A fokozott terhelés, a hosszú
ideig tartó koncentráció nagy-
szerûen szolgálja a fiatalok
fejlõdését. n

nSZABADOS SÁMUEL

A tavaszi tizenegyedik for-
dulóban Dunaszentgyörgy csa-
pata vendégszerepelt váro-
sunkban. Gyõzelmi remények-
kel készültünk a találkozóra,
az események viszont máskép-
pen alakultak. Jól kezdtük a
mérkõzést, fölényünk a 10.
percben góllá érett: Széles
Gergõ talált a hálóba. Ezután
sajnos a csapatra jellemzõ ma-
gatartás lett úrrá a játékoso-
kon, akik a vezetés tudatában
kiengedtek. Kihagyásukat az
ellenfél góllal bosszulta meg.
A félidei 1:1 után a folytatás-
ban kiegyenlített volt a játék,
de gólt nem tudtunk szerezni,
ellenfelünk viszont igen 2:1-s
vereséget szenvedtünk. Ific-
sapatunk 4:3-s vereséggel
hagyta el a pályát. 

Kölesdi vendégszereplésünk
viszont sikerrel járt. A kezdeti

lendületünk beszorította a házi-
gazdákat, a gólunkra jó ne-
gyedórát kellett várni, Molnár
Milán góljával jutottunk veze-
téshez. Nem sokkal késõbb
Berényi Péter szabadrúgásával
már két gól volt az elõnyünk. A
második félidõben a házigaz-
dák bizonyultak aktívabbnak,
gólt is szereztek, de elõnyünket
sikerült megtartanunk; 2:1-s
gyõzelmet arattunk. A fiatalok
3:2 -re kikaptak. 

A következõ fordulóban
Dombóvár volt a vendégünk.
Az élmezõnybe tartozó, NB
III-as múlttal rendelkezõ ven-
dégcsapat a kezdettõl jobb,
szervezettebb játékot produ-
kált. Az elsõ félidõben már há-
romgólos elõnyre tett szert. A
folytatásban a vendégek lendü-
lete alábbhagyott. Csapatunk
gólszerzésre törekedett, hely-
zeteink is adódtak, de nem tud-
tuk értékesíteni azokat. A

Dombóvár viszont még egy
gólt szerzett, így 0:4 lett a vég-
eredmény. Ifjúsági mérkõzés
nem volt. 

A majosi vendégjátékunk ér-
dekesen alakult: 17 perc alatt
öt gól esett. A házigazdák ju-
tottak vezetéshez, de pár perc
múlva Széles révén egyenlítet-
tünk. Ezután ismét hazai gól,
majd Mészáros egyenlítõ gólja
következett. A 17. percben
újabb majosi gól született. Ez-
zel a találattal ki is alakult a
végeredmény. A továbbiakban
helyzetek adódtak, de egyik
csapat sem ért el találatot. A
házigazdák 3:2-s gyõzelmével
zárult a találkozó. n

Rendõrségi
hírek

A hétvégéken és a hétvégé-
hez közeli napokban a rend-
õrség folytatja ellenõrzéseit
az utakon. A statisztikák sze-
rint ezeken a napokon fordul
elõ a legtöbb szabálysértés.
Több jármûvezetõ telefonál
vezetés közben, nem használ-
nak gyerekülést, de az is
gyakran elõfordul, hogy töb-
ben ülnek az autóban, mint
szabadna, veszélyeztetve sa-
ját és mások testi épségét.

Itt a szünidõ, a gyerekek
több szabadidõvel rendelkez-
nek majd. Kérjük a szülõket a
közlekedés, a vizek veszélye-
ire figyelmeztessék gyerme-
keiket! Tudjanak arról, hol
tartózkodnak, mert ebben az
idõszakban megnõ az eltûné-
sek miatti bejelentések szá-
ma.

Idén a rendõrség fokozot-
tan ellenõrzi a motorcsónak-
kal közlekedõket. Figyelje-
nek a kishajók mûszaki álla-
potára a közlekedés biztonsá-
ga érdekében, és rendelkez-
zenek a szükséges iratokkal! 

Több rendezvény lesz a
nyáron, melyek után általá-
ban egy vendéglátóhelyen
folytatják az ismerõsök, ro-
konok az estét. A nagy me-
legben könnyebben megárt
az alkohol, kérjük a kísérõ-
ket, rokonokat törõdjenek
egymással, akadályozzák
meg, hogy garázdaság, testi
sértés legyen az italozás kö-
vetkezménye!

Földváron és a környezõ
településeken elterjedt az a
hír, hogy a fiatal lányok ve-
szélyben vannak. A rendõr-
ség két bejelentés alapján
szakértõk bevonásával vizs-
gálta a történeteket. Kiderült,
hogy az egésznek semmi
alapja, a rémhíreket a lányok
találták ki. n
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