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A páciensek, az önkormányza-
tok, a szakmai és civil szerveze-
tek szavazatai mutatják, hogy 
2016-ban melyek az év legnép-
szerűbb praxisai a Kárpát-me-
dencében. Dr. Stingli Erzsébet, 
városunk gyermek háziorvosa 
idén hatodik helyen végzett „Az 
év praxisa a Kárpát-medencé-
ben” pályázaton. 

Balogh Emese

„Évtizedek óta dolgozó idős 
doktornő. – olvasható az aján-
lásban – Kórházakban, később 
körzetben, mint házi gyermek-
orvos állt a betegek rendelkezé-
sére éjjel-nappal. Nem csinált ő 

semmi különöset, nem alkotott 
maradandót, híreset, csak csend-
ben tette a dolgát, amire feles-
küdött: gyerekeket gyógyított a 
legjobb tudása szerint. A 77 

éves doktornő a praxisát már 
eladta, bár időnként még bejár 
helyettesíteni, emellett rendsze-
resen jár csecsemő- és gyermek-
tanácsadásra, ügyeletben részt 
vesz, és ő a helyi bölcsőde 
orvosa is. Idős kora ellenére kis 
betegei a mai napig is bármikor 
számíthatnak rá.”

A betegek, munkatársak által a 
Kárpát-medence teljes területén 
ajánlott orvosok közül Stingli 
doktornő is bekerült azon tíz 
közé, akikre két hétig adhatták le 
szavazataikat pácienseik, szim-
patizánsaik. Bár a földváriak vi-
szonylag későn értesültek mind-
erről, Dr. Stingli Erzsébet hato-
dik helyen zárta ezt az orvos-be-
teg kapcsolatát mutató megmé-
rettetést. 

A díjátadást május 5-én az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mában tartották, ahol  a miniszté-
rium, a gyógyszergyárak és az 
ÁNTSZ vezetői előtt a díszokle-
vél mellett 100 ezer forint értékű 
szakmai kongresszusi részvételt 
és 146 ezer forint értékű Béres 
terméket vehetett át Stingli dok-
tornő, aki a díjat életműve elis-
meréseként is értékeli. 

„Jólesett, hogy nem felejtettek 
el” – mondja –, mivel már nem 
praktizál háziorvosként. Kapcso-
lata a helyiekkel megmaradt, 
hiszen a doktornő nem tud és 
nem is akar végleg elszakadni 
választott hivatásától, a gyógyí-
tástól: ügyeletet, helyettesítést 
tanácsadást még ellát városunk-
ban. 

Az év praxisa

Dr. Stingli Erzsébet

Rendőrnapon mikrotérségünk 
három településének rendvé-
delmi dolgozóit köszöntötték 
Dunaföldváron.

Balogh Emese

A három település rendvédel-
mi állományának szavazata és 
felterjesztése alapján Biczó 
Csaba munkáját ismerték el az 
Év Rendőre díjjal. A kitüntetett 
2009 óta dolgozik a rendőrség-
nél, pályáját Budapesten az V. 
kerületben kezdte. 2011-ben 
költözött vissza Madocsára, s 
azóta a Dunaföldvári Rendőrőrs 
munkatársa. Jó helyismerettel 
rendelkezik, napi kapcsolatban 
áll a lakosokkal, így hatékonyan 
tudja ellátni a közrendvédelmi 
feladatait.

Horváth Zsolt polgármester ki-
emelte, hogy a helyi rendőrőrs 
munkatársainak meghatározó a 
szerepük a közbiztonság megte-
remtésében, s a mikrotérségi sta-
tisztikai adatok azt mutatják, 
hogy rendőreink jól látják el fel-
adataikat.

A mikrotérségi rendőrnapon a 
három település polgárőrségei 
kitüntették dr. Kuti István paksi 
rendőrkapitányt és Kulcsár Sza-
bolcsot, a Dunaföldvári Rendőr-
őrs parancsnokát. Dr. Kuti István 

a mögötte álló teljes állomány 
nevében vette át a díjat. Elmond-
ta, hogy a Paksi járásban élhető-
ek, biztonságosak a települések, 
ami nagyban köszönhető a rend-
őrség és a polgárőrség közös 
munkájának, együttműködésé-
nek. Büszke arra, hogy a járás 14 
településén működik polgárőr 
szervezet, s hamarosan – a biká-
csi újjáéledésével – a járás vala-
mennyi településén lesz polgár-
őrség, ami országos szinten is 
egyedülálló, példaértékű. Mint 
mondta, a polgárőrök vízen, szá-
razföldön és levegőben is sokat 
tesznek a lakosok közbiztonsá-
gáért, gépparkjukkal segítik a 
rendőrök munkáját.

A Dunaföldvári Rendőrőrs 
munkatársai ugyanazt a koncep-
ciót követik mindhárom telepü-
lésen – mondta Kulcsár Szabolcs 
őrsparancsnok. Havi előtervezés-
sel hangolják össze a közös szol-
gálatot a polgárőrökkel, együtt-
működésük hatékony. A polgárőr 
szervezetek nagy szerepet vállal-
nak a települések ünnepeinek, 
rendezvényeinek biztosításában, 
a külterületek rendjének megőr-
zésében; tevékenységüket nehéz 
lenne pótolni.

Széles János, a Tolna Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke hang-

súlyozta, hogy a polgárőrség, 
rendőrség kapcsolata nagyon jó a 
mikrotérségben. Az együttműkö-
dést a vezetők koordinálják, irá-

nyítják, ezért is köszönték meg 
nekik ez alkalommal a két szer-
vezet együttműködésében vég-
zett munkájukat. 

Biczó Csaba az Év Rendőre

Biczó Csaba

A dunaföldvári oktatási- nevelési 
intézmények 2016. május 23-án 
műsorral köszönték meg a Pan-
nonia Ethanol Zrt. képviselőinek, 
hogy településünk nevelési-ok-
tatási intézményeit a vállalat 
adományokkal támogatta.

Balogh Emese

A Pannonia Ethanol Zrt. műkö-
dése kezdetétől segíti Dunaföld-
vár városát. Folyamatosan bizo-
nyítja, hogy szerves részt vállal a 
település életében, támogatja in-
tézményeit, civil szervezeteit. 

2105 decemberében a duna-
földvári oktatási, nevelési intéz-
ménye közel egymillió forint ér-
tékben kaptak eszközöket, illetve 
anyagi támogatást a Pannonia 
Ethanol Zrt-től.

A dunaföldvári bölcsőde és 
óvoda 300 ezer Ft adományban 
részesült, mely összegből játéko-
kat vásároltak. A bölcsődések 
dömpereket, kismotorokat, ho-
mokozó-játékokat kaptak, az 
Eszterlánc óvoda épületeibe 
pedig óvodai trambulin, labdák, 
homokozó-játékok, dömpe-

Köszönet a támogatásért

►
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rek, építőjátékok és multi-
médiás eszközök kerültek. 

A Beszédes József Általános 
Iskolában a 600 ezer forintos 
támogatásból sporteszközöket, 
játékokat, magnókat vásárol-
tak, melyeket tanórai és szaba-
didős tevékenységekkor a 
diákok egyaránt használni 
tudnak.

A Magyar László Gimnáziu-
mot 350 ezer Ft-tal támogatta a 
Pannonia Ethanol Zrt., melynek 

köszönhetően informatikai esz-
közökkel, két laptoppal és egy 
asztali számítógéppel gyarapo-
dott a középiskola informatikai 
eszközkészlete. 

Lengyel Zsolt, a Pannonia Et-
hanol Zrt. kereskedelmi vezetője 
elmondta, hogy a támogatás fel-
osztását a polgármesteri hivatal 
koordinálta, de az intézmények 
maguk döntötték el, hogy a hoz-
zájuk kerülő összeget mire for-
dítják. 

Június végére elkészülhet az a 
komplex vízibázis, amely a Botel 
Admirál helyén fogadja majd a 
vízen utazókat.

Balogh Emese

Május közepén Tiszalökről ér-
kezett az a 47 tonnás felújított 
uszály, amely kikötői pontonként 
fog működni a Botel Admirál 
helyén. Ahhoz, hogy közforgal-
mú személykikötő működjön, 
hajók indulhassanak, érkezhesse-
nek Dunaföldvárra, kikötői 
ponton kell – tudtuk meg Hor-
váth Zsolt polgármestertől. Az 

egykor Felső-Tiszán szolgáló 
uszályt szárazföldön szállították 
Dunaújvárosba, ahonnan vízi 
úton érkezett a földvári Du-
na-partra. 

Jelenleg még a csepeli száraz-
dokkban újítják fel a vízibázis 
második elemét, a hamarosan 
megérkező tanyahajót. Ez a 
Botel Admirálhoz hasonlóan két-
szintes: a földszint téliesíthető, 
teljesen zárt, a teteje pedig sza-
badtéri rendezvények tartására 
alkalmas terasz. Ehhez a tanya-
hajóhoz fogják csatlakoztatni 
azokat a kisebb pontonokat, me-

lyekhez a kishajók, csónakok 
köthetnek ki majd.

A költségeket a vízisportkör a 
Botel Admirál eladásából, tagdí-
jakból és adományokból vala-

mint önkormányzati hozzájáru-
lásból biztosítja, s ha a hatóságok 
is úgy akarják, június végére a 
vízi komplexum minden eleme a 
helyére kerül. 

Megérkezett Botel Admirál utódja

Május 19-én a gyermekbántal-
mazás volt a témája a művelő-
dési házban Vecsei Tünde klini-
kai gyermekpszichológus előa-
dásának. A résztvevők a témá-
ban foglalkozásuk által érintett 
pedagógusok, védőnők, szociá-
lis munkások, illetve a rendőr-
ség erre szakosodott munkatár-
sai voltak. 

Szabados Sámuel

Az előadó hangsúlyozta, hogy 
nehéz felderíteni a családon 
belüli bántalmazási eseteket, 
mert az érintettek, akár áldozat-
ként vagy elkövetőként, igyekez-
nek titkolni ezeket. Az elkövető, 
például a szülő, ellene irányuló 
támadásként értelmezi, ha szak-
emberek foglalkoznak ezen 
ügyekkel. 

Gyakran a szülők hiányos ne-
velési ismeretei, személyiség-
problémái eredményeznek olyan 
szituációkat, melyek már bántal-
mazásnak minősülnek, noha 
bennük ez nem is tudatosul.  

Fontos a tünetek időben törté-
nő felismerése, melyek alapján 
bizonyossá válhat a bántalmazás 
ténye. Ezek életkoronként vál-
toznak: óvodáskorban a vize-
let-visszatartási problémák, a 
gyakori agresszivitás, iskolás 
korban a tanulmányi eredmény 
romlása, a zárkózottság, a fej- és 
hasfájásra lehet ilyen tünet.  

A bántalmazás határát súrolja 
az érzelmi közöny is a szülő ré-
széről, a szeretet teljes hiánya, a 
gyerek elhanyagolása. Ilyen ese-
tekben is fontos a segítségnyúj-
tás, a probléma megoldása. 

A bántalmazási esetek többsé-
ge a korai tinédzserkorra tehető; 
10–15 évesen, mikor a fiatalok 
személyisége amúgy is változik, 
lelkük sérülékenyebb, szinte 
védtelenek a kellő élettapaszta-
latok híján.  Sajnos az utóbbi 
években terjed a szexuális ag-
resszivitás is, ami rendkívül 
kényes téma. Arányaiban szin-
tén nő a lelki terror, a fenyege-
tés, a zsarolás, ami nehezen fel-
deríthető. 

A szakember szerint fontos az 
érintett szervezetek összefogása, 
együttes munkája, az apró jelek, 
tünetek összegyűjtése, a bizonyí-
tott esetekben pedig a jogi eljárás.  
Megyénkben és kistérségünkben 
az esetek száma az országos átlag 
szerinti a statisztikai kimutatások 
alapján. Vannak azonban ország-
részek, megyék, ahol a hátrányos 
szociális helyzet következménye-
kén gyakoribbak a gyermekbán-
talmazási esetek. 

Gyermekbántalmazás

Vecsei Tünde

►
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete május 31-én tartot-
ta soros ülését, melynek napi-
rendjén 25 nyilvános ülésen tár-
gyalandó téma szerepelt.

Baksay Erika

Az első napirendben a képvi-
selők beszámolót fogadtak el a 
Kalocsai Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság 2015. évi munkájá-
ról, majd a Dunaföldvári Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról is.

A következő napirendben a 
testület beszámolót fogadott el a 
közbiztonság helyzetéről, a Paksi 
Rendőrkapitányság, illetve a Du-
naföldvári Rendőrőrs 2015. évi 
munkájáról. A testület elfogadta 
a Dunaföldvári Polgárőrség Köz-
biztonsági, Bűnmegelőzési, Kör-
nyezetvédelmi, Önvédelmi 
Egyesület 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót is, valamint tá-
jékoztatót hallgatott meg a me-
zőőri szolgálat működéséről. 

Ezután a képviselők 1 millió 
Ft-tal támogatták az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmét gép-
jármű-fecskendő beszerzéséhez. 
200 ezer Ft-tal támogatták a Du-
naföldvári Kertbarátok Városvé-
dő Egyesületének kérelmét, a 
csoport megalakulásának 40. év-
fordulójára megrendezendő ün-
nepség megszervezéséhez, illet-
ve 130 ezer Ft-tal a Zsigec Musi-
cal Csoportot, fennállásának 10. 
évfordulója alkalmából megren-
dezendő jubileumi ünnepségük 
megszervezéséhez.

A következő napirendben a 
testület meghatározta a 2016/17. 
nevelési évben indítható csopor-
tok számát a D-B-M Mikrotérsé-
gi Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményben, majd arról döntött, 
hogy szorosabb együttműködést 
alakítson ki a Napsugár Idősek 
Otthona, a tanyagondnoki szol-
gálat és a Dunaföldvár és Kör-
nyéke Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Központ. 

A testület döntött 52 gyermek 
43 napon át történő nyári szüneti 
étkeztetéséről, majd határozott a 

Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségéhez történő 
csatlakozásról.

A képviselők ismét felülvizs-
gálták a „Hadi út” és egyéb me-
zőgazdasági földutak önkor-
mányzati tulajdonba adási kérel-
met, majd a pincék, üregek ve-
szély-elhárítási munkái kapcsán 
keretszerződés kötéséről döntöt-
tek a Habbeton Kft-vel.

A testület ezután saját forrás 
biztosításáról döntött a „Szociá-
lis szakosított ellátást és a gyer-
mekek átmeneti gondozását szol-
gáló önkormányzati intézmé-
nyek fejlesztése, felújításának tá-
mogatása” elnevezésű pályázat-
hoz, a Napsugár Idősek Otthona 
nyílászáróinak cseréje, liftjének 
felújítása és elektromos be-
tegágyak beszerzése céljából.

A testület önerő biztosításáról 
döntött az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázathoz. 
Ezen belül a Jókai utcai Sport-
csarnok felújítására, illetve az 
Attila utca felújítására pályázik. 

Döntés született a „Közvilágí-
tás energiatakarékos átalakítása 

– Dunaföldvár – 2016” elnevezé-
sű közbeszerzési eljárás során 
meghívandó gazdasági szereplők 
listájáról, majd a Dunaföldvárra 
tervezett napelempark telepítésé-
re beérkezett feltételes közbe-
szerzési eljárás árajánlatairól. 

A testület 30 millió Ft-ot bizto-
sított a Dunaföldvár, volt rendőr-
ségi épülete iskolai célú hasznosí-
tásának II. üteméhez, majd ingat-
lan-felajánlási kérelmet bírált el.

A képviselők felülvizsgálták a 
Dunaföldvár, Rákóczi utca par-
kolási rendjét, végül pályázat be-
nyújtásáról döntöttek a KEHOP-
5.4.1 Szemléletformálási prog-
ramhoz, 20 millió Ft értékben.

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek,
iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.
Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű
ügy in té zés sel, ügy véd közreműködésé-
vel, in gye nes nyil ván tar tás sal.

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

Duna�öldvár Város Önkor-
mányzata

Tisztelt Lakosok! 

A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény értelmében 
biztosítani kell a zöldhulladék 
gyűjtését. Ennek megfelelően a 
Dunanett Nonprofit Kft. havi 
rendszerességgel a közszolgálta-
tás keretén belül zöldhulladék 
gyűjtő járatokat indít. A hulladék 
gyűjtése a jogszabály alapján ki-
zárólag az általuk ingyenesen 
biztosított biológiailag lebomló 
zsákokban történhet. A zsákba 
csak és kizárólag zöldhulladék 
kerülhet, ami olyan növényi hul-
ladék, amely kertekből, parkok-
ból származik (fanyesedék, ág, 

gally, fű, lomb fűrészpor, fafor-
gács stb.). Az ágak, gallyak csak 
aprítva kerülhetnek a zsákba.  

A zsákok átvételét az alábbi el-
érhetőségen biztosítják:

Horváth Gáborné, Dunaföld-
vár, Jobbágyősök útja 1. Nyitva 
tartás: szerda: 8:00–12:00, szom-
bat: 8:00–12:00.

A zsákok átvételéhez szüksé-
ges dokumentumok:
• személyazonosító igazolvány
• lakcímkártya
• adókártya
• utolsó közszolgáltatási díj 

befizetését igazoló csekk vagy 
átutalási bizonylat.
Gyűjtési napok a 2016. évben: 
1. KÖR: Dunaföldvár telepü-

lés a 6-os számú főút bal oldalán 
lévő része Pécs irányában

2. KÖR: Dunaföldvár telepü-
lés a 6-os számú főút jobb olda-
lán lévő része Pécs irányában

Kérjük a fentiek szíves tudo-
másul vételét! 

Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1.KÖR 30 1 22 29 23 21 28 27
2.KÖR 31 29 26 30 27 25 29 28

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
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Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
értékesítésre meghirdeti az 
alábbi önkormányzati ingat-
lant:

7020 Dunaföldvár, Felső 
fok 12. Szám (0123/1/A/2 
hrsz.) alatti családi ház.

Kikiáltási ár: 3.935.000 Ft.
Az ingatlanról további infor-

mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Műszaki Irodája ad. (Du-
naföldvár, Kossuth L. u. 2., 
Tel.: 75/541–558)

Részletes pályázati kiírás 
2016. június 3. és 2016. július 
4. között vásárolható meg 
11.000 Ft-ért (pályázat benyúj-
tásától való visszalépés esetén 
sem visszafizethető) a Duna-
földvári Polgármesteri Hivatal 
Pénztárában (Pénztári órák: 
hétfő: 9–12 óráig szerda: 
9–12; 13–1530-ig és péntek: 
9–13 óráig).

Licitálás időpontja: 2016. 
július 5. (kedd) 14 óra

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Városfejleszté-
si és Műszaki Iroda tárgyalóter-
me.

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
bérbevételre meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, (autóbusz-pá-

lyaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 
4 db üzlethelyiség (I. 
71,4m2, II. 55,8m2, III. 
16,53m2, IV. 82,7m2) licit 
útján történő bérbeadása 
Az I. sorszámú üzlethelyiség 
– amennyiben nincs pályázó 
az egész helyiségre – meg-
osztva is kibérelhető, a szét-
bontást a pályázati idő alatt 
az önkormányzattal egyez-
tetni szükséges!

• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
szám alatti 40 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történő bérbe-
adása (volt illatszer bolt)

• Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2. 
szám alatti 12,6 m2 üzlethe-
lyiség licit útján történő bér-
beadása (volt gyógyászati 
bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/

év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT 
határozat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

Az ingatlanról további infor-
mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Műszaki Irodája ad. (Du-
naföldvár, Kossuth L. u. 2., 
Tel.: 75/541–558).

Részletes pályázati kiírás 
2016. június 3. és 2016. július 
4. között vásárolható meg 
11.000 Ft-ért (pályázat be-
nyújtásától való visszalépés 
esetén sem visszafizethető) a 
Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal Pénztárában (Pénztári 
órák: hétfő: 9–12 óráig, szerda: 
9–12; 13–15:30-ig és péntek: 
9–13 óráig)

Licitálás időpontja: 2016. 
július 5. (kedd) 1430.

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatala Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Vá-
rosfejlesztési és Műszaki 
Iroda tárgyalóterme.

Üzlethelyiségek
bérbeadása 
licit útján Bárdos Lászl�né dr. c�mzetes 

�ő�egyző

Felhívom azon szülő/törvé-
nyes képviselő figyelmét, 
akinek gyermeke hátrányos 
helyzetű/halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, vagy csak rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül és a Du-
naföldvár és Környéke Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Alapszolgáltatási Központnál 
leadott formanyomtatványon 
igényelte az ingyenes szünidei 
étkezést gyermeke részére a 
2015/2016-os tanév nyári szü-

netének időtartamára, továbbá 
az intézményvezetővel történt 
egyeztetés alapján gyermekét 
az étkezésbe bevonták, hogy az 
étkeztetés az alábbiak szerint 
zajlik majd:  

Időpont: 2016. június 15-től 
(csütörtök) 2016. augusztus 
16-ig (hétfő) terjedő időszakban, 
munkanapokon.

Az ételkiosztás helyszíne: Du-
naföldvári-Bölcskei-Madocsai 
Mikrotérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium, Beszédes József Ál-
talános Iskolájának étkezője – 
7020 Dunaföldvár, Kossuth 

Lajos u. 19–23./A. – 12.00 órától 
13.00 óráig.

Felhívom a szülő/törvényes 
képviselő figyelmét, hogy 
amennyiben a gyermek nem a 
helyszínen fogyasztja el az ételt, 
annak elviteléhez ételhordót a 
szülőnek kell biztosítania.

Fontos, hogy amennyiben je-
lezte igényét az ingyenes nyári 
szünidei étkezés igénybevételé-
re, és időközben bármilyen ok 
miatt nem tudja, nem kívánja azt 
igénybe venni, úgy problémáját 
azonnal jelezze a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál (Du-
naföldvár, Kossuth L. u. 14., tel.:  
06/75–541–068, 541–067), hogy 
egy másik rászorult gyermek be-
kerülhessen az ingyenesen étke-
zők körébe.

Felhívás az ingyenes nyári
szünidei étkezéssel kapcsolatban

Május elején kezdődött a Ma-
gyar László Szakképző Iskola vég-
zősei számára a vizsgaidőszak. 
Csizmadiáné Mihálovics Magdol-
na intézményvezető beszámolt 
arról, hogy idén már komplex 
vizsgát tesznek a fiatalok. 

Szabados Sámuel

Az írásbeli általában nehe-
zebbnek bizonyul, mivel itt önál-
lóan kell a vizsgázóknak dolgoz-
niuk. A szóbeli vizsga kicsit 
könnyebb, mert itt segítséget 
kaphatnak a tanároktól, s a gya-
korlati vizsga áll legközelebb 
hozzájuk, ami éppen ezért általá-
ban mindenkinek jól sikerül- tá-
jékoztatta lapunkat az intéz-
ményvezető. 

Idén 15 diák tesz vizsgát két 
szakmában. Az év során az iskola 
felkészítő foglalkozásokat szer-
vezett a végzősöknek elméletből 
és gyakorlatból, kidolgozták a 
tételeket, és sokat gyakoroltak a 
tanműhelyekben. 

A fiúk szerkezetlakatos, a 
lányok pedig mezőgazdasági 
gazdasszony és falusi vendéglátó 
szakmában vizsgáznak. Az elhe-
lyezkedés lehetőségei a lakato-
sok számára kedvezőek, hiszen 
hiányszakmáról van szó. A falusi 
vendéglátósok esetében már ne-
hezebb munkahelyet találni. 

Aki másodszakmát akar szerez-
ni az a szakmacsoporton belül, 
ősztől megteheti, például a lakato-
sok számára biztosított a he-

Szakmailag felkészültek a
végzős diákok

►
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gesztői képzés. Más szakmát a 
felnőttképzés keretei közt lehet 
szerezni.  

A lakatosok vizsgafeladata egy 
műanyag palackpréselő gép elké-
szítése volt. A munka a szakma 
szinte minden mozzanatát tartal-

mazta, például reszelést, fúrást, sze-
relést, hegesztést. Fauszt József, a 
vizsgabizottság tagja dicsérte a fia-
talok felkészültségét. Mindenki 
működőképes vizsgadarabot készí-
tett – mondta –, kisebb esztétikai 
kifogások adódtak csak. Az érdem-

jegyek átlaga is jónak mondható, 
3,8 lett. A falusi vendéglátósok tel-
jesítményét is dicsérte Juhászné 
Teszler Ibolya vizsgabizottsági 
elnök. Mint mondta, a vizsgázók az 
évek során megfelelő rutinra tettek 
szert, és látszott, hogy jól felkészí-

tette őket az iskola a vizsgára, ahol 
kertészeti, gasztronómiai, higiéniai 
ismereteikből kellett számot 
adniuk, és a palántázás, veteménye-
zés, főzés, sütés, tálalás, takarítás 
jelentette számukra a gyakorlati fel-
adatokat. 

Levendula hírek
Táncfesztiválra, nyári táborba 
várja a földváriakat a Levendula 
Alapfokú Művészeti Iskola du-
naföldvári telephelye.

Balogh Emese

Miklán Jolán, a művészeti 
iskola vezetője tájékoztatta la-
punkat arról, hogy június 12-én, 
vasárnap második alkalommal 
rendezik meg Dunaföldváron az 
Antanténusz Gyermektánc Fesz-
tivált. Az Ördögszekér Tánc-
egyesülettel közösen szervezett, 
Dunaföldvár Önkormányzata 
által támogatott programra 14 
gyermekcsoport nevezett. A ver-

senyszámokat az érdeklődők 
június 12-én 14 órától díjmente-
sen nézhetik meg a várudvaron, 
ahova azért is érdemes ellátogat-
ni, mert a néptáncbemutató mel-
lett gazdag kísérőprogramok – 
kézművesség, mesejáték- is 
várják a gyermekeket. 

Június 20–24. között szervezi 
meg napközis jellegű – naponta 8 
és 16 óra közötti – nyári táborát 
a Levendula Alapfokú Művészeti 
Iskola. Az öt nap alatt nyolc-tíz 
pedagógus irányítja majd a gyer-
mekek munkáját. Ezalatt a tábo-
rozók megismerkedhetnek a kéz-
művesség különböző ágaival és a 
néptánc elemeivel, a nagyobbak 
pedig a tűzzománc készítésének 

folyamatát is megtanulják majd. 
Utóbbi művészeti ággal bővül a 
2016–2017-es tanév kínálata a 
művészeti iskolában – tudtuk 
meg Miklán Jolántól, aki azt is 

elmondta, hogy a művészeti kép-
zések iránt érdeklődő gyermeke-
ket 2016. június 15-ig írathatják 
be szüleik a Templom utca 36. 
szám alatt működő iskolába. 

Május 18-án a múzeumi világ-
nap alkalmából Búzás Gergely 
régész, múzeumigazgató tartott 
történelmi előadást diákok szá-
mára az ispánházban. Az előa-
dás témája igen izgalmas volt, a 
középkori várak funkciójáról, 
történelmi szerepük alakulásá-
ról és a várkutatások jelenlegi 
eredményeiről beszélt az 
előadó, többször kitérve a du-
naföldvári várral kapcsolatos is-
meretekre. 

Szabados Sámuel

A vár a középkorban több-
funkciós épület, intézmény volt. 
Lehetett értelmezni a hatalom 
szimbólumaként, betöltött kato-
nai, gazdasági, kulturális, admi-
nisztratív szerepet, és egyfajta 
regionális központnak számított. 
A történelmi kortól függően ezek 
a funkciók hol erősödtek, hol 
gyengültek vagy eltűntek. 

A földvári vár a középkorban 
egy bencés apátság alapjaira 
épült, erődített apátság volt lakó-

toronnyal. A lakótorony napja-
inkban is a vár kuriózuma – 
ehhez hasonló épségben kevés 
(például a nagyvázsonyi vár) 
maradt meg hazánkban. A 15. 
században már jelentős funkci-
ókkal bírt a térségben. A török 
hódoltság idején átalakították, a 
belső területek ellenőrző pontja-
ként működött. Főleg a folyami 
átkelést, a hajózást ellenőrizték 
innen, nagy létszámú katonaság 
befogadására nem volt alkal-

Előadás a múzeumi világnapon

Búzás Gergely

►

►
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mas. Fontos katonai, straté-
giai jelentősége a Rákóczi sza-
badságharc idején volt. A kuru-
cok a vár bevételével teremtettek 
hídfőt maguknak a Dunántúl el-
foglalásához. Komoly csata folyt 

birtoklásáért.  A további évszáza-
dokban a vár elvesztette katonai 
jellegét. 

A hazai vár feltárások, restaurá-
ciók az 1950- 60- as években 
élték virágkorukat, váraink több-

sége ez időtől vált látogathatóvá. 
Később a lendület alábbhagyott, 
majd a 90-es évektől ismét aktivi-
zálódott a hazai régészet, újabb 
ásatásokra, feltárásokra került sor. 
Ennek köszönhetően a hazai vár-

kutatás napjainkban is zajlik, sok 
új információ kerül napvilágra, 
hiszen váraink ma is tartalmaznak 
érdekes titkokat, melyek feltárása 
gazdagítja történelmi ismeretein-
ket. 

A dunaföldvári Őszi Alkony 
Nyugdíjasklub tagjai szokatlan 
helyszínen tartották egyik hét-
fői összejövetelüket: a városhá-
za dísztermében. Nem önkor-
mányzati ülésre, nem is esküvő-
re vagy fogadásra mentek, ha-
nem a szép terem festett kazet-
tás mennyezetének és belsőépí-
tészeti-képzőművészeti tárgyai-
nak megálmodója és létrehozó-
ja, Csepeli István várta őket.

Lukácsi Pálné

A fafaragó népi iparművészt 
ugyanis arra kérte a klubvezető 
Németh Lajosné, hogy beszéljen 
a terembelső megszületéséről, az 
alkotások műfaji jellegzetességé-
ről és motívumkincséről. Mert 
érteni is akarják mindazt a szépsé-
get, amit eddig csak befogadtak, 
éreztek.

Ezt a dísztermet 1992 óta hasz-
nálja a város, de rendkívüli szép-
sége nem kopott. Mert aki belép, 
az ajtóban megállásra kényszerül 
az élménytől. Valami csoda fo-
gadja. Ünnepélyesség és harmó-
nia. Olyan, mintha festett kazet-
tás erdélyi, ormánsági vagy szat-
mári református templomba 
lépne az ember. Bennük van a 
múlt, s mégis a jelen emberéé, 
mert minket szólít meg.

Csepeli István közvetlen hangú, 
élvezetes, mégis mély kultúrtörté-
neti órát tartott a klub tagjainak. 
Nemcsak arról mesélt, hogyan 
készülődött benne valami erre a 
megbízásra már jóval korábban, 
amikor az ormánsági templomo-
kat járva motívumokat gyűjtött, 
rajzolt. Arról is, miként állt benne 
össze harmonikus egésszé a több-
féle funkciójú terem belsőépíté-
szeti megoldása. Három elem 
kapcsolódik itt egybe: a festett 
kazettás mennyezet, amelynek vi-
rágmotívumai ismétlődnek a bú-

torokon; az óriási központi szer-
kezetes műalkotás, amely mint 
egy mitikus alak – ősanya, isten 
avagy angyal óvja-védi avagy 
megáldja a jelenlévőket; valamint 
a magyar múlt jelentős történelmi 
személyiségeit megörökítő spa-
nyolozott táblaképek. Mindegyik-
ben ott van valami lényeges a 
magyar múltból, egy–egy beszé-
des motívum őstörténetünkből, a 
honfoglalás korából, a keresz-
ténységből, sőt a reformáció ide-
jéből is. A székeken látható nyíló 
tulipánnak, vagy a lámpatartók 
madárformájának is üzenete van, 
mint a magyar népművészet bár-
mely területén minden mozzanat-
nak. A kazetták díszítései nem 
öncélúak, a motívumok egy írás 
nélküli világról szólnak – mondta 
az alkotó, miközben a klubtagok 
vizsgálgatták a mennyezetet, 
amely virágos mezőként feszült a 
fejük fölött.

Csepeli István e munkájában is 
kultúránk gyökereire épített. Hol 
a régészeti leletek motívumait 
faragta meg fában, hol a 17–18. 
századi festőasztalosok nyomdo-
kain járt, amikor létrehozta ezt a 
terembelsőt, amely zsűrizett, s a 
magyar állam által védett mű-
tárgy lett. Erre büszkék lehetnek 
a földváriak.

A klubtagok nemcsak passzív 
hallgatói voltak az előadásnak. 
Ők is megosztották az alkotóval 
a teremhez kapcsolódó élménye-
iket, de kíváncsiak voltak a fes-
tett kazettás mennyezet elkészí-
tésének titkaira, az alkotói folya-
matra is. S mivel a munkában 
részt vett annak idején a Csepeli 
család apraja-nagyja, a közös 
munkálkodás mikéntjére és a fa-
faragás továbbörökítésére is rá-
kérdeztek.

Ahogy több mint két évtizede 
a terem átadása után a helyi lap 

főszerkesztője, Bankó András 
is kiemelte: a terem hangulatá-
ban mintha egy profán szentély 
öltene testet. A főfalon lévő és 
a tükörben megduplázott dom-
bormű az öröm emberi szimbó-

lumaival ajándékoz meg 
minket.

Ezt a rendkívüli klubdélutánt is 
ajándékként élhette meg mindenki.

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
május 21-i cikke alapján)

Időutazás Csepelivel

Hadifogság
1945. május 8-án véget ért Eu-
rópában a II. világháború. Sokak 
számára azonban még  nem lett 
vége a viszontagságoknak. A 
fogságba esett katonákat, sok 
polgári lakost, köztük német 
nemzetiségieket is elhurcoltak 
Szovjetunióba a győztesek. Kö-
vetkezett a kényszermunka, a 
hadifogság.
Egy fogságot megjárt földvári la-
kos visszaemlékezését közöljük.

Kiss Éva

„A háború végén Pozsonyban 
fogtak el bennünket az orosz ka-
tonák. Május 11-én bevagoníroz-
tak és Sztálingrádba szállítottak 
minket. Az út nyolc napig tartott. 
Egy téglagyárban dolgoztunk. 

Amikor bementünk a lágerbe, 
le kellett venni a ruhánkat, kap-
tunk orosz gúnyát, csak a bakan-
csunk maradt nálunk.  A szemé-
lyes dolgainkat sem tarthattuk 
meg. Én a kupac tetejére dobtam 
a hátizsákomat, hogy megtalál-

jam, ha öltözködés után vissza-
megyek érte. Ebben volt karóra, 
gyűrű, bicska, imakönyv, levél-
tárca, manikűrkészlet, jogosít-
vány és egy pulóver. Egyszer, 
munka után észrevettem, hogy 
csak a jogosítványom és az ima-
könyvem van meg. Jelentettem a 
szakácsként dolgozó tisztnek, aki 
intézkedett. Egy orosz nő elvitt a 
GPU-ra, tolmács is volt velünk. 
Magas rangú tisztek hallgattak 
ki. Később egy tiszt visszaadta 
az órámat (csak azt), és azt 
mondta, viselhetem a karomon. 

Munkába menet az őrünk ki-
emelt a sorból, elvitt a Volgához, 
ahol oroszul beszélt hozzám, 
amit én nem értettem. Egy idő 
után megunta, és visszakísért a 
munkába. Ezek után én nem 
akartam magamnál tartani az 
órámat, odaadtam a szakács 
tisztnek, aki vacsora után adott 
egy kis kását.

Egyszer húskonzervet evett, 
aminek a maradékát nekem adta. 
Az étel megártott a gyenge gyom-
romnak, nem maradt meg 

►
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bennem. Nagyon rosszul 
lettem. A bajtársaim elvezettek a 
gyengélkedőre, ahol három napig 
feküdtem, de gyógyszert nem 
kaptam. Vasárnap jött két civil. 
Nekünk, betegeknek le kellett 
vetkőznünk. Ők öt méterről ránk 
néztek, ennyi volt a vizsgálat. El-
mentek, nem szóltak semmit, mi 
lefeküdtünk. A bajtársaim benéz-
tek az ablakon, és azt mondták, 
hogy marhavagonokat láttak, jó 
lenne hazamenni! De csak minket, 
betegeket tettek teherautóra, és 
vittek a vagonokhoz. A marhava-
gonoknak egy ajtaja volt, amit 
csak kívülről lehetett nyitni-zárni. 
Hatszázötvenen indultunk haza, 
sajnos a többi bajtársam tovább 
dolgozott, semmit sem tudtunk 
róluk. Legalább a nevüket fel kel-
lett volna jegyezni, de nem volt 
mivel, mire. Lehet, hogy ők több 
évig ott maradtak? 

Feküdtünk a marhavagon aljá-
ban, egy kis löttyöt, répalevest kap-
tunk naponta. Ez tíz napig volt így, 
majd később csak másnaponként.  
A részeges őrünk eladta vodkáért az 
ellátmányunkat. Ha megálltunk, a 
társaim szedtek marharépát, nyer-
sen akarták enni, de én kidobáltam 
a vagonból, amikor elindultunk.

Egyszer szóltak, hogy két 
ember menjen a konyhavagonba 

segíteni. Jelentkeztem én is, de 
nem oda kellettünk, hanem halot-
takat temetni a sínek mellé. 
Amikor ezt megtudtam, el akar-
tam menni onnan, de egy őr rám 
fogta a géppisztolyát, csinálnom 
kellett. Szörnyű volt letenni a 
holttesteket a csupasz földre. 
Később egy nagyobb állomáson 
már fekete koporsók várták az el-
hunytakat. Az utunk hazáig hu-

szonnyolc napig tartott, hatvanan 
meghaltak útközben, a mi vago-
nunkban is egy fő. 

December ötödikén érkeztünk 
Debrecenbe, onnan Budapestre 
utaztam. Kelenföldön felszálltam 
a paksi vonatra. Dunaföldvári asz-
szonyokkal utaztam, akik kínáltak 
kacsacombbal, de nem mertem 
enni. Földvárra értem, a húgom, 
Irén jött velem szemben az utcán, 
megijedt tőlem, a kinézetemtől. 
Otthon jól megmosakodtam, nagy-
apám elégette az orosz ruhát, 
amiben hazaértem. Másnap, vasár-
nap elmentem a misére, hétfőn a 
keresztapámhoz, dr. Berkihez, aki 
azt mondta, hetente látni akar. 

Az oroszoktól mindössze egy 
kis papírt kaptam, amire rá volt 
írva: 1945. május 11-től novem-
ber 5-ig hadifogoly voltam. 
Később, a nyugdíjnál kaptam egy 
kis kárpótlást.”

Láthatatlan 
kapocs

Fiatal rajztanárok alkotásaiból 
nyílt kiállítás május 7-én a du-
naföldvári ispánházban. 

Sziegl Erika

A városi könyvtárban dolgo-
zó kolléganő, Huszka Rózsa 
fogta össze volt csoporttársait 
egy tárlat erejéig. A Szegedi 
Tudományegyetem vizuális- és 
környezetkultúra tanár szakos 
hallgatói a szak elvégzése után 
különböző területeken – tanár, 
könyvtáros, művészeti szerve-
ző – helyezkedtek el, ám a mű-
vészeti alkotó munka mindnyá-
juk életében megmaradt. 

A csoport tagjai nemcsak 
diák- és alkotótársakká, de ba-
rátokká is váltak az évek folya-
mán, inspirálva, segítve egy-
mást ötleteik vagy problémáik 
megoldásában. 

Dr. Fabulya Zoltánné csoport-
vezető tanáruk, a kiállítás meg-
nyitója szerint, „láthatatlan 
kapocs” köti össze az alkotókat, 
s a  művészet, annak közvetítése 
és a kiállításokon való részvétel 
teszi mindezt láthatóvá.

Sovák Anna színész-énekes Szerel-
mes versek és dalok címmel tar-
tott május 17-én szerzői-előadói 
estet a Rátkay László Irodalmi Ká-
véház közönsége előtt. A verseket, 
magyar és latin dalokat bemutató 
előadáson gitáron Kereszty Csaba 
közreműködött.

Balogh Emese

Sovák Anna prózai színész-
ként kezdte pályáját. Mint 
mondta, 17 évesen már Júlia le-
hetett, később eljátszotta az iro-
dalom összes boszorkányát, de 
megadatott neki, hogy királynő-
ként is színpadra lépjen. 

A színész-énekes gyermekkora 
óta énekel. Hatévesen magyar 
népdalokkal kezdte, középisko-
lásként egy Lorca darab kapcsán 
ismerte meg a spanyol zene vilá-
gát, s mindkettő máig meghatá-
rozó előadói művészetében. 
Mára már dalszerzésre is vállal-
kozik, ehhez mindig talál alkotó-
társakat is. 

A földvári kávéházi est – mint 
mondta – számára is ajándék 
volt, hiszen épp a születésnapján 
léphetett fel a művekre azonnal 
reagáló, befogadó közönség előtt 
a dunaföldvári Marcipán cuk-
rászdában. 

Sovák Anna kávéházi estje Így látok én!

Dunaföldvári és Dunaföldvár-

hoz kötődő alkotók fotóiból 

nyílt kiállítás a Berze-Nagy Ilo-

na Városi Könyvtárban.

Balogh Emese

Nyolc alkotó képeit nézhetik 
meg azok, akik ellátogatnak a 
Berze-Nagy Ilona Városi 
Könyvtárba. Fabó Ferenc, 
Fabóné Bíró Ágnes, Federico 
Apuzzo dunaföldvári fotósok 
képei mellett a Solton élő 
Elekné Csollány Éva, a puszta-
szeri Huszka Ibolya, a kun-
szentmiklósi K. Tóth Edina va-
lamint a bonyhádi Máté Réka 
mutatkozik be természetfotói-
val, portréival és absztrakt ké-
peivel. 

A kiállítást a venezuelai szü-
letésű, jelenleg Dunaföldváron 
élő Eugenio Opitz nyitotta 
meg, aki professzionális fotós-
ként képeivel is gazdagította a 
június végéig látható tárlat 
anyagát.

►
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Az ENSZ egészségügyi szerveze-
te évekkel ezelőtt május 5-ét a 
kézmosás világnapjának nevez-
te ki, felhívva a figyelmet a kéz-
mosás egészségünkben betöl-
tött szerepére. Nagyon sok be-
tegség terjed érintés útján, s 
ezek megelőzésében a szaksze-
rű kézmosásnak döntő szerepe 
van. 

Szabados Sámuel

Az akciót, mellyel az országos 
programhoz csatlakozott váro-
sunk, a védőnők kezdeményez-
ték, akiket az általános iskola 
pedagógusai segítettek. Két alsó-
tagozatos osztály több mint 40 
tanulója meghatározott időn 
belül mosott szakszerűen kezet. 

Ehhez az egyszerűnek tűnő fel-
adathoz a gyerekek segítséget is 
kaptak: a felnőttek bemutatták 
nekik a precíz kézmosás fázisait, 
a tenyér, a kézfej, az ujjközök és 
ujjhelyek megfelelő tisztítását.  

A szakemberek állítása szerint 
a felnőttek döntő többsége nem 
tud szakszerűen kezei tisztítani, 
ezért fontos már gyerekkorban 
ezt a műveletet megtanulni.

A kézmosás jelentőségének 
felismerése magyar vonatkozású, 
melyre méltán lehet büszke a 
hazai egészségügy. A 19. század 
közepén Semmelweis Ignác 
orvos a szüléseknél követelte 
meg kollégáitól, a bábaasszo-
nyoktól a fertőtlenítő kézmosást, 
melynek eredményeként jelen-

tősen csökkent a szülésbeli halá-
lozások aránya, a gyermekágyi 
láz. Nem véletlenül nevezték 
Semmelweis Ignácot az anyák 
megmentőjének.

A gyerekek nagyon élvezték a 
programot, melyet a szervezők 
gyakorlati játékkal is színesítet-
tek. Például tüsszentés imitálásá-
val színezett vízcseppecskéket 

fújtak a levegőbe, így szemmel 
láthatóan lehetett érzékelni annak 
terjedését, megdöbbentő módon 
akár több méteres távolságra is. 

A kézmosás rekordkísérleté-
ben mintegy tízezer magyar diák 
vett részt, tehát nagy valószínű-
séggel megdőlt az eddigi rekord, 
melyet skót diákok tartottak pár 
ezer fővel.

Kézmosási rekordkísérletben
vettek részt a földvári gyerekek

Móron, május 14–15-én tartot-
ták a mazsorettek idei országos 
bajnokságát.

Huszárikné Egervári Éva

A Löfan Mazsorett Csoport 
versenyzői tudásuk legjavát 
adva, kiemelkedően jól teljesítet-
tek az országos versenyen. Lát-
ványos koreográfiákkal, techni-
kai színvonalban az elvárásokat 
messze meghaladva táncoltak. 

Programjaikat Béres Barbara, 
Huszárik Tamara, Somogyvári 
Lilla, Tóth Renáta készítette és 
tanította be, az ő munkájukat 
Horváth Zsanett és Tilli Fanni 
segítette.

A bajnokságra a fellépő ruhákat 
Gordosné Vinklár Mónika varrta, 
a lányok sminkjeit pedig Márkli-
né Szegfű Krisztina készítette.
A Löfan mazsorettek eredményei
• botos helyezések

Senior csapat 3. hely 
Junior csapat 2. hely 
Cadet csapat 2. hely 
Senior mini 2. hely 
Junior mini 1. hely 
Cadet mini 2. hely 
Senior trió 6. hely (Fehér Lau-
ra-Huszárik Helga-Rácz Viktória)

Junior duó 5. hely (Fülöp Vik-
tória-Márkli Anna), 6. hely 
(Noszkó Dóra-Szabó Kitti) 
Senior szóló 9. hely  Leibinger 
Anita 
Junior szóló 13. hely Fülöp 
Viktória , 14. hely Szabó Kitti, 
15. hely Tóth Zsüliett
Cadet szóló  4. hely Bognár 
Annamária 

• Pomponos eredmény
Junior szóló 12. hely Duschnig 
Anna
Cadet duó  5. hely (Balogh Li-
li-Pál Hanna)

• Zászlós eredmény 
Junior mini 1. hely

XVI. Magyar Mazsorett Bajnokság

Nem vicc!
Sziegl Erika

Amikor viccet olvasunk vagy hallgatunk, sokszor mondjuk: Hát 
ilyen nincs! A valóság sokszor felülmúlja a képzeletet – ezt is ál-
lítjuk, s jogosan.

Pár hete városunk egyik művészeti csoportja, a Löfan mazsorett 
részt vett egy országos versenyen. A világhálón azonban nem az 
érmeikről lettek híresek, pedig két aranyéremmel, négy ezüsttel és 
egy bronzzal tértek haza, hanem valami másról. Egy számláról.

Természetesen a sok fiatalnak nemcsak forogni, pörögni kellett, 
hanem enni is. A csoport vezetője fizetéskor számlát kért, majd 
betűzte a csoport nevét – a szokásos módon – keresztneveket 
mondva.

Hogy mi került a számlára? Saját szememmel láttam! „László 
Ödön Ferenc Aladár Norbert Mazsorett csoport”! S ez nem vicc! 
Kacagunk, nevetünk, röhögünk!

De vajon mit csinálnak majd a számlaellenőrök? Ki nevet a 
végén?
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Könyvbemutató
Az ember a bolygón és az univerzumban – ezen 

a címen jelenik meg Csákvári Józsefnek, a Magyar 
László Gimnázium volt tanárának verseskötete.
A könyvbemutatót 2016. június 11-én, szombaton

16 órakor a gimnázium ebédlőjében tartják. 
A versek bemutatása után kötetlen beszélgetésre lesz 

mód a szerzővel, aki dedikálást is vállal.  
A 256 oldalas kötetet a helyszínen meg lehet vásárolni, 

vagy meg lehet rendelni a könyvbemutatón,
ára 2000 Ft.

A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a rendezők, a volt tanítványok. 

Játszótársak
Simon István

„A játszótársam, mondd 
akarsz-e lenni” – kérdezi Kosz-
tolányi. Bennünket is érint ez a 
játékosan komoly, vagy komo-
lyan játékos kérdés, mivel a 
játék nem más, mint az élet dol-
gaiban való gyermekien önfe-
ledt föloldódás. 

Amikor a gyermek játszik; vo-
natozik, várat épít, vagy háború-
zik, akkor leképezi mindazt, ami 
az életben történik, s ami általa is 
történni fog. Ami a homokozó-
ban folyik, nagyon is komoly 
játék, hiszen ezek a parányi em-
berkék itt szocializálódnak az 
életre. Kérdés, hogy megtanul-
nak-e együttműködni egymással, 
egy célért fáradozni, egyszóval 
építeni és nem rombolni. Ismerős 
kép, amikor az egyik gyermek 
lerombolja a másik “munkáját”, 
apró lábaival szétrúgja annak 
nagy gonddal, fáradsággal épített 
homokvárát.

A felnőttek játszóterén és ho-
mokozójában is megtörténhet 
mindez. Az együttműködés, a 
közös építkezés mellett vagy he-
lyett, ki-ki a maga várát építgeti, 
sokszor Kőműves Kelemen 
módjára, mert amit fölrak estére, 
az leomlik reggelre. Építeni egy-
általán nem könnyű dolog, 
olykor fáradságos, töredelmes, 
sőt sziszifuszi munka, a rombo-
lás viszont annál könnyebben ki-
vitelezhető.

Talán ezért van az, hogy néme-
lyek szívesebben rombolnak, 
mint építenek, mondván, másnak 
se legyen jobb, mint nekik. Le-
rombolják mindazt, amit mások 
fáradságos munkával fölépítet-
tek. Nemcsak a rejtőzködő ron-
gálókról van itt szó, akik az utcák 
és játszóterek rémei, hanem 
azokról, akik elveik és netán val-
lásos meggyőződésük mentén 
rombolnak. Szűk nekik a játszó-
tér és a homokozó, mások épít-
ményei útjukban vannak, ezért 
finoman szólva elbontják, vagy 

eltávolítják azokat. Némi vigasz-
talásul szolgálhat, hogy aki szét-
rúgja a homokvárunkat annak 
óhatatlanul is megtelik a cipője 
homokkal, ami ugyancsak meg-
nehezíti számára a közlekedést.

„A játszótársam, mondd 
akarsz-e lenni” – hangzik a 
kérdés, vagyis az élet ezernyi 
csodáját át akarod-e velem együtt 
élni? Játszótársnak lenni azt je-
lenti, együtt építeni, szépíteni ezt 
a világot, és persze gyönyörköd-
ni is benne. „A szeretet épít” – 
mondja a Biblia, viszont a 
hiánya, a helyébe tolakodó gyű-
lölet csak rombolni képes.

“A gyermek, aki voltam, ma is 
él még” (József A.). A bennünk 
lévő gyermek építhet is, rombol-
hat is, de ez tőlünk, felnőttektől 
függ igazából. Csak a gyermek-
lelkű felnőtt képes rácsodálkozni 
a világra, ama nagy játszótérre, 
amely azért adatott nekünk, hogy 
egymás játszótársai legyünk.

A mi játszóterünk e kicsi 
város, „melynek vagyunk lakói, 

s neve is van: Dunaföldvár” 
miként Cseh Tamás énekelné. 
Olykor nem árt megkérdezni ma-
gunktól, hogy milyen játszótár-
sak vagyunk: építünk is, vagy 
csak  rombolunk. A jó játszótár-
sak vigyáznak egymás játékára, 
gondosan fölépített várára, a ke-
vésbé jók lerombolják azokat.

„Játszótársam, mondd akarsz-e 
lenni... – akarsz-e játszani életet 
s halált?” Játszani jó, mert a játék 
maga az élet és a halál önfeledt 
átélése, csak jó játszótársak kel-
lenek hozzá.

So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 m2-es, 

tég la építésű, szi ge telt, 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 18 
m2-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa-
raszt ház el adó!
Tel.: 30/974–27–96
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Múzeumok 
éjszakája
18.00 Hőspróba, kézműves 
foglalkozás – a vártorony elké-
szítése különböző technikákkal
 Tájház mustra
19.00 „40 éve vár a Vár” c. 
kiállítás megnyitója a várto-
rony földszinti kiállítótermében 
20.00 Tangó est
 Juhos Melinda tangó-
harmonika
 Tótin Katalin zongora
21.00 „Színezd újra!” – 
ünnepi fénybe öltöztetjük a 
várat
22.00 Bátorságpróba a vár-
toronyban
23.00 Máglyagyújtás
18.00–22.00 Jósda a várpincé-
ben
Egész éjszaka: börtön kaland-
túra, kemencés lángos, fröccs-
bár
Kiállítások
• Sárdy János emlékkiállítás 

– Vármúzeum
• Vak Bottyán emlékezete – 

Vármúzeum
• „40 ÉVE VÁR A VÁR” – 

Vármúzeum
• Láthatatlan  kapocs – ispán-

házi galéria
• Tolna megye népművészeti 

értéktára – Fafaragó Galéria
• Dunaföldvár mezőváros – 

Fafaragó Galéria

Földvári
nyári esték
JÚLIUS 5. KEDD 19 ÓRA
MUZSIKÁS EGYÜTTES
családi koncert – népzene 
kicsiknek, nagyoknak
Jegy ár: 2.000 Ft

JÚLIUS 9. SZOMBAT 21 ÓRA 
(ESŐNAP JÚLIUS 10. VASÁRNAP)
Máté Péter – S. Nagy István: 
EGY DARABOT A
SZÍVEMBŐL
musical
Rendező: Vándorfi László
Pannon Várszínház
Jegy ár: 3.500 Ft

JÚLIUS 16. SZOMBAT, 21 ÓRA 
(ESŐNAP JÚLIUS 17. VASÁRNAP)
Lehár Ferenc:
VÍG ÖZVEGY
operett
Főbb szerepekben: Sáfár Móni-
ka – Jászai díjas, Egyházi Géza, 
Szeredy Krisztina, Domoszlai 
Sándor, Szirtes Gábor, Németh 
Gábor, Gyurity István, Teremi 
Trixi, Bozsó József
Rendező: Bozsó József
Magyar Zenés Színház
Jegy ár: 3.500 Ft

JÚLIUS 22. PÉNTEK 21 ÓRA 
(ESŐNAP JÚLIUS 25.HÉTFŐ)
Richard Bea:
EGY FENÉKKEL KÉT 
LOVAT
komédia
Szereplők: Nagy Dániel, 
Lukáts Andor, Lovas Rozi, Fri-
edenthal Zoltán, Rujder Vivien, 
Keresztény Tamás, Dékány 
Barnabás, Fodor Annamária, 
Formán Bálint, Horváth Sza-
bolcs
Rendezte: Pelsőczy Réka
Orlai Produkció
Jegy ár: 3.700 Ft

Bérlet ára: 11.500 Ft

So ros hir de té sek
1999-es évjáratú, megkí-

mélt, jó állapotú Suzuki Swift 

(1.0 GL) 60.000 km-rel eladó!

Tel.: 75/343–067

Dunaföldvár külterületén, a 

Duna-parton, csendes környe-

zetben, horgászási lehetőség-

gel üdülőtelek eladó 112 négy-

szögöl terület 34 m2 házzal, 

pincével. Villany, fúrt kút van.

Érdeklődni: 06/30–230–40–64

So ros hir de té s
58 éves elvált férfi keresi 

párját 40-től 50 éves korig.

tel.: 30/ 520–24–13

Május 28-án este a művelődési 
házban mutatta be jubileumi 
gálaműsorát a Zsigec musical 
csoport. 

Balogh Emese

A Magyar László Gimnázium 
és a Beszédes József Általános 
Iskola keretei között működő 
művészeti szakkör jelenlegi és 
egykori tagjai közösen adtak gá-
laműsort a csoport működésének 
10. évfordulóján. 

„A musical csoport meg-
szervezésének ötlete a zeneis-
kolai énekes növendékeim 
több mint 10 évvel ezelőtti 
nyári táborában vetődött fel”– 
emlékezett vissza a kezdetek-
re Telekiné Rábai Melinda, 
aki aztán rábeszélte koreográ-
fus, zenetanár férjét, hogy 
vállalja el a musical együttes 
vezetését. 

Teleki Károly művészeti 
vezető 10 éve irányítja a Zsige-
cet. A csoport legnagyobb eré-
nyének azt tartja, hogy a számí-
tógép mögött ülő, gyakran virtu-
ális világban élő gyerekek szá-
mára egy másik lehetőséget 
mutat: egy igazi baráti társasá-
got, ahol az iskolai kötöttségek 
után értelmesen, alkotó módon, 
önmagát adva, személyiségüket 
kiteljesítve kapcsolódhatnak ki a 
tagok.

A Zsigec az elmúlt évtized 
alatt városunk kulturális életé-
nek állandó szereplőjévé vált. 
Rendszeresen fellépnek a helyi 
intézmények, civil szervezetek 
rendezvényein, de ismerik őket 
a városhatáron túl is, hiszen 
gyakran hívják meg a csoportot 
más települések kulturális ren-
dezvényeire, művészeti verse-
nyeire is.

Tíz éves a Zsigec
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Hegedűs János, helytörténész 
Dunakömlőd

1704. április közepén a rácok 
elfoglalták Földvárt, az ottani 
átkelő eszközöket, kompokat, ha-
jókat elvitték, a vár a császáriak 
kezére került. Májusban már 
ismét a kurucok kezén volt a vár 
is, a Kömlőd-imsósi átkelőt is ők 
használták. 

A Duna akkor még itt egy nagy 
kanyart képezett északra fordul-
va, majd a Sánchegynél ismét 
délnek folytatta útját. Az egész 
imsósi félsziget ekkor a Duna bal 
partján volt, a kalocsai érsekség 
tulajdona, mint községhez, Or-
dashoz tartozott, annak határán 
belül. A jobb part fölé emelkedő 
Bottyán-várat csak a Duna vá-
lasztotta el a félszigettől. Csak az 
1841. évi Duna-szabályozásnál 
került át a félsziget a bal partra, az 
alföldi oldalra. A félszigetet a 
Duna új medre választotta ketté. 
Nagy kárt okozva az élővilágban, 
a pusztában, ahol ekkor még tég-
laégető is működött. Rákóczi 
Saint Just és Hermaire hadmérnö-
kök segítségével, útmutatásával 
ide jelölte ki a Dunántúli Hadjá-
rathoz a dunai átkelőhelyet, ahova 
később hidat építettek.

Április végén érkezett Ordasra, 
azaz Imsósra, a régi imsósi ma-
gaslatokra telepedve alakították 
ki az imsósi tábort. Itt tartózko-
dott Rákóczi május 29-ig. Ekkor-
ra már elkészült a solti és az elő-
zőekben leírt földvári tábor, ahol 
felváltva tartózkodott, kitűnik ez 
a két helységben keltezett levelei-
ből. Az ordasi tábor az imsósi fél-
szigeten volt. Nyomai ma is telje-
sen kivehetőek, látható formában 
vannak. Ordasi tábornak azért ne-
vezték, mivel akkor a községhez 
tartozott. Ordason és a környékén 
semmi nyoma nincs tábornak, 
vagy táborhelynek. Az úgyneve-
zett „Rákóczi fa”, melyet a múlt 
tisztelete, a hagyomány szerint 
magam is tisztelek, nincs 300 
éves sem (ezt, mint erdész állí-

tom), alatta semmi esetre sem áll-
hatott Rákóczi sátra. Rákóczi or-
dasi-imsósi sátra helye pontosan 
ismert. Itt tartózkodása alatt kez-
dődött meg a híd építése Imsós és 
Kömlőd között. A híd építéséhez 
és a hídfők, Bottyán vár munkái-
hoz Kecskemétről 600, Nagykő-
rösről 60, Ceglédről 30 embert 
rendeltek. Ezen kívül még három 
megyéből: Tolnából, Fejérből és 
Bács-Bodrog megyéből is jöttek, 
részint robotba, részint napszám-
ba emberek. Május 1-jén, „ex 
Castris ad Duna-Ordas positis” 
adtak ki levelet. 

Az Imsós-Kömlőd környékén 
lévő csapatok Bottyán parancs-
noksága alatt álltak.

1704. május 13-án fogadta Rá-
kóczi az imsósi táborban Széche-
nyi Pál békebiztost és Okol-
csányit. A béketárgyalások ered-
ménytelenek voltak. 

1704. szeptember 14-én Heister 
elfoglalta Földvárt. Erős őrséggel 
látta el és hosszú időn keresztül az 
osztrákok kezén maradt. Március-
ban a solti sáncban kezdték építe-
ni az Imsós-Dunakömlőd híd ele-
meit. Rákóczi úgy rendelkezett, 
hogy az imsósi sánc építését (ami 
az előző évi munka folytatása 
volt) Török András irányítsa. A 
hídét és a jobboldali sáncát a 
Duna jobb partján Bottyán vezes-
se. Soltról a félig kész hidat a 
Dunán leúsztatva Imsósban állí-
tották össze. 1705. június 5-én a 
kurucok ostroma Földvár ellen 
sikertelen volt. A császáriakat 
Glöckelsperg sereget felmentette 
az ostrom alól. Eszterházi Dániel 
visszavonta csapatait az ostrom 
alól és az imsósi hídon át a Duna 
bal partjára, majd magára hagyva 
Bottyánt, a solti táborba vonult. 
Tehát ekkor az imsósi sáncok már 
készen álltak a Duna bal parti 
hídfőjénél, védve a hidat az eset-
leges keletről érkező támadások 
ellen. Nagyon jó célt szolgáltak a 
rácok sajkás támadásai ellen. A 
rácok ugyanis Földvárról, Budá-
ról érkezve többször ketté akarták 

a hidat szakítani. Június 22-én, 
miután a Bottyán-vár elesett, a 
hídon átvonulva az osztrákok el-
foglalták az imsósi sáncot is. Rá-
kóczi utasítására Eszterházi 
Dániel 23-án Soltról visszatérő 
csapataival visszafoglalta az 
imsósi sáncot és az osztrákokat a 
hídon keresztül a szétlőtt várba 
szorították vissza. Eszterházi csa-
patai a hidat kettészakították, úgy 
hírlett, felrobbantották. Pár nap 
múlva árvíz borította el az imsósi 
sáncot. Az évente, ez időtájon, 
nyár közepén érkező „zöldár”. 
Nagy hiba volt, hogy erre nem 
számítottak az építők. Rákóczi 
parancsot adott a Kalocsán tartóz-
kodó Heleprant ezredesnek a sánc 
lebontására, erre azonban nyilván 
az árvíz miatt nem került sor, mert 
dacolva az idővel, a sáncok ma-
radványai ma is állnak az Imsósi 
erdőben.

Bár a híd megsemmisült, de a 
dunai átkelőhely Imsósnál tovább 
fennmaradt. Az 1706. február 14-i 
vereség után (Igalnál) a kuruc 
csapatok nagy része itt kelt át a 
Duna bal partjára. Palásti Ferenc 
is katonáival itt kelt át a Dunán, a 
hajókat és kompokat a víz alá 
süllyesztéssel dugták el az ellen-
ség elől. Egy év múlva az árulás-
sal vádolt Bezerédit és társait Im-
sósnál szállították át a Dunán. Az 
Imsósi sáncot ezután már sehol 
sem említik.

Az Imsósi sánc helyét a régi 
térképek csak ritkán jelzik. Van 
viszont térképem Imsós pusztáról 
is, régi hiteles hüvelyk-öles 
térkép. Az 1840-es katonai térkép 
már a dunai átvágás utáni állapo-
tot ábrázolja. A legújabb 1:10000-
es léptékű topográfiai térkép rész-
letesen ábrázolja az Imsós félszi-
get domborzatát. Az egész terüle-
tet behálózzák az egykori vízfo-
lyások medrei, az ú.n. Kis-Duna a 
legnagyobb közülük, a két 
észak-dél-nyugati irányú domb 
között. Ezek közül az elsőt, az 
egykori part mellett húzódót 
használták fel a kurucok az Imsósi 
sánc építésére. Nehéz elválasztani 
az eredeti dombvonulatot az épí-
tett sánctól, de 225 méter hosszan 
megfigyelhető a mesterséges sánc 
kialakítása. A sánc déli része, egy 
erdei nyiladék előtt befejeződik. 

Az északi végét egy külső, mes-
terséges árok határozott vége 
jelzi, a nyugati oldalon. A termé-
szetes dombvonulat tovább foly-
tatódik észak felé.

Keleti részénél a félszigetnek 
volt a legmagasabb dombvonula-
ta, egy nagy és két kisebb mester-
séges halom emelkedik ki a kör-
nyezetből. Az egész félszigeten ez 
a legmagasabb hely, amely a gya-
kori magas vízállás miatt hajdan 
is településre alkalmas volt. Ide, a 
legmagasabb pontra állították ►

Érettségi 3 év 
alatt!

Esti tagozatú, 3 éves gim-
náziumi képzés a dunaföld-
vári Magyar László Gimná-
ziumban! 

Amiért érdemes bennün-
ket választani: 
• képzésünk tandíjmentes 
• oktatás heti három alka-

lommal délután zajlik
• ha elfoglaltsága miatt nem 

tud részt venni a tanórá-
kon, beszámolókkal is tel-
jesítheti a követelménye-
ket

• korábbi tanulmányait be-
számítjuk

• a tankönyveket kölcsön-
zéssel díjmentesen bizto-
sítjuk

• diákigazolványra jogosult
• családi pótlék a jogszabá-

lyi feltételeknek megfele-
lően

Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Temp-
lom u, 5. tel.: 75/ 541–269, 
70/ 380–91–41
e-mail: magyarlaszlogi-
mi1@gmail.com

Kutatásaim szülőföldemen
4. rész

A dunakömlődi imsósi sáncok és az „ordasi” tábor
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N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Indul a bolha és kullancs invázió!
Védje kedvenceit! Üzletünkben élősködők elleni szerek, nyakörvek széles 
választékban kaphatók.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák. 

AKCIÓ! Purina Dog Chow kutyaeledel 
640 Ft/kg (zsákos ár)

Ha meggon-
doltad magad, 
jelentkezz!

A Magyar László Gim-
názium nappali tagozatú, 
négy évfolyamos 9. osztá-
lyába még tudunk fogadni 
jelentkezőket! 

Megbízható tudás, sikeres 
érettségi!

Minőségi diákélet!

Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Temp-
lom u, 5. tel.: 75/ 541–269, 
70/ 380–91–41
e-mail: magyarlaszlogi-
mi1@gmail.com

fel Rákóczi sátrát. Ez a ma-
gasságon kívüli, körül volt és van 
véve egy ma is látható, igen mély 
árokkal, melyen sem gyalog, sem 
lóháton nem lehetett átjutni. Erre 
azért volt szükség, mert Rákóczi 
ellen egy Dákos nevű hadnagy 
merényletet akart elkövetni. Az 
őrök azonban elfogták. Vallatásá-
nál beismerte, hogy magasabb 
osztrák körökben bérelték fel Rá-
kóczi meggyilkolására. Azért 
őrizték ilyen áthatolhatatlan, mély 
árokkal is a fejedelmet.

Elrettentő példaként ezt a had-
nagyot Ordas főutcáján, a Malom 
utcában (egykor így hívták a főut-
cát), egyes állítások szerint május 
havában karóba húzták. Más állí-
tások szerint kerékbe törték. 
Minden esetre akár így, akár úgy, 
szörnyű kínok között halt meg.

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2016.06.10. Dr. Móricz Zoltán
2016.06.17. Dr. Hallai Róbert
2016.06.24. Dr. Englert Rolland

Centi cica
Több mit két hete eltűnt a bel-

város kedvenc, barátságos 
cicája.  Gyakran lehetett látni, 
amint sétált, látogatta a Rákóczi 
utca boltjait, napozott a közeli 
patika küszöbén, szundikált a 

bolt kirakatában. A Rákóczi 
utcai Kutya-macska ABC tulaj-
donosai 14 éve gondozták, vi-
gyáztak rá.

Kérjük, aki tud róla valamit, 
vagy esetleg hazavitte, jelent-
kezzen az üzletben!

Karádi 06–30/407–85–40

Meg �e le nik 500 �él dány ban
Ki ad �a a Part-Oldalak

Kul tu rá lis Egy let
F������ ����������:

And rás Fe renc,
E-mail: andras�@tolna.net

T�� �� ���: Magyari Ákos
C��: 7020 Duna�öldvár,

Kossuth L. u. 2.,
T� �� ���: (75) 341–176,

H�����: ���.�art-oldalak.hu,
���������� Takács András

N��� ��� ��: SÉD Nyom da K�t.,
7100 Szekszárd, E�reskert u. 10.,

Tele�on: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

►

Tolna megyében várhatóan 
több mint 50 km hosszan, mint-
egy 4,85 milliárd forintból kerül-
nek felújításra különböző útsza-
kaszok – derült ki Potápi Árpád 
és Horváth István országgyűlési 
képviselők, Fehérvári Tamás 
megyei közgyűlési elnök, Becze 
Szabolcs, a Magyar Közút me-
gyei igazgatója, valamint az 
érintett polgármesterek által 
megtartott sajtótájékoztatókon. 

Tolna megyei Önkormányzat

Becze Szabolcs tájékoztatása 
szerint a felújítások által csök-
kennek az utazási idők, emelke-
dik az autóbuszos közösségi köz-
lekedés szolgáltatási színvonala, 

és az utak legalább középtávon, 
de igénybevételtől függően akár 
hosszabb ideig is szolgálják a 
biztonságos közlekedést. 

Tolna megyében a következő 
utak különböző szakaszait érintő 
felújításokra kerül sor: 
• 6-os számú Budapest-Pécs- 

Barcs elsőrendű főút,
• 56-os számú Szekszárd-Mo-

hács másodrendű főút
• 61-es számú Dunaföldvár- 

Dombóvár-Nagykanizsa má-
sodrendű főút, 

• 63-as számú Szekszárd-Szé-
kesfehérvár másodrendű főút, 

• 64-es számú Simontor-
nya-Enying másodrendű 
főút, 

Több mint 50 kilométernyi
útszakasz újul meg a megyében

►



14

A Honvédelmi Minisztérium 
szervezésében 2009-ben ren-
dezték meg először középisko-
lás diákok számára az Országos 
Haditornát. A verseny célja 
többek között a hazafias neve-
lés, a katonai ismeretek elsajá-
títása, motiváció a katonai pá-
lyára, valamint a testedzés. 

Szabados Sámuel

Varró József, a Magyar László 
Gimnázium testnevelő tanára fi-
gyelt fel a lehetőségre, és rögtön 
nevezett diákjaival már az első 
alkalomkor. Akkor a megyei 
versenyen harmadik lett a gim-
názium gárdája, a tatai területi 
döntőn pedig a negyedik, tehát a 
kezdés nem volt rossz. 

A versenyt a kezdetektől 
komplexitás jellemzi, sokolda-

lúak a feladatok, melyekben az 
elmélet, a gyakorlat, az ügyes-
ség és a fizikai erőnlét ötvöző-
dik. A haditotó például történel-
mi, katonai, elsősegély-nyújtási 
ismereteket igényel, de a fordu-
lók között szerepel céllövészet, 
kézigránát dobás, térképismeret 
és tájékozódási futás is. A csa-
patot tehát úgy kell összeállíta-
ni, hogy mindegyik területnek 
legyen szakértője. 

2014-ben a megyei verse-
nyen második lett a gimnázium 
csapata, de ez nem jelentett to-
vábbjutást, 2015-ben megyei 
első helyen végeztek a duna-
földváriak, de ebben az évben 
nem rendeztek országos szintű 
döntőt.

2016 –ban ismét megnyerték 
a megyei versenyt váro-

Rendőrségi hírek
SZABÁLYSÉRTÉS:

A jó időben sokan kerékpároz-
nak, motoroznak. Közülük többen 
száguldoznak az utcákban, a Du-
na-parton. Kérjük, a balesetek el-
kerülése érdekében ne tegyék, ve-
zessenek biztonságosan!

A közlekedési ellenőrzések 
során több esetben előfordult, 
hogy azzal szembesült a tulajdo-
nos, hogy jogosítványa, mű-
szakija, biztosítása lejárt. Kérjük, 
időnként ellenőrizzék irataikat, 
mert a lejárt iratok miatt a rendőr-
ség bírságol!

Nagyon sok gond van, főként 
a belvárosi forgalmas tereken, 
utcákban a parkolással. Több la-
kossági panasz érkezett szabály-
talan parkolás miatt a rendőrség-
hez, melynek munkatársai foly-
tatják az ellenőrzéseket. Kérjük, 
a szabályokat tartsák be!

Néhány hete az ebtartás szabá-
lyainak megsértése miatt intézke-
dett a rendőrség. Egy gazdátlan 
kutya megharapott egy járókelőt, az 
eb nem volt veszettség ellen oltva.

A nyári szünetre jellemző, hogy 
a gyerekek csoportosan szórakoz-

nak, bandáznak, ilyenkor meg-
szaporodik az eltűnések száma is. 
A rendőrség a DADA program 
keretében tartott iskolai előadáso-
kon foglalkozik ezzel a témával 
is, de kérjük a szülőket, beszél-
gessen gyermekeikkel a nyár ve-
szélyeiről.
BŰNCSELEKMÉNY:

A temetőben egy idős hölgy sír-
gondozás közben letette táskáját a 
sír mellé, amit két fiatal ellopott, 
majd egy  autóval elhajtottak. A 
három vidéki elkövetőt elfogták.

Csalás bűntette miatt eljárás 
indult egy helyi lakos ellen, aki 
azóta elismerte tettét. Magas 
pénzösszeget csalt ki egy idős 
hölgytől hamis ígérettel: kertjét 
rendbe teszi. Kérjük a rokono-
kat, ismerősöket, hogy beszélje-
nek idős, egyedülálló rokonaik-
kal, ismerőseikkel, figyelmez-
tessék őket, legyenek óvatosak!

Kábítószer fogyasztása miatt 
eljárás indult szakértő bevonásá-
val két vidéki és egy helyi lakos 
ellen.

Ismeretlen tettesek egy csalá-
di ház lezáratlan melléképületé-
ből két stihlfűrészt loptak. Az 
eljárás folyamatban van.

Az Országos Haditorna döntőjébe 
jutottak a földvári diákok

• 65-ös számú Szek-
szárd-Siófok másodrendű főút, 

• 6233-as jelű Paks-Kölesd ösz-
szekötő út, valamint 

• 6532-es jelű Hőgyész-Dombó-
vár összekötő út. 
Fehérvári Tamás, a Tolna 

Megyei Közgyűlés elnöke 
üdvözölte a komplex útfelújí-
tási programot, amely a 
megye gazdasági fejlődésé-
hez és a munkaügyi helyzet 

javításához egyaránt hozzájá-
rul.

Potápi Árpád kijelentette: az 5 
milliárd forintból azoknak az út-
szakaszoknak a felújítására kerül 
sor, amelyek egyrészt kritikusak, 
másrészt pedig forgalmasak. 
Horváth István köszönetét fejez-
te ki a Közútnak, amely kiváló 
munkájával hozzájárul a térség 
komfortos és biztonságos közle-
kedésének megvalósításához. 

►

►
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Már ötödik éve, hogy a Nagy-
hegy lábánál kialakított cross-
pályán tavasszal edzést tartanak 
a motorosok. 

Szabados Sámuel

A szabadedzés a versenyekre 
való felkészülés egyik formája. 
Kötetlenül, tét nélkül zajlik, de 
az egyéni teljesítményt termé-
szetesen valamilyen formában 
mérik, jegyzik. 

Nyúli Krisztián versenyszer-
vező örült annak, hogy az esős, 
hűvös idő ellenére 19 motoros 
jelentkezett a programra. A sze-
merkélő eső egyetlen előnyt je-
lentett, mégpedig azt, hogy a 
pálya állapota jó volt. Nem volt 
poros, sáros, a víz nagy részét a 
homok elnyelte. A négy földvári 
motoroson kívül főleg a kör-

nyékbeli településekről érkeztek 
résztvevők, de jöttek Székesfe-
hérvárról, Kalocsáról is. 

A szervezők szerint, ha kedve-
zőbb az időjárás, akár harmincfős 
keret is összejött volna, hiszen a 
nagy-hegyi pályának jó a híre a 

motorosok körében, mivel főleg 
a technika gyakorlására biztosít 
feltételeket. A buktatók, az aka-
dályok, a pályaszakaszok ennek 
megfelelően vannak kialakítva. 
Ez természetesen sok munkát 
igényel, egész évben karban kell 
tartani a terepet. A dózerolás, te-
reprendezés sok pénzt igényel, 
de mindig akadnak támogatók, 
segítők. 

A résztvevők többsége a pün-
kösdi edzőnapot valamelyik na-

gyobb hazai versenyre való fel-
készülésnek szánta.

Májusban, júniusban zajlanak 
az országos versenyek, a nyáron 
rövid szünet következik, majd 
szeptembertől indul az őszi szezon. 

Az utóbbi években a technikai 
sportok népszerűsége kissé visz-
szaesett, részben anyagi okok 
miatt, de már mutatkoznak ked-
vező jelek: egyre többen ülnek 
motorra akár hobbiból, akár ver-
senyzés céljából.

Szabadedzést tartottak a 
nagy-hegyi motocrossosok

Nyúli Krisztián

Tizenhat éve, 2000-ben alakult 
meg városunkban a cselgáncs 
szakosztály, amely napjainkban 
klubként működik. Rostás Ró-
bert szakosztályvezető siker-
nek tekinti, hogy lassan két év-
tizede működik Dunaföldváron 
a sportág. Népszerűségét jelzi, 
hogy jelenleg 25-en látogatják 
az edzéseket, főleg gyerekek, 
fiatalkorúak. 

Szabados Sámuel

Nagyrészt a városvezetésnek 
köszönhető, hogy életképes a 
közösség, hiszen az edzések 
helyszínét, a Templom utcai 
iskola tornatermét díjmentesen 
használhatják a sportolók. A fel-
szereléseket, ruhákat sportszer-
gyártó cégektől kapják, a verse-
nyekre való utaztatás költségeit 
a szülők, illetve maguk a sporto-
lók biztosítják. 

A múlt évben országos baj-
nokságra nem jutottak el a föld-
vári judósuk, de a regionális 
versenyeken nagyszerű eredmé-
nyeket értek el főleg az ifjúsági 

korosztályú sportolók. A Solton, 
Kecskeméten rendezett verse-
nyeken sok érmet szereztek a 
gyerekek, köztük több első he-
lyezést is. 

Több korosztályt nevel a 
klub az óvodásoktól kezdve a 
felnőttekig. A versenyeken az 
iskoláskorúak szerepelnek a 
legsikeresebben. Érdekes jelen-
ség, hogy a kereten belül a 
lányok aránya egyharmad, azaz 
jelentős, ami annak is köszön-
hető, hogy küzdősport ellenére 

a cselgáncsban viszonylag 
kevés a sérülés, a sportbaleset. 
Ennek háttere természetesen a 
jó szakmai munka, az edzők 
felkészültsége, a megfelelő be-
melegítés és a fegyelem, a sza-
bályok betartása. 

Az utánpótlás biztosított, 
főleg az óvodákban, általános 
iskolában végzett toborzó 
akciók által. Iskolakezdéskor, 
szeptemberben rendszeresen 
felkeresi az intézményeket a 
klub, és szórólapokon, szülői ér-
tekezleteken fejt ki propagan-
dát, amely sikeres, hiszen évente 
4–5 gyerek csatlakozik a közös-
séghez. 

A fiatalok versenyeredményei 
teszik vonzóvá a klubot

sunk középiskolásai, és az 
országos döntőbe jutottak, 
melyet április 21-én Budapes-
ten, a honvédség Ludovika 
zászlóaljának kiképző központ-
jában szerveztek.

A verseny, a szervezés igen 
színvonalas volt, a környezet 
pedig nem mindennapi élményt 
nyújtott a tizenéves diákok szá-
mára. 19 megye és a főváros 
összesen húsz csapata mérte 
össze a tudását, köztük a föld-
vári diákok, akik a 10. helyen 
végeztek. 

A győztes csapat tagjai 
végzős 12. évfolyamosok 
voltak: Hegedűs András, 
Kovács Koppány, Szauter 
Tamás, illetve a tízedikes Orova 
Nándor. Sikerük egyik alapját 
jelentette, hogy valamennyien a 
helyi kézilabda csapat tagjai, 
tehát a fizikai erőnlétük megfe-
lelő volt. 

Az eredményes szereplés 
kapcsán Varró tanár úr már a 
következő év terveit szövöge-
ti. Elképzelhetőnek tartja, 
hogy akár két csapatot is indít 
majd a Magyar László Gimná-
zium a jövő évi Országos Ha-
ditornán.

►
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