Dunaföldvári

XX. évfolyam 9. szám, 2016. szeptember

195 Ft

PART-OLDALAK
Közéleti lap

Iskola-nyitogató

Augusztus 30-án, ünnepélyes
keretek között adták át a dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola új szárnyát.
Baksa� Erika

A fejlesztés 2008-ban kezdődött el, amikor is Dunaföldvár,
Bölcske és Madocsa közös intézményfenntartó társulást hozott
létre egy iskolaépítésre és felújításra kiírt európai uniós pályázat
elkészítéséhez. Ezt követte az
alapkő-letétel 2009 decemberében, majd Dunaföldváron a Kossuth Lajos utcai iskolaépület átadása 2011-ben.
Dunaföldvár önkormányzata
már akkor úgy tervezte, lesz a
beruházásnak egy második
üteme is, hogy az iskola melletti
rendőrség épületének átépítésével lényegében egy épületbe kerüljenek a dunaföldvári gyerekek 7–14 éves korig. Ez a terv
valósult meg az új épületszárny
tanév eleji átadásával, melyről
Keresztesné Katona Mária tagintézmény-vezetőt és Horváth
Zsolt polgármestert kérdeztük.
– Nagy öröm számunkra,
hogy megvalósult iskolánk új
szárnyának megépítése. –
mondja Keresztesné Katona
Mária tagintézmény-vezető. –
Ezzel végre egységessé vált az
iskola, leszámítva a területileg
különálló külvégi alsó tagozatot.
A bővítéssel a Templom utcai

Fotó: Lukácsi Pálné

három alsó tagozatos osztály
végre az övéihez került, három
szép, korszerű, új tanterembe, a
hozzá tartozó helyiségekkel,
szertárral, mosdókkal és egy kis
tornaszobával kiegészülve.
A széttagoltság tehát a minimálisra csökkent, az új komplexummal egy 21. századi, korszerű, a változó világ igényeihez alkalmazkodó épületben tanulhat
21 osztálynyi 400 gyerek.
Minden kisgyerek helyben étkezhet, rendelkezésre áll az iskolai
könyvtár, a szaktantermek, számítástechnika termek, kivetítővel, interaktív táblákkal felszerelt
termek, és a közös rendezvények
számára az aula. Külön öröm a
tornaszoba, ami a mindennapos
testnevelés bevezetésével szorongató szükség lett. Így sem
egyszerű megszervezni, hogy
minden osztálynak minden nap
legyen hol tornáznia, de az új tornateremmel ez a probléma is közelebb került a megoldáshoz.
Nagy örömmel köszönjük
meg az önkormányzatnak és

minden támogatónknak, hogy
létrejöhetett ez a beruházás.
– Elmondhatjuk, hogy a mai
ünnepélyes átadással megoldódott a dunaföldvári iskola-kérdés? – kérdezzük Horváth Zsolt
polgármestert.
– Bátorság volna azt mondani,
hogy a végére értünk a problémák megoldásának. És részemről
ez nem ünneprontás, csak tapasztalat, hiszen az oktatás az a terület, ahol minden évben új kihívásokkal kell szembenéznünk. Rohamléptekkel változik a társadalmi környezet, alkalmazkodnunk
kell a kor követelményeihez,
mert annak minden változása az
iskolában csapódik le először. Ez
az új épületkomplexum jelen állapotában megfelel ezeknek a követelményeknek, kellemes környezetben, jól felszerelve, tágasan és világosan, nagy udvarral
és a kicsik számára játszóhellyel
várja a tanulókat. Személy szerint is nagyon boldog vagyok,
hogy megvalósult ez a terv, de
máris látszik az új feladat, a kül-

végi iskolaépület korszerűsítése.
Tehát örülünk, de nem dőlhetünk
hátra.
– Mennyiből és miként jött
létre a beruházás?
– Az épület bekerülési költsége 96–98 millió Ft, melyből 30
millió Ft vissza nem térítendő
támogatást kaptunk a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztő Alapítványtól, a többi a dunaföldvári polgárok és cégek által befizetett adóforintokból került ki.
– Akkor ide kívánkozik a
kérdés: időközben az állam
saját kezelésébe vette az iskolákat, a működtetést és fenntartást is. Hogy viszonyul ehhez az
önkormányzat?
– Azt nem tudom, az állam épített-e volna új iskolát, de azt
tudom, hogy nekünk, földváriaknak az a fontos, hogy a gyerekeink jó helyen legyenek, korszerű,
jól felszerelt iskolában. Az önkormányzat minden körülmények között letette a voksát az
iskolaépítés mellett. Biztos
vagyok abban, hogy jól döntöttünk. A helyi adóforintok jó
helyre kerültek.
Az új épületszárnynak semmihez sem hasonlítható új
szaga van, a tanító nénik barátságosan berendezték, a gyerekek pedig perceken belül belakják majd, élettel töltik meg a
termeket. És ez öröm a létrehozóknak, öröm a használóknak.

Népszerű a letelepedési támogatás
A 2016-tól a Dunaföldváron letelepedni szándékozó, illetve itt
élő családok és a gyermeküket
egyedül nevelő szülők is kérelmezhetik az egyszeri, 500.000 Ft
vissza nem térítendő letelepedési támogatást.
Balogh Emese
A Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott letelepedési támogatást ezidáig hét
család vette igénybe – tájékoztatta lapunkat Lipták Tamás önkormányzati képviselő. Közü-

lük három már be is költözött a
megvásárolt, felújított ingatlanba.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a támogatásra azok pályázhatnak, akik Dunaföldváron
házat, lakást vásárolnak, illetve
építenek, újítanak fel. A támogatás vissza nem térítendő, összege: 500.000 Ft.
A letelepedési támogatást formanyomtatványon kérelmezhetik
a házas- vagy élettársak, a gyermeküket egyedül nevelő szülők,
akik vállalják, hogy legalább öt

évig Dunaföldváron élnek, dunaföldvári oktatási intézménybe járatják gyermeküket.
Előírás, hogy a kérelmezők
nem lehetnek 40 évesnél időseb-

bek, családjukban az egy főre
jutó nettó jövedelem haladhatja
meg az öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét
(85.500 Ft).

Késik a Jókai utcai óvoda átadása

A befalazott rendőrségi kapu új élete

A Jókai utcai óvoda tetőfelújítása közel 10 éve visszatérő napirendi pontja a képviselő-testületi üléseknek.

Ismét maradandót alkotott a
nemrég hivatalosan is bejegyzett
dunaföldvári AztaKeservit Értékőr Egyesület. A földvári Kecskeugrató és a dunaújvárosi
Aranyvölgyi úti kerítés festése
után a város vezetése rájuk bízta
a Beszédes József Általános Iskola új szárnyán a régi bejárat festését. Az egykori rendőrségi épületet az elmúlt hónapokban átalakították iskolává. A régi kapu
mögött tornaszobát alakítottak
ki. A Kossuth utcai járdán a
bölcsődéből, óvodából jövet
nem egy kisgyermek megáll, rácsodálkozik a készülő képre. Az
egyikük, Horinger Krisztina ecsetet is kap, festhet egy virágot.

Balogh Emese
Idén nyáron végre megkezdődhetett a problémát véglegesen megoldó tető építése, azonban a júliusi csapadékos időjárás
közbeszólt: a tető nélküli épület
olyan súlyosan beázott, hogy az
önkormányzati tagok úgy döntöttek, módosítják az eredeti terveket.

A tetőn túl a teljes aljzatburkolat cseréje, az épület teljes körű
festése, a konyha átépítése, új eszközökkel való felszerelése, valamint az épület bútorzatának modernizálása mellett döntöttek a
képviselők – tájékoztatta lapunkat
dr. Süveges Árpádné alpolgármester asszony. Mindezek miatt
az óvodások csak szeptember második felében tudják majd birtokba venni a felújított óvodát, ezért
a nevelési évet a többi óvodában,
illetve a külvégi iskolában kezdték meg a Jókai utcai csoportok.

Lukácsi Pálné
A meleg augusztusvégi napon
az alkotók – Ferenczi Zsolt,
Farkas Erik, Karádi Ákos, Szávolovits Szabolcs – nagy gondossággal az utolsó simításokat
végzik a festményen.
Az utcafontra néző kapu eredeti funkciója adhatta az alapötletet Ferenczi Zsoltnak, a terv
készítőjének, aki a kapun belépő
két kisgyermeket állította a kép
középpontjába. Mintha a dantei
jelképek erdején át vezetné a
nézőt. Hiszen egy új világ nyílik
meg az iskolába lépéskor a gyermekek előtt. A könyvekkel a
tudás csodás birodalmába lépnek.
S e világ közepén ott van a
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mesék égig érő fája is. De ez
mégsem romantikus festmény,
hanem valami más. Mert ott van
a kérdés is. Mintha Vörösmarty
kételyei is megszólalnának:
ment-e, megy a könyvek által a
világ elébb? Reméljük, hogy a
válasz majd igenlő lesz.
A humor, az irónia, a kétely
kell az erős léleknek. Ferenczi
Zsolt is mosolyogva emlékezik.
„Tizenöt évvel ezelőtt – amikor
graffitizés gyanújával többször
bekísértek ezen a kapun, nem
gondoltam volna, hogy majd
egykor a rendőrség befalazott kapuját én festhetem ilyenre!”
(A Dunaújvárosi Hírlap 2016.
szeptember 3-i cikke)

Tanyahajóval vált teljessé a
Duna-parti vízi bázis
Augusztus közepén a kikötői
pontonhoz kapcsolták Botel Admirál utódját, a Csepelen felújított tanyahajót.
Balogh Emese
A Balatonfüreden épített tanyahajó vázát, szerkezetét teljesen kicserélték, felújították, így
10 évre megkapta a műszaki
vizsgát – tájékoztatta lapunkat
Süveges József, a Dunaföldvári
Vízisportkör Egyesület elnöke.
A hajó kimondottan közösségi
célokat lát majd el, rendezvények tartására, a vízi élet kiszolgálására alkalmas. Klubhelyisé-

Borszéki Napok
Erdélyi testvérvárosunk, Borszék hagyományosan augusztus
első hétvégéjén rendezte meg a
XXI. Borszéki Napokat. Az eseményen városunkat 54 fős küldöttség – Horváth Zsolt polgármester vezetésével – képviselte.
Balogh Emese
Erdélyi testvérvárosunk nyári
fesztiválja kulturális és kulináris
élvezeteket is gazdagon kínált a
Borszéki Napokra látogatók számára, többek között a dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület
programját, illetve a földvári főzőcsapat kakaspörköltjét.

ge fűthető, terasza kiváló lehetőséget nyújt közösségi rendezvények tartására, továbbá férfi
és női fürdők, három szoba is
szolgálja majd a pihenni vágyókat. A hajón majd vállalni tudják
az ideérkezők holmijának biztonságos őrzését, internetkapcsolatot is biztosítnak. Kialakítanak egy egészségügyi helyiséget is, ahol eltudják látni majd
az arra szorulókat.
Botel Admirál utódja az
úszóművel együtt kétszeres kapacitással bír. A kikötő alkalmas
minden dunai hajó fogadására,
nemzetközi kikötői engedélyt

kapott, így fontos szerepet tölthet
be városunk vonzóvá tételében, turisztikai életének fellendítésében.
A tanyahajói munkák még
szeptemberben is folynak, a szerkezetében kész járműnek még

belülről is meg kell újulnia. Jelenleg a belső terek kialakításán
dolgoznak. Ha mindezekkel elkészülnek, ünnepélyesen is átadják, bemutatják majd az új vízi
bázist.

Az Appelshoffer János és Appelshofferné Rabóczki Anikó vezette földvári tánccsoport három
korosztálya két alkalommal is
színpadra lépett a borszéki fesztiválon. A felnőttek mellett a
10–14 és a 14–18 évesek csoportja is bemutatkozott; a nagyérdemű vastapssal ismerte el teljesítményüket.
A főzőversenyen idén Kövics
Sándor kakaspörköltet készített.
A borszékiek kakasból levest
főznek, így érdeklődve kóstolták a földváriak különdíjas pörköltjét.
A program idei kiemelt eseményén arról is megemlékeztek,
hogy 210 éve Zimmethausen
Antal kezdeményezésével indult

a borszéki víz palackozása, így
két évszázada már nem csak az
ivókutak látogatóihoz jut el a
gyógyhatású ivóvíz.
A kulturális program mellett a
testvérvárosi küldöttek tanácskozáson is részt vettek. Ezen az al-

kalmon Mik József polgármester
arról tájékoztatta kollégáit, hogy
a város fürdőfejlesztést indított,
így a jövő esztendőben már
gyógyszolgáltatásokat is biztosítanak az odalátogató vendégeknek.

Program Operátor: Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság.
Végrehajtó Ügynökség: NFFKÜ
– Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
A pályázat címe: A dunaföldvári tájház megmentése
A pályázat befogadásának
napja: 2016.02.02.
Pályázatot érintő beruházás
összege: 64 824 042 Ft
Igényelt támogatás: 61 582 840 Ft
Saját erő: 3 241 202 Ft
Igényelt támogatási intenzitás: 95%

A kedvező elbírálásának köszönhetően az Alap a teljes igényelt támogatási összeget megítélte az önkormányzatnak vissza
nem térítendő támogatás formájában.
A projekt általános célja, hogy
a helyi szereplők bevonásá- ►

A dunaföldvári tájház megmentése
Dunaföldvár Város Önkormányzata több mint 61,5 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
nyert el az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 keretében
a „Vidéki kulturális és természeti
örökség megőrzése” című pályázati felhíváson a dunaföldvári tájház megmentésére.
A kulturális és természeti
örökség védelme, megőrzése és
hozzáférhetőségének javítása, a

fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT
Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok
által létrehozott finanszírozási
mechanizmus.
Program: Kulturális és természeti örökség megőrzés és megújítása.
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► val javítsa a kulturális örök-

séghez való hozzáférést és a társadalmilag hátrányos helyzetű
csoportok is egyenlő eséllyel férjenek hozzá a kulturális javakhoz. A közvetlen cél, hogy Dunaföldvár hagyományos vidéki
életmódhoz, természetközeli területhasználathoz kapcsolódó
épített örökségi eleme és hozzá
szervesen kapcsolódó környezete fenntartható módon megőrizhető és élményszerűen bemutatható legyen.
A projekt megvalósítása során
Dunaföldvár Város Önkormányzata autentikusan helyreállítja a
helyi védelem alatt álló, és telje-

sen leromlott fizikai állapota
miatt jelenleg használaton kívüli
Attila utca 19. sz. alatti XIX. századi építésű, a hagyományokat

követő háromosztatú parasztházat annak infrastruktúráját; restauráltatja és megtisztítja berendezési és használati tárgyait, hogy a

ház helytörténeti és néprajzi kiállítóhelyként, tájházként funkcionáljon. Emellett megújul és
bővül a melléképület, mely foglalkoztatóvá alakul át.
A program keretében foglalkozásokat, táborokat tartanak majd
itt – elsősorban a 6–18 éves korosztály számára, és rendszeres
eseményeket (előadásokat) indítanak el minden érdeklődő számára, melyek keretében bemutatják és felelevenítik a tradicionális vidéki életformához kapcsolódó tevékenységeket (mesterségek, kézművesség) és az illeszkedő szellemi örökséget, a
helyi hagyományokat is.

kezdeményezést. Polgármesterünk jelezte, hogy a város a jövőben bekapcsolódik az emléktúra
programjaiba. Esetleg kisebb ünnepséget szervez, fogadja, vendégül látja a zarándokokat. A
helyi kerékpárosok pár kilométeren keresztül csatlakozhatnak is
a zarándokokhoz.
Városunk jelentős állomás volt
a vonuló sereg számára, Lajos

király seregei itt tartottak pihenőt, és állítólag rövid haditanácsra is sor került. Minderre a városháza falán az 1996-ban felújított
márványtábla is emlékezik.
Tíz év múlva kerek, 500 éves
évfordulója lesz a csatavesztésnek, a nemzeti katasztrófának.
Addig minden évben szerveznek
Dunaföldvárra zarándoklatot Dr.
Négyesi Lajos vezetésével.

szállásra utalva emlékeztetett:
közel 500 éve már, hogy szűkebb
hazánk pusztulásnak indult és a
megye falvai elnéptelenedtek.
Tolna megye bár próbálta várait
megtartani, nem kerülhette el,
hogy a Török Hódoltság része
legyen.
Míg Mátyás korában Tolna a
legnagyobb vármegyék közé tartozva a nyolcadik legnépesebb, s
gazdasági erejét tekintve negyedik volt a sorban, a megszállás
végére 574 virágzó településéből
alig tíz maradt.

A török berendezkedés azonban nemcsak gazdasági mizériát,
hanem kulturális rombolást is
okozott. Ennek köszönhetően
Tolna megye romjaiban heverve
állt a 18. század küszöbe előtt.
Ekkor vette kezdetét az építkezés kora, mely során őseinknek
egy komplett társadalmi-gazdasági-igazgatási rendszert kellett
újjáépíteniük és működtetniük.
Ennek a munkának és időszaknak egyik kulcsmomentuma a
pecsét, amelyet 1699. szeptember 1-jén, királyi diploma ►

Városunkban is tisztelegtek a
mohácsi zarándoktúra résztvevői
A mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából idén a magyar hadak vonulási útvonalán haladva
Érdtől Mohácsig emléktúrát
szervezett a Honvéd Kulturális
Egyesület és a Duna-Dráva
Nemzeti Park.
Dr. Négyesi Lajos hadtörténész,
a zarándoklat vezetője egyfajta
tiszteletadásnak tekinti a zarándoklatot a csata tragikus hősei
előtt.
Szabados Sámuel
1926-ban, a mohácsi csata
400. évfordulóján állítottak először országszerte emléktáblákat
az érintett települések. Ezek egy
része eltűnt, de vannak éppen
maradottak és felújítottak. Az

Fehérvári Tamás:
értékeket védelmező
megyére van
szükség
A zsúfolásig telt Vármegyeházában
olyan érzésük volt a vendégeknek,
mintha valóban az egész megye
együtt ünnepelt volna a Tolna Megyei Önkormányzat hagyományos,
szeptember 1-jei Megyenapi Ünnepi Közgyűlésén. A közönség java része a települési önkormányzatok

Érdről induló kerékpáros kis
csapat tagjai minden olyan településen megálltak, ahol van
ilyen mohácsi emléktábla, és egy
nemzeti színű szalaggal átkötött
rózsacsokrot kötöttek a táblák
mellé.
Ahogy arról Dr. Négyesi Lajos
tájékoztatta lapunkat, ez volt az
első zarándoklat. Nem mozgattak meg nagy tömegeket, de remélik, hogy a jövőben nagyobb
visszhangja lesz, nő a résztvevők
létszáma és az érintett települések is csatlakoznak valamilyen
formában az emléktúrához.
A csoport csak rövid időt töltött városunkban, ez idő alatt fogadta őket Horváth Zsolt polgármester is, aki jó ötletnek tartja a
képviselőiből és megyei tisztségviselőkből állt, akiket Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke,
majd Ács Rezső, Szekszárd polgármestere köszöntött. Az ünnepi eseményen átadták a megyei kitüntető díjakat azoknak, akik elkötelezetten szolgálják szűkebb hazájukat. Nevükben Horváth István országgyűlési képviselő mondott köszönő beszédet.
Tóth Róbert sk.
Fehérvári Tamás megnyitó beszédében a 150 éves török meg-
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► kíséretében adományozott a
megyének I. Lipót császár. A
pecsét egységes és legitim
megyét teremtett, amely egyben
közös identitásunk lenyomata is
– jelentette ki Fehérvári Tamás.
A 18. századi Tolna megyében a káoszt lassan felváltotta a
rend, és az építő kezek olyan
otthonná formálták, amelyben
szívesen élünk.
Évszázadokkal a török után
látjuk, mennyi kapavágás és
mennyi hazafi kellett, hogy
épüljön e vidék. Ám kapavágások és hazafiak híján szerencsére ma sem vagyunk. Ma is
vannak építő kezek, akik gondosan és szakértelemmel fordulnak a közös ügyek és az itt élő
emberek felé.
Az elnök a megyei önkormányzat két fő feladatát is kiemelte: a megye életének szervezését, az értékek és érdekek védelmezését. A megye éppen ezért
igyekszik a közösségekből egységet kovácsolni, és érdekeiket
méltó módon képviselni. Hiszen
a történelmi példa rávilágított,
hogy szervezettség, szabályok és
egység nélkül egy egész megye,
s akár egy egész ország romba
dőlhet. Tanúi vagyunk annak,
hogy az egykor Tolna megyében
élő közösségeket és javaikat,
miként emésztette fel egy idegen,
intoleráns és erőszakos kultúra.
Ma azonban vagyunk elegen,
akik hisznek a keresztény jóságban, akik hisznek a közösségünk erejében, akik hisznek
Tolna megyében – zárta beszédét az elnök.
Ács Rezső polgármester
ünnepi beszédében elmondta:
bár Tolna megyét a legkisebb
megyék között, leszakadó régióként tartják számon, mégiscsak
számos értéke van, amelyeket az
itt élő emberek gondosan őriznek. Ezekre az értékekre bátran
támaszkodhatunk – tette hozzá.
Büszkék lehetünk erdőinkre,
vizeinkre, kultúránkra, természeti- és épített örökségünkre.
Ezen értékek mentén szükséges meghatározni a megyét
érintő fejlesztési programokat, és
a munkahelyteremtő beruházások megvalósulását elősegíteni.

A városvezető komoly problémának nevezte az elvándorlást és
a szakemberhiányt, amelyeket
munkahelyek teremtésével, jó
szakképzéssel és a letelepedési lehetőségek biztosításával lehet
megoldani. A 2014–20-as fejlesztési ciklus forrásainak optimális
felhasználása érdekében összehangolt munkára van szükség.
Ács Rezső kiemelte: Szekszárd nem önálló identitás,
hanem szerves része Tolna megyének. Ha Szekszárd sikeres,
akkor a megye is, ha pedig a
megye sikeres, akkor Szekszárd is. A Modern Városok
Programban megvalósuló fejlesztések pedig nemcsak Szekszárd, de az egész megye fejlődését szolgálják.
* * *
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei kitüntető
díjban részesítette az alábbi személyeket:
Tolna megye elismertségéért
folytatott elkötelezett munkája,
országgyűlési képviselőként,
polgármesterként Szekszárd és
térsége fejlődéséért, a települések javára végzett fáradhatatlan,
magas színvonalú tevékenysége,
a borvidék gyarapodásáért,
számos, sportot is érintő fejlesztés, beruházás megvalósulása érdekében kifejtett kimagasló, áldozatos közéleti tevékenysége
elismeréséül a megyei önkormányzat TOLNA MEGYÉÉRT-DÍJ megyei kitüntetést adományoz Horváth István országygyűlési képviselőnek.
Több, mint négy évtizedes, országosan is az egyik legeredményesebb matematika oktatói
munkájában új utak és lehetőségek feltárásában vállalt szerepe,
könyvek, publikációk, feladatgyűjtemények
megírásával
diákok és tanárok érdekében
végzett rendkívül elkötelezett,
példaértékű tehetséggondozói és
szaktanácsadói tevékenysége, tanítványaival országos és nemzetközi szinten elért jelentős eredményei elismeréséül a megyei
önkormányzat – a reformkor és a
szabadságharc Tolna megyei vezéralakjáról elnevezett – BEZERÉDJ ISTVÁN- DÍJ megyei

kitüntetést adományoz Dr. Katz
Sándor pedagógusnak.
Több, mint ötven éve végzett
áldozatos, lelkiismeretes szakmai tevékenysége, új műtéti
technikák kifejlesztésében elért
eredményei, kitartó, szakmai
tapasztalatainak tovább örökítésében vállalt elhivatott munkája, a mai napig teljes értékű,
szakmai körökben is nagyrabecsült, odaadóan végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréséül a megyei önkormányzat – a munkásságával Tolna
megyéhez is kötődő, országos
hírű, múlt századi mérnöktudósról elnevezett – BESZÉDES
JÓZSEF-DÍJ megyei kitüntetést adományoz ifj. Dr. Holló
Sándor állatorvosnak.
Öt évtizedes magas színvonalú
népművészi alkotói munkája, a
bátaszéki fekete kerámia, valamint a népvándorlás-kori, a Kárpát-medence történelmi mintakincsének a mai kerámiaművészetbe történő átörökítésében, a
megye népművészeinek összefogásában és a népművészeti alkotóközösségért végzett elkötelezett, áldozatos munkája elismeréséül a megyei önkormányzat –
a modern magyar irodalom Tolna
megyéből származó kiemelkedő
egyéniségéről elnevezett –
BABITS MIHÁLY-DÍJ megyei
kitüntetést adományoz Csúcs
Endre keramikus népi iparművésznek.
Több évtizedes kiemelkedő
sportolói és testnevelői, számtalan, kimagasló eredményt felmutató tehetséggondozói tevékenysége, Bátaszék sportéletének fellendítésében vállalt kezdeményező szerepe, eredményorientált,
inspiráló személyisége, különböző társadalmi szervezetekben és
nemzetközi sportrendezvények
szervezésében végzett elkötelezett munkája elismeréséül a
megyei önkormányzat – a magyar
sportélet első világhírességei
közé tartozó, Tolna megyéből
származó úszóbajnokról elnevezett – SIPOS MÁRTON-DÍJ
megyei kitüntetést adományoz
Nagy Ákos testnevelő-edzőnek.
A Tamási térség hátrányos
helyzetének csökkentése érde-
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kében kifejtett két évtizedes
közigazgatási munkája, rendkívüli munkabírással és szorgalommal a kistérségben megvalósított közfoglalkoztatási és
startmunka programokban kifejtett tevékenysége, magas
fokú szakértelemmel, céltudatos munkamódszerekkel végzett feladatellátása, elhivatott
vezetői munkája elismeréséül a
megyei önkormányzat TOLNA
MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományoz Bencsicsné Tóth Krisztinának, a Tamási
Járási Hivatal foglalkoztatási
►
osztályvezetőjének.

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körű
ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

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

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert

►

Négy évtizedes lelkiismeretes, több kitüntetéssel is elismert, elkötelezett munkavégzése, kiemelkedő szakmai hivatástudattal végzett példaértékű teljesítménye, széleskörű ismerettel
és tapasztalattal kifejtett tevékenysége, elhivatottsága, szorgalma elismeréséül a megyei önkormányzat TOLNA MEGYE
KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományoz Berta Katalinnak, a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal
főmunkatársának.
Három évtizedes lelkiismeretes, elkötelezetten végzett közösségformáló és szervező tevékenysége, a megye minden korosztálya számára múzeumpedagógiai program létrehozásában,
fejlesztésében, a Tájak-Korok-Múzeumok és Múzeumbarát
Egyesületek irányítójaként foglalkoztató füzetek, könyvek, rendezvények segítségével a szülőföldhöz való kötődés megerősítésében vállalt odaadó szerepvállalása elismeréséül a megyei önkormányzat TOLNA MEGYE
KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz András Lászlóné Marton
Zsuzsannának, a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum múzeumpedagógusának.
A pedagógus pályán eltöltött
közel négy évtizedes kiemelkedő

szakmai tevékenysége, példamutató emberi magatartása, oktatói nevelői, a szabadidős tevékenységeket és a diákönkormányzatot is
támogató munkája, az intézmény
szakmai tevékenysége érdekében
végzett pályázatírói, szervezői
munkája, Tamási közéletében vállalt szerepe, lelkiismeretes vezetői munkássága elismeréséül a
megyei önkormányzat TOLNA
MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz Gergics Józsefnének, a Tamási Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának.
Négy évtizedes lelkiismeretes,
kimagasló hivatástudattal, fáradhatatlanul végzett pedagógusi és
vezetői tevékenysége, a sporttehetségek gondozásában elért kivételes eredményei, kiváló szakmaisága, páratlan elkötelezettséggel végzett, sokoldalú, eredményes oktatásirányítási tevékenysége elismeréséül a megyei
önkormányzat TOLNA MEGYE
KIVÁLÓ
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz Fazekas Gáspárnak, az
Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskolai
Tagintézménye igazgatójának.
A fogyatékkal élők társadalmi
elfogadásának szemléletformálásában, önálló életvezetésük kialakításában végzett magas

szintű és elhivatott, közel negyven éves szakmai munkája, a segítségre szorulók munkavégzésre történő motiválásában elért
jelentős segítségnyújtása, példaértékű emberi magatartása, érzékeny és felelősségteljes vezetői
tevékenysége elismeréséül a
megyei önkormányzat TOLNA
MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományoz Erdélyi Margit
Gabriellának, a Regöly-Majsapusztai Rehabilitációs Intézmény
vezető ápolójának.
Több évtizedes országos,
megyei és helyi szinten végzett,
kiemelkedő újságírói, szerkesztő-riporteri tevékenysége, kiváló
kommunikációs kifejezőkészsége, és az Örökségünk mozgalmon keresztül a határokon túl élő
magyarság összetartozásának kifejeződéséért, a magyar nyelv és
identitás megőrzéséért végzett
elkötelezett munkája elismeréséül az ÉV TOLNA MEGYEI ÚJSÁGÍRÓJA DÍJAT a közgyűlés
elnöke Vida Tünde újságírónak
adományozza.
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat díjazottjai:
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a Bonyhád városi, a
Tolna megyei németség kultúrájának, hagyományainak megőrzésében, a nemzetiségi oktatás-

25 éves a polgárőrség
A polgárőrség negyedszázados
működéséről is megemlékeztek
a XVI. Tolna Megyei Polgárőr
Napon, melyet augusztus 6-án
Bátaszéken rendeztek meg.
Balogh Emese
Tolna megye a megyék sorában huszadikként, utolsóként
csatlakozott az országos szervezethez, akkor 32 egyesülettel.
Ma 76 egyesület működik megyénkben, több mint 1500 polgárőr végez önkéntes munkát a
közbiztonság javítása érdekében
– tudtuk meg Széles Jánostól, a
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökétől.

A 25 éve összesen negyvenezer
forintos támogatással induló
megyei polgárőrségek mára autókkal, technikával jól felszereltek, a központi támogatás biztosítja számukra a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételeket.
A polgárőr napon a hivatalos
köszöntéseket és díjátadásokat
követően fellépők és programok
sora szórakoztatta a vendégeket,
így minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző programot.
A családtagokkal, barátokkal
való felhőtlen szórakozás, kikapcsolódás ennek a napnak a célja.
Ilyen módon tudja megköszönni

a szövetség az országgyűlési
képviselők, társszervezetek, polgármesterek támogatása mellett
a polgárőrök családtagjainak –
házastársnak, gyermeknek, szülőnek – is azt, hogy támogatják
polgárőreik a tevékenységét.
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ban, a Tolna megyei és tágabban
a magyarországi németség sajtóban való megjelenésében kifejtett több évtizedes felelősségteljes és áldozatos munkájáért Lohn
Zsuzsannának a Tolna Megyei
Németségért Nívódíjat adományozza.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a megyében működő
német nemzetiségi kórusok zenei
kíséretében vállalt több évtizedes
áldozatos munkájáért, a hagyományos harmonikakíséreten alapuló német népzene ápolásában,
annak továbbadásában kifejtett
tevékenységéért Wusching Józsefnek a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat adományozza.
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat díjazottja:
Az idei évben a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat testülete a roma közösség társadalmi integrációjáért
végzett tevékenységéért, a Rendőrség és a cigány nemzetiségi
önkormányzatok közötti partnerség megteremtéséért, a békés
együttélés jegyében megrendezett színvonalas szakmai programokon keresztül, a megye cigány
közösségeinek elhívatott támogatásáért Tolna Megye Cigányságáért Nívódíjat adományoz
Daubner Gabriella c. r. alezredesnek.

Templomaink búcsúja
2016. augusztus 14-én tartotta a
Dunaföldvári Római Katolikus
Egyházközség templomainak –
Szent Anna, Szent Ilona és a Rókus kápolna – búcsúnapját. A búcsú vendége volt Szép Attila, a
Pécsi Egyházmegyei Hivatal irodaigazgatója, aki diakónusként
egy évet töltött városunkban.
Balogh Emese
Az idei búcsút megtisztelte jelenlétével Ravasz Csaba tolnai,
Fitt Szabolcs dunakömlődi plébános is. A jelenlévők közös
szentmisén mondtak köszönetet

a három templom védőszentjének, mely alkalommal Szép
Attila is szólt a dunaföldváriakhoz.
A Pécsett szolgáló pap örömmel fogadta el Petkó Tamás plébános meghívását. Mint mondta,
hazaérkezett, hiszen diakónusként egy évet szolgált városunkban. Sokat kapott attól az esztendőtől: részt vett a hitoktatásban,
a liturgia végzésében, a hivatali
ügyintézésben, s most, 11 év
után örömmel találkozott egykori tanítványaival, s elismerően
nyilatkozott a búcsúról.

Szép Attila

„A szentmisén együtt fordulunk az Úrhoz – mondta –, kérjük
az áldását, majd ilyenkor, az
asztal körül ülve van lehetősé-

günk az öröm és fájdalom megosztására, egymás megsegítésére
a zarándokúton, amin mindan�nyian haladunk.”

2009 óta 25 hasonló projektet
valósítottak meg munkatársaival
az ország különböző településein. Az önkéntes munkát a Shell
benzinkutak karbantartási munkáit ellátó 26 fő végzi, elsődleges
profiljuk a villanyszerelés, gázkészülék szerelés, de ha úgy
adódik, festenek termeket, udvari
játékokat, parkosítanak óvodaudvart, köztereket.
A földvári munkára az ország
különböző pontjairól – többek
között Budapestről, Debrecenből, Pápáról, Miskolcról – érkeztek, s nem ismeretlen a város
számukra, hiszen két éve újítottak itt már fel óvodaudvart, csónakházat.
„Természetes számunkra az
önkéntes munka – mondta
Kovács Tibor, az utazótechnikusok vezetője. – Általában saját
városunkért annak iskoláiért,

óvodáiért, nonprofit szervezeteiért dolgozunk, s mindig olyan
munkát végzünk el, amilyenre
éppen az adott intézménynek
szüksége van. Mivel ezt csak
csapatmunkában lehet végezni,
természetes számunkra, hogy elmegyünk egymás projektjeire.
Így jöttünk Dunaföldvárra már
másodszor, ahol a gimnázium
mellett a vízitúrázóknak is segítünk.”
„Sokkal jobb érzés adni, mint
kapni.”– vallja Balogh Anna, a

dunaföldvári projekt szervezője,
aki egykori „emelgésként” és
vízicsibeként szerette volna
gyermek- és kamaszkora helyszíneit támogatni. Azt is elárulja,
hogy egy–egy ilyen program az
adományozó közösségnek is
javára válik, hiszen két napot
együtt töltenek, a munka után
közösen vacsoráznak, borozgatnak, jókat beszélgetnek, s itt
Földváron a vízitúrások jóvoltából vízre is szállnak, egy kisebb,
Hartáig tartó kenutúrát tesznek.

Régóta hét óra van, mutatói
ennyi időt mutatnak.
Sokaknak, közöttük nekem is
nagyon hiányzik ütésének
hangja; ha kinéztem az ablakon,
láthattam hány óra van.
Az 1863-ban Szekszárdon készített óra csak nagyon ritkán állt

meg, szörnyű események idején,
vagy ha meghibásodott a szerkezete, napjainkig szolgálta a lakosokat.
Amikor Györkő Laci bácsi a
rendszerváltás után visszaköltözött Földvárra, egyéb teendői
mellett megjavította, működésbe
hozta a szerkezetet. Szívügye az
óra, a második háború után édesapjával – aki elismert, kitűnő la-

katosmester volt – javította meg
a sérült óraszerkezetet, elkészítették a hiányzó alkatrészeket.
Munkájuk eredményeként a
szerkezet a mai napig működőképes.
Laci bácsi kétnaponta felmászott a toronyba, ahol 12 méter
magasba felhúzta a három, drótkötélen függő, egyenként másfél
mázsás súlyt, melyek lefelé ►

Önkéntes segítség
2015-ben a Magyar László Gimnázium pályázatot nyert a Johnson Control BlueSky önkéntes
munka projektjén.
Balogh Emese
Tavaly Balogh Anna a GWS
Shell Hungary mobiltechnikus
koordinátora, a Magyar László
Gimnázium egykori diákja sikeresen pályázott a BlueSky programban, és egykori iskolájának
1000 dolláros támogatást továbbá
egynapos önkéntes munkát nyert.
A pénzadományt még a tavalyi
évben a gimnázium természettudományos eszközeinek bővítésére fordították, idén, augusztus
25-én pedig a középiskola tornatermét, konditermét és iskolatitkári irodáját festették ki a Földvárra érkező önkéntesek.
Makovsky Balázs területi üzemeltetési vezető elmondta, hogy

Megáll-t az idő?
„Az óra lüktet lassú percegéssel
kimérve a megmérhetetlen
időt” (Arany János Magányban)
Kiss Éva
Nem a dalocskáról van szó,
hanem a hosszú hónapok óta álló
óráról az Öregtemplom tornyán.
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► futva működtették az órát.

Rendszeresen karbantartotta, javította az óraszerkezetet. Bemutatta
az érdeklődőknek, elmagyarázta
működését. Betegségéig, húszegy-

néhány évig önzetlenül végezte ezt
a munkát. 3986 alkalommal húzta
fel a súlyokat, közben minden alkalommal megmászta a 200 egynéhány lépcsőt a toronyban.

Nagy ritkán, ha egyéb dolga
volt, helyettesítettem. Minden alkalommal elbűvölt a szerkezet
szépsége, működésének logikája,
a torony hangulata az elődök ren-

geteg falra firkált, karcolt nevével. Reménykedem, hogy Laci
bácsi jó egészségben még sokáig
figyelheti óráját, amely egyszer
ismét járni fog.

Szépkorú lett a Tanár úr
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Szabó János tanár
urat köszöntötte városunk polgármestere, Horváth Zsolt.
Lukácsi Pálné
A köszöntés helyszíne a földvári ház terasza. A lugas árnyékában beszélgetünk. Minden békességet és gondosságot sugall.
János bácsi a vendégeket feleségével együtt várja. Erzsike nénivel immár hatvannyolc éve házasok.
Az ünnepelt és a köszöntő polgármester nem most találkoztak
először, hiszen korábban egy–
egy pedagógusnapi ünnepségen
a nyugdíjas általános iskolai
tanár harmonikajátékával szórakoztatta kollégáit.
A „hermonika” és a pajeszhúzás – akadnak, akiknek ez jut
először eszükbe János bácsiról –,
de mégis hálásan emlékeznek
vissza egykori tanárukra, osztályfőnökükre, aki nemegyszer
zenével próbálta megszelídíteni
a kamaszokat, aki színdarabot
rendezett, kirándulni, kerékpártúrára vitte tanítványait. Ma is
rendszeresen tartja sokukkal a
kapcsolatot.
A sárszentmiklósi születésű
kisdiák hajdan gyalogosan járt
be Sárbogárdra a polgáriba. Némettanárát emlegeti szeretettel, s
szavalja a tőle tanult verset. A
nyelvet a kibővült családban is
tudja használni.
Életútjába sokszor beleszólt a
történelem. 1941-ben a Magyarországhoz éppen visszakerült délvidéki Csáktornya (Čakovec) tanítóképzőjében kezdte
a továbbtanulást. Elsajátította
egy kicsit a horvát nyelvet, de
az oktatás az 1943–44-es tanévben a front közeledése miatt
megszakadt. A hiányzó tananyagot a rádióban adták le –

meséli. Sikeres vizsga után
Baján folytathatta tanulmányait, majd 1947-ben tanítói oklevelét ott vehette át. Zenei érdeklődése kántori oklevél megszerzésére is ösztönözte.
Földváron néhány korosztályban alig akad, akit ne tanított
volna. Ha találkozik valakivel,
megkérdezi a nevét, vagy azt,
kivel járt együtt. Sokan emlékeznek rá, nemcsak a városban,
hanem bizonyára Nagykarácsonyban is, ahol pályakezdő
kollégák voltak későbbi feleségével. Szabó János kapta a felső
tagozatot, Széles Erzsébet az alsósokat.
Mesélnek. Filmszerűen peregnek az izgalmas és szomorú események az ötvenes évekből.
Majd a Lepsény melletti Kisláng
volt az állomásuk, ahol életük
három legszebb évét élték. 1952ben jöttek haza Dunaföldvárra,
mert Erzsike édesanyjának a
halála miatt a testvéreknek szükségük volt rá. Előzőleg itt kötöttek házasságot, s hatvannégy éve
ez az otthonuk.
Bár Szabó János tanító volt, az
oktatáspolitika úgy hozta, hogy
átképzés után az orosz nyelv lett
a fő szakja, de tanított éneket, sőt
kőműves-ács szakmai tantárgyakat is – meséli mosolyogva.
Egész életünk a gyerekekkel
telt – mondják, s a tanítványokon kívül saját két lányukra, a
rokon gyerekekre gondolnak.
De jó ideje már az unokák, dédunokák iránti szeretet is betölti
a szívüket. Hat unokájuk, nyolc
dédunokájuk van. Hárman Angliában, hárman Németországban
élnek, ketten kétlakiak. – Ilyen
lett a világ, nem állok útjukba,
mondja Erzsike néni. Örülnek,
hogy minden nyáron augusztusban a balatonszéplaki házban
együtt a teljes család. Most a

Szabó János és Kerekes Péter

Dunaföldváron tartott születésnapi ünnepi ebéden huszonhatan
ültek az asztalnál. János bácsi
boldogan mutatja a csodaszép
csokrokat, amiket kapott, de beszámol a dédunoka klarinétjátékáról, a telefonon kapott dalos
köszöntőről is. Mindketten
büszkék arra, – ahogy mondják,
szárnyal a lelkük – hogy a külföldön élő unokák, dédunokák
őrzik anyanyelvüket, kultúrájukat.
Lányaik is pedagógusok
lettek, sőt egyikük férje is e hivatást gyakorolta. Szabó tanár
úr aktív pedagógus korában természetességgel fogta föl a tantárgyi változásokat, vállalta a
feladatokat. Hol a János vitézt
rendezte, hol zenei kíséretet biztosított, hol zenekart alakított. A
közösségért végzett munkáját,
életútját 2008-ban „Dunaföldvárért” Emlékérem kitüntetéssel
ismerték el.
János bácsi már harminc éve
nyugdíjas. De nem unatkozott
egyetlen percet sem. Előre gondolt, s tán számított is a hosszú
aktív nyugdíjas évekre. Azért
ültetett szőlőt és gyümölcsfákat, mert az mindig ad feladatot. Nyolcvanhét éves koráig
művelte. Ma is mozgékony,
folyton tesz-vesz az udvaron
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vagy a műhelyben, garázsban.
Sokat olvas, jön-megy a városban, kocsit vezet. Most már
csak egy kisautót – mondja
némi öniróniával.
Aktív, tevékeny élet, derű, harmónia és a gyermekek szeretete,
talán ez a titkuk. Hamarosan Erzsike néni is betölti a kilencvenet. Várják a polgármestert októberben is.
(A Dunaújvárosi Hírlap 2016.
szeptember 8-i számában megjelent írás alapján)

1Úton
2016. augusztus 27-én a teljes
Mária-úton zarándoklatot tartottak a gyermekvállalásért. Dunaföldvár térségében Vicsik
Boglárka, a Dunatúra Egyesület
elnöke vállalta fel a fő szervezési feladatokat.
Balogh Emese
A Mária Út Egyesület régi
szándéka, hogy a nyugat-keleti,
Mariazelltől Csíksomlyóig tartó
Mária út mellett az észak- déli –
Czestochowát Medjugorjéval
összekötő – út is teljesen kiépüljön Magyarország területén.
Dunaföldvár tökéletesen beleillik ebbe a tervbe, így amikor
szervezőket kerestek, akik közreműködnének az út kialakítá- ►

► sában, a Dunatúra Egyesület

vállalta a közreműködést –
tudtuk meg Vicsik Boglárkától.
Az egyesület tagjai az út felfestése mellett a rendezvények,
zarándoklatok lebonyolításában
is részt vesznek. Az augusztus
végén megrendezett 1Úton
zarándoklatot a teljes Mária-úton
meghirdették. A résztvevők ezen
a napon mindenhol egy–egy települést összekötő Mária-szakaszt
jártak be, maximum 20–25 km-t
tettek meg, majd zárómisével fejezték be a napot.
Dunaföldváron a szervezésben
a Dunatúra Egyesület tagjai és
Fafkáné Simon Ildikó vállalt szerepet, s a meghirdetett szakaszokon többségében dunaföldváriak
zarándokoltak.
Bár meghirdetett zarándoklat
nincs, a Mária út földvári szakasza egész évben járható. A Dunatúra Egyesület vállalta annak
karbantartását, ami egész évben
ad a tagok számára feladatokat.
Társadalmi munkában Bölcske
és Kisapostag között folyamatosan helyezik el a jelzéseket, és
kemény fizikai munkával biztosítják az útszakasz járhatóságát a
zarándokok, túrázók számára.

Gólyatábor
Már negyedik éve szervez gólyatábort a Magyar László Gimnázium Diákönkormányzata a kezdő
évfolyamok diákjai számára azzal a céllal, hogy iskolakezdés
előtt a hetedik és kilencedik
osztályosok megismerjék egymást és leendő iskolájukat.
Szabados Sámuel
Nánai Levente, a diákönkormányzat elnöke, a tábor fő szervezője örömmel tapasztalta,
hogy nagy volt az érdeklődés a
leendő gimisek részéről. Értékelése szerint a korábbi évek tapasztalatait felhasználva egy sikeres rendezvényen vannak túl.
Augusztus 25-én 35 gólya
vette birtokba a gimnázium épületét, akiket az iskola ebédlőjében Balogh Emese tagintézmény-vezető és a diákönkormányzat elnöke köszöntött. A

Nomád tábor
A Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete augusztus
utolsó hétvégéjén nomád tábort szervezett az elődeink
életmódja iránt érdeklődők
számára. A résztvevők ízelítőt
kaptak őseink életmódjáról, lakókörülményeiről, fegyvereiről.
Szabados Sámuel
A táborszervezés ötlete a művelődési házból érkezett. Fafkáné Simon Ildikó jelezte az egyesület vezetőinek, hogy pályázati
pénz áll rendelkezésre egy hagyományőrző tábor megvalósítására. A pályázati forrás mellett
több helyi gazda élelemmel, gyümölcsökkel járult hozzá a táborlakók ellátásához.
Tóth István egyesületi elnök
beszámolójából kiderült, hogy a
rendezvényen bárki részt vehetett; főleg a fiatalok voltak többségben. Az első nap kiemelt
programja a jurta sátor felállítása
és berendezése volt. A nagyvenyimi Elek József hozta el a
sátrát, s a felállításban segítséget
kapott az érdeklődőktől.

A tábor során a fő programot
az íjászat jelentette. Mozgó és
álló célpontokra lehetett lőni
többféle íjjal, de a résztvevők
kipróbálhattak egyéb hagyományos fegyvereket is. A haditechnikai bemutató sátorban ifjú
Schlaner István mutatta be
főként második világháborús
eszközökből álló a gyűjteményét: rohamsisakot, rádiót, gázálarcot s egyéb katonai felszereléseket.
Délután
pedig
ködgyertyás bemutatót tartottak.
István és néhány társa az éjszakákat is kint töltötte, ügyelve
a tábor felszerelésére. Romantikus volt számukra a sátorozás.
Este tüzet gyújtottak, mert az augusztusi hajnalok hűvösek.

Tóth István sikeresnek nevezte
a három napot. Sokan kilátogattak a lőtérre, nemcsak városunkból, hanem Soltról, Dunaegyházáról, Bölcskéről is. Ezért valamilyen formában jövőre is szeretnének hasonló rendezvényt
szervezni.
Az idei esztendő jelentős állomás a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete életében. Az öt éve működő csoport eddig a DSTE szakosztályaként működött, idén azonban önálló egyesületté vált. Bizonyos
területen
ez
többletmunkát jelent, de sok
előnye van, például önálló pályázati lehetőségek, önálló tervezés és döntéshozatal.

programok ismertetését követően zajlott az első osztályfőnöki
óra, melyen a diákok leendő osztályfőnökükkel és egymással ismerkedtek. A továbbiakban a felsőbb éves szervezők vezetésével
bejárták az udvart, az osztálytermeket, és beköltöztek az ezúttal
szálláshelyül funkcionáló tornaterembe.
A két nap alatt sok érdekes
esemény várt a táborlakókra.
Nagy szerep jutott a játéknak, a
sportnak és az ügyességnek. A
legnépszerűbb talán a vizes vetélkedő volt, melynek végére
mindenki elázott, de a kellemes
napsütésben ez senkit nem
zavart. Főleg a bejáró tanulóknak szólt a városismereti séta a
központban és a Duna-parton,
mely során feladatok vártak a diákokra az egyes állomásokon.
Az éjszakai órák is meglepetést hoztak a táborlakók számára.
Az éjjeli meseerdőben, a régi

szárny ódon hangulatú folyosóit,
termeit speciális fényekkel világították ki a szervezők. Az egyes
állomásokon érdekes történetekkel ismerkedtek meg gólyák.
A tábor zárásakor a szervezők és
a leendő diákok fáradtan, de vidáman, élményekkel gazdagodva
búcsúztak egymástól a szeptember
elsejei évnyitóig, abban a tudatban, hogy ezután a tanulásé és a
kemény munkáé lesz a főszerep.
Noszkó Dóra a helyi általános
iskolából érkezett a gimnázium
7. a osztályába. Elmondta, hogy
családjából többen idejártak, s
így sok információja volt a gimiről. Örült, hogy részt vett a
gólyatábori két napon. Sok új is-

merősre tett szert, jónak találta a
szervezést. Számára a vízi vetélkedő és az éjszakai bolyongás
jelentette a legmaradandóbb élményt.
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Köszönet

A Magyar László Gimnázium Diákönkormányzata és a
gólyatábor résztvevői köszönik az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítványnak és Farkas Jánosnak, az
Andi Zöldségbolt tulajdonosának, hogy a tábori étkezést
díjmentesen biztosította számukra.

Kiállítás a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban
„A kép kötelessége, hogy ünnep
legyen a szem számára” (Eugene Delacroix)
Kiss Éva
A Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban kiállítás nyílt Mády
Gabriella festményeiből. Az alkotó
mesélte, hogy négy éves korában

Hegedűs János
Hetvenkilenc éves korában váratlanul elhunyt Hegedűs János, a
„Dunaföldvári tájnyelv” című
nemrégiben megjelent könyv szerzője. Bár élete egy részében Dunakömlődön élt, nagyon ragaszkodott gyökereihez, Földvárhoz.
Kiss Éva
Hivatása erdész volt, imádta az
erdőt, de mindig is szerette a történelmet – helytörténész volt.
Két éve megjelent egy könyve
Dunakömlőd történelméről fotókkal, melyben feldolgozta a
németek kitelepítését is, amiről
addig senki sem írt. A könyvbemutatón a hallgatóság között
jelen volt egy százfős németajkú
csoport, melynek tagjai külön

édesanyja vett neki színes ceruzákat, ő pedig azóta rajzol, fest.
Iparos családból származik: édesapja és rokonai közül többen
kézzel keresték a kenyerüket, de
kedvtelésből édesapja és nagybátyja is szívesen rajzolt, festett.
Mády Gabriella a középiskolát
Baján végezte, ahol rajz szakkörmegköszönték neki, hogy megírta a kitelepítés történetét. Váratlan meglepetés volt számára,
hogy ennyire érdekelte könyve a
helyieket. Az önkormányzat adta
ki a munkáját, mely a helyi faluházban megvásárolható.
A földvári témával foglalkozó
kötete együtt készült dunakömlődi munkájával. Hosszú évek
alatt gyűjtötte az anyagot műveihez, melyek kiadható állapotban
voltak, csak a szponzorok hiányoztak és a kiadó.
Pályázatokon is részt vett, például a földvári témájú könyvével a
Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatán kategóriájában harmadik helyezést ért el, emiatt nem kellett a
kiadáshoz lektor. Kötetei gyorsan
fogynak, érdeklik az embereket.
1956-tal kapcsolatban szeretett volna írni a forradalom

Fehérvári Tamás és Fehér János a
megye és a kincstár képviseletében
írtak alá támogatási szerződést a
foglalkoztatás javításáért
A megyei közgyűlés februárban döntött, hogy pályázatot
nyújt be megyei szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
megállapodások (paktumok)
létrehozására. Ezek célja a különböző képzési és foglalkoztatási programokhoz szükséges
források biztosítása. A benyújtott pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Irányító Hatósága támogatta, így kerülhe-

tett sor a támogatási szerződés
aláírására a megye és a kincstár, mint közreműködő szerv
között.
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ben képezte magát, majd Földváron Oszoli Piroska néni szakkörében dolgozott, ahol sokat tanult
Pintér Mártától is. Világhírű alkotók munkáiból sokat merített:
kompozíciós
megoldásokat,
technikai fogásokat. „Autodidakta vagyok” – vallja magáról.
Sok szakirodalmat olvas, szereti
a művészettörténetet. Ha van lehetősége, szívesen keres fel múzeumokat.
„Pointilista vagyok, pontokból
építem képeimet, melyeket a

szem állít össze” – mondja munkáiról. Kedvenc alkotói mások
mellett Rippl Rónai József,
Georges Seurat, Claude Monet,
Vincent Van Gogh.
A földvári alkotó munkáit
megtaláljuk nagyon sok városban, de külföldön is. „Élvezem a
munkát, örömet ad, és remélem,
a nézők számára is élményt nyújtanak a képeim.”
Mády Gabriella munkái szeptember végéig tekinthetők meg a
városi könyvtárban.

földvári történéseiről, de erre
már nem kerülhet sor, ahogy a
földvári
könyvbemutatóra
sem.
Temetése 2016. szeptember
16-án 15 órakor lesz, szülei mellett fog nyugodni a Bölcske utcai
temetőben.
Barátja így búcsúzott tőle:
„Meghalt Hegedűs János.
Meghalt János bácsi. Meghalt az

ember, az erdész, a helytörténész. Egyszer ezt a verset nyomta
a kezembe. Ő írta:
„Már csak mécses ég az éjszakába
Elsárgult lángja pislákol magába
Nem vár, nem kér ő már semmit
Vágyait könnyei felemésztik,
Ha utolsót lobban halvány lángja
Csendesen átsuhan a túlvilágra.”
Meghalt János bácsi. Csendesen átsuhant… Imádkozzunk!”

Lomtalanítás
Nincs a városban olyan ember,
akinek ne lett volna bármilyen –
inkább kellemetlen, mint kellemes – élménye a lomtalanítással
kapcsolatban. A múltban az volt,
hogy a meghirdetett napon mindenkinek ki kellett pakolni a háza elé az elszállítandó lomot (kicsit s nagyot), amit teherautóra
rakva elszállított a szolgáltató.
Ezt mindenki a maga bevált
szisztémája szerint tette. A ráérő-rutinos, aki figyelte a lomos
kocsit és csak közvetlenül előtte
pakolt ki. Az örzővédő-konfrontálódó, aki kipakolt és figyelte a
nem hivatalos „mellékszolgáltatást” végzőket, és nem hagyta,
hogy kupit csináljanak a halomból. Ők a rendben kirakott cuccot sokszor úgy szészórták percek alatt, hogy utána az ember
csak szégyenkezett mások előtt.
A naiv, aki kirakta már előző este a motyót a kapu elé, és a jobbik esetben csak reggel szembesül a több tíz négyzetméteres
borzalommal, rosszabb esetben
az éjjeli szolgáltatás végzők egy
kopott, rozsdás vaslapátért indított élet-halál harcára ébred.
Mag�ari Ákos
Évek óta alanyi jogon házhoz
menő lomtalanítást végez a jelenlegi szemétszállítási szolgáltatást végző (továbbiakban
JSZSZV) cég. Nincs más dolga a
városlakónak, mint betelefonál
és megrendeli a szolgáltatást.
Nincs más dolga? Hm. Voltam
olyan naiv, rutinos és végül
konfrontálódó, hogy belevágjak,
és kértem egy szolgáltatást a
JSZSZV-től augusztus 23-ra.
Felhívtam az ügyfélszolgálatot, és egy kedves hölggyel
pontosítottuk az adataimat, majd a végén
jött a gyanús rész,
amikor a hölgy
közölte velem,
hogy aprítsak

Közben vette elő a telefonját,
és telefonált, majd mikor bepakoltuk, mondta, hogy küldenek
egy másik autót, ami majd elviszi a nagyját. Mire megkérdeztem volt, már csak annyit láttam,
hogy elhúz a kukáskocsi.
Másnap felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol a kedves hölgy
megnyugtatott, hogy ilyenkor
azt szokták csinálni, hogy küldenek egy olyan autót, amire fel
tudják rakni a nagyobb dolgokat.
Megnyugodtam és vártam. A
„mellékszolgáltatást” végzők
közben szimatot kaptak. A
kupac textúrája szinte óráról
órára változott. Meglepetésemre nemcsak csökkent, hanem
nőtt is. Amit előző nap elvittek,
azt visszahozták másnap.
Végül is három napon belül
visszahozta, egy szavam sem
lehetett! 
Három nap várakozás után
ismét felhívtam az ügyfélszolgálatot. Ekkor kaptam egy mobilszámot, amit ha felhívok, akkor
megmondják, hogy mikor fogják
elvinni. Hívtam is vagy ötször.
Nem vették fel.
Újabb pár nap telt el, amikor
ismét felhívtam a szolgáltatót.
Panaszosan mondtam nekik a
helyzetet, a belvárosban egy
csúnya kupac várja őket, amit el
kellene vinni. Nem mertem berakni – nagyon szúrta a szemem
–, mert akkor tuti, hogy öt percen
belül itt lennének és vinnék.
Kaptam még egy telefonszámot. A vonal végén egy kedves
úr megígérte nekem, hogy szeptember 7-én szerdán elviszik.
Elvitték! Régen örültem valaminek ennyire, mint
akkor, amikor munkából
hazajövet megláttam,
hogy
nincs
lom a hársfa
tövében!

össze mindent kicsikre. Még
vissza is kérdeztem, kicsikre? A
lomtalanítás számomra annyit
jelent, mint amit a hirdetményre
írtak, elvisznek mindent, ami
nem veszélyes, elektromos és
építési hulladék és a lakónak feleslegessé vált.
Eljött a nap. Reggel 6-ra kiraktam mindet. Nem daraboltam
össze, mert sem eszközöm, sem
lehetőségem nem volt rá! Erősen
esett az eső. Rendes voltam és
letakartam a kárpitos lomokat
egy fóliával, hogy ne szívja meg
magát vízzel. Jó nagy kupacnak
látszott, ami később kisebb szóváltást okozott. Örzővédőként figyeltem, hogy mikor jön a
lomos. Valamikor délután bekanyarodott végre a jármű. A kukásautó volt! Szóval ezért kellett
volna felaprítani?!
A legények leugráltak és már
láttam az arcukon, hogy itt konfrontáció lesz. A fejüket vakarták,
amíg a gépjármű-vezető is csatlakozott hozzájuk. Ránéz, és
szinte egyből mondja:
– Ez több, mint három köbméter!
– Ez nincs annyi! – válaszoltam.
– De. – erősködött a sofőr.
– 2,95 m3. Felmértem.
Erre a válaszra egyik sem
számított. Tekintetük hirtelen
rám szegeződött. Kínos csend
következett és próbáltam elütni
az élét:
– Ott van a zsebköbözőm a bubiskanál mellett az íróasztalon.
Kihozzam?
A fönök nem bájcsevegett
tovább, és kiadta az utasítást:
– Bútorok maradnak, az apraját rakjátok.

11

Szeptemberi
programok
A programok helyszíne a
művelődési központ, az ettől
eltérőeket külön jelezzük.
SZEPTEMBER 23–24. –
VÁROSKÖZPONT
Szüreti Fesztivál
SZEPTEMBER 27. 18.00
Új medicina az orvos szemével
Előadó: Dr. Kovács Gyula
Belépő: 500 Ft
SZEPTEMBER 30. 10:00 –
BERZE-NAGY ILONA VÁROSI
KÖNYVTÁR
Népmese napja a könyvtárban
Mesemondás, meseolvasás,
játékos foglalkozások
SZEPTEMBER 30. 14.00 –
BÉKE TÉR
Örömzene a díszkútnál a Zene
világnapja alkalmából
OKTÓBER 1.
Cserkész szüreti nap
OKTÓBER 3. 18.00
Egy biogomba gazdaság
bemutatása
Előadó: Gyöngyösi Sándor
biogomba termesztő
A Kertbarátok Egyesülete
szervezésében a „Tájház projekt” keretein belül
OKTÓBER 6. 17:30 – FEHÉRVÁRI ÚTI TEMETŐ
Emlékezés az aradi vértanúkra
KIÁLLÍTÁSOK
• Sárdy János emlékkiállítás
– Vármúzeum
• Vak Bottyán emlékezete –
Vármúzeum
• „40 éve vár a Vár” – Vármúzeum
• – Ispánház Galéria
• Tolna megye népművészeti
értéktára kiállítás – Fafaragó Galéria
• Dunaföldvár mezőváros –
Fafaragó Galéria
• Sáfárné Mády Gabriella
kiállítása – Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtár

Színes és baráti rendezvény volt
a zombai „Vár a megye”

Zombán, a megyei önkormányzat “Vár a megye” elnevezésű rendezvényén 58 település
részvételével került sor főzőversenyre, élő társasjátékra, boregyetemre, focikupára és
számos kulturális műsorra.
Fehérvári Tamás Pilinszkyt
idézte, aki szerint “örömre kell

Szárnyalás
Simon István
A földvári híd lábánál megállva gyakran elnézem a galambokat, miként repkednek a Duna
fölött. Ezt mindig kalákában
teszik, mintegy vezényszóra, a
hídról leszállnak a parti kövekre,
majd nemsokára ismét fölrepülnek a szépen szegecselt tartószerkezetre.
Sokáig úgy hittem, hogy kifejezetten pragmatizmus okán, élelemszerzés céljából röpködnek
oly fáradhatatlanul e szárnyasok.
Azonban rá kellett jönnöm, hogy
nem csupán az éhség vezérli e
szorgos madarakat, hanem
valami más is. Nevezetesen a
szárnyalás, az emelkedés és zuhanás mámorító érzése, a repülés
élménye, a levegőben történő
könnyed közös játék az oka
annak, hogy újra meg újra
szárnyra kelnek, fölröppennek.
Magyarul örülnek a szárnyaiknak, annak hogy szállni tudnak.
Bizonyára más madarak is így
vannak ezzel, vagyis a repülés
nem csupán a zsákmányszerzés
eszköze számukra, annál jóval
több. Légies tánc, a nehézkedési
erő semmibe vétele, legyőzése, a
mélyből a magasba röppenés diadala. Talán csak a szorgos,
dolgos fecske kivétel ez alól,

művészete”, a „Bonyhádi zománcáru és zománcedény”, a
„Gyulaji dámszarvas”, a „Grábóci szerb ortodox búcsú”, a „Szekszárdi történelmi borvidék és
borai”, a „Györkönyi pincefalu”
és a „Szekszárdi vármegyeháza”.
A „Kincses Tolna Megye” élő
társasjáték győztese a házigazda
zombaiak csapata lett, míg a kurdi
és a szekszárdi együttesek a második, illetve harmadik helyen végeztek. A „Minden ízében Tolna
megye” – Főzőverseny különdíjasa
Kapospula lett, a harmadik helyen
Gyulaj végzett, míg a második
helyet Őcsény szerezte meg. A legjobbnak pedig a bátaszékiek által
készített paprikás csirkét választotta
meg a zsűri. A borkedvelőknek a
„BorMegyetem” elnevezésű kóstolóval kedveskedtek a szervezők.

berendezkedni” az életben.
Ennek jegyében kívánt kellemes
napot a résztvevőknek, a házigazda Szűcs Sándor polgármesterrel egyetemben.
Az eseményen jelentették be a
Tolnaikumokat is. A megyei értéktár bizottság döntése alapján
„Tolnaikum” lett a „Sárköz népmely zuhanórepülés közben is
táplálékot gyűjt apró csőrébe,
hogy kicsinyeiről gondoskodjon.
Egy bizonyos, nagyon is irigylésre méltók a szárnyasok, hiszen
ők ébren is tudják azt, amire mi
csak álmunkban vagyunk képesek.
Mert ki az közülünk, aki még
nem repült álmában, mint a
madár, önfeledten lebegve a
házak, városok és tájak fölött?
Ikarosz és Daidalosz is
megirigyelték a madarakat, ezért
készítettek maguknak tollból és
viaszból szárnyakat. Igaz, hogy a
vállalkozásuk nem sikerült, de
megpróbálták a lehetetlent, megostromolták az eget.
Ma is vannak ilyen madáremberek, akik mindenfélét kieszelnek, csakhogy ég és föld között
szárnyalhassanak, lebeghessenek. Arról a repülésről most nem
beszélünk, ami gépmadáron történik, mert az valami más. Egy
bizonyos, az ember mindig is olthatatlan vágyat érzett a madársors átélésére, a repülésre. Jóllehet nincsenek szárnyaink, mint a
madaraknak meg az angyaloknak, mégsem kell lemondanunk
a szárnyalás gyönyörűségéről. „S
a kis szobába toppanék, röpült
felém anyám” –írja Petőfi a
Füstbe ment terv című versében,
mert örömünkben, boldogsá- ►

12

A megyei értéktárba került a Rákóczi
túrós és a Naksol
Agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában került az Értéktárba:
Rákóczi
János munkássága és a
Rákóczi-túrós.
Egészség és
életmód kategóriában
került az Értéktárba:
S z é l e s
Lajos munkássága és a
Naksol.

► gunkban is tudunk szárnyal-

ni, repülni. A lélek és a szellem
szárnyai legalább olyan magasra
tudnak röpíteni minket, mint
amilyen magasan szállnak az ég
vándorai, a madarak.
Mi kell ahhoz, hogy a porból
fölemelkedve, a nehézségeket legyőzve szárnyra keljünk? A kalitkába zárt madár nem tud repülni, így mi is csak akkor tudunk
szárnyalni, ha megszabadulunk
mindattól, ami lehúz és megkötöz bennünket, rabságban tartja a
lelkünket. A kicsinyes irigység és
gyűlölködés, ha százszor véka
alá rejtik is, vagy az igazság köntösébe bújtatják is, tehertétel a
lélek számára és lehetetlenné
teszi annak szárnyalását.
Ahhoz, hogy szárnyalni tudjunk, az égre kell emelni tekintetünket, tisztára kell mosni a
szívünket, mert irigység és indulatok helyett csak a bizalom
és a reménység szárnyai fognak

Felhívás

„Szüret ízei”
főzőverseny
A Szüreti Fesztivál keretében
idén is meghirdetjük a „Szüret
ízei” főzőversenyt. A közel 20
évre visszatekintő eseményre

Rendőrségi
hírek
SZABÁLYSÉRTÉSEK:
Ismét bolti tolvajt fogtak, a
vidéki elkövető ellen gyorsított
eljárás indult.
Sajnos a rendszeres felhívások ellenére több esetben, több
helyszínen intézkedniük kellett a rendőröknek a gépkocsivezetőkkel szemben. Akadt
olyan sofőr, aki engedély
nélkül vezetett, volt, aki nem
használta biztonsági övét, de
telefonáló és ittas vezető ellen
is eljártak.
A belvárosban a parkolást
segítő felfestéseknek megfelelően parkoljanak, mert a türelmi

Soros hirdetések

felemelni minket. Ennél magasabbra csupán a szerelem és a
szeretet szárnyai emelhetnek.
„Elfáradnak az ifjak, ellankadnak a legkülönbek is, de akik az
Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem fáradnak el,
járnak, és nem lankadnak el.”
(Ézsaiás könyve)
Ellentmondásnak tűnhet, hogy
aki szárnyakat kap, az nem az
égen, hanem a földön járja
tovább az útját. Ez ügyben hagyatkozzunk kertjeink kedves
kis lakóira, a feketerigókra, akik
égen-földön egyaránt magabiztosan közlekednek. Ráérősen végigballagnak a kerti úton, majd
szárnyra kelve elröpülnek valamerre. Jó lenne legalább a feketerigókra hasonlítani, embersorsunkat az ő sorsukhoz igazítani,
ha kell, a földön járni, ha lehet,
könnyű szívvel szárnyalni, lélekben égbe szállni.

Az Ifjúság téren 58 m2-es,
tégla építésű, szigetelt, 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó 18
m2-es garázs eladó!
Tel.: 30/974–27–96
Felső-Bölcskei utcai parasztház eladó!
Tel.: 30/974–27–96

Köszönetnyilvánítás
A Magyar László Gimnázium közössége ezúton köszöni
a református gyülekezetnek,
hogy adományukkal segítették a gimnázium rászoruló diákjait.

bármilyen étellel lehet nevezni,
ami szüret idején szokásos (volt).
A résztvevőknek sátrakat, padokat, asztalokat, vízvételi lehetőséget biztosítunk. Az alapanyagokról a csapatoknak kell gondoskodniuk. (Nevezési díj nincs.)
A hagyományokhoz híven az
ételek mellett a zsűri idén is pontozza a főzőhelyek küllemét. Az éte-

leknek 12.00 órára kell elkészülniük, eredményhirdetés és díjátadás
13.00 órakor lesz a nagyszínpadon.
Jelentkezni lehet személyesen
a Tourinform irodában (várudvar) vagy a 75/541–083-as telefonszámon.
Találkozzunk
szeptember
24-én SZOMBATON délelőtt a
Rákóczi utcában!

idő lejárt, a szabálytalankodókat
büntetni fogják!
Kérjük, az útkereszteződésekben a kereszteződéstől számított
öt métert tartsák be megállásnál,
várakozásnál, mert be nem tartása balesetveszélyes!
A motorosok országszerte igen
sok baleset okozói, elszenvedői.
Földváron és környékünkön szerencsére ritkán fordul elő ilyen
baleset, de figyelmeztetjük a
közlekedőket, hogy vezessenek
körültekintően, mivel reggelente
párásak, csúszósak lehetnek az
utak.

kedő részeg helyi lakosok ellen
is. Ellenük garázdaság, testi
sértés miatt folyik eljárás. Szeptemberben ismét lesznek rendezvények a városban, kérjük az
együtt szórakozó barátokat, hozzátartozókat, figyeljenek egymásra, hiszen az ő felelősségük
is, hogy mindnyájan épségben
hazaérjenek!
ISKOLAKEZDÉS:
Kérjük a közlekedőket legyenek türelmesek, vigyázzanak
reggel az az iskolába igyekvő
gyalogos és kerékpáros gyerekekre! Az előző évekhez hasonlóan a rendőrség a polgárőrséggel együtt lehetőségeihez
képest segíti a biztonságos közlekedést.

RENDEZVÉNY:
Az augusztus 20-ai földvári
rendezvényen több részeg ember
ellen kellett intézkedni, de vere-
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Soros hirdetés
1999-es évjáratú, megkímélt, jó állapotú Suzuki Swift
(1.0 GL) 60.000 km-rel eladó!
Tel.: 75/343–067

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje

2016.09.16. Dr. Hallai Róbert
2016.09.23. Dr. Englert Rolland
2016.09.30. Dr. Palkó Ágnes

Helyreigazítás
A 2016 júniusi számunkban
megjelent „Nem vicc” cikkünk szerzőjeként tévesen
Sziegl Erikát tüntettük fel. Az
írás Lukácsi Pálné jegyzete.
Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk.
a szerk.
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Meghívó
A DUNATÚRA Egyesület (Dunaföldvár) és a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság (Szarvas) tisztelettel meghívja önt a

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

Még tart a bolha- és kullancsinvázió.

Védje kedvenceit! Üzletünkben élősködők elleni szerek, nyakörvek széles
választékban kaphatók.

„A Körös-Maros Nemzeti
Park növényvilága”

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák.
AKCIÓ! Purina Dog Chow kutyaeledel
640 Ft/kg (zsákos ár)

című fotókiállításra.
7020 Dunaföldvár Béke tér 1.
A kiállítás megtekinthető
2016.09.01-től 09.30-ig.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200

Aranyérmes a Dunaföldvári
Vadásztársaság őzbakjai között
Az előző években elkezdett
szisztematikus vadetetés és selejtezés meghozta eredményét.
A vadásztársaság feladatul
kapta, hogy a vadállomány túlszaporodása miatt a 2016. évben
hatvan selejt és túlkoros őzbakot
lövessen ki. Az Intéző Bizottság
(IB) Orova Tamás elnök vezetésével mérlegelte és a vadőrök
javaslata alapján kijelölte, a kímélendő és a selejtezésre szánt
területeket.
Az őzek nyárvégi üzekedése
alkalmas, hogy a rejtőzködő őzbakokat megfigyeljük és terítékre hozzuk. A hatóság előírása
szerint hatvan kilövést kell teljesíteni, amelyből eddig 45 bak
került terítékre. Fogadtunk kül-

földi és több hazai
vadászt, akik lehetőséget kaptak az
elejtésre.
Augusztus 20-án
a még át nem adott
29 őzbak trófeából
nyílt kiállítás a vadászház udvarán. Az elvégzett
munkát a számok is bizonyítják. A tavalyi kettő ezüst és
négy bronzérmes bak elejtése
után, az idei szezon első felében egy arany, egy ezüst és
kettő bronzérmes őzbak volt a
terítékben.
A képen látható érdekes
agancsú őzbakot a Pörösi határrészben, Sándor Péter vendégvadász hozta terítékre Kiss Gábor

vadőr kíséretében. Az őzbak
trófea nagykoponyás súlya 610
gramm, a 24 órás súlya 526
gramm. A bírálati pontszáma
156,48 CIC pont a nemzetközi
bírálati szabályok szerint. Ez azt
jelenti, hogy az idei évben ez az
őzbak trófea aranyérmet kapott.
A trófeáról Kirilla János
vadőr elmondta, hogy az arany-

érmes hatos őzbak nyolcéves
volt, agancs trófeája azért érdekes, mert lépegető agancs,
amelynek jobbszára kifelé dől.
Azt is bemutatta, hogy a terítékben több különleges –
köztük farkasfogas – agancs is
van, amelyek a selejtezési
szempontoknak megfeleltek.
Infó: Sződi Imre

színűleg japán eredetű játékszer
régóta ismert hazánkban. A 90-es
években vált sportággá, zenére
koreografált táncszerű mozgás
közben bravúros trükköket mutatnak be a versenyzők egy vagy
két yo-yoval.
Hazánkban az ezredforduló
után terjedt el ez a sportág. Ma
egyetlen egyesület működik a fővárosban Magyar Yo-Yo Sportegyesület néven, bárki a tagja
lehet. A versenyzők többsége viszont Dávidhoz hasonlóan egyénileg készül és indul a versenyeken. Dávid is maga választja ki a
zenét, szerkeszti a koreográfiát,

és talál ki újabb és újabb mozdulatokat, variációkat kedvelt
sportszerével. Tehetségét egyértelműen jelzi a bajnoki cím.
Az országos bajnokságon
három kategóriába hirdetnek versenyeket a kezdők, haladók illetve a profik számára. 2014-ben
nevezett a dunaföldvári fiú először a fővárosban megrendezett
országos bajnokságra, a haladó
kategóriában nyolcadik lett. Az
eredménnyel elégedett volt, de
érezte, hogy többre képes. Valóban a következő évben sok edzéssel, munkával bajnok lett, s ez
feljogosítja arra, hogy idén ősszel
az országos bajnokságon már a
legmagasabb, azaz a profi kategóriában induljon. Nemzetközi szin-

ten is megmérettette magát az idei
prágai Európa Bajnokságon. A
junior elődöntőben 58 induló
közül a 31. lett.
A középmezőnybeli pozíciója
a hazai yo-yo sport nemzetközi
színvonalát is jelzi. Van tehát
hova felzárkózni, de Dávid hazai
példája jelzi, hogy egy év alatt
sokat lehet fejlődni. Gacs Dávid
legközelebb
szeptemberben
indul egy budapesti versenyen.
Az előtte való napokban nagyon
komolyan veszi a felkészülést,
napi 3–4 órát is edz.
Móricz Kristóf szintén a
Magyar László Gimnázium
diákja, 10. évfolyamos. Ő egy
régi, hagyományos sportágban, a
hagyományőrző íjászatban ►

Fiatal tehetségek
Itt élnek köztünk, naponta találkozunk velük, és nem is sejtjük,
hogy hazai, sőt nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket
értek már el sportágukban. Közéjük tartozik Gacs Dávid, a Magyar
László Gimnázium 9. osztályos diákja, aki 2015-ben az országos yoyo bajnokságon első helyezést ért
el, és Móricz Kristóf, aki hagyományőrző íjászatban ér el egyre
nagyobb sikereket.
Szabados Sámuel
Dávid az interneten ismerkedett meg pár éve ezzel a viszonylag új sportággal. Az ázsiai, való-
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► ért el szép hazai és nemzet-

közi eredményeket.
Kristóf a Solt Fejedelem Hagyományőrző Íjász Egyesület
tagja. öt éves korában ismerkedett meg az íjjal és a nyílves�szőkkel. Ma már modern anyagú
történelmi íjakkal versenyez, hasonlóan kortársaihoz, akik vis�szacsapó, reflex, illetve a szaru
íjjal lőnek. Mint mondja, a sporteszközök értéke 10 és 150 ezer
forint közt mozog, s ezek a fegyverek akár 300 méteres távot is
belőnek. A versenyeken hagyományőrző öltözékben és felszerelésekkel vesznek részt. Elvárás

a köntös, a kesztyű, a tarsoly, a
tegez, a kés.
A solti fiú 2014 óta indul országos versenyeken. Az elsőn,
Baracson a kadet 15–17 évesek
kategóriájában máris országos
bajnok lett. Azóta hol első, hol
második helyezéseket ér el.
Nemzetközi szinten az idei
Gyulán rendezett hagyományőrző világbajnokságon mérette
meg magát, itt is a kadetok közt
indult. Három napon át 18-szor
lőttek három vesszővel 15–20
méteres távolságú célokra. Mintegy 300 résztvevője volt a világversenynek. Kristóf a 6. helyen

Nehezen gyűlnek a DFC
bajnoki pontjai
Augusztus közepén elkezdődött
a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Városunk csapata
számára nem volt sikeres a bajnoki rajt.
Szabados Sámuel
Szedresen vendégként léptek
pályára a földvári fiúk. Az első
negyedóra számunkra kellemesen alakult, a 12. percben Tóth
Árpád góljával vezetéshez jutottunk. A házigazdáknak azonban
még az első félidőben sikerült
egyenlíteniük. A második játékrészben sajnos nem tudta csapatunk az ellenfél ritmusát felvenni. Szezon eleji formát mutatva
szervezetlen volt a védekezé-

sünk, erőtlenek a támadásaink.
Három gólt kaptunk, 4:1-es vereség lett a vége.
A hazai folytatás sem hozott
sikert. Tevel volt az ellenfelünk,
a találkozót a büntetők meccsének nevezhetnénk. Már a 2. percben ellenfelünk 11-esből vezetéshez jutott. A 15. percben ismét
a játékvezető lett a főszereplő,
vendégeink újabb büntetővel
már 2:0- ra vezetnek. A második
félidő közepén a vendégek háromgólos előnyre tettek szert.
Félő volt, hogy csapatunk teljesen összeomlik, de szerencsére
nem így történt. A teveliek biztos
vezetésük tudatában lassították a
tempót, a DFC pedig egyre aktí-

Szinkronúszók edzőtábora
Már második éve szervez városunkban augusztus elején edzőtábort Kocsán Gabriella szinkronúszó edző. A Budapestről érkező csapat egy helyi panzióban
lakik, és a strandon tartja napi
két edzését.
Szabados Sámuel
Az edzőnő elmondta, hogy személyes kapcsolatai révén ismeri
városunkat, melyet alkalmasnak
tart arra, hogy sportnövendékei itt
készüljenek fel a szeptemberben

induló bajnoki szezonra. A főváros közelsége, a nem túlságosan
zsúfolt strand, a park és a Dunapart, a nyugodt környezet ideális
feltételeket biztosít a munkához.
Az edzőnő idén a legfiatalabb
korosztályokkal érkezett. A 7–8
évesek a vízbiztonságot, a vízben
való mozgást sajátítják el, a nagyobbak a szinkronúszás elemeit, illetve már komplett programokat gyakorolnak. Az rossz idő
sem zavaró tényező, ilyenkor
száraz edzéseket tartanak.
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Gacs Dávid

Móricz Kristóf

végzett, kissé elégedetlen volt
teljesítményével, de mint
mondja, általában az ázsiai versenyzők szerepelnek eredménye-

sen, például a malajziaiak.
Jövőre dobogós helyezést szeretne elérni, úgy érzi kemény munkával ez elérhető.

vabb lett, melynek eredménye
egy újabb büntető a 80. percben
– ezúttal a javunkra. 1:3-as állásnál igyekeztünk legalább az
eredményt kozmetikázni egy
esetleges újabb góllal, de rutinos
ellenfelünk biztos védekezéssel
megtartotta az 1:3-at.
A harmadik fordulónak Tamásiban sorsdöntő szerepe volt. Újabb
vereségünk a bajnokság elején
szövögetett tervek teljes kudarca
lett volna. 0:0-s félidő után a második félidőben már hullottak a
gólok. Benke találatával az 51.
percben meglepetésre mi jutottunk
vezetéshez, a házigazdák viszont
gyorsan fordítottak, a 75. percben
már 2:1-re vezettek. Sok izgalmat
hoztak az utolsó percek. A többszörös hosszabbítás 97. percében
Berényi Péter góljával sikerült
egyenlítenünk. Talán ezúttal a sze-

rencse is mellénk állt. Megszereztük első bajnoki pontunkat.
Bátaszék volt ellenfelünk idehaza a 4. fordulóban. Jó játékerőt
képvisel a csapatuk, mindig is
kemény meccseket vívtunk ellenük. Ezen a találkozón is így alakult. Nagyjából két azonos képességű gárda küzdött egymással. Talán mi kissé aktívabbak
voltunk, különösen az utolsó negyedórában, 0:0-s döntetlen lett
a végeredmény.
A klubvezetés értékelése szerint valóban rosszul sikerült a
kezdés, de az utolsó két mérkőzésen már voltak biztató jelek.
Úgy tűnik, hosszabb idő kell a
csapategység kialakításához. Sok
új játékos érkezett a nyár során,
beilleszkedtek a csapatba, de az
eredményesség még várat
magára.

Alapos fizikai erőnlétét igényel a szinkronúszás. A versenyzők sokat futnak, izomerősítő
gyakorlatokat végeznek, és a
parton is gyakorolják zene kíséretében az előadandó produkciót.
A szabadidőben a várossal ismerkedtek a fiatalok, volt fagyizás, séta a várban, a városban.
Hazánkban a 80-as évek közepétől terjedt el ez a látványos
sportág. Napjainkban egyre népszerűbb, több egyesület is működik. A szinkronúszást nagyon fiatalon kell elkezdeni, hiszen tinédzser korban a legrugalmasabb a test.

Mára már a nemzetközi szinthez is kezd felzárkózni hazánk.
Kocsán Gabriella két tanítványa
a kvalifikáción nem sokkal
maradt le a riói olimpiáról. Az
edzőnő reméli, hogy a következő olimpiára már kijutnak versenyzői.
Az eddig hagyományosan női
sportágban az elkövetkező években jelentős áttörés várható,
hiszen a mix duóban fiú-lány
páros lép fel. Ilyen párok már
szerepelnek a versenyeken , s
várhatóan előbb-utóbb olimpián
is megjelenhetnek a vegyes párosok.

Fotó: Kõszegi Dániel

