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Városfejlesztések és a
Béke téri fák
P

akson születtem. Papírom van róla, hogy csak
azon a pár napon voltam paksi.
Azóta a nagyközségből lett kisvárosban, Dunaföldváron élek. Ebből kifolyólag nagy érdeklődéssel figyelem a város egyes részeinek folyamatos, kisebb–nagyobb megújulását. A városunk
szívének átépítését és a körülötte kialakult vélemény-ingoványt
szeretném lecsapolni Lajkó Andorral a Polgármesteri Hivatal
műszaki osztályának vezetőjével. A Facebookon létrehozott
akciócsoport oldalán felmerült
kérdések, vélemények, meglátások ösvényén haladva próbálom
mindegyikre megkapni a választ.
Magyari Ákos

Mielőtt a Béke térrel foglalkoznánk, kérlek, ejts néhány szót
a jelenleg napirenden lévő városfejlesztési, rekonstrukciós projektekről. Lássuk először a szívem csücskét.

Duna-part
Első ütemben megtörténik az új
állóhajó és kikötő felújítása – ez
már folyamatban is van –, majd
mederkotrást tervezünk körülötte.
A Vízisport Egyesület később itt
kajak, kenu és kerékpár kölcsönzőt fog üzemeltetni.
A híd vonalától a Kemping végéig, a felújított macskaköves

útig megújul az útburkolat. Új
burkolatot kap a strand parkolója,
és szilárd burkolat lesz megfelelő
csapadékvíz elvezetéssel a Halászcsárda és a Rakpart étterem
közötti parkolóban is.
A Rakpart étteremtől indulna a
sétány és kerékpárút. Ezen a szakaszon az autóforgalom egyirányú lesz a Mély út felé. A Kemping vendégei részére biztosítva
lesz, hogy a Hősök terén keresztül visszajuthassanak a Sóház utca irányába.
A Yacht kikötőnél a Vízmű területének bejárata mellett is kialakítunk egy parkolót – ahol most is
kocsiforduló és parkoló van a kikötőbe érkezők részére.
Az Duna-parti járműforgalom
egyirányúsítása kapcsán adja
magát a kérdés: Akkor a Mély
utat is felújítják?
Igen. A projekt első ütemének
része az is. Fel kell újítani a Templom utcáig. A fejlesztés terveinek
készítése folyamatban van. Az ehhez szükséges felmérések, vizsgálatok eredményétől függ, hogy milyen szintű beavatkozás kell, hogy
mennyire kell belenyúlni az út
melletti rézsűbe. A meglévő útburkolatot fel szeretnénk használni, és
ha kell, kiegészítjük. A Duna-parti
lejáróval szemben lévő kis lépcsőt
is felújítjuk.
Tudni kell, hogy készültek már
korábban tanulmánytervek a ►
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► felújítási munkára, de konk-

rét kivitelezési és engedélyezési
még nem. Ez most őszre el is készül, és kora tavasszal akár indulhatna is az első ütem.
A második ütem a park sétányának folytatása, aminek keretén belül bővítjük a fitnesz eszközök számát, növeljük a játszótér
területét és folytatjuk a sétány
gyalogútjainak felújítását. Ebben
az ütemben történik meg a közvilágítás felújítása, bővítése is. Jó
hír, hogy a városi rendezvényeknek továbbra is helyt fog adni a
park.

Élményfürdő, szálloda
Egyszer már nagyon közel jártunk ahhoz, hogy épüljön városunkban egy komoly élményfürdő és szálloda komplexum. Azóta
nem hallani ilyen irányú kezdeményezésekről.

A testület többször tárgyalta már,
de erről még semmi konkrétum.
Nincs elvetve a kérdés. A testület
szeretne egy 3–4 csillagos szállodát, de nem a város üzemeltetésében. A szállodával párhuzamosan a
termálfürdő elképzelés nyitott még.

Piactér
Jól tudom, hogy a kivitelezési
folyamat kezdődik hamarosan?
Nem, itt még nem tartunk. A pályázatot beadtuk, de még nincs
eredményhirdetés. A meglévő piactéri tetőszerkezetet elbontjuk.
Az egész téren felújítanánk a térburkolatot és a térvilágítást. A teljes piactéri területen egy „U” alakot formázó épületsort alakítanánk
ki, ami a Kálvária felé nyitott.

Kenderföldi árok
Pályázati keretből nyertünk rá
forrást. 1,7 km hosszan betonlap-

pal burkoljuk a Vörösmarty utcától a Penny mögötti területeken
át, a Paksi–Kéri utca alatt, majd a
Kertek közén keresztül, az 52-es
út alatt becsatlakozva a Kanális
árokba.

Bölcsőde felújítás
Szintén pályázati forrásból újítjuk fel a Bölcsődét. Ennek keretében új tetőfedést kap az épület,
előtető lesz az akadálymentesített
bejárat felett, átalakul az udvar és
új játszótér is lesz. Hőszivattyús
fűtés, teljes belső festés és fűtés
korszerűsítést végzünk. A homlokzatot leszigeteljük és új bejárati kapu is lesz.

Sportcsarnok a
buszpályaudvar mögött
Ez is egy nagy fa. Van hozzá
megfelelő méretű fejszénk?
Hogy áll ez a projekt?
Az önkormányzat területén létesülne egy multifunkciós sportcsarnok. A csarnok építésére a
Holler UFC pályázik, az építési
engedélyét most kapták meg.
Sok megoldatlan kérdés van
még a témában. Ilyen a volt Mátrix épülete, amit el kellene bontani.
A sportcsarnok megközelítésére illetve a központ elkerülésére
– hosszú távon – tervezünk egy
hátsó utat is, amihez történt már
telekvásárlás.
Az átkötő út a Mészáros utcától
indulna, elhaladna a buszpályaudvar, a malom és a Váradi Metál
telephely mögött és a Belső kertek köze utcában a 10-es számú
házzal szemben. A távolabbi tervekben szerepel ezen út továbbépítése, párhuzamosan az elkerülő 52-es számú úttal, majdnem a
Külső kertek köze utca végéig.
Egyébként az átkötő utca terve
nem új keletű dolog. Már úgy 20
éve a rendezési terv része.
Kihagytam valamit?
Igen. Beadtunk egy pályázatot
egy 170 kW-os napelempark létesítésére is, amit a Hunyadi
parkba tervezünk, pályázunk
még két intézményünk komplex
energetikai felújítására is, az
egyik az Iskola utcai óvoda a
másik a Püspök utcai iskola.
Komplett nyílászáró csere, hom-
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lokzat hőszigetelés, napelem létesítés és kazáncsere.
A tornacsarnokban már folyik a
földszinten az akadálymentes vizes blokk kialakítása, az emeletiek feújítása és a nyílászárók cseréje, amit szintén pályázati pénzből végeztet a Kézilabda Szövetség.
A kézipálya nem kap új burkolatot?
Nem.

Béke tér
Mikor indult a tér átépítésének, felújításának terve?
2009-ben kezdtük a tervezést.
Több egyeztetés volt. Szerveztünk közmeghallgatást. Akkor
egy teljesen új teret akartunk. Az
akkori vezetés többek között azt
szerette volna, hogy a Paksi utcai
kerékpárút folytatódjon a buszpályaudvar felé. Ők akkor a teljes
tér felújítását tervezték a mostani
lámpás központi kereszteződés
körforgalommá
alakításával
együtt.
Ha vetünk egy pillantást a teljes központ átépítési tervét szemléltető rajzra, akkor láthatjuk,
hogy a Béke téri parkoló felújítása a projekt epicentruma, és felelőtlenség lenne, ha a terv többi
részét nem vennénk figyelembe a
kialakításakor. Parkoló vagy
fák?
A kérdést próbáljuk több oldalról megközelíteni. Az egyik a fák
vizsgálata. A Soproni Egyetemről
érkezik augusztus közepén Dr.
Lakatos Ferenc és megvizsgálja a
fák állapotát. Ennek eredményét
mindenképpen megvárjuk és az
eredmény ismeretében ha kell, áttervezzük a teret.
Szakember mondta, hogy a japán akác fák gyökerének csonkítása lehetséges, de akkor egy a levágott gyökérhez hasonló méretű
ágat is le kell vágni a koronájából.
Az is egy lehetőség, hogy a kivágott beteg fák helyére előnevelt, nagyobb fákat telepítünk.
Egy másik szempont a parkolás. Az ottani üzlettulajdonosok
kérésére a teret nem hagyhatjuk
parkoló nélkül.
Ez igaz! Nézd csak meg a Makovecz üzletsor buszpályaudvar
felőli ágát. Egyik üzlet sem ►
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oka a megközelíthetőségük volt.
A terveken látható, hogy a teljes
tér felújítása után nagyon sok jól
és ötletesen elhelyezett parkoló
alakul ki. Ugyanakkor fel kell
tennem a kérdést, hogy mik a terveitek a Reiter köz és a Béke tér
sarkán (még) álló rossz állapotú
saroképülettel?
Tény, hogy nagyon rossz állapotban van. Az is, hogy már foglalkoztunk mi is a kérdéssel. De
egy teret nem szoktak így megbontani, az elbontásával foghíj
alakul ki. Ezért, ha elbontanánk,
akkor valamit vissza kellene építeni a helyére. Tételezzük fel,
hogy elbontanánk és parkolót építenénk a helyére: az ingatlan kb.
50–60 millió Ft, bontás, visszaépítés, parkoló kiépítés boltokkal,
ez több száz millió forint is lehet.
Ugyanakkor látva a jövőben kialakuló parkolókat, akár egy kétszintes üzletházat is vissza lehetne oda építeni.
A tér tervének elkészítésekor
megnéztetek más felújított és sikerrel használatba vett köztereket is?
Igen. Kiskőrösön voltunk. Nehéz összehasonlítani a két projektet, főleg a rendelkezésre álló
területek nagysága miatt. Náluk
egy jóval nagyobb területet építettek át, ahol megfigyeltük,
hogy jól illesztették egymáshoz a
különböző struktúrájú térburkolatokat. Ilyen megoldásokra nálunk is szükség lehet, mert a tér
bazalt burkolata biztos nem lesz
elég az újraburkolásra. A kiskőrösi park és parkoló kialakításakor egy egész platánsor esett áldozatul, amik helyére városi fákat, gömbjuharokat ültettek viszsza.
Manapság egyre fontosabb
ZÖLD kérdés az e-töltőállomás
elektromos autók részére. Nem
terveztetek egy–két ilyen állást
kiépíteni? Lehetne ez is egy idegenforgalmi csábítóerő, ha a város az elsők között kerül fel a töltők térképére. Ilyen autókkal
rendelkezők beletervezhetnék városunkat is az útvonalukba, mint
megálló, és itt töltenék fel az autójukat. Amíg töltenek, addig nálunk költenek…
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Foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel. Létesítési támogatást
csak a 15.000 főnél nagyobb lélekszámú városoknak adnak.
Legfeljebb saját erőből tudnánk
kiépíteni. Egy töltő építése min.
3–4 millió Ft. Eredetileg hármat
terveztünk, egyet a Kossuth Lajos utcára, egyet a Rákóczi utcára és egyet a Béke térre. A kitétel, hogy a töltő részére kialakított parkolóhelyen más autó nem
várakozhat!
A Facebook-ot nem tartom jó
csatornának a fenti kérdések
megválaszolására. Lesz esetleg
rendkívüli fórum a témában?
Igen, lesz. Lakossági fórumot
tervezünk ősszel. Pontos időpont
még nincs.
Egy biztos: nem kell megijedni! Még nem vágják a Béke téri
fákat! A városvezetés teljesen
nyitott a városlakók véleményére
és fontos szempontjuk, hogy
olyan főtere legyen a városnak,
ahova bárki szívesen parkol és
megy le sétálni egyet. v
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Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
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Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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V. PET Kupa

J

úlius elején ötödik alkalommal szálltak vízre a
PET-kalózok a Tisza Dombrád –
Tiszalök szakaszán. Az évről évre
sikeresebbé váló megmozdulás
célja, hogy a nagyrészt Romániából és Ukrajnából érkező tetemes mennyiségű műanyag hulladéktól mentesítsék a folyót.
Sziegl Erika
Az Aztakeservit egyesület legénysége már veteránnak számít
a versenyen, hiszen az elejétől
fogva szívügyüknek tekintik a
részvételt. Idén 16 hajó legénysége gyűjtötte a szemetet, közülük
az egyik Ukrajnából érkezett.
Nyolc nap alatt a 250 résztvevő
közel nyolc tonna hulladékot
gyűjtött össze, melynek nagy része újra hasznosítható. A műanyag

palackokon kívül azért sokféle
„kincset” rejtett a Tisza ártere,
melyek összegyűjtése nem volt
mindig egyszerű feladat. A földváriak Lukrécia névre hallgató
katamarán típusú hajóját 1800 darab acélvázas dróthálóra elhelyezett, szárazjéggel feltöltött PET
palack tartotta a vízen, melyhez
az alapanyagot Cigánd település
adta. Az akció zárultával a legénység úgy döntött, hogy a Tisza
menti kis falu lakóinak ajándékozzák a hajót, akikkel az évek
során baráti kapcsolatot alakítottak ki. A hajók versenyében kalózaink a hetedik helyet szerezték
meg, de – „nem a verseny volt a
lényeg, bár tény, hogy ösztönzően
hat, hanem az egyre jobb szervezés, a jó hangulat és a példaértékű
összefogás. Tavaly óta megduplázódott a résztvevők száma, és jó
érzés, hogy a határon túl is elin-

Idén is nagy volt az érdeklődés a
szőlészeti bemutató iránt

D

r. Sűrű János évek óta
szervez nyár közepén szőlészeti bemutatót, agrárfórumot
az érdeklődő gazdák számára. Ez
évben is több mint hetven vendég érkezett a rendezvényre,
melynek fővállalkozója a Bayer
Hungária KFT. volt.
Szabados Sámuel
A házigazda szerint a nap elsődleges célja az új technológiai
eljárások bemutatása, a növényvédelemmel kapcsolatos új információk továbbadása volt. Az
előadások a bemutató helyszínén,
a szőlőbirtokon zajlottak, majd

tapasztalatcsere, kötetlen beszélgetés zajlott a gazdák és a szakemberek közt. Szóba került a várható idei szőlőtermés előrejelzése
is. Többek véleménye szerint jó
közepes mennyiség várható. Volt
kellő csapadék, napsütés is. A minőséget pedig az augusztusi és
szeptemberi időjárás fogja meghatározni, amikor is a napsütötte
órák száma lesz a domináns.
Idén is felütötte a fejét néhány
betegség. Dr. Sűrű János előadásában említette, hogy nyár elején gyakori volt a levélsárgulás,
többen is hozzá fordultak tanácsért. Ezt a vas- és a magné- ►

dult valami. Kiemelném, hogy legénységünk is egyre jobban öszszekovácsolódik, mindenki tudja
és egyre rutinosabban teszi a dolgát. A munka mellett óriási ka-

land ez, hatalmas bulikkal, új barátságokkal, kiváló emberek megismerésének lehetőségével – öszszegzett Ferenczy Zsolt az egyesület vezetője. v

Újabb 4 milliárdnyi TOP forrás
érkezik a településekhez

34

projekt újabb 4 milliárd forinttal bővíti a
megyébe érkezett TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrásokat, így
összesen 19,29 milliárdnyi
nyertes pályázat van Tolnában.
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke pénteken tudatta a sajtóval: a projektek magukban foglalnak
többek között óvodafejlesztést,
vízrendezést, gazdaság és ipari
parkok fejlesztését, épületenergetikai korszerűsítést és
egészségügyi fejlesztéseket.
Tóth Róbert
Az ipari parkok fejlesztésébe
kezdhet bele Bátaszék és Bonyhád, összesen közel 750 millió
forintból. A helyi gazdaságfejlesztés keretében benyújtott
nyertes pályázatoknak köszönhetően Bátaszéken 550 millióból agrárlogisztikai központot,
Nagymányokon pedig 70 millióból piacot alakítanak ki. Gyulajon a térségben megtermelt
mezőgazdasági termékek hűtését tudják majd megoldani a 90
milliós pályázati pénzből.
100 milliós nagyságrendű
mind a dalmandi óvoda, mind a
kakasdi kerékpárút fejlesztését
célzó projekt. A környezeti inf-
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rastruktúrafejlesztések többnyire a települések vízrendezését
szolgálják, s erre összesen több
mint 710 millió forintot fordíthatnak az érintett pályázók: Attala, Bikács, Dunaföldvár, Györe, Kismányok és Zomba önkormányzata.
A jelenleg jóváhagyott nyertes
pályázatok zöme az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célozza. Közel 1,2 milliárd forintot tesz ki 15 település
projektje, közöttük például Dombóváré, ahol a Százszorszép
Óvodát korszerűsíthetik több
mint 73 millió forintból.
Dombóvár szintén nyertes a
társadalmi együttműködés erősítését célzó felhívásra beadott
projektjével, így 60 millió forintból megvalósíthatják a Szigetsor-Vasút környéken élő embereket szolgáló programot.
Mintegy 180 millió forint jut
összesen Döbrököz, Kisdorog,
Nagydorog és Simontornya
egészségügyi fejlesztéseire. A
települések többek között orvosi
rendelőt, egészségügyi intézményeket újítanak fel.
Tamási 220 millió forintból
valósítja meg projektjét, melyben a középületek fűtési szükségletét biomassza alapú megújuló energiával oldják meg. v
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► ziumhiány okozta, kellő
pótlással helyre lehetett hozni a
károkat.
Kleofász Mátyás, a Bayer cég
szaktanácsadója a növényvédő
szerek használatával kapcsolatos tendenciákról tájékoztatta a
közönséget. Az unióban, így hazánkban is jelenleg a forgalom-

ban lévő szerek átértékelése zajlik az évek során összegyűlt tapasztalatok alapján. A szakbizottságok szerint bizonyos növényvédő szerek mellékhatásai
károsak, esetleg környezetre káros az alkalmazásuk. Ezeket rövid időn belül kivonják a forgalomból. Helyettük új készítmé-

Luxushajók a földvári partoknál

N

em mindennapi
látványban volt részük azoknak, akik június 30-án
a Duna-parton, vagy a hídon
sétáltak a déli órákban. A budapesti Wiking Yacht Club 14
hajója évi Duna-túrája során
néhány órára kikötött a helyi
vízi sportegyesület hajójánál.
Szabados Sámuel
A pihenő nem volt véletlen.
Márton Zoltán évek óta kapcsolatban áll a klubbal és vezetőjével. Ő hívta meg a túra 41 fős
társaságát egy halászlére, néhány
pohár földvári borra, vagy üdítőre. Varga Miklós, a klub tulajdonosa a kezdetekre emlékezve beszámolt arról, hogy 1984-ben
édesapja vállalkozásaként alakult meg a klub, napjainkban
már ő a tulajdonos. Az ország, de
valószínűleg Közép-Európa legjelentősebb folyóvízi klubjának
számítanak. A Dunán és a Tiszán
nyolc kikötőt üzemeltetnek. Sokoldalú szolgáltatást biztosítanak
a hajótulajdonosoknak, például
hajók tárolását, őrzését, szervizelését, felújítását, vezetői tanfolyamok szervezését.
Évente nyár közepén megrendezik a Duna-túrát. A múlt évben a romániai Vaskapuig hajóztak le. Idén Baja a végállo-

más. Minden évben megállnak
pihenni valahol. Ez évben Márton Zoltán meghívására városunk volt a pihenő.
Az évi nagy túrán kívül a klub
szinte minden hétvégére tervez
tavasztól őszig kisebb túrákat az
érdeklődők számára. A tél sem
holtszezon számukra. Ekkor indulnak a vezetői tanfolyamok,
hajókiállítás látogatásokat szerveznek, akár külföldre is. Úti
élménybeszámolókat hallgatnak, és természetesen várják a
tavaszi hajózási szezon kezdetét. Jó a közösségi szellem, a
klub nyitott, bárki tagja lehet,
aki elfogadja a szabályokat és
azonosul a kialakult értékrenddel, hangulattal.
A dunaföldvári megálló Varga
Miklós szerint nagyon jól sikerült. Finom volt a halászlé, igen
kedves volt a vendéglátás a helyi vízisport egyesület tagjai részéről. Volt, aki közülük először
járt városunkban. Fürödtek a folyóban is, tapasztalva, hogy milyen kellemes és biztonságos a
város felőli partszakasz. Rövid
pihenőt terveztek, de a délutáni
órákban már úgy kellett noszogatni a társaságot az indulásra.
Amennyiben lehetőség lesz rá,
jövőre is szívesen megállnak
Földváron. v

nyek jelenhetnek meg, melyek
ára valószínűleg magasabb lesz.
A gazdák számára az lenne kedvező, ha egy–egy készítményt
hosszabb ideig használhatnának, ne kelljen váltogatni őket
két–három évenként. A szaktanácsadó is kitért a várható idei
szőlőtermés értékelésére. Sze-

rinte jelentős eltérések várhatók
mennyiségben és minőségben
is. Ennek több oka van, például
a helyi klimatikus viszonyok,
kezelési technikák eltérő volta.
A szekszárdi borvidéken néhány
négyzetkilométeren belül már
most tapasztalhatóak a különbségek. v

Idén minden érettségiző diák
sikeres vizsgát tett

A

Magyar László Gimnázium 81 diákja jelentkezett
idén júniusban érettségi vizsgára, és Fehérné Keserű Katalin
megbízott tagintézmény vezető
tájékoztatása szerint mindenki
sikerrel járt.
Szabados Sámuel
A 25 fős 12.a. osztályban, akik
hat éves képzésben vettek részt
két kitűnő eredmény született. A
13 fős, négy éves képzésben
résztvevő 12. b. osztályban szintén ketten teljesítettek százszázalékosan. A három éves esti tagozat 9 végzőse szintén sikerrel vette az akadályokat. Az intézményvezető büszke arra, hogy 27-en
tettek emelt szintű vizsgát nagyszerű eredményekkel. Többen a
szóbeli vizsgákon maximális pontot értek el. Az alsóbb évfolyamokról 27-en tettek előrehozott
vizsgát. A többségük tisztességesen felkészült, ám voltak néhányan, akik nem érezték igazán a
vizsga súlyát, és nem a várt eredményt hozták. Ők a következő
évben bizonyíthatnak.
A gimnázium olyan középfokú
oktatási intézmény, melynek alapvető célja a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás felté-
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teleinek biztosítása. Az utóbbi
évek átlagát tekintve a végzősök
70–80%-a jelentkezik továbbtanulni, közülük a felvettek aránya
kb. 80%. Vannak, akiknek a végzés után pár évvel sikerül a felvételi nappali, vagy levelező tagozatra.
A következő tanévre vonatkozóan kedvezőek az előjelek. Egy
négy és egy hat osztályos csoport indul, mindkettőben már 30
fölötti a jelentkezők létszáma.
Esti tagozat kellő jelentkező
esetén indul három éves képzéssel. Szeptemberig lehet még jelentkezni. A nappali tagozatok
számára a gimnázium diákönkormányzata augusztus 24–25én gólyatábort szervez a gimnáziumban, célja, hogy a leendő
diákok a tanévkezdés előtt ismerjék meg egymást, tanáraikat
és az iskolát. A gimnázium tanévnyitója szeptember elsején,
pénteken 8 órakor kezdődik rövid ünnepséggel. A diákok e napon vehetik át tankönyveiket,
ismerhetik meg az órarendet. Az
osztályfőnökök tájékoztatják
őket a legfontosabb tudnivalókról, teendőktől. Az érdemi munka, a tanulás szeptember negyedikén, hétfő indul. v

Prt -ldaa
Nyugdíjas nap a Horgásztanyán

Ö

t évvel ezelőtt a horgász
egyesület egy halászlére
hívta meg a földvári nyugdíjas
klub tagjait a Kis-Dunai Horgásztanyára. A következő években az
akció folytatódott, lassan egész
napos programmá szélesedett.
Idén június 14-én a földváriak
vendégeiként öt másik település
klubjai is részt vettek az eseményen.
Szabados Sámuel
Németh Lajosné, az Őszi Alkony klubvezetője szerint nagyon
sikeres volt a nap. A kellemes kora nyári napsütés már a délelőtti
órákban jó kedvre derítette az érkezőket. A kiutazásban segítséget
nyújtott egy helyi autóbuszos
vállalkozó és a Máltai Szeretetszolgálat kisbusza. Voltak, akik
személyautóval érkeztek. A délelőtt sok játékkal telt, melyek so-

rán szerepet kapott a kézügyesség, a kreativitás és a közösségi
szellem is. Az ártéri erdőben tett
séta gyógynövények gyűjtésével
párosult. Az ebédet a Napsugár
Idősek Otthona biztosította. A
Kossuth utcai cukrászda somlói
galuskával kedveskedett. Az
ebéd utáni csendes beszélgetést,
sziesztát követően felszerelt az
egyszemélyes zenekar, és percek
alatt fergeteges hangulatot teremtett. Táncoló csoportok, párok
lepték el a tanya előtti kis teret.
Az utolsó párok kora estig ropták. A Kulcsról érkezett Vidám
Emberek klubjának vezetője,
Kaiserné Gödöny Erzsébet elmondta, hogy dunaföldvári születésű, itt nevelkedett, és szívesen
hozta el ide a Kis-Dunára kulcsi
klubtársait, akik nagyon jól érezték magukat. Tarczal Jánosné, a
madocsai klubvezető arról be-

Egy tizennégy éves fiú sikeres éve

I

smét rendkívül sikeres
évet zárt a tizennégy éves
dunaföldvári Ruff István Zalán,
aki magántanulóként a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium tizedik osztályát fejezte be júniusban.

Ruﬀ István Zalán

évvel idősebbek között első helyezést ért el, biológiából pedig a
9–12. évfolyamosok között országos tizenkettedik helyen végzett.
Az értékes díjakat a Szegeden
rendezett ünnepségen vette át a
dunaföldvári fiú, aki nem lett hűtlen az íráshoz sem.
Az országos Janikovszky Éva
meseíró pályázaton, amely a ►

riakat is meghívják. A szervezők
szerint a nap során mintegy 120
személy fordult meg a rendezvényen. Voltak, akik csak pár órára
látogattak ki, de a többség „záróráig” kitartott. v

Levendulás diákok kiállítása a
könyvtárban

E

lső alkalommal rendezték meg a Levendula
Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró kiállítását a városi könyvtárban. Az intézmény vezetői
határoztak úgy, hogy év végén a
diákok alkotásaiból összeállítanak egy tárlatot, melyet ünnepélyes keretek közt nyitottak
meg június 13-án, meglepően
nagy érdeklődéstől kísérve.
Szabados Sámuel

L. Mészáros Irma
A négyéves korától már író-olvasó fiú először különleges fantáziával, remek stílusban megírt
meséivel, Lator László Kossuth-díjas költő elismerését és díjakat hozó verseivel hívta fel magára országosan is a figyelmet.
Kisgyermekkora óta eredményesen indult országos mese-, versés esszéíró, valamint képzőművészeti pályázatokon. Később több
alkalommal hírt adtunk a tanulmányi versenyeken elért dobogós
helyezéseiről: többek között számítástechnikából, anyanyelvből,
matematikából. Mindezek sokoldalúságát, tehetségének sokszínűségét mutatták már eddig is.
A 2016/17-es tanévben az Országos Mozaik Tanulmányi Versenyen matematikából a nála két

szélt, hogy a földváriakkal év
közben is tartják a kapcsolatot.
Gyakran átjárnak a fürdőbe, vagy
színházi előadásokra. Sok a helyi
ismerős. Ők is tartanak nyugdíjas
rendezvényeket, ahova a földvá-

A közönség nagy része természetesen szülőkből, nagyszülőkből, testvérekből, barátokból
állt, hiszen a művészeti iskola
diákjainak többsége iskoláskorú. Két szekció, a tűzzománcosok és a kézművesek mutatkoztak be. A tűzzománcozás egyre
népszerűbb a gyerekek körében
az utóbbi években. Huszka Rózsa tanárnő szerint sokat jelent,
hogy az iskola jelentős anyagi
támogatást nyújt, például a technikai eszközök, alapanyagok
beszerzése terén. Az alkotások
elkészítése nagy odafigyelést,
precizitást igényel. A gyerekek
megismerkednek a szakma
alapelemeivel, múltjával. A tanárok segítségével, irányításával ezután saját elképzeléseiket,
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életérzéseiket jelenítik meg alkotásaikban.
A kézművesek munkáját az
év során Szabó Ágnes tanárnő
irányította. A kiállításon főleg
festményeket, grafikákat és néhány kézműves alkotást mutattak. A tanárnő idén végez Budapesten művészeti terapeuta szakon, s elmondása szerint az ott
tanultakat nagyszerűen tudta alkalmazni, felhasználni az évi
munka során. Például mesék,
történetek, természeti jelenségek ábrázolásának módjait ismertette meg a diákokkal.
A tanárok szerint egy ilyen
kisvárosi művészeti iskola funkciója kettős. Biztosítja az érdeklődők számára az alkotás lehetőségét, szakemberek irányításával. Hobbi szinten hasznos
szabadidős tevékenységet nyújt
bárki számára. A másik feladat
pedig a tehetségek felkutatása,
szakmai fejlődésük segítése, és
továbblépésük támogatása. Szerencsére erre is voltak példák az
utóbbi években.
A kiállítás nyár végéig tekinthető meg. A jelentős érdeklődést látva hagyományt szeretne
teremteni az iskola az eseményből. v

Prt -ldaa
► fiatalok számára meghirde-

tett legrangosabb magyar irodalmi verseny, hetedik alkalommal
lett díjazott. Idén harmadik helyezést ért el. Az elismerést Janikovszky János, az írónő fia, a
Móra Könyvkiadó igazgatója és
dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár igazgatója adta
át Budapesten a Központi
Könyvtár palotatermében. A pályázatra több mint ötszáz mese
érkezett, köztük Zalán filozofikus meséje. A Lámekh bárkája
című írása arról szól, miért baj,
ha az emberek között minden különbséget el szeretnénk törölni, s
hogyan lehet egyéni gondolko-

dásunkat megörökíteni az utókor
számára. A másik dobogós irodalmi díjat a Katona József születésének 225. évfordulója alkalmából hirdetett országos esszéíró
pályázaton érte el. Ezüst fokozatot érdemelt ki az „Egymással
küzdő erők Katona József Bánk
bán című drámájában” című eszszéjével. A beküldött esszéket
szakmai zsűri bírálta el: dr. Füzi
László irodalomtörténész, Orbán
Edit drámapedagógus és Réczei
Tamás, a Katona József Színház
művészeti vezetője.
Az irodalom mellett az informatika, a matematika és a filozófia is érdekli Zalánt. Rendsze-

Letették a Vajda-Papír Kft.
gyárának alapkövét

T

öbb mint 11 milliárd
forintból, zöldmezős
beruházással építi fel papírgyártó és feldolgozó üzemét a Vajda-Papír Kft. Az alapkő-letételi
ünnepségen megjelent Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, a kormány 4,5 milliárd forinttal támogatja a beruházást a nagyvállalati támogatási program forrásaiból abban a
reményben, hogy a kft. regionális jelentőségű papírgyártóvá és

80 éves
Hortz Butz
Szinte hozzátartozik a
nyári
Duna-parti képhez
Hortz
Butz német
állampolgár
alakja, aki
több mint tíz
éve jár a dunaföldvári kempingbe, hogy nálunk töltse a
nyarakat. Az elmúlt évig hű kutyája is kísérte sétáin.
80. születésnapját is városunkban ünnepelte. A kemping vezetője és dolgozói köszöntötték e jeles dátum alkalmából, jó egészséget kívánva neki.

feldolgozóvá válik. Az ünnepélyes aktus után televíziónk Vajda
Attilával, a cég alapító-tulajdonosával, illetve Horváth Zsolttal,
Dunaföldvár polgármesterével
beszélgetett.
Baksay Erika
Az Önök cége családi vállalkozás. Mit kell tudnunk róla?
A vállalkozást a feleségemmel
1999-ben, egy bérelt garázsban
kezdtük, ehhez képest tavaly 25
milliárd forint fölötti forgalmunk
volt és 400-nál több embert foglalkoztatunk. A mostani beruházással
az a célunk, hogy az eddig importból beszerzett alapanyagot helyben állítsuk elő, melyből a cégünk
profiljának megfelelően háztartási
higiéniai papírárut –toalettpapírt,
papírtörlőt, szalvétát, papír zsebkendőt – állítsunk elő, nagyjából
évi 35–40 ezer tonnányit.

res és lelkes résztvevője annak a
matematika tábornak, amelyet az
ország legtehetségesebb diákjai
számára a MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete rendez.
Zalán nagyon kedveli annak az
amerikai matematikusnak, Raymond Smullyannek a könyveit,
aki egyben filozófus és zongorista
is. Így nem meglepő, hogy Zalán
is zongorázik, nem is akármilyen
szinten. A kiváló tehetséggondozó pedagógus, Hollósy Olga zongoratanárnő tanítványa. A gimnázium tanévzáró ünnepségén
George Gershwin Summertime
című művét adta elő mindenki és
saját maga örömére.

S még mindig nincs vége a
felsorolásnak, hiszen Ruff István Zalánt érdekli Dunaföldvár
építészeti múltja, nyomon követi és dokumentálja a változásokat, szívesen elmélyül a város
örökségvédelmi hatástanulmányában.
Csodagyerek? Szülei nem szeretik ezt a kifejezést. De a kohómérnök édesapa és képzőművész
édesanya mindent megtesz a sokoldalúan tehetséges gyermekért.
Mi lesz Zalán, ha nagy lesz? Még
nem döntött. Még csak tizennégy
éves. v
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
07.25-én megjelent cikke alapján)

Miért éppen Dunaföldváron?
2–3 hely volt versenyben, de
Dunaföldvár adottságai a legjobbak: a Duna, Budapest közelsége, és hát van a környéken papírgyár, ez sem mindegy. Mind
emellett a dunaföldvári önkormányzat is nagyon együttműködő volt, a tárgyalások elejétől
fogva.
Mikorra készülhet el a gyár?
A próbaüzemet 2018 januárjára
tervezzük, majd februárban megkezdhetjük a termelést, melyhez
legalább 110 fő különböző szakképesítéssel rendelkező munkaerőre lesz szükségünk.
Újabb ipari létesítmény épül
Dunaföldváron. Mit jelent ez nekünk? – kérdeztük Horváth Zsolt
polgármestert.
Olajipari céggel kezdtük, aztán
jött a Cargill, majd a Pannónia Ethanol, és most a Varga-Papír.
Nagy sikernek tartjuk, hogy sikerült nyélbe ütni ezt az üzletet, és a
Varga-Papír 20 hektáron 23 ezer
négyzetméteres üzemet épít, kör-

nyezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból a legmodernebb, osztrák technológiával.
Ipari parkunk tehát bővül, és reméljük, még bővülni is fog, hogy
a beruházás új lehetőségeket nyit,
új beruházásokat vonz.
A létesítmény elkészülte után
több mint 100 embert fog foglalkoztatni, különböző, részben
specifikus szakképesítésekkel.
Nem gondolom, hogy egyedül
Dunaföldvár ki tud állítani 100,
sőt annál is több szakmunkást,
de Dunaföldvár és a közeli települések talán már igen. És azon
is el lehet gondolkodni, hogy a
helyben működő szakiskolánk
milyen új szakmák képzésével
alakíthat ezen a helyzeten, a
gyár és a munkavállalók érdekében. v

Soros
hirdetések
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
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok kezdőknek. Tel.:30/95–52–703
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A

’90-es évek elején ismertem meg Pirger Istvánt
(Pirgi) a közös számítástechnika
iránti érdeklődésünk kapcsán.
Jó barátok lettünk. Közös bulizások, koncertek, majd egy kicsit (tényleg csak egy kicsit) felnőve Pirgin megjelentek a lokálpatriotizmus jelei is. Rendszergazdaként a polgármesteri hivatalban kezdett dolgozni. Közösen kezdeményeztük a Part-Oldalak újság indítását a Pilvax…
akarom mondani a Hoffmann
kávézó teraszán többedmagunkkal. Aztán elkerült Dunaföldvárról és nagyon kevesen
hallottunk róla. Pedig érdekes
életet kezdett ám élni. Sokaknak talán furcsa, de másoknak
érdekes lehet ez a fajta „pályaválasztási” módszer. Jó barátom
a mai napig és rajtam kívül még
sokan ismerhetik.
Pirgi végig segített nekünk az evangélikus gyerektáborban, és
ezen a hétvégén tartott is egy kis
előadást az ománi missziójáról a
templomban. Hallgatva az előadását arra gondoltam, felteszek
neki pár kérdést, melyekre adott
válaszaiból egy érdekes világnézet ismerhetünk meg.
Magyari Ákos
Miért érezted azt, hogy az a
hétköznapi élet, amit a szüleid és
a környezeted is éltek, nem lesz
megfelelő számodra; hogy létezik

egy másik, egy jobb „dimenzió”,
amiben értékesebb életet élhetnél?
Nagyon jó gyermekkorom
volt. Rengeteget játszottam a korom- és környékbeli gyerekekkel. Kíváncsi voltam mindenre.
Megfigyeltem, megvizsgáltam
mindent. Amit tudtam, szétszedtem és próbáltam rájönni, hogyan és miért működik. Számítástechnikával kezdtem foglalkozni, amin keresztül is nyílt a
világ, de ahelyett, hogy a válaszokat megkapva elfogytak volna a miértek, inkább hatványozódtak. Köztük volt az emberi
élet. Miért van az, hogy sejtjeink
képesek a regenerációra, mégis
kódolva van az ember élettartama? Ha ilyen tökéletes rendszer
vagyunk, akkor miért nem élünk
örökké? Aztán jött a tudat kérdése. Mitől vagyok én én? Mi határozza meg a tudatomat?
Kérdeztem magamtól: létezik
egy igazság? Egy kérdésre, egy
tényre mindenki, akit megkérdezünk róla ugyanazt a választ
fogja adni? Létezik az, hogy az
1+1-nek van három igaz megoldása? Arra a kérdésre, hogy mi,
az emberek hogyan kerültünk ide
a Földre, erre is csak egy válasz
van, egy igazság?
Én azért tartok most itt, ahol
tartok, mert elhittem, hogy csak
egyetlen válasz lehet a kérdéseimre. Azokért viszont el kell menni és meg kell keresni… és ott
lesznek, mert meg lehet őket találni.
Az élet értelmét egy nem szokványos dimenzióban, nem hét-

köznapi megközelítéssel kezdted
keresni már elég fiatalon. Milyen alternatívák foglalkoztattak?
A gyülekezet nem érdekelt. Isten sem. Isten a vallást képviselte
számomra, ahol vasárnaponként
mindenki egy jópofa maszkot visel, a hétköznapokban meg úgy
élnek, mintha nem lenne Isten. 15
évesen a fizikaórán tanultak alapján teljesen egyértelművé vált
számomra, hogy az evolúció (a
semmiből egy értelmes lény jön
létre évmilliók alatt) nem létező
folyamat. Hogy tud egy személy
létrejönni egy személytelenből?
Aztán, mivel még mindig nem
tetszett a vallás, a következő izgalmas lehetőség az UFO-k voltak. A sok rejtélyes sztori mellet
ebben a lényeg az, hogy földönkívüli lények telepítették az életet a
földre. Ha ez így történt, akkor
megvan a válasz a földi életre, viszont van egy kérdés: ki telepítette a földönkívüli lényeket oda,
ahonnan ők jöttek? Másik
UFO-k? De őket ki tette oda?
Szóval az UFO-k sem volt a válasz. Maradt Isten. Támasztottam
egy feltételt: akkor foglalkozom
az egész Isten dologgal, ha Isten
mérnök, egy tervező mérnök,
nem pedig egy színházi rendező,
aki képmutatást akar mindenkitől… Pár év eltelt. Közben nyitott
szemmel és füllel kerestem, hogy
van-e élet az emberek között. Melyik az a filozófia, vagy bármilyen elképzelés, ami úgy illik az
ember életére, mint a kesztyű a
kézre…
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Hogy kerültél a gyülekezethez?
Valaki hívott, akit már ismertem kicsit. Alig voltunk tízen.
Ekkor még nem voltam hívő.
Nem értettem, miért beszélünk
valakihez, aki nincs is ott (ez
volt az ima). Volt egy kis üzenet
– egy gondolat a Bibliából, aztán
beszélgettünk. Sok dolgot nem
értettem, de azt láttam, érzékeltem, hogy van benne élet, az a
valami ami illik az ember lelkére. A Bibliából próbáltak megválaszolni minden kérdést a beszélgetéskor. Ez meglepett! Lennének ott válaszok? Meglepően jól
leírja az ember állapotát, gondolatait… csak mondjuk olyan
nyelven, amit magamtól nem értettem elsőre, még ha magyarul
is volt. Még sokat jártam úgy
oda, hogy nem hittem Isten létezésében. Küzdöttem azzal, ►
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► hogy a tudomány nem tud

mit kezdeni Istennel, így én sem
tudtam őt betenni a már meglévő
dobozkáimba. Isten hívott magához és nem hagyta, hogy én csomagoljam be őt a már meglévő
ismereteim szerint... és akkor
hitben hoztam egy döntést. Rábíztam az életem Jézusra.
Nagyon jó volt, hogy csak tízen
voltunk, még így is zavart, nem
tudtam hogyan kell viselkedni…
aztán ez később elmúlt.
Megkaptad a közösségtől azt,
amit vártál? Az életet, amit elképzeltél?
A közösségtől nem volt elvárásom. Istentől volt. Vártam a válaszokat a rengeteg kérdésemre,
amik az évek során felhalmozódtak. De ott volt a kérdés: menjek
azon az úton, amit én láttam magam előtt, vagy azon, amit Isten
tett le elém? A közösség azért volt
érdekes, mert köztük láttam valamit, amit sehol máshol nem, ez
pedig Isten szeretete volt.
Megtértél. Eltelt húsz év. Ezalatt kellett, hogy legyen a választott életben egy pár mérföldkő,
ami meghatározó volt számodra.
Mik voltak ezek?
Az első meghatározó mérföldkő az volt, hogy 2000-ben be-

iratkoztam egy Bibliaiskolába
csak azért, hogy Istent jobban
megismerjem. Addigra nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Isten létezik, ő egy személy, megismerhető, és a Bibliából ismerhető meg.
A második ilyen kő az, amikor
2003-ban egy fillér nélkül kiutaztam az Egyesült Államokba azért,
hogy ott folytassam a Bibliaiskolát. 2004-ben elkezdtem az ottani
tanulmányaimat, akkor már angolul. A tanokat 20–30 éve ezen a
missziós pályán lévő tanítóktól
kaptam, akik nem csak „elméleti”
Bibliát, hanem „gyakorlati” Bibliát is tanítottak, azaz a Biblia szerinti élést tanítottak. Ez nagyon
vonzó volt.
Kisebb mérföldköveknek mondanám azokat a momentumokat,
amikor Isten megtanította nekem,
mit jelent az, hogy Krisztus teste,
tanított sokat a kegyelemről, a
feltétel nélküli szeretetről, a megbocsátásról. Ezek mind akár évekig is eltartottak.
Úgy mentem az USA-ba, hogy
minden ügyemet, ami a fejemben
volt feltettem egy polcra. Ott egy
új életet kezdtem, új kultúrában
és az iskolában pedig jó értelemben kimosták az agyamat. Sok
szó nyert új fogalmat. A szeretet
az egyik. Szóval tanultam sok új
dolgot Isten nézőpontjából, sok
dolog átértékelődött, más dolgokat elengedtem. Lett sok új élményem, barátom, családom.
Mivel foglalkoztál Amerikában; azon kívül, hogy tanultál?
Miből volt pénzed? Hol laktál?

Először a Biblia iskola épületén
belül volt lehetőségem dolgozni.
Egy kis étteremben takarítottam.
A fizetésemből fizettem az iskolát
és a szállást.
Kis idő múlva úgy alakultak a
dolgok, hogy lehetőségem nyílt
informatikus mérnöki tudásom
kamatoztatására az iskolában is.
Rendszergazdai, számítástechnikai feladatokat végeztem 2008-ig.
Ezután WEB-es fejlesztésekkel
foglalkoztam, kihasználva ezen
irányzat erős fejlődését és lehetőségeit.
Meddig voltál kint, és végül
mikor, miért jöttél haza?
2014 szeptemberéig voltam
Amerikában. Onnan még nem haza jöttem, hanem Ománba mentem misszióba. Onnan 2015 májusában tértem haza, mert Isten
azt mondta, hogy haza kell jönnöm és Anyukámmal kell lennem, akinél később daganatot diagnosztizáltak. Az év októberében kórházba került, majd decemberben elhunyt.
Mikor és hogyan kerültél ki
Ománba?
Baltimore-ban egy éves missziós konferencián találkoztam Matti Sirióval, aki híres gyülekezeten
belüli misszionárius és profi festőművész, ő megkérdezte, hogy
nincs-e kedvem októberben
Ománba látogatni. Hol van
Omán? – kérdeztem. Számít az,
hogy hol van? – válaszolta Matti
Sirio. Jó válasz – gondoltam. Érdekes, hogy korábbi információim alapján mindig is úgy éreztem, hogy az a hely, ahova soha
nem szeretnék missziósként kerülni, az a Közel-Kelet. Ugyanakkor Matti Sirioval mindig is szerettem volna együtt dolgozni.
Sokat gondolkodtam Matti
ajánlatán, amit egy Isteni „kopogtatásnak” értelmeztem, aztán egy
budapesti gyülekezeti konferencián újra találkoztunk és megbeszéltük, hogy 2014 szeptemberében odaköltözünk.
Hát egy kicsit be voltam rezelve az odaköltözéstől. Elolvastam
egy könyvet az ottani üzleti életről, hogy legyen valami sejtésem,
mégis milyen az élet ott. Az internetről is próbáltam összeszedni
mindenfélét, de Omán egy titkos
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hely, nem sok infó volt róla. Az
utazáshoz és az ottani élethez
pénzre volt szükségem. Amit csak
tudtam, pénzzé tettem és elbúcsúztam mindenkitől, majd kirepültem Ománba.
Mi ösztönözött arra, hogy végül Omába menj?
Az, hogy tudok segíteni Mattinak, és a kalandvágy. A küldetés lehetetlensége és Isten akarata is ösztönzött. Egyszerű, jó
emberek az ott élők, akik látják
bennünk Istent, és ez minket
annyira megáld, hogy ehhez
vonzódunk és akarjuk, hogy újra megtörténjen.
Az Iszlám nem csak a vallásuk,
az életük is. Óriási döntés számukra, hogy elhagyják Allah-ot
és áttérjenek Jézus tanaira és azokat kövessék.
Kimennél újra?
Azonnal, ha kapnék egy kis támogatást. Sokba kerül az ottlét.
Tervezem, hogy megszerzem a
diplomámat – amihez már végigjártam az iskolát – és oda megyek
dolgozni. Az is egy fajta támogatás.
A gyülekezet nem támogat?
A gyülekezet, mint szervezet
nem. Ez egy ilyen gyülekezet. A
gyülekezeti tagok viszont támogatnának, és ez működik is így
más misszionáriusokkal más
missziós mezőkön, viszont
Ománban illegális ez a fajta
munka, így nem tudom reklámozni, nem tudok róla írni, és
így nem tudom elérni ezeket a
forrásokat.
Nem gondoltál arra, hogy itthon folytasd lelkészi pályán?
Amikor Magyarországon vagyok úgy érzem, mintha valami
visszahúzna. Autós hasonlattal élve olyan, mintha csak 2-esben,
3-asban mennék, és nem tudom
feljebb kapcsolni a váltót. Nem
tudom, mi ez, de már így érzem
ezt hosszú évek óta. Mikor kimegyek külföldre, a 3-as után egyből
4-es 5-ösbe kapcsolok úgy, hogy
még a turbó is fütyül. Persze Istennek semmi nem lehetetlen.
Lelkész? Folyamatosan táplálni
egy nyájat Isten igéjéből úgy,
hogy abban van élet. Nem érzem,
hogy Isten erre hívna engem.
Még nem :) v
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laszország északi részére,
a Lago Maggiore vidékére
kirándultak a dunaföldvári kertbarátok július utolsó hetében. A
kirándulást az idén is a civil szervezet alelnöke, Pernizsák Mihály
és felesége, Margitka szervezte.
Mivel egy erdélyi nyári út is szerveződött a tagok között, illetve a
régi tagok egyre idősebbek, elég
nehezen állt össze a csoport.
Ám, akik részt vettek a kiránduláson, különleges élményekkel
gazdagodtak.
L. Mészáros Irma
A Maggiore-tóhoz tartva a földváriak megálltak Lombardia régió
fővárosában, Milánóban, hogy
Dunaföldvár ossonai testvérvárosi kapcsolatát segítő ismerősük,
Tóth Ildikó vezetésével bekukkantsanak e város jelenébe és
múltjába. Látták a lenyűgöző
szépségű, gótikus stílusban épült
dómot, amely Olaszország második legnagyobb egyházi építménye. Elámultak a zöld építészet
modern irányát mutató, a
2014-ben befejezett Bosco Verticale, azaz a Függőleges Erdő két
toronyépületén, amelyeknek a tetejére és erkélyeire kilencszáz fát
és ötezer cserjét, sok–sok virágot
telepítettek. Az ég felé nyújtózkodó két torony közel egy hektárnyi
erdőnek ad otthon. A buja növényzet csökkenti a másfél milliós világváros légszennyezettségét. A szakemberek szerint megvédi az épületet az erős szelektől
és a napsugárzástól. A növények
fontos szerepet játszanak a lakások téli és nyári hőmérséklet-szabályozásában és zajcsökkentésében is. Minta értékű kísérlet valósult meg Milánóban, tán nálunk is
követhető a példa.
S ha már Milánóban megtudták
az utazók, hogy a dóm építéséhez
a Lago Maggiore környékéről
szállították az enyhén rózsaszín árnyalatú márványt, még kíváncsibbak voltak arra a vidékre és a tóra.
Ez Olaszország leghosszabb tava, amelyen kilenc kisebb-nagyobb sziget található. Romantikus hajózni egyik szigetről a má-

sikra, megnézni sok botanikai és
építészeti szépséget, kolostort és
kastélyt, parkokat és zarándokhelyeket. A szép nevű szigetek, az
Isola Bella, Isola Madre vagy a
Santa Caterina kínált elég látnivalót: virág- és facsodákat, fehér pávát, teraszos kastélyparkot, impozáns szobrokat, gazdag és különleges palotatermeket vagy szikár kolostorfalakat. S mivel a Maggiore
átnyúlik Svájcba, a földvári kertbarátok is átugrottak Locarnóba,
ahol a Piazza Grande reneszánsz
házai között már kifeszítették Európa egyik legnagyobb vetítővásznát, amelyet nyolcezer néző figyel
majd. Augusztus 2-tól ugyanis a
világ legjobb kortárs filmjei versengenek a nemzetközi filmmustrán, a hetvenedik Locarnói Fesztiválon. S hogy ezen a helyen híres
emberek jártak, járnak, arról nemcsak a már leterített piros szőnyeg
tanúskodik, hanem a főtérről a tó
felé vezető parkban látott kézlenyomatok, többek között Stingé,
az R.E.M., a Roxette zenészeié. A
földváriak csak a lábnyomukat
hagyták a sétányon. Locarnóból
továbbmentek északra, a Verzasca
folyó mentén elterülő mesebeli
völgybe, ahol természeti szépségeket láttak. Az óriási sziklák között
zubogó kristálytiszta folyó kéksége lepte meg őket. A merészebbek
beleléptek a jéghideg vízbe, a többiek a sziklákon ülve pihentek,
csodálták a völgyet körbeölelő hegyeket, a különös kőtetővel borított kőházakat, a falu kőtemplo-

mát, s azokat a fiatalokat, akik az
egykor birkahajtáshoz használt,
szokatlan formájú kőhídról ugrottak a folyó vízébe. De ha azt hitték, hogy ezek a fiúk-lányok a legbátrabbak, a Verzasca-duzzasztógátnál még inkább elámultak. A
GoldenEye (Aranyszem) című tizenhetedik James Bond-filmből
világhírűvé vált gát ez, ahonnan
James Bond, azaz Pierce Brosman
emlékezetes ugrását tette meg. A
földváriak ottlétekor több német
tinédzser próbálta ki a kétszázhúsz
méteres bungee jumpingot –
ugyanennyi euróért. A kertbarátoknak nem támadt kedvük utánuk
csinálni, mert már a látvány is
emelte az adrenalin szintet. Emlékezetes marad a kilátás is a gát tetejéről a felduzzasztott folyóra és a
hegyekre.
De nem elégedtek meg egyetlen
tó látványával. Jártak az Orta-tónál, sétáltak az Orta San Giulio
nevű hangulatos középkori kisváros szűk sikátoraiban, ahol minden
lépésen valami meglepetés, szépség várja a turistát. Felmentek a
város fölött magasodó Sacro
Montere, azaz a Szent Hegyre,
amely építményeivel a világörökség része. Végignézték a 16–17.
században épült kápolnákat, amelyekben Assissi Szent Ferenc életének főbb állomásait bemutató
érdekes alkotásokat, szoborcsoportokat, freskókat láttak. A hegyről pazar kilátás nyílik az Orta-tóra, amelynek közepén egy apró
sziget látható, s amelyről egy régi
legenda azt tartja, hogy valamikor
szörnyeknek és kígyóknak volt a
hazája. Másnap megnézték a
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gleccserek által kialakított, Y alakú Comói-tavat. Como városkából
hajóztak is egy kicsit, hátha meglátogathatják George Cloony-t, aki
ott él egy tóparti villában. (Nem
tudták, hogy egy tavalyi polgármesteri rendelet szerint hatszáz
dolláros büntetést kell fizetnie annak, aki engedély nélkül érkezik a
birtokra.)
S nehogy azt gondoljuk, hogy a
földvári kertbarátok mindig bátortalanok: két átszállással libegővel
felmentek a Monte Mattarone-ra,
hogy feljebb emelkedve is ránézhessenek a tóra s a környező óriási
hegycsúcsokra. Többen boboztak
is a festői környezetben épített remek pályán, úsztak, vagy megmártóztak a Maggiore vízében.
Esténként nagyokat sétáltak, élvezték a bavenói dzsesszfesztivál
koncertjeit, de öröm volt számukra találkozni Dunaföldvár testvérvárosának, Ossonának a korábbi
polgármesterével, Sergio Garavaglia-val, aki feleségével meglátogatta a csoportot.
Az idei volt a kertbarátok harmadik olasz útja. Ismét megállapították, hogy bármerre mennek a
napfényes Itáliában, mindenhonnan élményekkel telve térhetnek
haza. Ide is vissza kéne jönni még
– mondják. Mert nemcsak természeti és történelmi értékekben
gazdag a vidék, a vendéglátók is
kedvesek, figyelmesek, a szálloda
patyolat tiszta, az étel ízletes és
bőséges. Legalábbis Bavenóban
ezt tapasztalták. Kell ennél több
egy jó nyaraláshoz? v
(A DH 2017. augusztus 3-i cikke alapján)
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sz végén kezdte meg a
működését és jelenleg
nyári tevékenységét folytatja a
tanoda, aminek létezéséről talán
már tud a földváriak egy része,
de az nem biztos, hogy pontosan
érti is, mi célt szolgál, és hogyan
működik a csoport. Ezekről is,
aktuális történésekről is kérdeztük Lipták Tamást, a tanoda szakmai vezetőjét.
Baksay Erika
Eredményesnek tekinted-e a
tanoda eddigi működését?
A nagyjából 9 hónapos működésünk alatt sokféle érzést megéltünk azt tekintve, mennyire tudjuk,
hogy mit csinálunk, mennyire tudjuk, hogy mit kéne csinálnunk, és
hogy hová fogunk ezzel kilyukadni. Még ahhoz is hónapok kellettek, hogy ráérezzünk, mik a helyes
hangsúlyok a tevékenységünkben,
hol jelöljük meg a helyünket a hagyományos oktatási rendszerű iskolától megkülönböztetve magunkat. Az iskola formális rendszer,
amely nehezen, vagy egyáltalán
nem képes alkalmazkodni a hátrányos helyzetű vagy roma tanulók
sajátos szükségleteihez. A tanoda
önkéntes részvétel alapján, egy autonóm közösségben próbál olyan
komplex szolgáltatást nyújtani,
melyben a személyiségfejlődés
egészét figyelembe véve segíteni
szeretné a társadalom perifériájára
szoruló gyerekek, fiatalok esélyeinek növelését, hátrányainak csökkentését.
Akkor hát mit csináljanak a tanodák? Az ezzel kapcsolatos iskolai elvárások gyakran megrekednek ott, hogy csinálják meg a házi
feladatot, korrepetáljanak. A tanodák felől nézve inkább tanulásmódszertan, logika, csoportidentitás és a motiváció kialakítása, fejlesztése lenne a cél. Hogy a gyerek
együtt akarjon működni a saját
sorsának jobbra fordításában.
Az első időszak a gyerekek
megszólításával telt, hogy megismerjenek minket, eljöjjenek hozzánk, megnézzék, mi a tanoda.
Aztán kicsit összecsaptak a fejünk
fölött a hullámok, nem volt vilá-

gos, mi a helyes mérték a fenti elvárások és a mi elképzeléseink
között. Kétségtelen, hogy az első
néhány hónapban a gyerekeken és
önmagunkon tanultuk meg, hogyan definiáljuk magunkat.
Közben véget ért a tanév, volt,
akit sikerült felhozni a gödörből,
tanulmányait megnyugtatóan zárta, volt, aki nem volt olyan sikeres. Hát igen, mi nem a problémamentes gyerekekkel foglalkozunk. Nem titok, az embereink
között van olyan, akivel pótvizsgára készülünk, olyan is, aki
ugyanezért most talált meg minket a tűzoltásra, de olyan is akadt,
aki nem akarta a segítséget, aki
nem akarta a közösséget. Vegyes,
ki hogyan él a lehetőséggel,
ahogy ez a felnőtt társadalomra is
jellemző, és ezt el kell fogadnunk.
A mi embereinkkel, azzal a 20–25
jelenlegi tanodással, aki rendszeresen-rendszertelenül jár hozzánk
a célunk az, hogy olyan értékekre
tanítsuk meg őket, amelyek
egyébként a többségi társadalom
számára természetesek, alapvető
viselkedési és közösségi normákat építsünk be a tudatukba.
Na, és itt térek vissza az eredeti
kérdéshez: mindezek tükrében
igen, nagyon is elégedett vagyok a
tanoda működésével. Tudjuk már,
mit akarunk elérni, megvan az ehhez szükséges hátterünk, együtt
van a csapat a munkához, a tanoda
kezd beágyazódni a dunaföldvári
iskola és szociális rendszer tudatába, látnak minket, és, ha nem is
értelmezik mindig jól a szerepünket, majd alakul ez a része is.
A gyerekeink mára összeszoktak. Ebben nagy segítségünkre van
a nyár, ami egy kötetlenebb időszak, még ha terheli is egyeseknél
a pótvizsgára való felkészülés.
Ezek szerint nyáron nem zártatok be?
Pontosan erről szól a tanoda.
Még mindig kiakadok a nevétől
…tanoda… én inkább nyitodának
hívnám.
A nyár a pihenés, a regenerálódás ideje tanárnak, diáknak. A tanodások ezt megkapják, minden
hétköznap 8-tól 14 óráig ér- ►

A puszta kapuja
Cse�eli István
A dunaföldvári várkapu
(1994) átadását követően, Weikersheim testvérvárosunk korabeli polgármestere otthonomban
meglátogatott, a kapu létrejöttéről, a rajta lévő jelképek után
érdeklődött. Vázlatos ismertetőmből az egyik meghatározást
többször maga elé ismételte,
mely szövegkörnyezetből önkényes kiemelés volt. Később, ünnepélyes alkalommal, általa hallottam először nyilvánosan kimondva: Dunaföldvár a puszta
kapuja!
A Lajtán-onnani udvarias átiratból helyi szállóige lett. Azóta
protokoll szövegekben van jelen, üzenete: Dunaföldvár város
a Duna folyó nyugati oldalán az
Európai civilizáció egyik utolsó
bástyája, túlparttól a kietlen
pusztaság. A szöveg rögzült.
Mögötte a Magyar Képzőművészeti Alap által hitelesített, államilag védett várkapuról a szerkezet-forma-tartalom egyetemes vízió, létrejöttének ok-okozata, Földváron kezdetre érdektelenné vált.
A frissen épült ácsolat napokon belül elszenvedte első sérülését. Támasztókötését (szarvas)
teherautó törte ki, amit napjainkig számolatlanul sok hasonló
fahasáb követett. Egyedisége a
köztulajdon folyamatos károkozásának, hogy az esetek felelősségre vonás nélkül maradnak.
Sőt, a demokrácia nevű játékban
tucatszor szemeim közé mondták: a „székelykapu” készítése
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fölösleges pénzpocséklás, állandóan javítani kell! Korabeli
közhangulatnak engedve, a Dunaföldvár újság olvasói írást közölt a várkapuról. Az elmés öntevékeny értekezés az építményt
és készítőjét elmarasztalta, öszszegzője a fapalánkra került feliratozva: SZAR.
Pár év egyoldalú iszapbirkózás után, tudomásul véve az
uralkodó szemléletet, talán indokoltan léptem ki a várkapu
javítgatásából.
Civilizációnk sokszínűségében a kisvárosi hovatartozásunk
a városképpel hivatalosan intézményesített látlelet. Közreadott
idegenforgalmi információnkban a „kézzel faragott várkapu”
egyik kiemelt látványosságnak
ajánlott, ahol a látvány sugallata: a saját kultúrájuk jellegzetességét az itt élők nem értik! Képmozaikokból következtetve a
hozzáértő időarányosan levezetheti a települést meghatározó
mezőváros múltját és léptékét,
miként az újkori törekvésekkel
a léptéket elhagyó jellegtelenséget. Változatra: minap, népes
vendégséggel a többszörösen
sérült, ápolatlan várkapu alatt
tétován álltunk, s az érték kiürült fogalma foghatóvá vált.
Barátom kérdése: Mondd, mikor jöjjek ide, hogy a várkapuról egyszer végre teljesen ép állapotában fotókat készíthessek?
(23 év alatt nem sikerült!) Érkezési és távozási oldalak látványa
miatt szavaim pusztába kiáltottak. v

Prt -ldaa
► telmes elfoglaltsággal, prog-

ramokkal várjuk őket a kollégákkal váltásban. Bőven el vagyunk
látva játékokkal és sportszerekkel, a Cargill nemrégiben megajándékozott minket trambulinnal, kosárpalánkokkal, ping-pong
asztallal. De még egy kimustrált
biliárdasztalt is kaptunk valakitől.
Június végén megvolt a nyári táborunk, amikor is például a solti
Duna-parton és a helyi fürdőben is
strandoltunk, Kiss Lajával motorcsónakáztunk a Dunán, batikoltunk, Borzavári Rózával és párjával
táncházat tartottunk, kertészkedtünk, fagyiztunk, játszótereztünk.

Júliustól pedig éljük az életünket a Templom utcai épületünkben, stabil 10–15 gyerekkel, akik
a nyári időszakban lényegében
minden nap együtt vannak, 8-tól
14 éves korig. A mindennapokba
belefér egy kis tanulás a pótvizsgásoknak, sportjátékok, agyagozás, kézműveskedés, filmnézés,
sok beszélgetés. Az együtt főzés,
az életterünk rendezgetése, takarítása is segít összébb hozni a csoportot, megtanít a környező világunk iránti felelősségre. Igen,
vannak részeredményeink ezen a
téren. És még rengeteg feladatunk. v

Rendkívüli testületi ülés

D

unaföldvár Város Önkormányzata legutóbbi
rendkívüli testületi ülésének
főbb témáiról Horváth Zsolt
polgármester számolt be televíziónknak.
Baksay Erika
– Elsőként Templom utcai és
Jobbágyősök utcai pincék beszakadása miatt kellett tárgyalnia a
testületnek, vis mayor támogatás
igénylése céljából, mely 10%-os
önerővel működik.
Ezután a DBM egyesített intézmény megszüntetésének következő fázisaként döntöttünk
az Óvoda, a Bölcsőde és a konyha külön választásáról. Ezek
pénzügyi forrásai átkerülnek a
város költségvetéséhez, ahogy
minden érintett településen is.
Döntéseket hoztunk a Bölcsőde felújításával kapcsolatban is,
ugyanis 89 millió forintos TOPos pályázatot nyertünk, amelyből új tető, teljes gépészeti felújítás, az udvar, játszóhely, tárolók felújítása és a feljáró lefedése fog megvalósulni. Annak érdekében, hogy a felújítási munkák ne zavarják a bölcsőde
működését, egy időgrafikont állítottunk össze a munkálatok
ütemezésére, hogy 2017–18-ban
már megújulva kezdhesse a nevelési évet a bölcsőde.
A következő napirendben a
Kenderföld vízelvezetésének

korszerűsítéséről döntöttünk.
Szintén EU-s pályázatból 300
millió forint összértékben kitisztítjuk, burkolattal látjuk el,
új átereszeket építünk, illetve
felújítjuk a régieket a korábbi
vízelvezető nyomvonalában,
amely az 52-es útnál levő árokba becsatlakozva sokat fog javítani a város vízelvezetésén. A
munkát az Alisca Bau Zrt. fogja
elvégezni.
A következőkben a Béke tér
rekonstrukciója volt a téma.
Tudjuk, mekkora közérdeklődést generált a fák esetleges kivágása, és természetesen nem is
hagyjuk figyelmen kívül a lakosság véleményét. Meghívtunk egy szakértőt Sopronból,
aki meg fogja vizsgálni a fákat
életképességük szempontjából,
illetve tanácsot tud adni a fák
szakszerű kezeléséről. A célunk
az, hogy minél kevesebb kárt tegyünk a fákban, a kivágottak
helyett pedig nagyobb, gyors
növekedésű fákat ültetünk.
Végül a testület támogatta
Mendi Milán szülőjének kérelmét, aki 150 ezer forint értékű
hegedűt kap, hogy tovább folytathassa tanulmányait.
A zárt ülésen a fürdő fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak a képviselők. A 3 éve
meglévő fejlesztési koncepció részeként 124 millió forintból felújítjuk a Duna-parti sétányt. v

Közgyűlés: új képviselő,
új rendőrfőkapitány

L

etette képviselői esküjét
a Tolna Megyei Közgyűlés
pénteki ülésén dr. Perlaki László,
aki Süli János miniszteri kinevezése okán került a testületbe. A
paksi bővítésért felelős miniszter
azonban nem szakad el teljesen
a megyei önkormányzattól, hiszen Megyei Fejlesztéspolitikai
Tanácsosi tisztségében továbbra
is várja üléseire a grémium – jelentette ki Fehérvári Tamás elnök. Az ülésen véleményezték és
támogatták Szabó Csaba ezredes
megyei rendőr-főkapitányi kinevezését.
Tóth Róbert
Sor került a költségvetés módosítására is, amelynek egyik oka az
európai uniós források általi
főösszeg növekedése. Az év elején elfogadott 412 milliós büdzsé
közel 176 millió forinttal emelkedett meg.
Dr. Say István, a Tolna Megyei
Értéktár Bizottság utóbbi fél éves

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje

2017.08.11. Dr. Palkó Ágnes
2017.08.18. Dr. Móricz Zoltán
2017.08.25. Dr. Hallai Róbert
2017.09.01. Dr. Englert Roland
2017.09.08. Dr. Palkó Ágnes
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munkájáról számolt be, megemlítve a múlt pénteken sikeresen
megtartott „Vár a megye” – Tolna
Megyei Értékek Napját, mint az
értékek megjelenítésének egyik
kiváló példáját.
A tanácskozás témája volt többek között a Sió projekt is, amelynek megvalósításáról a múlt heti
konzorciumi ülésen Ribányi József tájékoztatta a sajtót. Az alelnök elmondta: összesen három
ütemben valósul meg a Sió mente
fejlesztése, és a több mint 300
millió forintos első projekt 12 kiszálló, öt megálló és egy foglalkoztató központ létesítését foglalja magában.
A napirend utolsó előterjesztését is jóváhagyták, amely a
Garay János Gimnázium Centenáriumi Alapítványának 100
ezer forintos támogatását tartalmazta. Zárt ülésen hozták meg a
döntést arról, kik érdemesek az
idén a megyenapi kitüntető díjakra. v

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
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Beszédes József Általános Iskola 2016–17-es felsős versenyeredményei
Dátum

Verseny

Eredmények

2016. nov. 11.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny –
Dunaújváros

{Csepeli Dalma, Stingli Péter, Szabó Márton, Tóth Kőbányainé Szávolovits
Kristóf} „Négyesfogat” 5.a
Ágnes
az 1–6. helyezetett hívták a díjkiosztóra, Pécsre

2016. nov. 14.

Regélő mesemondó verseny – Paks

Mendi Milán 8.b – arany minősítés
Linger Dorina 6.d – ezüst minősítés
Pápa Ákos 5.a – ezüst minősítés
Tóth Kristóf 5.a – ezüst minősítés + közönségdíj

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2016. nov. 21.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
díjkiosztó – Pécs

„Négyesfogat” II. helyezést ért el 44 csapatból

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2016. nov. 24.

Babits szavalóverseny – Szekszárd

Mendi Milán 8.b – I. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. jan. 19.

Lotz János szövegértési és helyesírási ver- Regensburger Ervin 7.b – 2. helyezés
seny megyei forduló – Szekszárd
Magyari Virág 7.b – 5. helyezés
Csupor Marcell 8.a – 12. helyezés
országos forduló – Bonyhád
Regensburger Ervin 7.b – 18. helyezés

Suplicz Andrea

2017. jan. 20.

Weöres Sándor szavalóverseny –
Várdomb

Tóth Kristóf 5.a – 2. helyezés
Mendi Milán 8.b – 2. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. jan. 27.

Meseverseny – Bátaszék

Pápa Ákos 5.a – 3. helyezés
Tóth Kristóf 5.a – különdíj
Mendi Milán 8.b – 2. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. febr. 16.

Kazinczy szép kiejtési verseny – Szekszárd Nagy Vivien 6.c – II. helyezés

Suplicz Andrea

2017. márc. 4.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei forduló – Szekszárd

Szabó Márton 5.a – 6. helyezés
Csepeli Dalma 5.a – 9. helyezés
Sebestyén László 6.c – 5. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes, Suplicz Andrea

2017. márc. 7.

Arany János magyar-verseny országos
döntő – Budapest

Szabó Márton 5.a – 5. helyezés
Csepeli Dalma 5.a – 8. helyezés
Stingli Péter 5.a – 13. helyezés
Sebestyén László 6.c – 9. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes, Suplicz Andrea

2017. ápr. 7.

Tudásbajnokság megyei verseny –
Szekszárd

Kerekes Péterné – természetismeret,
Kőbányainé Szávolovits
Ágnes – anyanyelv,
Suplicz Andrea – anyanyelv

2017. máj. 20.

országos döntő – Szeged

Stingli Péter 5.a – 4. helyezés (anyanyelv)
10. helyezés (természetismeret)
Szabó Márton 5.a – 1. helyezés (természetismeret)
Tóth Kristóf 5.a – 15. helyezés (természetismeret)
Sebestyén László 6.c – 2. helyezés (anyanyelv)
Sörös Ramóna 6.d – 6. helyezés (anyanyelv)
Szabó Márton 5.a – 2. helyezés (természetismeret)

2016–2017

Országos angol levelező verseny
Play and win

Gogarten Philipp 5.a – 1. helyezés (250 pontból 249,5 pont) Kőbányainé Szávolovits
csoportos kategória:
Ágnes
Dobrovics Alexa 5.c, Csiszár Gréta 5.c –
3. helyezés (400 pontból 393,5 pont)

2016–2017

Titok országos levelező angol verseny

csoportos kategória:
Kőbányainé Szávolovits
Stingli Péter 5.a, Tóth Kristóf 5.a – 2. helyezés 99,8%-al Ágnes

2017. ápr. 23.

London Bridge angol tesztverseny országos eredményesen szerepeltek:
döntő – Budapest
Stingli Péter 5.a, Tóth Kristóf 5.a, Bertalan Péter 6.b

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes, Bálint Mária

2017. ápr. 22.

Nemzetközi kenguru matematika verseny Sebestyén László 6.c – 6. helyezés
– megyei forduló
Vicsik Szabolcs 6.c – 18. helyezés

Horváthné Nagy Mária

2017. febr. 17.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny –
megyei forduló

Hepp József
Horváthné Nagy Mária
Varga Gabriella

2017. ápr. 1.

Medve szabadtéri matekverseny, országos 10. helyezés:
Varga Gabriella
– Veszprém
Gema Csanád 7.a, Farkas Balázs 7.a Szabadkai Dávid 7.a
jól szerepeltek még:
Linka Zágon 6.b, Sebestyén László 6.c, Vicsik Szabolcs
6.c, Csepeli Dalma 5.a, Stingli Péter 5.a, Tóth Kristóf 5.a,
Kézilabda IV. korcsoport, megyei verseny
országos elődöntő

Szabó Márton 5.a – 2. helyezés
Stingli Péter 5.a – 9. helyezés
Sebestyén László 6.c – 7. helyezés
Gema Csanád 7.a – 9. helyezés

Fiú csapat 1. helyezés
Lány csapat 4. helyezés
Fiú csapat 4. helyezés
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Felkészítő pedagógusok

Dósáné Vígh Katalin
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A megyei önkormányzat üdvözli
Tolna Megye Talentumait

T

anulmányi versenyeken kiválóan szereplő
diákoknak gratulált a megye
szerdán, a szekszárdi Vármegyeházán. Dr. Gábor Ferenc megyei
főjegyző méltatta a győzteseket, Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke pedig
hat fiatalnak – Molnár Eszter,
Angyal Réka, Biró Botond, Stingli József, Trapp Margaréta, Zentai Balázs – adta át a Tolna Megye Talentuma kitüntető címet.
A megyei díjátadó ünnepséget a
Tolna Megyei Önkormányzat és
a versenyszervező Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja közösen rendezte, elősegítve a hagyomány
folytatását, azaz a talentumok
megyei önkormányzat által történő éves elismerését. A Létay
Menyhért díjat ezúttal Kimle
Mária, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium matematika-fizika szakos tanárnője vehette át.
Tóth Róbert

Tolna Megye Talentumai
2017-ben:
Molnár Eszter, a szekszárdi
Dienes Valéria Általános Iskola
tanulója első helyezést ért el az
országos történelem tanulmányi
versenyen (7–8. évfolyamos), és a
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen. Az
országos német nyelvi verseny
megyei döntőjében pedig második lett.
Angyal Réka, szintén a szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskolába jár és első helyezett lett
mind az országos német nyelvi
versenyen, mind az országos történelem tanulmányi versenyen
(7–8. évfolyamos).
Biró Botond, a Zombai Általános Iskola diákja első lett a Kaán
Károly XXV. országos természetés környezetismereti versenyen,
és második a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntőjében.

Stingli József, a dunaföldvári
Magyar László Gimnáziumot
képviselve hozta el a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny első helyét, illetve a másodikat a regionális matematikaverseny megyei döntőjéről.
Trapp Margaréta, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
diákja az országos német nyelvi
versenyen első, míg a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen második lett.
Zentai Balázs, a szekszárdi
Garay János Gimnázium tanulója
a Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny megyei döntőjében lett első
helyezett, az Irinyi János országos középiskolai kémiaversenyen
pedig második.

Létay Menyhért díj:
Kiemelkedő felkészítő tanári és
az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményében végzett kiváló pedagógiai, szakmai munkája elismeréseként vehette át a Tolna
Megyei Önkormányzat Létay
Menyhért díját
Kimle Mária,
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium matematika-fizika szakos tanárnője.
Dr. Gábor Ferenc megyei fő-

jegyző a diákokhoz és felkészítőikhez egyaránt elismerően szólt
ünnepi köszöntőjében. Mint azt
hangoztatta: a diákok tudják a
legjobban, mennyi munka áll mögöttük, mely által eljutottak idáig.
Sikerüket kiválóan fémjelzik a
szülők és felkészítők elégedett tekintetei – tette hozzá. A főjegyző
szerint a büszkeség az egyik legjobb fokmérője a teljesítménynek, márpedig abból nincs hiány
a mai napon.
– Boldogok vagyunk mi is – a
Tolna Megyei Önkormányzatot
képviselők – mert tudjuk, hogy
keményen dolgozik az itt felnövekedő generáció, akikre örömmel
és nyugodt szívvel rábízhatjuk
örökségünket. Jó szembesülni
azzal, hogy a megye fiataljai tehetségesek és kiemelkedő teljesítményre képesek. Éppen ezért a
megye számol a sajátjaival, s
egyértelműen értékként tekint a
tehetségekre, akik itt tervezik
folytatni a jövőjüket, a karrierjüket, az egész életüket.
Nehéz manapság egy olyan
környezetben értékekről, otthonról és közösségről beszélni, ahol
tolakodóan nyomul előre a hiú
önmegvalósítás megannyi trendje
– hívta fel a figyelmet dr. Gábor
Ferenc.
– Nehéz a véleményvezérek,
bloggerek és divatdiktátorok között feltűnni egy jó üggyel, egy
önzetlen akcióval. Nehéz alternatívát állítani a fővárossal, vagy
akár a határon túli boldogulással
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szemben. Nehéz, de mégis úgy
gondolom, hittel és kiváló munkával lehetséges. Ennek szellemében igyekszünk legjobb tudásunk szerint fejleszteni a vidéket,
és támogatni az arra méltó ügyeket.
– A Tolna Megyei Önkormányzat, s jómagam is hiszek a fiatalokban. Hiszünk abban, hogy a
tudás és tehetség birtokosai felnőve – és szűkebb hazánkat megismerve – Tolna megyét tekintik
annak a különleges helynek, „hol
az ember boldog, s boldogul.”
A főjegyző beszéde zárásaként
Kölcsey Ferenc gondolatait idézte:
„Az emberi tehetség parányi
lámpa, mely egyszerre keskeny
kört tölt meg fényével; s ha egyik
helyről a másikra hurcolják, sötétséget hagy maga után. Ezért
egy bizonyos helyhez kell kapcsolni, hogy azt jótékony világítással, állandóan boldogíthassa.”
– Kívánom, hogy a megye fiatal talentumai tehetségük jótékony fényével közös otthonunkat,
Tolna megyét világítsák meg a
jövőben!
Dr. Kis Szilvia Zsuzsanna, az
Oktatási Hivatal főosztályvezetője megnyitó beszédében arról beszélt, mennyire fontos, hogy a
diákok a versenyeken történő
megmérettetést választották a
szórakozás helyett. Döntésüket
bölcsnek nevezte, egyúttal köszönetet mondott érte. v
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II. Evangélikus Gyerektábor
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ki szervezett már bármilyen többnapos rendezvényt gyerekeknek az tudja,
hogy nincs annál lehangolóbb,
mint amikor a szervezés tiszta
kék egén elkezdenek megjelenni
az aggodalomra kissé okot adó
szürke gomolyfelhők.
A tábort az élet alakította így. Úgy
érzem, hogy mi, a szervezők is
egy, az Úr által koordinált klassz
sátortábor részesei lehettünk, és
jutalmul a résztvevő gyerekek jutalmát és mosolyát kaptuk.
Mérei Szent Fülöp esti imádsága
szerint: „Uram! Köszönöm, hogy
semmi sem úgy alakult, ahogyan
én terveztem, hanem minden
akaratod szerint”.
Az idén magasabbra került a léc!
Magyari Ákos
2017. június 22-én délután a sátorállítással kezdődött el az idei
evangélikus gyerektábor. Cserkész fiúk hatalmas rutinnal felhúztak négy sátrat a templom mögötti hegyen, szépen félkörben a
tábori tűzrakóhely körül. Estére a
kemény mag be is költözött a sátrakba.
Tábornyitó tábortűz parazsán
mindenki nyárson sütögette a szalonnáját. Nagy volt a lelkesedés
és még nagyobb a nyüzsi. Ez a
lendület egészen 23 óráig csak fokozódott, majd úgy éjjel egy körül csendesedett el és váltott halk
szuszogásra.
Reggel teljes erővel belecsaptunk a péntekbe. Kijelölt focipálya igazi kispályás kapukkal,
ping-pong asztal, tenisz, aszfaltkréta és még sok más klassz elfoglaltság várta a srácokat.
További sátorlakók érkeztek és
költöztek be! Egyre többen lettünk!
Azt vettük észre, hogy anyukák
és apukák egyre többen és többen
kapcsolódnak be a lebonyolításba. A „háttérmunkások” koordináltak, főztek, mosogattak, a kis
résztvevők meg élvezték a szolgáltatást!
Délelőtt ügyességi foglalkozást
tartott Széphalmi Annamária.
Poilabdákkal kötötte le a gyereke-

ket. Ebéd után Bakay Péter cigány-missziós lelkésszel zenés
áhítaton vehettek részt a gyerekek.
A zenei alap megvolt és következett a nap fénypontja, a délutáni
orgona koncert. Dr. Kovács Attila
nyíregyházi evangélikus lelkész és
orgonaművész Johann Sebastian
Bach: Klavierübung III. Teil c.
művéből játszott nekünk.
A koncertet követően még mindig nem tértünk le a zenei vonalról. Estére Borzavári Rózát vártuk
egy kis tábortűz melletti hegedűs
muzsikálásra. Drága unokatesóm,
fantasztikus volt! A szó szoros értelmében mindenki nótázott.
Szombat reggel egy kicsit lassabban indult. Fogyott a kraft?
Neem! Kötetlen játék és nyüzsi
volt, ám megérkezett a Bohóc,
Miki bácsi. Nagy sikerrel mutatta
be a produkciót. Bűvészkedett,
mókázott a zsonglőr bohóc. Aki
akart segíthetett a templom díszítésében a délutáni esküvőhöz.
Ebéd után kezdtek gyülekezni az
érdeklődők, mert egy igazán érdekes előadással készültünk. Pirger István beszélt az arab félszigeten tett missziójáról.
Az esküvői menet pontosan érkezett! A kábeleket épp, hogy el
tudtuk tüntetni és a templomot az
esküvőhöz visszarendezni.
Estére közös kulturális programot szerveztünk és felsétáltunk a
várudvarba, ahol megtekintettük
a Virágom együttes koncertjét.
Koncert után a bátrabbak részt
vettek a hőspróbán is!
Mikor visszaértünk, Széphalmi
Annamária és férje, Luciano Bastos Bosco Gondim zsonglőr egy
nagyon látványos LED lámpás,
akrilgömbös performanszot adott
elő a templom tövében.
Vasárnap reggelre aztán tényleg elfogyott az a bizonyos kraft!
Csendes reggeli, pakolás, búcsúzkodás.
Mi, felnőttek, legalább úgy élveztük a tábort, mint a gyerekek
Összességében úgy érzem, jól
sikerült, és ha, rajtam múlik, akkor jövőre lesz harmadik, ami
még ettől is jobb lesz! v
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Színes programok a Múzeumok
Éjszakáján

T

íz éve csatlakozott városunk a Múzeumok
Éjszakája elnevezésű kulturális
programhoz. A városi művelődési otthon szervezésében érdekes
programok várták az érdeklődőket.
Szabados Sámuel
Este hat órakor a felújított tájház megtekintése jelentette a nyitást. Autóbusz vitte ki a csoportot,
akik közül sokan látták a múlt évi
állapotokat, és csodálkozva tapasztalták a felújítás végeredményét, mely során élethűen elevenedtek meg a XIX. századi földvári népi életmód elemei. Hét
órakor kezdődött a várban a Mesebeli Afrika című kiállítás bemutatása Szilágyi Ildikó vezetésével,
aki az anyag összeállításában is

részt vett. A tárlatvezetés során
nemrégi expedíciójának élményeiről is beszélt. Közben afrikai férje, Abdul a fekete kontinens érdekes népi hangszereit szólaltatta
meg. Ezt követően a Somogyi
Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásait lehetett megtekinteni Czigány Tamás néptánc pedagógus vezetésével, aki sok érdekes dologra hívta fel a figyelmet „Somogyország” népművészetével kapcsolatban. A zene itt
sem maradt el. Czigány Tamás
betyár és pásztor dalokat szólaltatott meg dudán. Két zenekar is
színpadra lépett az est során,
mindkettőben földvári arcokat ismerhettünk fel. A Virágom együttesben Ulbert Andrea lépett fel,
míg a győri Hoppáré nevű formáció egyik tagja Pataki Anna volt.

Valahol Európában – Dunaföldváron

A

Földvári Nyári Esték második előadására, a Valahol Európában című musicalre
teljesen megtelt a várudvar nézőtere, sőt – úgynevezett sétálójeggyel – azon kívül is ültek,
hiszen a dunaújvárosi hangos siker után a kisvárosban is kíváncsiak voltak a darabra. Több
mint négyszázan élvezték az
előadást.
L. Mészáros Irma
A Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza igazgatója, Őze
Áron rendezésében, több dunaújvárosi és városkörnyéki gyermek
részvételével májusban bemutatott darab a háború utáni időszakba röpítette vissza a nézőket. A
musical kérdésfeltevése azonban
a mának is szól: hogyan képesek
a gyerekek tovább élni az elembertelenedett világban. Vajon
folytatják-e a külvilágtól kapott
kegyetlenséget? Vagy a lebombázott árvaházi gyerekekből, az országúti csavargókból közösség lehet, ha a szép szó, a jó emberi
gesztus lesz a minta, s a kölcsö-

nös bizalmatlanságot, önzést felváltja a bizalom, az egymás iránti
felelősség, a humánum és a szeretet.
Mondhatják, hogy a második
világháború több mint hét évtizede véget ért. Igaz. Talán csak az
idősebbek számára volt megrázó
a marhavagonra emlékeztető
díszlet hátsó ajtajának nyitása és
a szótlan emberek, gyerekek
semmibe tűnése, vagy a pásztázó
fénysugár, a bombázó repülők
hangja. S vajon mennyire jutott
el a tudatunkig a színpadról elhangzó szavak, jelenetek üzenete?
Ütős volt a kezdés, amikor az
SS karszalagos keretlegény a Nobel-díjas magyar tudósok nevét
sorolja. Hátborzongató volt Hos�szú kiszakadó Élek! kiáltása vagy
az életben maradt Kuksi vékonyka gyerekhangján a világba suttogott „nem szabad félni” biztatása.
De a rend, a törvény nevében a
gyerekek ellen hajtóvadászatot
rendező Vince szavai is megrázóak: nincs igazság, csak erő van.
Elgondolkozhattunk, micsoda

Közben jósda is működött az Ispánházban. A jósnő bárki jövendőjét készségesen előre vetítette.
A pince moziban pedig a magyarországi várakról szóló dokumentumfilmet lehetett megnézni. Főleg a gyerekeknek jelentett nagy
élményt az elmaradhatatlan bátorságpróba, mely során este sötétben kellett a vártoronyba gyertya-

fény mellett felmenni, ahol az
egyes szinteken különféle meglepetések vártak a résztvevőkre.
Fafkáné Simon Ildikó szervező
szerint sikeres volt az est, ezt főleg az érdeklődők nagy száma jelezte, akik a műsorok mellett egy
igazi csillagfényes, kellemes
nyáreste hangulatét is élvezhették
a várudvaron. v

gyermeki hit kell ahhoz, hogy kijelentse a Professzornak nevezett
kisfiú, hogy könyvet nem szabad
égetni, mert a nagyapa mondta.
(Tudjuk, hogy a gyermekkorban
megkapott, elültetett feltétel nélküli bizalom, szeretet, gondolkodásmód meghatározza az ember
későbbi viselkedését is.)
Előadás közben a Valahol Európában párhuzamaként eszembe
jutott Golding A legyek ura című
regénye. Mindkét mű egy kritikus
élethelyzetbe került gyermekcsoport tagjainak különböző irányú
fejlődését mutatja. S mitől lesz az
irány más? Attól, hogy akadnak
emberek, akik meg tudják állítani
vagy fordítani a negatív folyamatot. Mint a Valahol Európában
történetének a világ elől passzívan elvonult humanista gondolkodású zeneszerző-karmestere,
Simon Péter (Dunai Tamás) vagy
a többi gyermekkel hasonló sorsú, de értük felelősséget vállaló
Hosszú (Juhász Levente) és Suhanc (Pataki Zsófia). S bár elhangzik az a meglepő mondat,
hogy „manapság a jellem mulandó”, tőlük mégis pozitív példát
látnak a gyermekek. A színdarab
világában és a nézőtéren ülők is.

A hatáshoz a rendező nem
használt különlegesen sok elemet.
A színpad hátterében álló díszlet
hol marhavagonra, hol lebombázott ház padlásterére emlékeztetett. Az előtérben sorakozó sok–
sok bőrönd pedig azokra, akik
ennyivel indultak útnak, s aztán
csak ennyi maradt belőlük. De
éppen ezek a bőröndök szolgáltak
támadáskor a felépített barakk alkotóeleméül. Így bennük rejlett a
jövő lehetősége is, ahogy a megőrződött könyv, vagy az apától
kapott játékmackó erejében.
A Balázs Béla ötlete nyomán és
Radványi Géza rendezésében
1947-ben forgatott, egy évre rá
bemutatott Valahol Európában
magyar filmdráma és a benne szereplő legendás színészi alakítások
(Somlay Artúr, Gábor Miklós,
Bánki Zsuzsa, Bárdi György)
több generáció számára tették felejthetetlenné a történetet. Negyven évvel a háború befejezése
után pedig bemutatták a Böhm
György – Kocsmáros György –
Horváth Péter szövegkönyvével
és Dés László zenéjével létrejött
musical-változatot. S hogy újabb
két évtized elteltével a Valahol
Európában még mindig üze- ►
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► netet hordoz és sikert ér el, a

remekmű bizonyítéka. De elismerés illeti a produkcióban részt vevő színészek, felnőttek és gyermekek alakítását és a Bartók színházi gárdájának munkáját.
A dunaföldváriak büszkesége, hogy nemcsak a szövegíró

Böhm György dunaföldvári
gyökerű, hanem a Suhancot játszó tehetséges és szép énekhangú Pataki Zsófia, vagy a gyermekcsapat egyik tagja, Koffán
Berta is.
A vastaps azonban mindenkinek szólt. v

Cserkészek az ártéri erdőben

S

zabadság és hierarchia,
nyugalom és versengés,
fantáziagazdagság és gyakorlatiasság, önállóság és szervezettség
– még sorolni lehetne azokat a
fogalmakat, amelyek eszembe
jutottak az apostagi ártéri erdőben táborozó cserkészek között
járva.
L. Mészáros Irma
Szabó István kecskeméti piarista atya vezetésével a Magyar
Cserkészszövetség VIII. kerülete
által szervezett nagytáborban július 7–16 között négyszázötven
fiatal táborozott. Köztük ismerős
arcokat is találtunk, hiszen a dunaföldvári 105. számú IV. Béla
Cserkészcsapatból
csaknem
nyolcvanan résztvevői voltak a
tábornak. (Bár ők az utóbbi átszervezés óta másik cserkészkerület tagjai, a régi kecskeméti
kötődés alapján kaptak meghívást.) A táborozó gyermekek
többsége
Bács-Kiskun
és
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezett, ugyanis hivatalosan
e két megye cserkészcsapatai tartoznak ebbe a kerületbe. Így jöttek Kecskemétről, Kalocsáról,
Jászberényből, Kiskunfélegyhá-

Mozgalmas volt a töri tábor

J

úlius 10–14-ig az évek
óta népszerű töri tábornak adott otthont az ispánház.
Idén városunk volt a téma, melyet igen sokszínűen dolgoztak
fel a táborozók. A tábort Fafkáné Simon Ildikó értékelte.
Sziegl Erika

záról, Kiskunhalasról, Szolnokról.
Az apostagi gáton túli erdőgazdasági terület romantikus fái
közt öt altáborban alakították ki
a táborhelyet. A fiatalok maguk
verték fel a sátrakat, fából maguk készítették az ebédlő asztalait, a padokat, a latrinát és a zuhanyozót. A vízellátást nagy víztartályokkal biztosították. Őrség
fogadta az idegent a gáton, de
járőrök figyelték az erdei utakat
is. Az altáborok konyháin bográcsokban készült az ebéd. Mindenki tette a dolgát. Aznap nyitott konyha napja volt, azaz választhattak a gyerekek, hol ebédelnek. Itt gyümölcsleves, másutt paradicsomleves volt az első
fogás, másodikként egyik helyt
milánói makaróni, másutt tárkonyos ragu vagy sült hús készült.
De desszertnek kókuszgolyót is
készítettek. Míg a földvári konyhás őrs tagjai – Kövics Enikő,
Fafka Bori, Sebestyén Timi – tevékenykedtek, a többiek önfeledten játszottak. Éppen öt különböző helyen egymástól jó távolságban. Hol a kerékpárgumi
javítása volt a feladat, hol kézműveskedtek, nemezeltek vagy

„Az előző évek tapasztalataiból kiindulva idén kevesebb kézműves foglalkozást és ismeretterjesztő előadást tartottunk, viszont több alkalommal is kimozdultunk a várudvarról. A résztvevők főként a 6–12 éves korosztályt képviselik és ez a generáció
bizony nehezen köthető le manuális tevékenységekkel. Az maximum a telefonok nyomkodásában nyilvánul meg. Így Szabó
Szabolcsné Betti kolleganőmmel
arra gondoltunk, hogy legyen
több külső helyszín, ami mozgalmasabbá teszi az öt napot. A második napra templom túrát szerveztük, melynek keretében a helyi templomokat és kápolnákat

fontak, arrébb íjászkodtak, a
nagy tisztáson vízipisztollyal
vívtak csatát. A földvári Vas Viktor éppen általános iskolás cserkészek vízi csatáját irányította,
Csepeli Dalma meg csatázott. A
gáton vízi csúszda várta a csapatokat. A földváriak rekeszmászó
versenyt szerveztek, s elég nehéz
feladat elé állították a cserkésztársakat. A kétfős csapat egyik
tagja adogatta a műanyag rekeszeket, amelyeket a másiknak
egymásra kellett raknia úgy,
hogy közben a cserkésztárs a ládán állt, illetve kibiztosítva lógott a levegőben. De a Tündék,
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nézhették meg a gyerekek. Mi is
meglepődtünk a program sikerén. Negyedik nap délelőtt
gyógynövényeket gyűjtöttünk a
Duna parton, délután pedig
strandoltunk. Azért a tevékenységek sorába belecsempésztünk
egy kis kézműveskedést is. A begyűjtött gyógynövényekből képeket komponáltak a gyerekek.
A paraszti építészet jegyeit agyag
és nád segítségével jelenítettük
meg. A népi életmódról, a leggyakoribb tevékenységekről film
mesélt a gyerekeknek. Az utolsó
nap programját a tájházba szerveztük, ahol ismerkedtünk a népi
kultúrával, a helyi íjászok bemutatója pedig régebbi korokba röpítette a táborozókat. Az ebédet
ez alkalommal a gyerekeknek
kellett elkészíteni. A paprikás
krumpli mellé kapros-túrós lepényt és brióst sütöttek Lendvai
Tünde vezényletével. A hét folyamán két diákmunkás, Hegedűs Dorottya és Mondovics Miléna is segítségünkre volt. v

Noldák birodalmának feladatai is
a földváriakhoz kapcsolódnak.
Kovalovszky Lilla és Szabó József már a tavaszi portyára sok
érdekességet kitalált, s most azokat is elhozták Apostagra.
Bárkit megszólítottunk a kérdéssel, hogy érzi magát, mindenki
elismerően szólt a programokról,
a szervezettségről, a hangulatról
és a közösségről. S hogy mi mindent csináltak még? Sorolják. Izgalmasak a portyázások, nagy
versengést hozott a métabajnokság, de a tábor fő jellegét megadó
idei keretmese, a Gyűrűk ura története is sok meglepetést tar- ►
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► togatott. Támadás, toronydöntés, lakoma, örömünnep.
A reggeli hét órai ébresztőtől az
éjjel tizenegy órai takarodóig sok
idő van – amit tévé, laptop és videojáték nélkül töltenek a gyerekek az Úr tiszta ege alatt, éjjel a
gyönyörű teliholdban, fáklyákkal
és sok–sok közös játékkal, izgalmas és vidám jelenetekkel. Szabad vallási áhítatra is kialakítottak egy kápolnasátrat, vasárnap

pedig dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta a
szentmisét a tábor melletti sportpályán, ahová a cserkészek
egyenruhában, énekszóval vonultak. A szertartásra Apostagról is
érkeztek hívek.
A táborvezető Szabó atya, akinek ez a harmadik nagytábora,
hiszen 4–6 évente szerveznek ekkorát, elismerően szólt a helyiekről, Zakar Zoltán polgármesterről,

aki maga is cserkész volt. A gazdák idei jó termésű sárgadinnyéiből is jutott a faluból a táborlakóknak.
Csaknem félezer fiatal tíz napig
töltekezett élménnyel, gazdagodott emberi kapcsolatokkal, barátságokkal.
Az erdő, a rét, a folyó természetessége, nyugalma mintha ráragadt volna a fiatalokra. Azt tapasztaltuk, itt mindenkinek fela-

data van, tudja a dolgát, de nem
rohan, nem kapkod. Nyár van. S
ebből tíz nap cserkésztáborban –
nomád körülmények között, tele
kalandokkal. Ezt hívják a szakemberek olyan tevékenységnek,
amikor a kompetenciafejlesztésen
túl izgalmas élménypedagógiai
programot nyújtanak a táborozóknak. v
(A DH 2017. 07. 27-én megjelent cikke nyomán)

programja a motorcsónakázás volt.
Pénteken a légvár örömeit élvezték
a fiatalok, este pedig lángos partival
egybekötött táborzárás volt az utolsó program.
A tábori programok szervezésében, a tábori élet irányításában pedagógusok, vöröskeresztes aktivisták és középiskolás diákok vettek részt. A gimnazisták főleg a
szervezet ifjúsági tagozatából kerültek ki. Az ebédet az Arany Fácán étterem biztosította, de szülők,
támogatók szinte naponta hoztak

gyümölcsöt, édességet a fiataloknak. Az időjárás változatos volt,
ami természetesen a tábori romantika velejárója, például a sátor beázás, éjszakai költözés száraz
helyre, szélben röpködő törülközők, ruhák összegyűjtése. Kuti Valéria szerint az idei táborozás sikeres volt, ezt jelezték vissza a szülők, a gyerekek. Sokan bánták,
hogy csak ilyen rövid volt. Jövőre
a szervezet mindent megtesz azért,
hogy ha lehetőség van rá, két turnust szervezzenek. v

fogás, mely a bizalomra épült. A
hit és a bizalom édestestvérek,
ikrek voltak, melyek helyébe kételyek kerültek. Immár nem, vagy
alig bízunk meg egymásban, önmagunkban vagy ama láthatatlan
Jóságban, a jó erők vonzásában.
Nem hisszük többé, nem bízunk
benne, hogy minden ember olyan,
mint a szántóföldbe rejtett kincs,
hogy a szegényes felszín alatt
kincseket rejtünk, s a lelkünk mélyén „egy istenarc van eltemetve
bennünk”. Mivel kételkedünk
magunkban és egymásban, a kincsek, ez az istenarc sokszor végleg rejtve marad bennünk. Jézus

az istenarcú ember is szembesült
ezzel, amikor Názáretben, szűkebb hazájában tanított és gyógyított. „Sokan hallgatták és álmélkodva így szóltak: „Honnan
veszi ezeket, miféle bölcsesség
az, amely neki adatott, és miféle
csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nemde az ács ez,
Mária fia, Jakab, József, Júdás és
Simon testvére? Nem itt élnek-e
közöttünk húgai is?” És megbotránkoztak, vagyis kételkedtek
benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Nem vetik meg a prófétát
másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házá- ►

Idén túljelentkezés volt a
vöröskeresztes táborba

1982

-ben szerveződött városunkban az első nyári vöröskeresztes
tábor, melyre Kuti Valéria, a szervezet helyi elnöke és a táborok
szervezője nosztalgiával emlékezik vissza.
Szabados Sámuel
Az országos Vöröskereszt kérte
az alapszervezeteket, hogy sérült,
fogyatékos gyerekeket nyaraltassanak, s tartalommal töltsék meg a
táborozás időszakát. Az akkori feltételek kissé mások voltak. A szálláshely kevésbé volt komfortos,
nem voltak mobil telefonok, ugrálóvár, de mégis nagyszerű hangulat jellemezte azt az időszakot.
Az idei táborozásban 63 gyerek
vett részt. Nagyrészt nehéz anyagi
helyzetű családok, illetve a rendszeres véradók gyermekei. Kuti Valéria sajnálja, hogy mintegy har-

minc jelentkező lemaradt, de az
idei feltételek ekkora keretet engedtek meg. A lemaradók természetesen jövőre elsőbbséget élveznek.
A táborépítés vasárnap kezdődött, a szervezet aktivistái, szülők,
pedagógusok részvételével. A hétfő
a táborba költözéssel, belakással és
ismerkedéssel telt. A korösszetétel
igen vegyes volt. Az 5 évestől 18
éves korhatárig terjedt a generációs
skála. Kedden kézműves foglalkozások kötötték le a táborlakók idejét, majd közös Duna-part takarítási
akció indult. Szerdán kirándulással
telt a nap. Csütörtökön délelőtt elsősegély nyújtási és újraélesztési
bemutatót tartottak egészségügyi
szakemberek a gyerekeknek, délután pedig a rendőrség munkatársai
a közbiztonságról és a fiatalokra
leselkedő veszélyekről tartottak
előadást, melynek a vége kötetlen
beszélgetés lett. A nap kiemelkedő

Kételyek és kincsek
Simon István
Kételkedem, tehát vagyok –
módosíthatnánk ma Descartes
hajdani híres mondását, mely így
hangzott: „Gondolkodom, tehát
vagyok.” A kételyek korát éljük,
kétségek gyötörnek minket, mivel
manapság minden megkérdőjeleződik az életünkben. Posztmodern világunkban: „Minden egész
eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban” (Ady). A régi értékek,
a bevett szokások, a megszentelt

hagyományok kiüresedni látszanak, sokak számára immár semmit sem mondanak. Kérdésessé
váltak: a házasság, a család, az
emberi kapcsolatok szokásos intézményei, helyettük, mellettük
különböző alternatívák jelentek
meg. E kételyek mögött alighanem valamiféle egyetemes bizalomhiány húzódik meg. Az „Ein
Wort, ein Mann” igazsága, az
adott szó becsülete lassan a múltba vész. Régen elég volt egy kimondott szó, ráadásnak egy kéz-
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► ban.” (Márk 6.) Jézusban is

kételkedtek, nem vették komolyan a benne lévő kincset, kincseket, a bölcsességét és a csodáit. A
kételyek és a kincsek nem férnek
meg egymás mellett, egyik kioltja
a másikat, ezért aztán elmaradnak
a csodák. Jézus sem tudott csodát
tenni Názáretben, mert kételkedtek benne, bizalmatlanok voltak
vele szemben a honfitársai. Nem
hitték el, hogy egy egyszerű ács
lelke mélyén kincsek rejtőzhetnek; az Isten kincsei, a bölcsesség
és csodák ezrei. Az igazi bölcsesség nem kétely vagy kételkedés,
sokkal inkább kérdezés. A bölcs
embernek nincs mindenre válasza, de vannak kérdései és nyitott
a lehetséges válaszok meghallására, meghallgatására. A bölcsesség
csodákra képes, mivel tudja, hogy
az ember, mint teremtmény olyan,
mint a szántóföldbe rejtett kincs,
a szeretet kimondhatatlan képességi és erői szunnyadnak benne.
Jól tesszük, ha segítünk egymásnak a kincskeresésben, a bennünk
lévő kincs megtalálásában, mi-

ként Csaba testvér teszi, aki minden elhagyatott, szegény gyermekben kincset lát, s addig nem
nyugszik, amíg meg nem találja,
ki nem bányássza azt. Bizalommal fordul feléjük, fölkarolja
őket, s a bennük lévő kincset, istenarcot nagy türelemmel és szeretettel segíti olykor keserűségtől
könnyes, könnyektől maszatos arcukon kirajzolódni. Így fordul felénk Jézus is, s így fordulhatunk
mi is egymás felé, bizalommal,
kincseket keresve, kincseket ajándékozva egymásnak. Ha nem kételkedünk magunkban és másokban, elszánt kincskeresőkként
megtapasztalhatjuk, hogy a lelkünk mélyén kincseket hordozunk. A gyöngyhalász is újra meg
újra lemerül a tenger mélyére,
hogy megtalálja azt a kagylót,
melyben a kincs, az igazgyöngy
rejtőzködik. Ha bizalommal fordulunk egymás felé, kételyek helyett kincseket lelünk egymásban
és az általunk bölcsen véghezvitt
csodák teszik majd szebbé, teljesebbé az életünket. v

Horgász juniális

A

Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete idén is
megrendezte juniálisát, mely
nem csak a horgászoké, minden
érdeklődőt szeretettel vártak ezúttal is. A rendezvényről az egyesület vezetőjével, Kiss Lajos Csabával beszélgettünk.
Baksay Erika
Sok embert megmozgatott a
szervezés, a padok, asztalok, sátrak, színpad, és úgy általában az
infrastruktúra előállítása komoly
feladat, de rutinosan csináljuk. És
itt meg kell említenem Vajai Pista, a Vöröskereszt, Dávid Pista, és
az Önkéntes Tűzoltók nevét, mert
ők oroszlánrészt vállaltak a szervezésben, a színpadot pedig az
önkormányzat biztosította számunkra.
A program igen kellemesen alakult: a fő attrakció természetesen
a halászléfőző verseny volt,
amelyre ebben az évben 36 csapat
nevezett, nagyjából 600 fővel. Az

ebédhez és az esti bálhoz mulatós
zene dukált, délután Somogyi
András humorista kiváló műsorát
élvezhettük, majd Rock Lady műsorát. A hangulat remek volt, és,
aminek nagyon örültünk, a halászlevek igencsak színvonalasak
voltak. A programok közben Görög Fecó lovas kocsikáztatta a
vendégeket, volt ugrálóvár és
habparti is.
A rendezvény költsége 2–300
ezer forint között volt, amiből
maga a humorista százezres nagyságrendbe került. Ez az összeg
részben a Horgászbál tombola bevételéből, részben szponzori pénzekből illetve a tagdíjakból állt
össze.
Mik az egyesület tervei a közeljövőben?
Augusztus 20-án, Dunaegyházán lesz horgászverseny, majd
szeptemberben a Nagy Sándor
egyesületi emlékverseny, de a dunaegyházi Csipetka Fesztiválon is
jelen leszünk.

Még a nyár végén szeretnénk
nagyjából 15 mázsa méretes pontyot telepíteni a Kis-Dunába. Drága a hal, nincs is nagyon, országos
a halhiány. Ennek egyrészt az is az
oka, hogy a hal nagy részét a környékbeli országokba viszik, másrészt ebben az időszakban kicsi a
ponty, nem érdemes még kifogni.
Azért a halászléfőző versenyre
jutott?
Még szép, hogy jutott. A rendezők 4 kg halat adtak minden
induló csapatnak, amit ők természetesen kiegészítettek a csapat
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nagyságának megfelelően. Több
más között megjelent a főzők között a Sárgagödör, a Vadásztársaság, a Kertbarátok, a Vízi sportkör és az Aztakeservit csapata is.
A szigorú zsűriben Dávid Pityu,
Szilágyi István, Gecse Lajos és
Horváth Zsolt értékelte a leveket. A halászlevek ebben az évben 90%-ban igen jók voltak, a
tavalyi évhez képest is. Talán kicsit nagyobbak voltak a halak,
jobbak a paprikák, vagy ki tudja,
miért, de igen nehéz volt választani.
►
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Azért sikerült. Az első helyezést Karádi Péter nyerte, második Fehér István, harmadik
Garda Zoltán és csapata lett.
Vagyon Miklós-különdíjas
Már vagy 50 éve horgászok,
keresztapám vitt el a vízre még
annak idején. Valaha nagyon
sok időt eltöltöttem a Horgásztanyán, de ma már kevesebbet.
Voltak szép fogásaim a sok év
alatt, így például egy 11 kilós
csukám, egy 8 kg-os süllőm, és
számtalan hatalmas ponty, akiknek java részét visszaengedtem
a vízbe. A család szerette a halat, főztem is sokat, de csak a
szükségleteinknek megfelelően
vittem haza.

Ezúttal 25 főre főztem, összesen 17 kg halból. A jó halászlének
nincs különösebb titka, talán a
mértékletesség. Semmit nem szabad eltúlozni, sem a túl sok hagyma, sem a túl sok paprika, a túl
sok ízesítő nem tesz jót a lének. 1
kg halhoz maximum 15–20 dkg
hagymát szoktam számolni, és
1,3 liter vizet. Mindig teszek a lébe erős paprikát, fokhagymát és
borsot. A többi már csak jó hal és
jó paprika kérdése.
Karádi Péter-1. helyezett
– Nálam a halászlé gyárilag
ilyen, mindig így főzöm, nagyjából ugyanebben a minőségben.
Ez ízlik nekem, a családnak, a barátoknak.

Repülőnap 2017

ség jóvoltából haditechnikai eszközöket, hatástalanított fegyvereket nézhettek meg, foghattak kézbe az érdeklődők, és meg kell
mondjam, a vonzódás a fegyverekhez nagyon is látható volt, hatalmas tömegeket mozgatott meg.
A levegőben volt drón bemutató,
repültek vitorlázó gépek, helikopterek, volt kötelékrepülés, és még
számos látványosság. A rendezvény vendége volt Veres Zoltán
műrepülő Európa- és világbajnok,
Tökölről eljött Szakács Gábor őrnagy egy L29-es sugárhajtású vadászgéppel, a Delfinnel, amit látni
leszállás-felszálás, repülés közben
valami egészen más élmény…
Láthattuk 1947-ből az idősebb
Rubik Ernő által tervezett Kánya
gépet, és elhoztuk a Li-2-t is, a
második világháború utáni polgári légi közlekedés első gépét.
Egész nap –elérhető áron- lehetett
repülni, sokaknak első repülős élménye adatott meg ezen a napon.

B

aracs-Kisapostag-Dunaföldvár, és újabban Rácalmás fogott össze az 5. Repülőnap rendezvényének megszervezésében. A rendezvény igazi családi nap lett földön és levegőben, és pontosan az is volt a cél,
hogy minden korosztály megtalálja a neki való programot a sok
között. Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere számolt be a
rendezvényről.
Baksay Erika
– Mi történt a földön, és mi a
levegőben?
– A földön fellépett Dunaföldvárról az Ördögszekér, a Zsigec
és Löfan mazsorett csoport. Volt
kirakodó vásár, lacikonyha, habparti a földvári tűzoltók jóvoltából, veterán és rallye autók bemutatója. A Honvédség és a Rendőr-

A jó halászlé az arányokon dől
el, de ez nem meglepő. Most 16
literes bográcsban főztem, amelybe 4–5 kg apróhalból készült
alaplé került, ehhez jött 5 kg filé-

zett vagy patkóra vágott hal. Ami
még belekerült, az a szokásos, de
arra vigyázok, hogy a lé ne legyen
túl sűrű, mert nem szeretem, ha
megáll benne a kanál. v

A Repülőnap óriási látványosság, és ahhoz képest, hogy a felvonuló technika mennyire zabálja
a benzint, szűk költségvetésű,
nagyjából 3 millió forintból kihozható. A rendezvény látogatottságából is kiderül, hogy az embe-

rek komolyan érdeklődnek a technika, a repülés és a fegyverek
iránt is. A Repülőnap egyre inkább kinövi magát, már Rácalmás
is csatlakozott a rendezőkhöz, és
reméljük, jövőre Dunaújváros is
megteszi ezt. v

Elkészült a Kertbarátok honlapja

L

ehet, hogy a Dunaföldvári
Kertbarátok Városvédő
Egyesülete nem a legfiatalabb
átlag életkorú civil szervezet Dunaföldváron, de, hogy halad a
korral, az biztos. Ezt bizonyítja a
csoport nemrégiben elkészült
honlapja, ami amellett, hogy
roppant informatív, még tetszetős és praktikusan kezelhető is.
Lipták Tamás, a csoport vezetője,
és Rabi Zsolt, a honlap készítője
mutatta be az újdonságot.
Baksay Erika

– Amikor 2014-ben a kertbarátok vezetője lettem, két fő célt fogalmaztam meg – mondta Lipták
Tamás. – Egyfelől megtartani a
hagyományokat, másfelől újítani,
ahol csak lehet. Ennek egyik következménye a honlap, amelyet
Rabi Zsolt informatikus, a kertbarátok ifjú tagja hozott össze, szerintem nagyon átgondoltan és alaposan.
A honlap tartalmának feltöltése
folyamatos. De már most megta-
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lálható rajta minden fontos adat
és esemény, egy könnyen áttekinthető, korszerű felületen. Az
elmúlt 40 év az, ami még nem került fel teljes terjedelmében az oldalra: fotók, videók, cikkek, riportok, úti beszámolók, vagyis
rengeteg archív anyag.
– A honlapot a Wix weboldal
készítővel hoztam létre – mondta
Rabi Zsolt – amihez nem kell professzionális tudás, mert sokoldalú
és okos program.
– Pedig neked megvan a tudásod hozzá, hiszen mérnök-informatikus vagy. Hogy kerültél Dunaföldvárra?
– Szegeden végeztem, és itt ismerkedtem meg a párommal,
Melindával, aki dunaföldvári.
Egyelőre szabadúszóként próbálok érvényesülni, próbálom meglátni azt a lehetőséget, amellyel
valamilyen hasznos tevékenységet tudnék Dunaföldváron elindítani.
A kertbarátokhoz Tamás szervezett be, a párommal együtt, ►

Prt -ldaa
► de minden szervezetnek szívesen segítünk, amely a város érdekeit szolgálja.
– Milyen kötődésed van a növényekhez, a kertészkedéshez?
– Az érdeklődés nagyobb bennem, mint amennyi gyakorlatom
lenne, de a családomtól azért
nem idegen a kertművelés. A
kertbarátok hasznos és közösségépítő tevékenységet végeznek, és
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ez tetszik nekem. És mindjárt lett
is feladatom: a honlap elkészítése.
Ez nem is technikai értelemben
volt nehéz feladat, inkább rengeteg időt igényelt: a Gyógyító kert
című kötetből, a facebookról, a
Part-Oldalak
archívumából,
egyéb forrásból előbányászni az
információkat. Ezzel a munkával
folyamatosan haladunk, és a hon-

lapot az igények szerint fogjuk
finomítgatni.
Egyelőre tart a próbaüzem, különböző módszerekkel próbáljuk
rávenni a google keresőmotorjait,
hogy vegyék észre a honlapunkat,
és a találatok között sorolják előre.
(Megjegyzés: nekem a Kertbarátok honlapját a google az 5. helyen
dobta ki, ami nem rossz…) v

Rendőrségi hírek
Közlekedés:

Az elmúlt időszakban többször említett, és közlekedési
ellenőrzések során tapasztalt
hiányosságok, szabálysértések
sajnálatos módon továbbra is
előfordulnak. A passzív biztonsági eszközök használatának hiánya, a kötelező biztosítás hiánya, a kanyarodás és
más közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése a jellemző probléma a közlekedők részéről.
A fentiekre tekintettel továbbra is fokozottan fogjuk ellenőrizni és szankcionálni a szabálysértéseket, különösen fókuszálva a motorkerékpárosokra
és a kerékpárosokra.

Tulajdon elleni
szabálysértés:
A fokozott külterületi rendőri
jelenlét is meghozta az eredményét. Kollégáim intézkedtek és
eljárás alá vontak több személyt
falopások, mezei lopások elkövetése kapcsán.

Felhívom a külterületen közlekedők, tevékenykedők figyelmét arra, hogy amennyiben idegen személyeket, gépkocsit
vagy szabálysértőt, bűncselekményt elkövetőt észlel, haladéktalanul értesítse hatóságunkat.

Bűnügy:
Továbbra is történnek kisebb
értékre elkövetett lopások az illetékességi területünkön, melyek esetében kollégáim több
esetben is felderítették az elkövetőket, megkerültek az eltulajdonított értékek, így gázpalack,
telefon, kerékpár.
Sajnálatos módon sokszor írtunk már róla, hogy több esetben
rendeltünk el közterületen elkövetett garázdaság, testi sértés miatt nyomozást. Ezen esetekben
gyakran szerepet játszott az alkohol is. A figyelmeztetések ellenére az elmúlt időszakban három esetben következett be testi
sértés, melyben nyomozást rendeltünk el és az ügyet vádemelési javaslattal fejeztük be. v
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Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390 Ft/kg, kutyatápok már
199 Ft/ kg-os áron kaphatók. Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák. Eukanuba szuper-prémium minőségű tápok széles választékával várjuk vásárlóinkat.
Kullancs és bolha szezonban védje kedvenceit a
nyolc hónapos védettséget nyújtó
Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök kaphatók.
Mega menü horgászatra is!
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200
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Művelődési
ház
Nyári programok
Augusztus 20. vasárnap
SZENT ISTVÁN NAP
XX. ORSZÁGOS HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY
10:00 Ünnepi szentmise és istentiszteletek
11:00 Ünnepi műsor, új kenyér
megáldása és koszorúzás a
Szent István szobornál
14:30–19:00 Légi bemutató,
habparti, helyi csoportok műsora, koncert
19:00 Vastag Csaba koncert
21:00 Tűzijáték
21:30 DJ parti
Augusztus 25. péntek
FÖLDVÁRI LAKODALOM
táncjáték a Dunaföldvári Vár
szabadtéri színpadán
Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesület
Szeptember 23–24.
SZÜRETI FESZTIVÁL
» Operett és musicalest
» Szüret ízei főzőverseny
» Szüreti felvonulás
» LÖFAN mazsorett műsora
» Néptánc gála
» Rúzsa Magdi koncert
DUNAFÖLDVÁRI VÁR
Nyitva tartás:
2017. április 1-től – 2017. október 29-ig
Kedd–vasárnap 10:00–18:00
Hétfő szünnap
Kiállítások a Vártoronyban
Vak Bottyán emlékezete
„Rózsalevél, felkap a szél...”
Sárdy János emlékkiállítás
„40 éve vár a Vár”
Kiállítások a Fafaragó
Galériában
Mesebeli Afrika – Magyar
László nyomában
Megkötöm lovamat – 20 éves
a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület
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Maratoni röplabda torna

K

ét napot is érintő maratoni röplabda tornára került sor június 15–16-án a gimnázium tornatermében.
Szabados Sámuel
Vicsik Boglárka főszervező és
stábja hetekkel előtte megkezdte
a szervezést. Újságban, plakátokon, interneten lehetett értesülni
az eseményről, melyet a Magyar
László Gimnázium, a Duna Túra
Egyesület és a helyi amatőr röplabda csapat közösen szervezett.
Pénteken este hat órától szombaton 12 óráig zajlottak a mérkőzések. A csapatok 25-ös körmérkőzéseket játszottak egymással. Az
összeállításokat illetően szigorú
megkötések nem voltak. Volt, aki
két gárdában is pályára lépett. A
rendezők célja az volt, hogy este
hattól másnap délig folyamatosan
játsszanak a csapatok. Természetesen az eredményeket is számon
tartották. Győztest nem hirdettek,
itt tényleg a részvétel volt a fontos. A csapatok azért számolgatták, hogy hány győztes és vesztes
meccsük volt. A házigazdák mellett madocsai és dunaújvárosi alakulatok voltak a résztvevők.
Nyolc csapatban kb. 90 játékos
töltött hosszabb, rövidebb időt a
pályán. Az étkezést ki–ki maga
oldotta meg. A menü általában
szendvics és ásványvíz volt. A pihenés lehetőségét a terem tornaszőnyegei biztosították. Néhányan több órát is tudtak aludni.

Kajtony Krisztina testnevelő
tanár a dunaújvárosi Széchenyi
gimnázium diákjaiból állított öszsze két gárdát. Az újságból értesült a rendezvényről. Mivel a tanév már véget ért, nem volt könnyű
mozgósítani a fiatalokat, de aki
eljött, szerinte nem bánta meg.
Náluk a gimnáziumban a röplabda sport most kezd népszerűvé
válni. Ősszel szeretnének a diákolimpián is indulni. Ez a torna felkészülésnek kiválóan megfelelt.
Ha lesz folytatás, jövőre is szívesen eljönnek.
Pataki László, a földváriak
egyik erőssége a munkából érkezett a csarnokba. Mint mondotta,
gyerekkorától szeret sportolni,
mozogni. Év közben is gyakran
bejár a gimibe esténként az
amatőr csapattal, sőt néha Madocsára is átmennek vendégjátékra.
A csapat gerincét főleg a volt
gimnazisták alkotják, hiszen valamikor nagyon színvonalas volt a
gimnáziumi röplabda, többször
nyertek megyei diákolimpiát. Ő
már az idősebb generáció tagjának számít és bizony nagyon elfáradt, ezért kénytelen volt hazasietni, aludni egy pár órát, hogy
utána ismét újult erővel folytassa
a játékot.
A szervezők sikeresnek tartották a próbálkozást. Vicsik Boglárka szerint várakozáson felüli volt
az érdeklődés, és a résztvevők
egyhangú kérésére jövőre is megrendezik a tornát. v

Továbbra is népszerű a nyári
úszótanfolyam

M

ár 36 éve, hogy
Rostási Nándor
testnevelő tanár nyaranta
úszótanfolyamokat szervez,
nem ritkán kettőt is. Idén is népes, 24 fős gárda vágott neki a
kéthetes tréningnek.
Szabados Sámuel
A korösszetétel igen vegyes
volt. Az 5–14 év közti korosztály képviseltette magát. Több
szülő mosolyogva köszöntötte
Öcsi bácsit, hiszen nála tanult
meg úszni, s most csemetéjét
hozta a tanfolyamra. Két csoportban került sor a foglalkozásokra. A kezdőknél az első lépés
a vízhez való szoktatás volt.
Akadt, aki be sem akart menni a
medencébe. Trükkös játékokkal
ismerkedtek a vízzel a fiatalok.
Külön technikát igényelt a víz
alá merülés gyakorlása, a légzéstechnika elsajátítása, a karmunka, lábak mozgása. A tanfolyam végén a nagy többség métereket úszott önállóan.

Csoportgyőzelem
a svédországi
foci tornán

M

ásodszor vett részt
a Holler UNFC U
14-es korosztályos csapata a
Svédországban rendezett Gothia
Kupán. A foci torna a világ egyik
legnagyobb ifjúsági labdarúgó
tornája. A világ 92 országából
1470 csapat vett részt rajta. A
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A haladó csoport tagjai már
valamilyen szinten tudnak úszni. Náluk a technikát kellett
csiszolni. A mell, a hát és a
gyorsúszás tökéletesítése volt a
feladat. Rostási Nándor óriási
rutinnal és nagyszerű pedagógiai érzékkel irányította a
húszegynéhány fiatalt. A vakmerőbbeket vissza kellett fognia, a félénkek biztatásra szorultak. Elmondása szerint az időjárás szokásos módon azért átírta
a tervezett programokat. Háromszor is esőszünetet kellett
tartani. A zárás időpontja így
kissé csúszott. Július 3-án került
sor az ünnepélyes bemutatóra,
ahol a szülők, hozzátartozók
előtt adtak számot a gyerekek
úszó tudásukról. Többen is jelezték, hogy jövőre is szeretnének részt venni a tanfolyamon.
A nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 7-én is indul
újabb foglalkozás. Jelentkezni
reggel hét órakor a városi strand
portáján lehet. v

számok önmagukban is jelzik a
torna méreteit.
Szabados Sámuel
A göteborgi ünnepélyes megnyitón a földvári fiúk képviselték
Magyarországot. Nemzeti színű
zászló alatt, piros, fehér, zöld jelképeket magukra öltve vonultak
el a dísztribün előtt. A négycsapatos csoportkörben egy izlandi és
két svéd gárdával mérkőztek. A
körmérkőzések során mindhárom
mérkőzését magabiztosan nyerte
csapatunk, csoportelsőként ►
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Biztos
állást
keres?

Pályázati felhívás

D

unaföldvár Város Önkormányzata pályázatot
hirdet 2 fő részére Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhely elnyerésére.

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet várja leendő dolgozóit. Ha elmúlt 18 éves,
érettségizett, és szeretne a
hivatásos állomány tagja
lenni, jelentkezzen a körletfelügyelői, vagy egyéb meghirdetett álláshelyünkre.
Az intézet solti objektumába a 2017-ben épülő új
körletrészre várjuk azon leendő kollégáinkat, akik
megfelelnek a fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon.
Az intézetet a jelentkezőknek bemutatjuk, így megismerkedhetnek e speciális
környezettel is.
A rendvédelmi szerveknél
egyedülálló módon 6,5 hónapos kiképzést a jelentkező
nem, mint tanuló, hanem
mint a bv. szerv szolgálati viszonnyal rendelkező tagja
végezheti el, ami alatt már
fizetés is jár.

► jutott tovább. Az egyenes ági

kiesési rendszerben szintén svéd
csapat lett az ellenfél. A sorozatmérkőzések sokat kivettek fiainkból, ezen a találkozón már érezni
lehetett, hogy kezdenek fáradni.
Szoros mérkőzésen végül vereséggel zártuk a tornát. A fiúk viszont sok élménnyel és jelentős
nemzetközi tapasztalattal gazdagodtak.
Az U 14-es korosztály bajnoki
szereplésével viszont sporttörténelmet írt. Az NB II-es bajnokságban bronzérmesek lettek, neves
fővárosi egyletek fiataljait megelőzve. Érmet a Nemzeti Bajnokságban dunaföldvári focicsapat
még nem nyert. Szép volt fiúk!
A többi korosztály számára is
mozgalmasan telik a nyár. Két hét
pihenő után edzőtáborba vonultak

Horváth Zsolt, �olgármester
Pályázók köre:
A pályázaton azok a Dunaföldvár Város Önkormányzatának illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hallgatók vehetnek részt, akik a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatán
hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és kollégiumi férőhelyet
nem nyertek el.
A pályázat részeként benyújtandó kötelező mellékletek:
• Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
• Igazolás a hallgatói jogviszonyról (első éves esetén
határozat a sikeres felvételről)
• Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők jövedelméről
• Vagyonnyilatkozat kitöltése
• Lakcímigazolás, mely kérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási
a fiatalok. Reggel nyolctól késő
délutánig tartottak a foglalkozások, melyek a nyár hangulatához
illően természetesen lazák, kötetlenek, inkább játékosak voltak.
Az sem véletlen, hogy a nap nagy
részét a strandon töltötték, a medencében illetve a füves területen.
Ebéd után időnként a focipályát is
igénybe vették egymás közti
meccseket vívva. A táborozók
számára nagy élmény volt Böde
Dániel válogatott labdarúgó látogatása. A madocsai származású
fradi csatár élményeiről beszélt,
de elmondta azt is, hogy fiatal korában gyakran járt városunkban,
földvári haverjai is vannak. Az
edzőtábor után kemény alapozás
vár a focipalántákra, majd augusztus közepétől indulnak a korosztályos bajnoki mérkőzések. v
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Hivatalánál (Kormányablak, Kossuth L. u. 2.)
• A 2016/2017. tanév második félévének tanulmányi
eredményéről igazolás
A pályázati adatlap és a vagyonnyilatkozat nyomtatványok a www.dunafoldvar.hu internetes oldalról letölthetőek, illetve személyesen átvehetőek a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában.
A pályázat benyújtásának
módja és határideje:
A pályázatot papíralapon a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) 1. számú irodájába
kell benyújtani.
Benyújtási határidő: 2017.
augusztus 16.
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el. A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A Bizottság döntése
ellen fellebbezés nem nyújtható be. v

Part-Oldalak
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