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Szeretettel meghívjuk rendezvénysorozatunk következő programjára!

2018. június 27. 17 órakor a Művelődési Házban

Hátrányos helyzetű vagyok, mert
fogyatékkal élek, fogyatékost ápolok

A részvétel díjtalan!

Fotó: Kovács Eleonóra, kommunikációs referens, Babits Mihály Kulturális Központ

Dr. Baráthné Peterovicz Ágnes előadása
Az előadás után kötetlen beszélgetés az előadóval, valamint szakértő 
segít a juttatások igényléséhez és válaszol a speciális kérdésekre!
Újraélesztési bemutató hivatásos szakértők közreműködésével!

Tolna megye igen gazdag nép-
művészete ellenére tavaly az 
egész megyében egyetlen népdal-
éneklési versenyt sem rendeztek. 
Ezért kiemelten nagy öröm, hogy 
több éves szünet után a Babits 
Mihály Kulturális Központ magá-
ra vállalta, hogy 2018-ban – Bo-
gár István emlékére – megrendezi 
Tolna megyében a „Cinege” nép-

daléneklési verseny fordulóit. A 
jelentkezések száma végül felül-
múlta az előzetes várakozást, hi-
szen 37 Tolna megyei településről 
45 egyéni és 43 csoportos neve-
zés érkezett, ami összesen 489 fő 
résztvevőt jelentett. A vetélkedő 
három elődöntőjének február 23-
án és 26-án Szekszárd, illetve 
március 24-én Tamási adott ott-

hont. A döntőt május 5-én, Szek-
szárdon a Babits Mihály Kulturá-
lis Központban rendezték. Duna-
földvárról három egyéni jelentke-
ző és két csoport nevezett a ver-
senyre. Az általános iskolások kö-
zül Klementisz Kitti (4. osztály) 
és Mezei Péter (6. osztály) indult 
szóló kategóriában, míg Fafka Jú-
lia (8. osztály) a gimnázium tanu-

lójaként vett részt a megmérette-
tésen. Búgó vadgalambok néven 
indult egy 5. osztályos általános 
iskolai csoport is Dunaföldvárról, 
a tagjai Bognár Krisztina, Klop-
csik Kleopátra és Puskás Andrea 
voltak. Rezgő-rezedák néven a 
zeneiskolások is képviseltették 
magukat. Ők egyébként a Magyar 
László Gimnázium 7. osztályos 
tanulói: Bognár Annamária, Ha-
darics Lívia, Varga Barbara és 
Vass Erzsébet. A résztvevőknek 
magyar vagy magyarországi nem-
zetiségi népdalt kellett előadniuk. 
A verseny színvonalát az is emel-
te, hogy a megyei minősítés mel-
lett a Magyar Kórusok és Zeneka-
rok Országos Szövetségének az 
országos minősítését is haza vi-
hették a versenyzők. Ezen kívül a 
gyermek és az ifjúsági korosztály 
legjobbjai a „Tiszán innen, Dunán 
túl”elnevezésű országos népzenei 
versenyre juthattak tovább. 

Az eredmények sokrétűsége 
miatt táblázatos formában látha-
tóak az elért sikerek. Szívből gra-
tulálunk énekeseknek és pedagó-
gusoknak egyaránt! «

Név Felkészítő pedagógus Elődöntő minősítés Döntő minősítés
Klementisz Kitti Telekiné Rábai Melinda arany minősítés

KÓTA: térségi dicséretes
kiemelt arany
KÓTA: Aranypáva-díj

Fa� a Júlia Gelencsér Irén kiemelt arany minősítés
KÓTA: térségi kiváló

kiemelt arany
KÓTA: Aranypáva-díj 
Továbbjutott a „Tiszán 
innen-Dunán túl…”
Országos Népdaléneklési 
Versenyre

Rezgő-Rezedák énekcsoport Telekiné Rábai Melinda arany minősítés
KÓTA: térségi kiváló 

arany
KÓTA: országos arany 
minősítés

Mezei Péter Botka Nóra bronz minősítés
KÓTA: térségi megfelelt 

 

Búgó Vadgalambok Botka Nóra ezüst minősítés
KÓTA: térségi dicséretes
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Több éves hagyomány már a Paksi 
Rendőrkapitányság életében, hogy 
Szent György, a rendőrség védő-
szentjének napja környékén megvá-
lasztják az év rendőrét Pakson és a 
két őrsön, Dunaföldváron és Nagy-
dorogon. Ez évben a dunaföldvári 
őrs tagjai Vörös István Ádám főtör-
zsőrmesterre szavaztak. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A kitüntetettet meglepte kolle-
gái döntése, nemigen számított 
rá, de nagy örömmel fogadta. A 
címet először kapta meg. Tíz éve 
dolgozik a földvári őrsön, elő-
ször járőrként, majd az utóbbi 

években a bűnügyi csoport tagja 
lett. Jól érzi magát Dunaföldvá-
ron. Itt kezdte a pályáját. Össze-
tartó közösség, segítőkészek a 
kollegák elmondása szerint. So-
kat tanult idősebb kollegáitól, 
parancsnokaitól. Az elismerés 
birtokában a jövőben igyekszik 
munkáját ennek szellemében vé-
gezni. 

Kulcsár Szabolcs őrsparancs-
nok a választás demokratikus jel-
legét hangsúlyozta, ahol minden-
ki, így ő is egyetlen szavazattal 
rendelkezett. Szerinte jó kezekbe 
került az elismerés. István itt 
kezdte pályafutását és tudatos, 

precíz munkájával lépett előre fo-
kozatosan a ranglétrán. A pa-
rancsnok István erényei közt 
emelte ki az emberiességét, kö-
zösségszervező munkáját és meg-
bízhatóságát. 

Dr.Kuti István, a Paksi Rendőr-
kapitányság vezetője ismeri és fi-
gyelemmel kíséri beosztottjai 

munkáját.  Úgy érzi, hogy a dön-
tés reális. István megérdemli az 
elismerést. Fontosnak tartja, hogy 
tapasztalatai szerint a díjnak van 
értéke, rangja az állomány köré-
ben, motiváló erővé válhat. A dí-
jat május 10-én, Madocsán adták 
át a művelődési házban kis ün-
nepség keretei közt. «

Vörös István Ádámot választották 
idén az év rendőrévé

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-testü-
lete május 15-én tartotta soros ülé-
sét, melynek napirendjén 27 nyilvá-
nos ülésen tárgyalandó téma szere-
pelt.

 » BAKSAY ERIKA 

Az első napirendben a képvi-
selők beszámolót fogadtak el a 
lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról, majd elfogadták a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló átfo-
gó értékelést, illetve a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alap-
szolgáltatási Központ 2017. évi 
munkájáról szóló beszámolót. Ez-
után a képviselő-testület megtár-
gyalta a Dunaföldvári Dunaparti 
Idegenforgalmi Kft. 2017. évi be-
számolóját, majd a beszámolót 
117.025.000 Ft mérlegfőösszeg-
gel, 488.000 Ft nyereséggel elfo-
gadta, ahogy a cég 2018-as évi 
Üzleti Tervét is.

A következő napirendben a tes-
tület az óvoda és bölcsőde műkö-
désével kapcsolatos intézkedése-
ket hozott. Eszerint a Dunaföldvá-
ri Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és 
Konyha számára a 2018/2019. ne-
velési évre 11 óvodai csoport indí-
tását engedélyezi. Az egy csoport-
ba beíratható maximális gyermek-

létszámot 30 főben állapítja meg. 
Ezzel párhuzamosan a testület a 
Kossuth Lajos utca 19–23/B. szám 
alatti (Varázskert Bölcsőde épüle-
tében működő) óvodai telephelyet 
2018. július 31. napjával megszün-
teti. A testület a Dunaföldvári Esz-
terlánc Óvoda, Bölcsőde és Kony-
ha Varázskert Bölcsődéjében a 
2018/2019-es nevelési évtől 3 
bölcsődei csoport indítását enge-
délyezi. A csoportlétszámot 3x14 
főben, a bölcsődei összlétszámot 
42 főben állapítja meg, a 11. óvo-
dai csoportot a Kossuth Lajos utca 
4. szám alatti (volt óvoda) épület-
ben helyezi el. A testület az alábbi-
ak szerint módosítja az egyes fela-
dat ellátási helyenként felvehető 
maximális gyermeklétszámot: Jó-
kai utca – 110 fő, József tér – 75 
fő, Iskola utca – 75 fő, Kossuth 
utca – 30 fő. Az intézkedésekkel 
egy időben a testület az óvodai 
körzethatárokat is módosította.

A hetedik napirendben a képvi-
selők elfogadták a Napsugár Idő-
sek Otthona intézmény Alapító 
Okiratának módosító okiratát és az 
egységes szerkezetbe foglalt Ala-
pító Okiratát, ahogy a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alap-
szolgáltatási Központ Szakmai 
Programját, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is. A kép-
viselők elfogadták Jákli Viktor 
képviselői tiszteletdíjának civil 
szervezetek számára történő fel-

ajánlását, majd a helyi Málta hasz-
nálatába adták 2018. június 01. 
napjától 15 év határozott időre a 
Templom utca 32. szám alatti épü-
let vizesblokkal felszerelt szár-
nyát. A Málta bérleti díjat csak az 
oktatási célú helyiségek után fizet 
(havi bruttó 100 ezer Ft-ot), vi-
szont 12 millió Ft értékben érték-
növelő beruházást szándékozik 
végezni, melyet az önkormányzat 
a bérleti díjban jóváír. Az épület 
fenntartásának költségeit a Málta 
fizeti. A Málta tevékenységének 
(szerződés kötéskori tevékenysé-
gek: Tanoda, önkéntes csoport, tá-
mogató szolgálat, raktár) 15 év le-
járta előtti felhagyása esetén az 
ingatlan használati jogviszony 
megszűnik a 15 év lejárta előtt.

A következő napirendben a tes-
tület úgy döntött, hogy „Pincék, 
üregek veszély-elhárítási munkái 
Dunaföldvár közigazgatási terüle-
tén” tárgyú keretszerződést köt 
Dunaföldvár közigazgatási terüle-
tén a pincék, üregek veszély-elhá-
rítási munkáira a Habbeton Kft-
vel. Ezután a testület úgy döntött, 
hogy a Dunaföldvár, Tó utca és 
Puskás utca között, a Templom 
utca Mély út és Hősök tere által 
határolt illetve a Hunyadi parkban 
levő területekre vonatkozó Helyi 
Építési Szabályzatról szóló rende-
let módosítására vonatkozó eljá-
rást elindítja. A testület döntése 
értelmében a Baross dűlő vasútál-

lomás felőli oldalon kiépítteti a 
közvilágítási hálózatot az elké-
szült tervek alapján, a kivitelezés-
sel megbízza a Pinto Bt-t, bizto-
sítja a kivitelezéshez szükséges 
nettó 1.403.682 Ft + Áfa, azaz 
bruttó 1.782.676 Ft-ot a város 
2018. évi költségvetésében sze-
replő tartalék keret terhére. 

A következő napirendben a tes-
tület a „Dunaföldvár, Rákóczi u. 
8. épület felújítása” elnevezésű 
építési munkák kivitelezésével 
megbízza a Földvár Terv Kft-t, 
összesen 107.196.094 Ft (bruttó 
136.139.039 Ft) költségvetéssel, 
melyből 60 millió Ft-ot a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány biztosít, a „Könyvek és 
Kultúra Háza Dunaföldvár, Rákó-
czi u. 8. szám alatti ingatlan fel-
újítása” című pályázati anyagra. 

Ezután a testület a „Dunaföld-
vár Város Önkormányzat Iskola 
és Óvoda épületeinek energetikai 
fejlesztésére kiírt pályázatra a 
Földvár Terv Kft. ajánlatát elfo-
gadta, összesen bruttó 100 millió 
Ft értékben, melyhez az önkor-
mányzat saját forrásból 30 millió 
Ft-ot biztosít. 

A következőkben a testület köz-
beszerzés indításáról döntött a 
„Dunaföldvár 0114/1 hrsz-ú út 
korszerűsítése a Pannónia Ethanol 
Zrt. bejáratától a Cargill Zrt. bejá-
ratáig” tárgyú építési beruházásra 
vonatkozóan. Támogatta a ►
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könyvtár és művelődési ház 
támogatási kérelmét a települési 
könyvtárak szakmai eszközfej-
lesztése, korszerűsítése támogatá-
sára kiírt pályázat benyújtására, 
majd arról döntött, hogy a Duna-
földvár, Mély u. végében, a duna-
földvári 220 hrsz-ú közterületen 
lévő fa szerkezetű csónakház to-
vábbi fennmaradását nem biztosít-

ja, azt ki kell üríteni és el kell bon-
tani, 2018. november 30-ig.

Az önkormányzat nem rendel 
el forgalomkorlátozást a Temp-
lom utcában, a Fehérvári utcán 
viszont 2 db aszfalt és 1 db térkő 
burkolatú fekvőrendőrt építtet az 
elbontott műanyag forgalomcsil-
lapító küszöbök helyére. A testü-
let a Hagyományőrző Íjászok Du-

naföldvári Egyletének a II. Ha-
gyományőrző és Íjász tábor meg-
rendezéséhez 100.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt, 
engedélyezi a Hoffmann kávézó 
teraszának áthelyezését, majd tá-
mogatta a Dunaföldvári Ördög-
szekér Táncegyesület kérelmét, 
és részükre a III. Antanténusz 
Gyermek és Néptáncfesztivál 

megrendezéséhez 250.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a civil szervezetek számára 
fenntartott tartalék keret terhére.

Végül a testület a Kálvária tám-
falán kialakítandó „Dunaföldvár” 
felirat elkészítésével megbízta az 
Aztakeservit Értékőr Egyesületet, 
470 ezer Ft értékben, majd lakos-
sági kérelmeket bírált el. «

Előbb csak jópofa játéknak tűnt, ér-
dekes volt irányítani, fényképeket 
készíteni a szomszéd kertjéről, má-
ra viszont a felhasználhatósága jó-
val szélesebb körű, a lehetőségei-
nek még csak nem is látszik a hatá-
ra. Lehet távirányítós, de repülhet 
saját szenzorokkal is. Lehet pár ezer 
forintos játék, de sokmilliós harcá-
szati egység is. Ehhez mérten a dró-
nok használatát ma már törvények 
szabályozzák, így akkor is, ha azt a 
lakosság szolgálatába igyekszik állí-
tani… például a polgárőrség. A me-
gyei polgárőrség által vásárolt 
drónról és a vele kapcsolatos ter-
vekről Széles János, a megyei elnök 
számolt be televíziónknak. 

 » BAKSAY ERIKA

– Honnan származik az ötlet?
– Fogalmam sincs, valahol va-

lakik beszélgettek róla, aztán szö-
get ütött a fejünkben, utána néz-
tünk, és úgy tűnt, ezzel a techni-
kai eszközzel jobbá tehetjük a 
polgárőrség munkáját, hatéko-
nyabb munkát tudunk vele végez-
ni olyan területeken, ahol a gép-
kocsi perspektívája nem a leg-
megfelelőbb. 

Amennyire én tudom, a rendőr-
ség és a katasztrófavédelem ren-
delkezik már drónokkal, és más 
megyék is gondolkoznak drónok 
vásárlásán. A polgárőrség emberi 
erőforrásai megfelelőek, gépjár-
művel megfelelően fel vagyunk 
szerelve, a drón lehet az az új esz-
köz, amivel kitágíthatjuk a látó-
körünket, a szó szoros értelmé-
ben. 

– Ki fogja kezelni? Ki ért hozzá?
– Nekem nem sok lövésem van 

a drónokhoz, annyi, hogy értem, 
mit csinálnak. De vannak itt fiata-
lok, akikhez közel áll ez a tudás, ez 
a világ. Egyelőre 2–3 ember fogja 
irányítani a működését, ők el is 
végzik az ehhez szükséges tanfo-
lyamot. A technikai tudás mellett 
nem kevés jogszabálynak is meg 
kell majd felelni, és szekérderék-
nyi hivatalos papírt összeszedni, 
légtérengedélytől kezdve ki tudja, 
milyen engedélyekig. Kamera is 
lesz a drónon, természetesen, ami 
megint másfajta engedélyeket igé-
nyel. Drón pár tízezer forintért is 
lehet már venni, de a mi céljaink-
nak megfelelő alapgép nagyjából 
800 ezer forint, és ugyanennyibe 

Drón a polgárőrség szolgálatában

Településünk egyik nagyvállalkozó-
ja a GOF Kft. Ismerjük mind, a ma-
lom, a Reiter közben. Kevesen tud-
ják viszont, hogy a cég a malomipari 
termékek gyártásánál szélesebb te-
vékenységi körben dolgozik. Mind-
járt a neve mutatja ezt: "GOF HUN-
GARY" Gabona-, Olajos és Fehér-
je-növények Termelését Koordináló 
Korlátolt Felelősségű Társaság. A 
cég alakulásakor az alapelképzelés 
az volt, hogy a bizonytalan mező-
gazdasági helyzetben segítse a ter-
melőket. A kft. tulajdonosai termő-
földdel rendelkező termelők vagy 
gazdasági társaságok. A társaság fő 
tevékenysége egyrészről az inputa-
nyagok (vetőmagok, műtrágyák, 
stb.) beszerzése, másrészről a meg-
termelt termények értékesítése, il-
letve a termények feldolgozása. A 
GOF Kft. partnertalálkozóján Lengyel 
Tamással, a Dunaföldvári Malom 
igazgatóhelyettesével, és Szurovcsák 
András tulajdonossal, ügyvezető 
igazgatóval beszélgettünk.

– Mi a célja a mostani összejö-
vetelnek?

– Szeretnénk teljes képet adni 
magunkról azok számára is, akik 
már partnereink, meg azok számá-
ra is, akik potenciális partnereink 

– mondja Lengyel Tamás. – Ismer-
nek már ugyan minket a helyi és 
környékbeli termelők, de most bő-
vültünk, mégpedig egy volt TIG 
raktárral, ahol 30 ezer tonna gabo-
nát tárolhatunk, korszerű gépek-
kel, 4 ember munkájával. Az aratá-
si szezonban bővített nyitva tartás-
sal, hétfőtől vasárnapig 6–20 óráig 
várjuk a beszállítóinkat. Tudjuk, a 
kombájn nem állhat meg, a gépnek 
mennie kell…

Ezen a mostani találkozón a láto-
gatók láthatják, milyen eszközök-
kel, gépekkel és módszerekkel tö-
rekszünk arra, hogy gördülékenyen 
és kiszámíthatóan folyjon a beszál-
lítás. Minden beszállító bármilyen 
járművét azonnal be tudjuk vizsgál-
ni automatikus mintavevőkkel, 
ahol is az eredményt azonnal tud-
juk, és pontosan, precízen tudunk 
elszámolni. Különböző tárolókban 
rakjuk le a különböző minőségű ga-
bonát, hiszen ugyanazzal a vető-
maggal, ugyanolyan munkamód-
szerrel más–más minőségű talajon 
eltérő minőségű búzát kapunk. 

– Mekkora a dunaföldvári ma-
lom termelékenysége?

– Az utóbbi 5 évben évi 45 ezer 
tonna búzát dolgozunk fel, 

Malom partnertalálkozó

kerül egy éjjel látó kamera is, ha 
teljesek akarunk lenni. A gép 7 km 
távolságra tud elrepülni, tehát 14 
km-es körben mozoghat. Kikerüli 
a tereptárgyakat, villanydrótot, fá-
kat. Olyat is lát, amit lentről nem 
vennénk észre. Iregszemcse jut er-
ről eszembe, meg az idős néni, akit 
annyian kerestek. Mint utóbb ki-
derült, két méterrel mentek el mel-
lette a keresők, mégsem látták meg 
a kukoricásban. A drón meglátta 
volna. 

– Hol lesz a székhelye ennek a 
drónnak?

– Jó lenne azt mondani, hogy 
Dunaföldváron, de sajnos nem 
csak a miénk… Egyelőre kitanul-
ják néhányan az irányítást, rendbe 
tesszük a papírügyeket, és a me-
gye más polgárőr szervezetei is 
igénybe vehetik a drónt. Ha bevá-
lik, ha be tudjuk illeszteni a tech-
nikai fegyvertárunkba, akkor to-
vábbi drónok vásárlását lehet fon-
tolgatni. «

►

►
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vagyis heti 1000–1250 tonnát, 
úgy, hogy évente van leállásunk, 
évi két karbantartásunk. Szeret-
nénk növelni a környékbeli felvá-
sárlók számát, illetve a gabona 
mennyiségét. A város 15–20 km-
es körzetében szeretnénk megál-
lapodásokat kötni a gazdákkal, 
amely szerint vetőmagot és nö-
vényvédő szereket biztosítunk, 
hiszen arra törekszünk, hogy 
egyenletes, megbízható minőségű 
gabonát kapjunk. Ez a termelőnek 
is érdeke, a feldolgozónak is ér-
deke. A cégünk alapgondolata an-
nak idején az volt, hogy résztulaj-
dont adunk a partnereinknek, és 
ez az alapelv nem változott. Érde-
mes velünk megállapodni.

– Milyen szerepet kap a GOF 
Kft. életében Dunaföldvár?

– A cégünk eredetileg mező-
gazdasági termények felvásárlá-
sával és értékesítésével foglalko-

zott – mondta Szurovcsák András 
–, a Dunaföldvári Malom bérbe 
vétele hirtelen támadt lehetőség 
volt. Ma az éves árbevételünknek 
nagyjából az ötöde, hatoda szár-
mazik Dunaföldvárról, 3,2 milli-
árd forint. Amúgy inkább Ke-
let-Magyarországon található a 
cég nagyobb része, Nyíregyházán 
a központja. 

– Hová szállít a cég?
– Az összes termékünknek 

nagyjából 70%-a magyarországi 
piacokra kerül, 30%-a exportra, 
azon belül is főként Olaszország-
ba. A termékskálánkban 5–6–7 
féle búzaliszt található, nem fel-
tétlenül az olcsó, multik által for-
galmazott típusok. Nagy a keres-
let, és szívesen is foglalkozunk 
speciális lisztekkel, sütőipari keve-
rékekkel, így például a paillasse 
kenyerek alapanyagával, vagy fa-
gyasztott terméket előállító auto-

mata gépsorokra szánt termékek-
kel. Célunk ezeknek a termékek-
nek a bővítése.

– Mi a cég jövőképe?
– Az alapításkor megfogalma-

zott céljaink nem változtak. Azt 
szeretnénk, ha a termelőink az 
általunk forgalmazott vetőma-
gokkal, növényvédő szerekkel 
dolgoznának, ez által megbízha-
tó minőséget termelnének. A 
megbízható minőség jó árat je-

lent, és lehetőséget arra, hogy a 
közösségünk része legyen rész-
tulajdonosként, ezzel is elősegít-
ve az iparág kiegyensúlyozott 
működését. 

Jövőre itt, Dunaföldváron 600 
milliós fejlesztést tervezünk spe-
ciális liszteket előállító termelés-
hez, Nyíregyházán pedig egy 
gluténmentes, zablisztet előállító 
üzemet létesítünk 1,3 milliárd fo-
rintból. «

Pünkösd hétfőjén rendezte meg az 
Evangélikus Egyházközség és a Sud-
ridom Hagyományőrző Egyesület a 
mára már hagyománnyá vált Evan-
gélikus családi napot. Ez alkalom-
mal pályázati keretből.

 » MAGYARI ÁKOS

A nap 9 órakor indult. Szend-
vics, aprósütemény és frissítők 
várták az érdeklődőket. Aki egész 
napra tervezett, annak kellett is az 
energia, mert sok program, játék 
és foglalkozás várt rá.

Egész nap népi fajátékok, ütős 
és labdajátékok, óriáscsúszda – 
nem pedig ugrálóvár (már ezt is 
tudom, mert a kettő nem ugyan-
az) – és arcfestés adott elfoglalt-
ságot az aprajának.

Reggeli után 10 órakor érkezett dr. 
Pécsi Rita neveléskutató, és feledhe-
tetlen előadást tartott még azoknak is, 
akik már többször hallották őt.

Forster Zoltán séf és „vérprofi” 
csapata kevéssel az előadást köve-
tően megkongatta az ebédre hívó 
fazekat. A résztvevőket már várta 

a terített asztal, majd a helyek el-
foglalása után már érkeztek is a 
levessel teli tálak. A gulyás „Iste-
ni” volt, a palacsinta kevés – ígé-
rem, hogy akinek kevés volt vagy 
egyáltalán nem jutott, azt később 
kárpótolni fogjuk! :–)

Ebéd után Mády Gabriella 
pointilista technikával, olajfesték-
kel, vászonra készült képeiből 
nyílt kiállítás az evangélikus 
templom kistermében. A kiállítást 
bárki megnézheti hétköznapokon 
előzetes bejelentkezés után vagy 
a vasárnapi istentisztelet alkalmá-
val. Mindkét esetben természete-
sen díjtalanul.

A megnyitó után dr. Shajahan 
Shaju, az indiai nagykövetség 
ayurvéda orvosa tartott egy rend-
kívüli előadást az ayurvéda 
gyógymódról.

A foglalkozás elérte célját! Azt 
hiszem, aki az evangélikus családi 
napot választotta ezen a napon, 
nem csalódott és egy kellemes, tar-
talmas családi és közösségi együtt-
lét élményével lett gazdagabb. «

A mennyek kapuja programsorozat

Családi nap 
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak ugyanazon a helyen”

Apostolok cselekedetei 2:1–2:4, Károlyi-biblia
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Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros

Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

100 éve ért véget az első világhábo-
rú. Az évforduló tiszteletére orszá-
gos pályázatot írtak ki a háborús 
emlékművek felújítására. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az 1920-as években az ország 
szinte minden településén készül-
tek világháborús emlékművek.  A 
kisebb falvakban emléktáblák, a 
nagyobb településeken kő-, vagy 
bronzszobrok. A Duna-parton álló 
helyi alkotás felújítási munkái má-
jus folyamán zajlottak. Oláh Szil-
veszter szobrász, restaurátor szá-
molt be a munkálatokról, melyek 
két fázisból álltak. Először a hibá-
kat javították ki, majd a hiányossá-
gokat pótolták, amely főleg he-
gesztő munka. A szobor viszony-
lag jó állapotban volt, a hibák javí-
tása nem jelentett nagy munkát. A 
tisztítás már sokkal munkaigénye-
sebb. A bronzon idővel patina, az-
az elszíneződés alakul ki, általában 
kékes, zöldes foltokban jelentke-
zik. Ez esetben centiről centire ha-
ladva kellett a tisztítást végezni. 

Egyszerű háztartási szereket hasz-
náltak, például szalmiákszeszt, 
szidolt. Műanyag kefékkel tisztí-
tották le a szobor egész felületét, 
ami nagy precizitást igényelt, nem 
maradhatott ki egy négyzetcenti-
méter sem. 

A művész szerint a dunaföldvá-
ri szobor remekmű, igazi művészi 
alkotás. Akár méreteit, vagy szín-
vonalát tekintve egyike a leg-
szebb hazai emlékműveknek. Az 
alkotó tökéletes élethűséggel áb-
rázolta a két harcoló katonabaj-
társ küzdelmét, melyet az arciz-

mok, a testrészek, a ruhagyűrődé-
sek igen életszerűen adnak vissza. 

A két világháború közt sok te-
hetséges szobrász tevékenykedett 
Magyarországon. Képzésük már 
főiskolai szintű volt. Kivitelezőt 
nem volt nehéz találni, a többi 
már pénz kérdése volt. 

Megdöbbentő, hogy a város 
mekkora összegeket szánt az ele-
settek tiszteletére. Oláh Vilmos 
szerint ezt a bronzszobrot napja-
inkban kb. 180 millió forintért ké-
szítené el egy rangosabb művész. 
Tiszteletet érdemel tehát az akko-
ri városvezetés. Az utókor felada-
ta, hogy becsben tartsa ezt a jeles 
alkotást. «

Megújul a hősi emlékmű

Az evangélikus egyházközség és a 
Sudridom Hagyományőrző Egyesület 
meghívására érkezett Dunaföldvár-
ra a családi nap előadójaként Dr. 
Shajahan Shaju, az indiai nagykö-
vetség ayurvédikus orvosa. Termé-
szetesen az ayurvédikus orvoslásról 
tartott előadást, nagy érdeklődés 
mellett. Vele, és Molnár Iván lel-
késszel televíziónk beszélgetett. 

 » BAKSAY ERIKA

– Keveset tudunk az ayurvédi-
kus orvoslásról. Mi a lényege?

– Az ayurvéda életszemléleti 
rendszer, a hosszú és egészséges 
élet tudománya. Gyógyászata 
személyre szabott, egyforma fi-
gyelmet szentel a megelőzésnek 
és a már kialakult betegség keze-
lésének, valamint a testi és lelki 
harmónia megteremtésének. Min-
den betegben az egyént látja és 
kezeli. A kezelés célja, hogy hely-

reállítsa a rendszer testi-lelki har-
móniáját. 

Az ayurvéda gyógyítás nagyon 
hagyományos, ősi tudáson alapu-
ló gyógyító technika, 400 külön-
böző gyógykészítménnyel, és 
még nagyjából 10 ezer bejegy-
zett, szabványon alapuló készít-
ménnyel, természetesen szinteti-
kus anyagoktól mentesen. 

– Mennyire volt elméleti vagy 
gyakorlati a mostani előadás?

– Az előadás inkább elméleti 
volt – mondja Molnár Iván lel-
kész-, de a doktor a hallgatóság 
sorából származó több egészség-
ügyi probléma kezelésére adott 
gyakorlati tanácsot.

– Honnan a kapcsolat Dr. 
Shajahan Shajuval?

– Hamar Dániel említette őt 2 
éve, egy másik családi napon. Ér-
dekelt engem ez az orvoslás, de a 
személye is. Felkerestem, és nem 

csalódtam benne: kivételesen 
nagy tudású, hiteles ember. Úgy 
gondoltuk, az ő előadása, és úgy 
általában az egészség nagyon is 
időszerű téma lehet a mostani 
családi napunkon, hiszen ez az a 
terület, amivel eléggé rosszul ál-
lunk mostanában. 

A modern nyugati orvoslás 
zsákutcába jutott. Ezért is volt kü-
lön öröm számomra az a felfede-
zés, mennyi hasonlóság van a ha-
gyományos magyar és az ayurvé-

dikus orvoslásban, a látszat elle-
nére. A magyar néphagyomány a 
természet erejével gyógyított, 
ahogy Paracelsus mondta: A ti 
gyógyszereitek a kertjeitekben 
nőnek. Lényegében ezen alapul 
az ayurvédikus megközelítés is. «

Ayurvéda az
evangélikusok családi napján

So ros hir de té sek
Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-

nek. Tel.: +36–30–95–52–703

Az Ifjúság téren 58 nm-es, 

téglaépítésű, szigetelt, 2. eme-

leti lakás és a hozzá tartozó 18 

nm-es garázs eladó. Tel.: +36–

30–974–27–96

Felső-Bölcske utcai paraszt-

ház eladó. Tel.: +36–30–974–

27–96
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Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján törté-
nő bérbevételre meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiségeket:
Dunaföldvár, (autóbusz-pálya-
udvar) 4141/1 hrsz. alatti üz-
lethelyiségek licit útján történő 
bérbeadása

• 16,53m2

• 55,8m2

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/
év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT 
határozat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

Az ingatlanról további in-
formációt a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Műszaki Irodája ad. 
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 
2., Tel.: 75/541–558).

Részletes pályázati kiírás 
2018. május 24. és 2018. júni-
us 22. (10 óra) között  vásárol-
ható meg 11.000 Ft-ért (pá-
lyázat benyújtásától való visz-
szalépés esetén sem visszafi-
zethető) a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Pénztárá-
ban (Pénztári órák: hétfő: 9–
12 óráig, szerda: 9–12; 13–
15:30-ig és péntek: 9–13 órá-
ig)

Licitálás időpontja: 2018. jú-
nius 22. (péntek) 11 óra.

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

Üzlethelyiségek
bérbeadása
licit útján

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony 
2018.06.20-tól 2020.08.26-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő 

A munkavégzés helye: Duna-
földvár Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Tolna megye, 7020 Du-
naföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. 
§, a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet, a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól és műkö-
désük feltételeiről szóló 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 64. 
§. szerinti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály sze-
rint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy lete-
lepedett státusz.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve an-

nak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól eltiltó ítélet 
hatálya alatt.

• Egészségügyi alkalmasság.
• Felsőfokú képesítés, 

15/1998.(IV.30.) NM rende-
let 2. sz. melléklet II. rész I/1. 
pontjában előírt végzettség.

• Felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazá-
sok).

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: Családsegítő munkakör-
ben szerzett 1–3 év szakmai ta-
pasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Kiváló szintű önálló munkavég-
zés, precizitás, terhelhetőség, szo-
ciális érzékenység, empátiás 
készség, szakmai és jogszabályi 
ismeretek, jó kommunikáció, 
konfliktuskezelés, határozottság.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzett-

séget igazoló okiratok máso-
lata.

• Három hónapnál nem régebbi 
hatósági bizonyítvány a bün-
tetlen előélet igazolására, vala-
mint annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan foglal-
kozástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi le-
hetővé (vagy annak igénylését 
igazoló dokumentum).

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul.

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. 
§ (8) bekezdés szerinti kizáró 
okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2018. június 20.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. június 16.

A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a Dunaföldvár 
Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat (7020 Dunaföldvár, Kossuth 
L. u. 14.) címére történő megkül-
désével. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezé-
sét: családsegítő.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információk:

Sikeres pályázat esetén a mun-
káltató a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 21/A. § alapján 3 hónap próba-
időt köt ki.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt  
Jung Katalin intézményvezető 
nyújt, a 06/75/541–067 telefon-
számon. «

Pályázati felhívás
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390Ft/kg, kutyatápok már 199 Ft/kg-os áron
kaphatók. Repeta 10 kg-os kutyatáp 1.950 Ft. EUKANUBA szuperprémium tá-
pok széles választéka kedvező áron! 

A KULLANCS és BOLHA szezonban védje kedvenceit 
a 6–8 hónapos védettséget nyújtó Foresto, Killtix vagy 
Scalibor nyakörvekkel ill. Pestigon bolha és kullancsirtó 
spot-on cseppekkel!

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2018.06.29. Dr. Móricz Zoltán
2018.07.06. Dr. Hallai Róbert
2018.07.13. Dr. Englert Rolland
2018.07.20. Dr. Palkó Ágnes
2018.07.27. Dr. Móricz Zoltán
2018.08.03. Dr. Hallai Róbert 
2018.08.10. Dr. Englert Rolland
2018.08.17. Dr. Palkó Ágnes
2018.08.24. Dr. Móricz Zoltán

M�� �� �� ��� 3000 ��� ���� ���
K� �� �� � P���-O������

K�� �� �� ��� E�� ���
F������ ����������:
��. A�� ��� F� ����,

E-����: �������2011������.����
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Az Ördögszekér Táncegyesület évek 
óta a tánc világnapját érdekes, han-
gulatos táncprogramokkal ünnepli 
meg. Appelshoffer János, a csoport 
művészeti vezetője szinte kötelessé-
gének érzi, hogy e napon a szakmá-
jukat, művészetüket ünnepeljék, 
mégpedig a közönséggel együtt. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A korábbi években környékbe-
li települések táncosait hívták 
meg. Idén nem mindennapi pro-
dukcióval álltak elő. Dunántúli 
táncokat mutattak be profi tánco-
sokkal, akik például a főváros-
ból, vagy Székesfehérvárról ér-
keztek és állak össze ez alkalom-
ra. A táncokat Novák Ferenc 
nemzetközileg ismert koreográ-
fus konferálta és elemezte a kö-
zönségnek. 

Novák Ferenc többször megfor-
dult már városunkban, fellépett a 
Honvéd Táncszínházzal a várszín-
padon is. Pályafutása során több 
földvári származású tanítványa 
volt. Tisztában van városunk nép-
tánc hagyományaival. Mindig 
örömmel tér vissza Földvárra. 

Jó ötletnek tartotta a dunántúli 
táncokból összeállított csokor be-
mutatását. A nagy kiterjedésű táj-
egységnek színes és gyakran egy-
mástól eltérő tánc-formációi van-
nak, de ritka alkalom, hogy együtt 
mutassák be ezeket. A táncok ese-
tében felismerhető, hogy az egy-
más mellett élő etnikumok, példá-
ul a délszlávok, magyarok és né-
metek milyen hatással voltak egy-
más kultúrájára.  

Novák Ferenc elismeréssel 
szólt arról, hogy igen értékes 

munka folyik az Ördögszekér 
Táncegyesületben. A hazai nép-
tánc mozgalomnak vannak ki-
emelkedő évtizedei és néha hul-
lámvölgyei. Napjainkban egyér-
telműen érezhető a fellendülés. 
A fiatalok érdeklődéssel fordul-
nak a tánc felé, sok a tehetség 
köztük. Szerencsére egyre több 
településen működik tánccso-
port. 

Rémi Tünde, a Táncművészeti 
Egyetem tanára ezúttal táncos-
ként lépett fel a produkcióban. 

Szívesen vállalta a fellépést, is-
meri a földvári tánccsoportot. 
Napjainkban már ritkábban lép 
színpadra, inkább néprajzi kutató-
munkával foglalkozik. Kifejtette, 
hogy szűkebb környezetünknek, a 
Mezőföldnek is vannak sajátos 
táncai, például az üvegcsárdás és 
a kanásztáncok. Munkájában azt 
tartja érdekesnek, hogy még nap-
jainkban is felbukkannak archív 
filmekben, fényképeken eddig is-
meretlen motívumok, mozgásfor-
mációk. «

A Tánc Világnapján Novák Ferenc 
volt városunk vendége

György Márta Ilona sze-
mélyében 2017. július 
31-e óta új vezetője van 
a Dunaföldvári Eszter-
lánc Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha intézményének. 
Kinevezése 2022-ig, az-
az 5 évre szól. Ciklusá-
nak első éve lassan lete-
lik, ennek kapcsán beszélgettünk 
nemcsak az elmúlt időszakról, a meg-
élt tapasztalatokról, hanem termé-
szetesen a jövőbeli terveiről is. 

 » V. LAJKÓ ANITA

Mi motiválta, amikor benyúj-
totta pályázatát 2017 tavaszán az 
óvodavezetői pozícióra?

30 éve vagyok óvónő, ebből 15 
évet Dunaföldváron töltöttem. 
Hosszú évek óta érlelődött ben-
nem a gondolat, hogy kipróbál-
jam magam, mint vezető. 2000 
januárjában óvodavezetőként 
szakvizsgáztam, vagyis az indít-
tatásom hosszú évekkel ezelőttre 
nyúlik vissza. Jogos lehet a kér-
dés, hogy miért vártam eddig? A 
válaszom egyértelmű: azért, mert 
kisgyermek mellett nem akartam 

pályázni, mert szá-
momra régen is, és 
most is a család áll az 
első helyen. Az évek 
során a kollégák is 
biztattak, inspiráló 
volt számomra az ő 
felvetésük is. Más-
részről egy kollektí-

vát vezetni kihívást jelent szá-
momra, hiszen korábban pl. nép-
tánccsoportot irányítottam. Ösz-
szetartani egy közösséget, szak-
mai együttgondolkodásra késztet-
ni a tagjait, bizalmi viszonyt ki-
alakítani egymás között – ez a hit 
vezérelt, amikor benyújtottam a 
pályázatomat. 

Ismert tény, hogy a pedagógu-
sok nagy része egy évvel ezelőtt 
nem önt támogatta a véleménye-
zési joguk kinyilvánításakor.

Valóban így van. Az első közös 
értekezleten el is mondtam a kol-
lektívának, hogy nem ők válasz-
tottak engem, hanem én válasz-
tottam őket. Nem tartom magam 
haragtartó embernek, és tisztában 
vagyok azzal is, hogy nincs olyan 
vezető, akit mindenki kedvel és 

elfogad. Ezzel a tudattal kezdtem 
neki a munkának egy évvel ez-
előtt. Bizonyos számomra, hogy a 
vezetői munkámnak is kell kifor-
rási idő, hogy nem történnek meg 
a változások egyik napról a má-
sikra, hogy a szemléletváltáshoz 
hosszú idő kell, de bízom abban, 
hogy a kollégák bizalmát elnyer-
ve ez sikerülni fog. 

Melyek voltak az elsődleges 
feladatok?

A dokumentációk beszerzése és 
rendezése, az alapítványi munka 
felélesztése, a Pedagógiai Prog-
ram szövegezése. Gyakorlatilag 
egy üres számítógépet kaptam, 
úgyhogy rengeteg idő és energia 
volt a szükséges adatok össze-
gyűjtése. Az új Pedagógiai Prog-
ramunk megfogalmazása október 
óta folyik, és terveim szerint nyá-
ron zárul. Egy olyan dokumentá-
ciót szeretnénk létrehozni, amely 
az óvodai életünk bibliája lesz.  
Ennek igazodnia kell nemcsak az 
országos alapprogramhoz, hanem 
a telephelyi igényekhez is. Nagy 
munka az elkészítése…

Pályázati anyagában számos 
konkrétumot fogalmaz meg.

Terveim nem ad hoc jellegűek, 
hosszú évek formálták azokat. 

Hospitálás- és minősítéspárti va-
gyok. Hiszem, hogy úgy fejlődhe-
tünk a legjobban, ha egymástól 
tanulunk. A belső tanulás híve va-
gyok, vagyis célom, hogy a kollé-
gák látogassák egymás foglalko-
zásait, ismerjék meg egymás 
módszereit, mert ez által fejlőd-
hetnek leginkább. Számos pályá-
zati kiírás áll a rendelkezésünkre, 
továbbképzések segítik az óvoda-
pedagógusokat a szakmai épülé-
sükben. Szeretném, ha a kollégák 
élnének a lehetőségekkel. A mai 
óvodás gyerekek egészen mások, 
mint a korábbi évtizedekben. Sőt, 
azt is ki merem jelenteni, hogy a 
most beérkező gyerekek is má-
sok, mint a 4–5 évvel ezelőttiek. 
A világ rohamos tempóban válto-
zik, a gyerekek ebben a felgyor-
sult világban nőnek fel, a virtuális 
világ előnyeivel és hátrányaival 
kell megküzdenünk. Nem dolgoz-
hatunk már azokkal a módszerek-
kel, amelyekkel 10–20 évvel ez-
előtt. Muszáj fejlődnünk, alkal-
mazkodnunk kell az új igények-
hez, jelenségekhez!

Tervei között szerepel a József 
téri óvoda heterogén (későbbiek-
ben: vegyes) csoportjainak meg-
szüntetése valamint óvónői 

György Mártával beszélgettem

►
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párok újragondolása. Köztu-
dott, hogy minél kisebb a gyerek, 
annál fontosabb a kapcsolatok 
állandósága. Miért tartja fontos-
nak mégis ezeket az intézkedése-
ket?

Az óvónői párok újragondolá-
sának több oka van. Egyrészt 
egyéni kérések, másrészt saját 
meglátások erősítenek abban, 
hogy ne mindegyik páros marad-
jon együtt a továbbiakban. Har-
madrészt – és egyáltalán nem 
utolsó sorban – a változások elő-
mozdítása, a módszertani frissítés 
is szerepel az okok között a fen-
tebb említettek szellemében. 

A homogén csoport kontra ve-
gyes csoport esetében előre szeret-
ném bocsátani, hogy nem létezik 
abszolút igazság vagy legjobb 
megoldás. Figyelembe kell venni 
számos tényezőt: óvónők szemé-

lyét, csoportba járó gyerektípuso-
kat, nevelési programot, vezetői 
elképzeléseket… Én magam több-
ször is megtekintettem az év folya-
mán a vegyes csoportok munkáját 
a József téren. Úgy ítélem meg, 
hogy közel 30 fős csoportlétszá-
mok esetében ez a működési for-
ma nem alkalmas, hiszen a diffe-
renciálás rendkívül nehezen old-
ható meg, ami viszont alapfeltétel 
minden óvodai csoportban. Így 
elsődleges módszerünk – a játékba 
integrált képességfejlesztés – ele-
ve nehezen valósítható meg. 

A nyáron megkezdődik az Is-
kola utcai óvoda energetikai fel-
újítása.

Nagy öröm számunkra, hogy az 
épület energetikailag megújul. Ka-
záncserére, nyílászárócserére, 
hőszigetelésre, napelemek elhe-
lyezésére, akadálymentesítésre ke-

rül sor. A forrást pályázati és ön-
kormányzati pénzből biztosítják. 
Szeretném megjegyezni, hogy a 
pályázat benyújtása még az előző 
vezetés ideje alatt történt. Bár nem 
a pályázat része – de önkormány-
zati finanszírozással – a mosdók 
teljes felújítása is megtörténik a 
nyári szünet ideje alatt. Friss infor-
máció, hogy a József téri óvoda 
három vizesblokkját is felújítják 
az augusztusi hónapban. 

A Varázskert Bölcsőde épületé-
ben lévő óvodai csoport megszű-
nik. A csoportok létszáma hogy 
alakul szeptembertől?

Jelenleg 11 óvodai csoport mű-
ködik, ez szeptembertől sem fog 
változni. Egy csoport a Kossuth 
utca 4. szám alatt lesz elhelyezve. 
Ennek az épületnek a felújítása a 
nyári szünet ideje alatt megtörté-
nik, hogy szeptemberben megfe-

lelő körülmények között várja az 
óvodásokat. 

Egy személyes jellegű kérdés a 
cikk végén. Volt meghatározó pe-
dagógus az életében?

Alapvetően befogadó gyerek vol-
tam, rendkívüli módon hatott rám 
tanítóim személyisége, az alkalma-
zott pedagógiai módszerek. Mély, 
belém égett emlékeim vannak. Hadd 
említsek két nevet: András Ferenc-
né, Mara néni az alsó tagozatos, és 
Farkas Margit a felső tagozatos isko-
lás éveim meghatározó alakjai. 
Rendkívül sokat köszönhetek nekik, 
nincs olyan hét, hogy ne jutnának az 
eszembe. Családomra – gyerekko-
rom óta – jellemző, hogy sokat be-
szélgettük/beszélgetünk az oktatás 
ügyéről: óvodáról, iskoláról (család-
tagjaim között sok a pedagógus vég-
zettségű). Ebben nőttem fel, a peda-
gógia a szívügyem. «

Egy település markáns történelmi 
épületei idővel változnak ugyan, 
talán színt és funkciót cserélnek, 
de őrzik a múltat. Amíg állnak. 
Pár hónappal ezelőtt bemutat-
tunk néhány legendás épületet, 
köztük a rövid életű Kék Duna 
Szálló és Étterem történetét. En-
nek helyén a városközpontban 
több évtizede foghíj éktelenkedik. 
De az éttermet és a benne dolgo-
zókat a mai napig is emlegetik. A 
Kék Dunán kívül a közelében lévő 
Piroska örvendett hasonló népsze-
rűségnek. Ez utóbbi épülete ma is 
áll, Hoffmann Kávézó néven műkö-
dik. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Az épületekhez, a vendéglátó-
helyekhez személyek kapcsolód-
nak. A két említett helyhez kötődik 
egy közös név: Hoffmann János. 

Vannak családok, amelyekben a 
vendéglátós szakma öröklődik. 
Vagy a vendéglős élete annyira 
összekapcsolódik a munkájával, 
hogy gyermekeik természetes mó-
don belenőnek a vendéglátásba? 

A mai Hoffmann Kávézó és 
Pizza Bár vezetőjével beszélget-
tünk a múltról és a szakmáról. 

Hoffmann János vendéglátós 
dinasztia tagja. Édesapja, id. 
Hoffmann János 1947-ben kapott 
mesterlevelet. 1944-től Pakson 
Baumann Gáspár vendéglősnél, a 
mostani Erzsébet szálló helyén lé-
vő étteremben volt inas. Mesél-
ték, sámlit tettek a sörcsaphoz, 
hogy elérje, olyan alacsony volt 
– kezdi az emlékezést a fia. 

„A Kék Dunát édesapám vezet-
te. Kisgyermekként a szálloda 
egyik szobájának ablakából néz-
tem le a kerthelyiségre. Egy beto-
nos placc volt a táncolóknak, meg 
egy zenekari pavilon. A nagy lá-
togatottságú kerthelyiségben ha-
vonta egy–két alkalommal estet 
rendeztek. Híres emberek, éneke-
sek, sportolók fordultak meg ott. 
Fellépett többek között Hollós 
Ilona, a Zárai Márta – Vámosi Já-
nos páros, vagy, emlékszem, 
meghívták egy élménybeszámo-
lóra Albert Flóriánt, miután meg-
kapta az aranylabdát. Sok dedi-
kált képet őrzök hét–nyolcéves 
koromtól.”

Édesapja a régi Kék Dunával 
párhuzamosan nyaranta a híres 
Stefániát is működtette. Fia – 
mint mondja – gyerekként a Ste-

fániában tanulta a korsókat össze-
szedni. Próbálgatta, hányat tud 
egyszerre megfogni. Természetes 
volt, hogy a vendéglátó szakmát 
tanulja. 1969-ben felvették Keszt-
helyre az akkor indult vendéglátó 
szakközépiskolába. 1970-ben az 
első kötelező gyakorlatot a Kék 
Dunában töltötte. Sok törzsven-
dég látogatta annak idején a tele-
pülés prominens személyei közül 
is: Galambos Lajos, Kalmár Laci, 
Abelovszki Gáspár, Somorjai 
Gyuszi, Onódi Zoli – sorolja az 
idősebb földváriak körében is-
mert neveket. Szokás volt, hogy 
vasárnap délelőtt húsz–harminc 
fős remek társaság jött össze, be-
szélgettek, söröztek, velős pirítóst 
ettek. De nemcsak a helybeliek 
körében volt népszerű az étterem. 
Minderről a Kék Duna vendég-
könyve tanúskodik, amelyet 
Hoffmann János a mai napig őriz. 

A Kék Duna második épületére 
terelődik a szó. A Kossuth utcán a 
Szerb templom tőszomszédságá-
ban lévő egykori karakteres két-
szintes épületet az 1915-ben ké-
szült képeslapon még jól lehet 
látni. Eredetileg az 1878-ban lét-
rehozott Dunaföldvári Népbank 
működött benne. Az ötvenes évek 
végén ebbe a házba szállodát és 
éttermet álmodtak. A Tolna me-
gyei Vendéglátóipari Vállalat fel-

újíttatta, s 1961-ben átadták a vá-
ros új szállodáját. De a felújítás 
úgy „sikerült”, hogy az évtized 
végén az épület megsüllyedt, 
majd életveszélyessé vált. Végül 
pár év múlva az egészet lebontot-
ták. Így egy szép épülettel szegé-
nyebb, s egy legendával gazda-
gabb lett Földvár.

A Kossuth utcán pár házzal 
arrébb lévő épület, az egykori 
Simon Vendéglőből létrejött Pi-
roska is a Hoffmann családhoz 
kapcsolódott. Ezt a helyet az ál-
lamosítás után először Dunai 
István üzemeltette a Tolna 

A Kék Dunától a
Piroskán át a Hoffmannig

►

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

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

désével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

megyei Vendéglátóipari 
Vállalat égisze alatt. Italbolt-
ként és presszóként működött. 
Édesanyám volt a pultos. A 
Konrád cukrászatból hozták a 
fagylaltot és a süteményt – foly-
tatja az élettörténetet Hoffmann 
János. – Nagyapám Konrád Fe-
renc cukrász volt. Az államosí-
tás után a Rákóczi utcai népsze-
rű cukrászda megszűnt, de az 
üzem működhetett tovább. 
Nagyapa is ott dolgozott. Ma is 
ebben a házban lakom, ott is 
születtem.

1971-ben id. Hoffmann Jánosra 
bízták a presszó vezetését. A név-
adáskor szóba került a Török 
presszó név, végül a piros beren-
dezésről Piroskának nevezték el. 
Egyedi falfelület készült, lambé-
ria, piros székek kerültek be. „Pi-
roska presszó-borozó” volt a hi-
vatalos neve. Hét–nyolc fővel 
működött. A borozóban, mely 11–
23 óra között várta a vendégeket 
lent a pincében, négy–öt féle Tol-
na megyei bort kínáltak, hartai 
kolbászt, szalonnát, zsíros kenye-
ret. Külön bejárata volt, de a 
presszóból is meg lehetett közelí-
teni.  Fent a presszóban boxokat 
alakítottak ki, meg volt egy kü-
lönterem is. Süteményt, fagyit, 
üdítőt, sört, kávét szolgáltak fel. 
Nagy előnye volt a Piroskának, 
hogy mellette működött a mozi. A 

vetítések előtt és után sokan be-
tértek, többen már a film vége 
előtt kijöttek a moziból, hogy 
kapjanak helyet. Egy időben tör-
vény volt, hogy reggel 9 előtt nem 
lehetett szeszes italt árusítani. A 
Piroska kivételt kapott – adja meg 
Hoffmann János a korabeli Piros-
ka bemutatását.

Hoffmann János a Balaton kör-
nyéki éttermekben töltött szakmai 
gyakorlat és a katonaság két évét 
leszámítva a Piroskában dolgo-
zott. A cukrászda jól működött. 
Minden nap egy asszony kocsival 
húzta le a Rákóczi utcán a fagyit, 
sütit a Konrád-féle cukrászatból. 
Mézes krémes, mignon, resztelt – 
ezek voltak a legnépszerűbbek. 

Apja mellett nem akart tovább 
maradni, ezért váltott, s öt éven át 
nem a vendéglátásban dolgozott. 
Aztán mégis visszakerült. 1985 
őszén a földvári Halászcsárdában 
lett vezető testvérével, Gyurival. 
Fél évig üzletvezetőként dolgo-
zott. A Piroskát szerződésesként 
üzemeltette id. Hoffmann János, 
de hatvankét évesen agyvérzést 
kapott. Akkor jött vissza fia, s az-
óta is itt dolgozik. (Testvére egy 
időre külföldre ment, s jelenleg 
Budapesten egy bevásárlóköz-
pontban éttermet üzemeltet.)

A Piroska épülete akkor a helyi 
tanács tulajdonában volt, a Ven-
déglátó Vállalat bérleményeként 

működtették. A rendszerváltás 
után a Tolna megyei Vendéglátó-
ipari Vállalat megszűnt. Hoff-
mann János a Piroskát 1992-ben 
vette meg, majd felújította. A be-
rendezést egy pécsi építész tervei 
szerint Klopcsik István készítette 
– kapjuk az újabb információt. A 
nyitásról a Tolna megyei Népúj-
ság is hírt adott. 

A Piroska borozó volt, majd 
söröző és kávézó lett. Működött a 
pincében automata tekepálya, 
majd játékterem játékgépekkel, 
voltak szimulátorok, videójáté-
kok, később diszkót tartottak. 
Hoffmann János próbálkozott 
élőzenei koncertekkel, blues 
együtteseket, zenészeket hívott. 
Fellépett itt például Deák Bill, a 
Sárga taxi zenekar, meg kisebb 
együttesek, de ma már nincs iga-
zán igény az élőzenére, az elekt-
ronikus zene iránti érdeklődés na-
gyobb – állítja a tulajdonos. A 
Piroskában több éven keresztül 
nagy sikerű pótszilvesztereket, 
farsangi bulikat is tartottak, het-
ven–nyolcvan fős társaság jött 
össze.

A Piroskának több híres vissza-
térő vendége volt: Puskás Öcsi, 
Farkas Bertalan, Csurka István, 
Puhl Sándor, a Pintér Művek tu-
lajdonosai, Stadler József. A Pus-
kás emléktábla avatásakor innen 
indult az ünnepségre az Arany-

csapat két, még élő alakja, Gro-
sics Gyula és Buzánszky Jenő.

A vendéglátó szakmát egyik 
fia, Gergő folytatja, aki a baracsi 
Halászcsárdában dolgozik, másik 
fia, Máté külföldön.

Befejezésül arról érdeklődünk, 
hogy egy ilyen régi vendéglá-
tó-dinasztia tagjaként milyen 
szakmai elveket, értékeket kapott 
édesapjától és mestereitől.

Ma nem igazán becsülik meg a 
szakmát – fogalmaz Hoffmann 
János. Régen a „főúr” igazán 
főúr volt. Rangja volt. Igaz, hogy 
a vendéglátósnak, pincérnek ér-
zéke is kell, hogy legyen, de 
megfelelő képzés nélkül nem 
lesz jó szakember. Ezt a szakmát 
három–négy hónap alatt nem le-
het elsajátítani. Mi jó képzést 
kaptunk az iskolában. Sokat ta-
nultam apámtól is, és a gyakorla-
tok idején az akkor nyílt balatoni 
szállodákban a neves mesterek-
től is. A vendéglátás íratlan sza-
bályait is megemlíti: nem illik 
észrevenni és kibeszélni, ki 
mennyit ivott, mit fogyasztott; 
nem illik ott szórakozni, ahol a 
pénzt keressük. Nem illik, nem 
szabad különbséget tenni a ven-
dégek között. Mindenkit egyfor-
mán kell kiszolgálni. Udvaria-
san, de nem megalázkodva, úgy, 
ahogy elvárjuk, hogy minket is 
kiszolgáljanak. «

„Textillanások” címmel egy hóna-
pon át gyönyörködhettünk Csomák 
Lászlóné textilszobrász alkotásai-
ban a dunaföldvári Berze-Nagy Ilo-
na Városi Könyvtárban. Az elneve-

zés egyszerre utal az anyagra és az 
ihlető illanó pillanatok szépségére.  
Bájos és dinamikus szoboralakok, 
fényben és színekben gazdag, külö-
nös 3D-s képek, díszített tükrök fo-

gadták a látogatókat. A tárlat meg-
nyitóján Csomák Lászlóné szabad-
szállási textilszobrász varázslatos 
művei között szépen szólt az Adagio 
Magyari Virág és Pataki Zsófi a he-
gedűjátékában.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A kiállított alkotások a Hollan-
diából indult paverpol techniká-
val készültek. Az alkotó három 
évvel ezelőtt egy kreatív műhely 
programjai között talált rá, s – 
ahogy mondja – első „megkósto-
lásra” szerelem lett. A fogtechni-
kusként dolgozó és a művészetek 
iránt érdeklődő Csomák Lászlóné 
egy szoborral kezdte az új tevé-
kenységet. Azóta nemcsak folya-
matosan tanulta a technikát, a fo-
gásokat, hanem maga is oktató 
lett. Élvezi, hogy többféle 

Az anyag metamorfózisa 
Új kiállítás a földvári könyvtárban
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Diákcsere akció
Határtalanul a neve annak a pályá-
zatnak, melynek célja, hogy magyar 
diákok határon túli magyar diákok-
kal találkozzanak, tapasztalatot 
cseréljenek. Az akció keretei közt a 
dunaföldvári Szekszárdi SZC. Ma-
gyar László Szakképző Iskolájának 
23 diákja tavasszal Romániába, az 
erdélyi Székelyudvarhelyen járt, 
ahol a Bányai János Műszaki Szak-
középiskola vendégei voltak pár na-
pig. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az intézmény múltja tiszteletre 
méltó, hiszen Erdélyben az elsők 
között 1896-ban indult meg a 
szakképzés. A program szakmai 
részét az iskola mindennapi életé-
nek megismerése jelentette. Órá-
kat, műhelyeket, gyakorlati fog-
lalkozásokat látogattak a földvári 
diákok. A szakoktatás széles ská-

lájú, a gépészet, a faipar mellett 
például varrónőképzés is folyik. 

A kiránduláson való részvétel 
egyfajta jutalom is volt. A sok je-
lentkező közül a jó tanulmányi 
eredményű és magatartású tanulók 
kerülhettek be a 23 fős keretbe. 
Kollégiumban volt a szállásuk, és a 
házigazdák színes és érdekes sza-
badidős programot állítottak össze 
nekik. Városnézés keretei közt 
megismerkedtek Székelyudvarhely 
nevezetességeivel. Elutaztak a Bé-
kás-szoroshoz, és meglátogatták 
Csíksomlyót, a zarándokhelyet. 

Májusban az erdélyi diákok lá-
togattak városunkba a csereprog-
ram keretei közt. Az ittlétük szin-
tén szakmai és szabadidős progra-
mokból állt össze. A földvári is-
kolán kívül jártak Dunaújváros-
ban, a Vasműben és Inotán, az 
alumínium hengerműben. Imre 
András műszaki tanár örömét fe-
jezte ki, hogy létre jöhetett ez a 

csereakció. Noha a diákok és a 
kísérő tanárok szinte mindegyike 
járt már Magyarországon, ez a 
mostani út sokat jelentett minden-
ki számára, főleg szakmai téren. 
Azt tapasztalták, hogy a magyar 
iskolák technikai eszközökkel 
jobban felszereltek. A dunaújvá-
rosi és az inotai üzemekben pedig 
sok modern technikai berendezést 
láttak. Az oktatás színvonala és 
szerkezete nagyjából hasonló 
mindkét intézményben. A tovább-

tanulás lehetősége náluk is bizto-
sított. Általános jelenség Erdély-
ben is, hogy a végzős tanulók kö-
zül sokan szeretnének külföldön 
munkát vállalni. 

A szabadidős programok egyi-
keként a vendég diákok Kecske-
métre látogattak, ahol a planetári-
umot és a rajzfilm stúdiót nézték 
meg. Megtiszteltetés volt szá-
mukra, hogy városunk polgár-
mestere egyik délelőtt a városhá-
za dísztermében fogadta őket. «

struktúrájú anyagot használ-
hat egy – egy művön. Hol egy in-
diai selyemsál, hol a nagymama 
horgolása vagy díszzsebkendője 
épül be a műbe. Másutt a régi ha-
táridőnapló, zsákanyag, gyöngy, 
de hungarocell hulladék vagy régi 
telefon, leselejtezett fürdőszoba 
tükör is az alkotás része. Ezt a 

technikát öko-dijáznnak is szok-
ták nevezni, hiszen újrahasznosí-
tott anyagok kapnak új életet. Az 
alkotásokon az érződik, hogy lét-
rehozójuk nemcsak a paverpol 
technika lehetőségeit használja 
fel, hanem képes érzelmeket, 
gondolatokat jelképekben megje-
leníteni.

Csomák Lászlóné először lakó-
helyén és Bács-Kiskun megyei 
településeken mutatkozott be, 
majd részt vett a rajkai nemzetkö-
zi alkotótáborban. Nagy siker volt 
számára műveivel jelen lenni a 
Stefánia Palotában Mága Zoltán 
jótékonysági koncertjének kísérő 
rendezvényeként, vagy a Gödöl-

lői Kastély kiállításán művészeti 
díjat kapni. 

A földvári tárlat hangulatos 
megnyitóján az alkotóval Langné 
Baranyi Edina képzőművész be-
szélgetett. A jelenlévők informá-
ciót kaptak a technikáról és a mű-
veket ihlető élményekről. «

Bizonyára sokan vannak, akik hal-
lottak már a Tanoda intézményéről 
és bizonyára még többen vannak, 
akik eddig még nem ismerték e re-
mek kezdeményezést. Mi is a Tano-
da? Milyen célokkal és tervekkel 
jött létre? Melyek a helyi vonatko-
zásai? Ezekre a kérdésekre keres-
tem a választ, amikor Lipták Tamás-
sal a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársával, a Tanoda szak-
mai vezetőjével, koordinátorával 
beszélgettem egy május végi dél-
utánon.

 » V. LAJKÓ ANITA

A Templom utca 32-ben álló 
épület falai újra gyerekzsivajtól 
hangosak. Ide járnak minden hét-
köznap délután a tanodások. Az 

épület 12–18 óra között fogadja 
nemcsak azokat a diákokat, akik 
szerződésben állnak a Tanodával, 
hanem azokat is, akik szeretnének 
részt venni egy–egy programon, 
foglalkozáson. Naponta kb. 15–
20 gyerek fordul meg az épület-
ben, elsősorban azok a diákok, 
akikkel szerződést kötött a szol-
gálat. Ők összesen 30-an vannak. 
Átlagosan egy–egy diák heti há-
romszor látogat el az épületbe, 
ahol mindig szakképzett pedagó-
gusok várják az ide érkezőket. A 
Tanodában délutánonként talál-
kozhatunk Baksay Erikával, He-
gedűsné Katona Klárával és Len-
gyel Judittal, mint pedagógusok-
kal, valamint Berecz Boglárkával 
és Pásztor Anikóval, mint mento-

rokkal. A ő munkájukat segíti 
Adorján Mónika, aki a dolgok 
„fizikai megvalósulásáért” fele-
lős. Balogh Lászlóné, Mária is a 
diákok segítségére van fejlesztő-
pedagógusként, valamint hetente 
egy alkalommal – a reáltárgyak 
orvoslója – dr. Sűrű Jánosné, An-
cika néni is itt önkénteskedik. 

Az ezredfordulót követően szá-
mos tanoda kezdte meg működé-
sét hazánkban a hátrányos  hely-
zetű és  roma  tanulók  iskolai  
sikerességének  elősegítése érde-
kében. A főként pályázati forrá-
sokra támaszkodó tanodamozga-
lom egyre növekvő támogatásban 
részesül, ennek eredményekép-
pen egyre magasabb a tanodák 
száma. A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Dél-Dunántúli Régiója 
három tanodát működtet. A duna-
földvári létrehozására, fenntartá-

sára közel harmincmillió forintot 
nyertek el. A működésben segít a 
Támogató Szolgálat, a város ön-
kormányzata, a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat is. A Temp-
lom utcai épületet az önkormány-
zat 15 évre biztosította a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat részére, 
itt dolgoznak a tanodások mellett 
a szolgálat önkéntesei is. A 2018-
as évtől az önkormányzat az épü-
let teljes rezsiköltségét is átvállal-
ta, ami hatalmas segítséget jelent. 

Az EFOP pályázat keretén be-
lül megvalósuló dunaföldvári 
projekt 2016 novemberében in-
dult, és két évet ölel fel, vagyis ez 
év augusztus 31-én ez a pályázati 
projekt lezárul. Mivel ennek a 
munkának a folytonosság lenne a 
legfontosabb ismérve, ezért az itt 
dolgozók nagyon bíznak abban, 
hogy a munka a nyár végén 

Tanodásnak lenni jó!
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nem zárul le, hanem – akár 
más finanszírozási formával –, de 
folytatódhat.

Lipták Tamás a Tanodáról me-
leg szívvel mesélte, hogy a köztu-
dattal, közhiedelemmel ellentét-
ben nem az az elsődleges felada-
tuk, hogy tanuljanak a gyerekek-
kel, csökkentsék a bukások szá-
mát, megírják a leckét (bár ez is 
rendkívül fontos), hanem az, 
hogy biztonságot adó, elfogadó, 
megtartó, sikerélményekhez jut-
tató, szeretettel teli közeget bizto-
sítsanak azoknak a gyerekeknek, 
akik ide járnak. „Mert ha szeret-
ve, támogatva vannak ezek a gye-
rekek, akkor a tanulmányi ered-
ményük is javulni fog” – hiszi és 
vallja Tamás. Ő maga is nehezen 
fogalmazza meg, hogy mi is a Ta-
noda? Határmezsgye – ahogy 
mondja. Határmezsgye oktatás és 
szociális tevékenyég között. Eb-
ben a homogén közegben nem-
csak tanulnak a gyerekekkel, de 
ha kell, kályhát szereznek be az 
ide járó gyerekek rászoruló csa-
ládjai számára, vagy szemüveget 
csináltatnak annak a kislánynak, 
akinek azért megy nehezen az ol-
vasás, mert egyszerűen rosszul 

látja a betűket. Természetesen a 
munkának van menetrendje: elő-
ször leckeírás, aztán szabadidős 
tevékenységek: foci, kosárlabda, 
trambulin, biliárd, sakk… Szá-
mos programot szerveznek az ide 
járó gyerekeknek. Az elmúlt szűk 
két évben négy szabadidős kirán-
duláson vettek részt, jártak pl. a 
Vígszínházban, a kecskeméti va-
dasparkban és élményfürdőben, a 
dunaújvárosi színházban is. Tíz 
pályaorientációs kirándulásra is 
eljutottak a diákokkal. A teljesség 
igénye nélkül egy párat sorolok 
csak fel: ellátogattak a Váradi 
Metál Kft. telephelyére, a Pécsi 
Tudományegyetemre, a gyönki 
Simigh családi pincészetbe vagy 
Csavajda Péter, helyi kosárfonó-
hoz. 

Az ide járó 30 diák főleg felső 
tagozatos, de van két alsó tago-
zatos is (értük a támogató szol-
gálat kisbusza megy heti két al-
kalommal a külvégi iskolához). 
Nemüket tekintve jóval több a 
fiú, mint a lány, a 30 diákból 
mindösszesen hat lányt számol-
tunk össze. Többségük hátrányos 
helyzetű. Pályázati feltétel volt 
továbbá, hogy a gyerekek min. 

30%-a roma származású legyen, 
70%-a hátrányos helyzetű (amit 
jegyzői igazolás támaszt alá), és 
min. 50%-ának rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
kell részesülnie. A gyerekek ki-
választásában az általános iskola 
vezetése és pedagógusai nagy se-
gítséget nyújtottak, hiszen az ott 
dolgozók ajánlásával keresték 
meg azon diákok szüleit, akik 
esetében felmerült a Tanoda, 
mint lehetőség. Az iskolaveze-
téssel remek a kapcsolat, folya-
matos a kommunikáció azért, 
hogy a diákok a lehető legtöbbet 
kapják.

Az ide érkező gyerekek mind-
egyikénél elkészítenek egy beme-

neti, egy köztes és egy kimeneti 
mérést. Ez a dokumentáció szol-
gál a pályázati elszámolásra. Fon-
tos azonban hangsúlyozni, hogy 
szimpatikus módon a mérés nem 
a gyengeségekre, hanem az erős-
ségekre épít. Pályázati feltétel, 
hogy minden egyes tanodásnak 
készüljön fejlesztési terve, ami 
alapján a vele folytatott munka 
kontrollálható. 

És mi a leghitelesebb visszajel-
zés? Nemcsak a szülők és a gye-
rekek hálája – mert valóban hálá-
sak –, hanem az, hogy a gyerekek 
szinte mindegyike önként jár ide. 
Nem azért, mert félnek a bünte-
téstől, hanem azért, mert érzik, 
hogy itt ők valóban fontosak. «

Ki ballag? – kérdezik a vevőkkel teli 
virágboltban az egyik negyven év 
körüli hölgyet. Az édesanyám – 
hangzik a válasz. Az erre kapott cso-
dálkozó tekintetet el tudják képzel-
ni? Pedig igaz volt a felelet. Május 
első szombatján a dunaföldvári Ma-
gyar László Gimnáziumban ugyanis 
tarisznyával a vállon, virággal a 
kézben lépett ki az udvarra egy osz-
tálynyi véndiák. Ők azok, akik öt év-
tizede végeztek, s most ismét újra-
élik az élményt.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Három évvel ezelőtt egy Bu-
dapesten élő egykori földvári 
diák, Pálfai Sándor mérnök kez-
deményezte ezt az eseményt, az 
iskolavezetés meg fogadóképes 
volt rá. 

1968-ban is ugyanilyen napfé-
nyes májusi nap volt – mondják. 
Akkor három végzős osztály di-

ákjai járták végig a volt ferences 
kolostorban működő alma mater 
ódon folyosóit. Most az egykori 
C osztályosok használták ki a le-
hetőséget, s Joó Gyuláné Vicsik 
Margit és Nagy Gábor szervezé-
sében az akkor érettségizett hu-
szonegy diákból tizennégyen 
nagy izgalommal és meghatottan 
lépdeltek az iskola lépcsőin lefe-
lé. S ahogy a ballagás utáni be-
szélgetés során mondták: percek 
alatt újra tizenévesek lettek. Osz-
tályfőnökük, a néhai Holmi Mik-
lós, azaz a „Főnök” és öt diáktár-
suk egy felhő széléről mosolyog-
va figyelte őket. Most tiszteletbeli 
osztályfőnökük, az akkor pá-
lyakezdő Elek Magdi, azaz Dull 
Béláné nyugalmazott tanárnő és 
történelemtanáruk, a „Lui”-nak 
becézett Szalai Károly tanár úr 
vezette őket. Az előttük vitt táblán 
az évszám: 1964–1968. A balla-

gásra érkezettek meglepődve, de 
elismeréssel nézték. S milyen 
büszkék voltak az érintett uno-
kák! 

Különleges osztály volt ez – 
mondják. Egyedi. A földvári gim-
názium évtizedeinek egyetlen kö-
zössége, amelynek diákjai kerté-
szeti szakképzést, zöldségter-
mesztő és hajtató kertész végzett-
séget kaptak. Hiszen – ahogy az 
iskolatörténetből is olvashatjuk – 
az 1964/65. tanévben minisztériu-
mi engedéllyel kísérleti mezőgaz-
dasági szakközépiskolai osztályt 

indítottak, így egyetlen osztály 
négy évére Magyar László Gim-
názium és Kertészeti Szakközép-
iskola nevet kapott az intézmény. 
Nem voltak tankönyveik. Buda-
pestről bőrönddel hoztam szak-
könyvet, egyetemi jegyzetet, amit 
sikerült – mondja Nagy Gábor, 
aki egy évvel idősebb volt társai-
nál. Milyen tantárgyak szerepel-
tek az órarendjükben? Kertészeti 
alapismeret, dísznövénytermesz-
tés, géptan, üzemszervezés, nö-
vényvédelem – kezdik sorolni ne-
vetve. Ősszel és tavasszal 

Szokatlan ballagás – emlékezéssel

►

►
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kéthetes, nyaranta egyhóna-
pos gyakorlatuk volt, amelyet a 
Virágzó Tsz-ben töltöttek. 

 Már a fehér asztal melletti be-
szélgetés során a távoli múltból 
sorjáznak az emlékek: „A fiúk 
ekéztek, a lányok vezették a lo-
vat.” „A permetezés volt a téte-
lem az érettségin.” „A mai napig 
úgy kapálom a paprikát, hogy a 
lábam közé veszem a sort.” S ka-
cagnak. Röpködnek a becene-
vek: Oli, Pimpő, Csiza, Sumi és 
sok más. De idézik egykori taná-
raik alakját és mondásait is. No 
meg a csínytevéseket. Hiszen ez 
olyan osztály volt, ha kellett va-
lami, összefogtak, ha baj volt, 
náluk keresték az elkövetőket. Jó 
csapat volt ez, s nem a tanulmá-
nyi versenyeken voltunk profik 
– jegyzi meg egyikük huncut 
mosollyal. A fiúk vitték a prímet 
mindig – ahogy most az emléke-
zéskor is. Denevért rejtettek a 
tanári asztal fiókjába, békát a tej-
begrízbe vagy a szendvicsbe, ci-
gizni tanították a gilisztát, csukát 

fogtak bringalámpa vezetékével 
– röpködnek a történetek, s a ne-
vetés most sem marad el. Idézték 
Oszoli Pista bácsi legendás röp-
dolgozatát: lekváros kenyeret 
tettek a padba, hogy amikor a 
puskázót akarja elkapni, belete-
nyereljen a lekvárba. Fél évszá-
zad elteltével is értékelik humo-
rérzékét, hogy ujjait megnyalva a 
tanár úr megjegyezte: Nagyon 
finom! Szóltak a történetek a 
pipatóriumnak nevezett légópin-
cében zajló dohányzásról, arról, 
hogy Bábi bácsi, a fűtő két fröcs-
csért olyan füstöt csinált, hogy 
elmaradt az óra is. Szóba kerül-
nek Sumicz Árpi és Babits Jóska 
bokszsikerei is. Beszélgetés köz-
ben együtt rakosgatják össze em-
lékeik tükörcserepeit. Néha el–
elhangzik: ezt én nem is tudtam! 
Martonovics Rozika felidézi, 
meg is mutatja, Deák Irénke mi-
ként gyűrögette köpenye övét fe-
lelés közben; Vicsik Manyi azt, 
mekkorát harapott tízóraijából 
Csiza, azaz Csizmadia Sándor. 

De nem felejtették el egyik tár-
suk nagy bakiját: a bab termesz-
tésekor arra kell vigyázni, hogy 
ne fagyjanak el a palánták. A ker-
tészeti szakképzési kísérletnek 
nem volt folytatása. Nevezhet-
nénk kudarcnak is, de a közösség 
szempontjából messze nem az. 

Fél évszázad már történelmi 
léptékű idő. S milyen időszak volt 
ez! Amikor a KISZ-titkár raportra 
ment az igazgatóhoz: bűne az 
volt, hogy félévkor megbukott 
oroszból. Az egyetlen orosz ép-
kézláb mondatra, amely aztán 
megmentette, ma is tökéletesen 
emlékszik. 

Harmincnégyen indultak, hu-
szonegyen jutottak el az érettségi-
ig. A közismereti tárgyakon kívül 
szakmai elméleti és gyakorlati 
vizsgát is tettek. Hogy mit kezd-
tek a végzettséggel? Szakirány-
ban csak kevesen tanultak tovább, 
de a kertészkedés, a növények 
szeretete megmaradt, akár mate-
matika-fizika szakos tanár, akár 
hengerész, meós, technikus vagy 

más lett belőlük. S ami még mé-
lyebben megőrződött: az egymás 
iránti szeretet, az együvé tartozás 
érzése. 2010 óta már évente talál-
koznak, mert jó együtt. Barátok 
voltak tizenévesen, s évtizedek 
elmúltával is ott tudják folytatni, 
ahol abbahagyták. 

Hogy mit jelent számukra az a 
négy év? Azt nem lehet kifejezni 
– mondják. Nagyon sokat. Egy jó 
osztályközösség tagjai összetar-
toznak, mert együtt jutottak el va-
lahonnan valahová. Az összetar-
tozás erejét később sosem tapasz-
talja meg annyira az ember, mint 
a középiskolás évek során. Ez az 
élmény tért vissza ezen a szokat-
lan ballagáson és az azt követő 
beszélgetéskor, amely alatt régi 
lemezekről a hatvanas évek zenéi 
szóltak. Pár órára visszatekerték 
az óra kerekét, megállították az 
időt, s hatvannyolc helyett most 
valóban tizennyolcnak érezték 
magukat. «

(Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
május 12.)

A művelődési ház a Múzeumok Vi-
lágnapján igen érdekes programon 
látta vendégül a helyi diákokat. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A budapesti Carmina Danubiana 
hagyományőrző zenekar szöveg-
gel konferált zenés történelemórán 
elevenítette fel a török terjeszke-
dés miatt igen változatos XV. szá-
zadot, amikor is a sorsközösség 
összehozta a török által fenyegetett 
balkáni népeket és a magyarokat. 
Főleg népdalok csendültek fel a 
zenészek előadásában.  Szerb, 
moldvai, albán dalszövegekben 
elevenedtek fel a kor két jeles had-
vezére, Hunyadi János és Mátyás 
király hőstettei. Bennük minde-
gyik nemzet a saját hőseit tisztelte, 
különféle elnevezésekkel illetve 
őket. A népi nyelven írt dalszöve-
gek időnként eltértek a történelmi 
tényektől, de mindegyiknek volt 
valóságalapja. Az előadók nem-
egyszer értelmezték a szövegeket. 

Dr. Juhász Katalin, a zenekar 
énekese és szóvivője elmondta, 

hogy a csapat alaptevékenysége a 
zenei, néprajzi kutatómunka, hi-
szen valamennyien ezen a terüle-
ten dolgoznak. Figyelmük főleg a 
középkor felé fordul, a Kár-
pát-medencei és a szomszédos 
népek monda-, legenda- és dal-
lamvilágát kutatják. Meglehe-
tősen szoros volt a kölcsönhatás a 
szomszédos népek körében főleg 
a kultúra területén. 

A kutatómunka hétköznapjait a 
zene, a fellépések teszik változa-
tossá. 25 éve alakult a társulat, 
egy Duna TV-beli fellépés volt az 
eső nagyobb nyilvános produkci-
ójuk. Több európai országban fel-
léptek, de szerepeltek tudomá-
nyos konferenciákon is. Jelenleg 
a középkori vallon bevándorlók 
kulturális hagyatékait kutatják ha-
zánkban belga kollegáik segítsé-
gével. Nehezen hihető el, de a na-
gyon régen és igen távolról érke-
zett vallon közösség hagyott nyo-
mokat a középkori magyar kultú-
rában, akár a tánc, a zene, az öl-
tözködés területén. «

Zenés történelemóra a Múzeumok 
Világnapján

►



13. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

Harmadik alkalommal rendezték 
meg a kiváló dunaföldvári pedagó-
gusról, Semetkay Ágnes tanárnőről 
elnevezett történelem versenyt a 
Beszédes József Általános Iskolá-
ban. Az ötlet Viczai Jánostól, a volt 
tanítványtól eredt, s mellé álltak to-
vábbi volt tanítványok, főleg az ál-
talános iskola pedagógusai. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Keresztes Katalin tanárnő, a 
verseny egyik szervezője beszá-
molt arról, hogy a versenyt az 
ötödik évfolyam számára hirdet-

ték meg. Témája a középkori lo-
vagi kultúra tárgyi és szellemi 
emlékeinek felelevenítése volt. 
Nagy volt az érdeklődés, több 
mint tíz háromfős csapat indult 
a megmérettetésen. A szervezők 
igyekeztek minél érdekesebb 
feladatokat összeállítani. Az ud-
varon volt lovagi torna-szerű 
sportjáték. Korhű ruhákban kel-
lett a csapatoknak bemutatkoz-
ni. A címerpajzs-készítés a fan-
táziát mozgatta meg. A jobbá-
gyok adójának kiszámításához 
matematikai ismeretekre volt 

szükség. Korhű stílusban, a ko-
rabeli lovagi etika szabályait be-
tartva a királynőnek kellett egy 
levelet írni. 

A gyerekek nagyon élvezték a 
játékos vetélkedőt, s kis időre 
valóban sikerült a középkor 
hangulatát bevarázsolni az isko-
la falai közé. A verseny győzte-
se az 5. a osztályosok által alko-
tott Kézművesek csapata lett 
Zsebeházi Zsolt, Kiss Tibor, 
Tóth Nándor felállásban. Felké-
szítő tanáruk Keresztes Katalin 
tanárnő volt. Nevük miatt főleg 
a középkori fegyverkovács mes-
terség fortélyaiba mélyedtek be-
le. Győzelmük jutalmaként a ki-

rály jelképesen lovaggá ütötte 
őket. 

A verseny befejezéseként a 
résztvevők közösen koszorúzták 
meg a Semetkay Ágnesről elneve-
zett iskolakönyvtár termében elhe-
lyezett emléktáblát. Viczai János, 
a zsűri elnöke meghatódva beszélt 
arról, hogy már harmadik alka-
lommal sikerült megrendezni a 
versenyt, növekvő érdeklődés és 
színvonal mellett. Megköszönte a 
pedagógusok szervező munkáját, a 
diákok precíz felkészültségét és 
lelkesedését. Szavai szerint a vá-
ros és az iskola méltóképpen ápol-
ja e rendezvénnyel napjainkban is 
a nagyszerű pedagógus emlékét. «

Számos alkalommal tudósítottunk 
már a Tanoda különböző programja-
iról, így szakmai programokon ke-
resztül kulturális, zenei programok-
ról. Ezúttal pályaorientációs prog-
ramról számolunk be, azon belül is 
kézműves mesterségről, a csokolá-
dékészítésről. Az eseményről Gu-
lyás Gyöngyvér, maga a csokoládé-
készítő és Lipták Tamás, a Tanoda 
szakmai vezetője beszélt televízi-
ónknak.

 » BAKSAY ERIKA

– Kissé irigyen látom, mennyi-
re karcsú vagy, pedig gyanítom, 
hogy sokat kóstolgatod a saját 
termékeidet…

– A jó minőségű alapanyagok-
ból készült csokoládé nem hizlal 
és nem ártalmas –mondja Gulyás 
Gyöngyvér-, és természetesen 
csak mértékkel kell fogyasztani. 
Kapható a boltokban mindenféle: 
jobb minőségű, drága termékek, 
és gyenge minőségű, gyakran ka-
kaót sem látott termékek, magas 
cukortartalommal. Szögezzük le, 
hogy ezek viszont hizlalnak és ár-
talmasak. 

– Mit tartalmaz egy jó csokoládé?
– A jó minőségű csokoládé úgy 

kezdődik, hogy kakaómassza, mi-
nimum 40%, kakaóvaj (amit 
gyakran kispórolnak, és hidrogé-
nezett növényi zsírral helyettesí-
tenek), cukor, minél kisebb meny-
nyiségben, és ízesítő anyagok. A 

jó csokoládék 60–70%-ban ka-
kaómasszából állnak, lehet sejte-
ni, hogy itt már csak minimális 
cukor fér a csokiba, vagyis a fo-
gyasztása nem eredményez plusz 
kilókat. 

– Mit teszünk a csokoládéba?
– Személy szerint kedvelem a 

formabontó dolgokat, merész íze-
ket. Természetesen van a likőrös, 
marcipános, mogyorós klasszi-
kus, és vannak az egyedi íz kom-
binációk. Csináltam már pipado-
hányos, pirított hagymás, libamá-
jas csokoládét is, sós-édes kombi-
nációkban. A sós karamella ma-
napság már nem kuriózum, ahogy 
a chilis csokoládé sem. 

– Hogyan találtál rá pont erre 
a kézművességre?

– Eredetileg idegenforgalmat 
tanultam, szállodákban dolgoz-
tam. Érdekelt a kulinária, jártám 
főző iskolába, tanultam cukrásza-
tot, dolgoztam szakácsként. De 
minden érdekelt, ami ezzel kap-
csolatos: mixerkedtem, baris-
ta-képzésen is részt vettem, vagy 
érdekesség képpen tanultam mo-
lekuláris mixológiát. 

Szokásom volt, hogy kará-
csonyra kézzel készült ajándé-
kokkal álljak elő, így egyszer 
bonbonokat készítettem, igen 
nagy sikerrel. Sokan kóstolták, 
aztán kértek még, rendeltek belő-
le, így hirtelen kialakult egyfajta 
igény, amire úgy reagáltam, hogy 

a házunk egyik szobájából kiala-
kítottam egy csokoládékészítő 
műhelyt. Ott dolgozom, készítem 
a bonbont, táblás csokoládét, 
trüffelt. Ezen kívül bemutatókat, 
workshopokat tartok felnőtteknek 
és gyerekeknek, a lakásomon és 
különféle rendezvényeken, válla-
lati összejöveteleken. 

– Meg lehet élni belőle?
– Egy embernek feltétlenül, de 

egy család eltartásához már több 
kéne. Mondjuk, vannak elképze-
léseim, de egyelőre tudni akarom, 
mihez nem értek még, szeretnék 
különleges lenni, élményt nyújta-
ni. Felmerült bennem egy lakásét-
terem nyitása, de érdekelne egy 
csokizó is, ahol a kulturált csoko-
ládéfogyasztást mondjuk kultu-
rált borfogyasztással köthetnénk 
össze, vagy a manapság egyre 
népszerűbb kávé-kultusszal, ami 
megint csak közel áll hozzám.

– A világ egyik fele egyre silá-
nyabb élelmiszeripari terméket 
fogyaszt nagy mennyiségben, re-
latíve olcsón. A másik fele kifino-
mult ízléssel – vagy egyfajta 
sznobériával – kulináris örömö-
ket keres, kiváló és drága alap-
anyagokból készült termékekkel. 
Hová vezet ez?

– Az élelmiszeripari termékek 
egészségre ártalmas volta bizo-
nyítást nyert. Van már egy egyre 
tudatosabban táplálkozó réteg, 
aki törekszik minőségi alapanya-
gokból, saját kezűleg ételeket ké-
szíteni, sőt nem csak ételeket. Ez 
egy trend, de értelmes trend. A 

főzés, sütés, alkotás kikapcsol, ér-
téket teremt, minőségi időtöltés. 
Közösségi élmény is, ha úgy tet-
szik, és mindenképpen az egész-
séget szolgálja. 

– Miért pont csokoládékészí-
tés? – kérdeztük Lipták Tamást.

– A csokoládét mindenki szere-
ti, úgy gondoltuk, vonzó program 
lesz a gyerekek számára, ezen kí-
vül pedig a Tanoda pályázati fel-
tételei közt szerepel jó néhány 
pályaorientációs foglalkozás. 
Néztünk már mezőgazdaságot, 
ipart, most legyen egy kisiparos-
ság, ami ráadásul nagyon vonzó 
dologgal foglalkozik. Ismertem 
Gyöngyvért egy korábbi work-
shopról, tudtam, leköti majd a 
gyerek látogatókat. 

– Milyen programokkal készül a 
Tanoda az elkövetkező időszakra?

– Lesznek még pályaorientáci-
ós kirándulások, de a legközeleb-
bi program az egyhetes nyári tá-
bor lesz, ahol is több más prog-
ram mellett rendezünk egy ún. 
ability day-t, vagyis olyan napot, 
amikor a gyerekek megismerhet-
nek fogyatékkal élőket, megta-
pasztalhatják, milyen különböző 
fogyatékosságokkal élni, megpró-
báljuk közelebb hozni hozzájuk 
ezeket az embereket, hogy kellő 
empátiával viseltessenek a fogya-
tékkal élőkkel szemben. Mivel 
mi, a Málta támogató szolgálat-
ban is dolgozunk, különösen fon-
tosnak tartjuk ezt, és tudatosan 
érzékenyítjük a gyerekeket a fo-
gyatékkal élők iránt. «

Semetkay Ágnes emlékverseny

Édes foglalkozás a Tanodában
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Rovatunk első témájára érkezett le-
veleink miatt nem kellett megnövel-
nem a szolgáltatónál a levelezési 
postafi ók méretét! Egy levél nem 
sok, de annyit sem kaptunk! Remé-
lem azért betalált és akik olvasták 
okosabbak lettek.
Nem állunk le és már itt is vagyunk 
az új témával. Nyár, jó idő! Előkerül-
nek a tárolóból a bringák, de mielőtt 
felpattanunk rájuk és elindulunk Solt 
felé a bringaúton szlalomozni a koco-
gók között, nem árt átnézni a felsze-
relést és frissíteni a szabályokat.
Ebben szeretnénk segítséget nyújta-
ni a teljesség igénye nélkül.
A tájékoztatásban most is a duna-
földvári Rendőrőrsről Kulcsár Sza-
bolcs rendőr alezredes, őrsparan-
csonk és Bakonyi László rendőr őr-
nagy, őrsparancsnok-helyettes volt 
segítségemre.

 » MAGYARI ÁKOS

Kerékpárok, elektromos kerék-
párok, segédmotoros kerékpárok 
elhatárolása.

Praktikusságuk, egyszerű fel-
építésük és árfekvésük okán nagy 
divatja lett az úri elektromos ke-
rékpároknak a paksi kistérségben 
is. Azonban a kereskedelemben 
kapható, vagy más országokból 
behozott különböző „villanyjár-
művek” a hatályos magyar jog-
szabályok szerint többféle jármű-
kategóriába is sorolhatóak.

Kerékpár: olyan, legalább két-
kerekű jármű, amelyet emberi erő 
hajt, és ezt legfeljebb 300 W telje-
sítményű motor segíti. A kerékpá-
ron a kerékpárt nem hajtó sze-
mély is szállítható erre alkalmas 
ülésen. A kerékpáron utánfutó 
vontatására alkalmas berendezés 
helyezhető el.

Segédmotoros kerékpár: a kü-
lön jogszabályban L1e járműkate-
góriába sorolt kétkerekű.

A segédmotoros kerékpárról 
szóló részben található két foga-
lom, ami magyarázatot igényel: 

A segédmotoros kerékpárok (ro-
bogók), azaz kétkerekű segédmo-
toros kerékpárok (L1e kategória), 
amelyek legnagyobb tervezési se-
bessége 45 km/h, és az alábbi jel-
lemzőkkel rendelkeznek:

kétkerekű típusnál: a motor 
hengerűrtartalma nem nagyobb 
50 cm3-nél a belsőégésű motorok 
esetében, vagy folyamatosan le-
adott legnagyobb névleges telje-
sítménye nem több 4 kW-nál 
elektromos motor esetében.

A fentiek alapján akkor nevez-
zük kerékpárnak a járművet, ha 
van rajta pedál, amivel az hajtha-
tó, és a villanymotor teljesítmé-
nye kisebb, mint 300W. A robo-
gókra hasonlító „villany-kétke-
rekűek”, amelyekre nem tervez-
tek és nem szereltek fel hajtóka-
rokat és a pedálokat, nem hajtha-
tók emberi erővel. Ezért e jármű-
vek segédmotoros kerékpárnak 
minősülnek, ezért kötelező fele-
lősségbiztosítást kell rájuk kötni, 
vezetésükhöz járművezetői iga-
zolvány vagy vezetői engedély 
szükséges, és minden esetben be-
csatolt bukósisakot kell viselni a 
közlekedéskor. Ugyancsak így bí-
rálandók el a leszerelt állapotban, 
pedálok nélkül közlekedők. Ezen 
cselekmény szabálysértés.

Újabban többször látni a Paksi 
és a Kéri utcában az úttest szélén 
kerékpározókat. Pedig ezen a 
szakaszon van kerékpárút. Szó 
mi szó nem a legjobb állapotú, de 
van. Szabályosan járnak el a ke-
rékpárosok, ha az úttesten közle-
kednek ezen a szakaszon?

Röviden megválaszolva a kér-
dést: nem. Bővebben: a kerékpá-
rosok közlekedését a KRESZ sza-
bályozza, a következők szerint: 
Ha az út mellett, annak vonalve-
zetését követve kerékpárutat vagy 
gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki 
a kétkerekű kerékpároknak, a ke-
rékpárúton vagy a gyalog- és ke-
rékpárúton kell közlekedni. A 
jogszabály tehát eléggé egyértel-
műen fogalmaz e kérdésben. 

Szabad-e a kerékpárosnak 
egyirányú utcában forgalommal 
szemben közlekedni, ha ezt kü-
lön tábla nem engedélyezi? 

Válaszom erre is igen röviden: 
nem. Erre a kérdésre már utaltam 
az előző számban is, amikor az 
egyirányú forgalmi utakkal kapcso-
latos szabályokról volt szó. Erre 
külön felhívnám a figyelmét a Jó-

kai utcában reggelente ilyen módon 
közlekedő gyerekeknek, ugyanis 
rendkívül balesetveszélyes az ilyen 
módon való közlekedés. 

A kerékpárosnak elsőbbsége 
van-e, ha a gyalogos átkelő he-
lyen (zebrán) kel át, de nem száll 
le a kerékpárról, úgy teker át?

A kerékpárosnak ilyen esetben 
nincs elsőbbsége, ugyanis a kije-
lölt gyalogos-átkelőhelyen kizá-
rólag a gyalogosan közlekedők 
élveznek elsőbbséget, a kerékpá-
ros pedig járművezetőnek mi-
nősül. Az ilyen helyzetben az a 
szabályos magatartás, ha a kerék-
páros leszáll a kerékpárról, és azt 
a gyalogosokra vonatkozó szabá-
lyok szerint áttolja a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyen.

Szabályos, ha valaki a járdán 
biciklizik? Balesetvédelmi szem-
pontból mondhatom-e a gyerme-
kemnek, hogy „te menj a járdán, 
én majd az úton követlek”?

Vannak olyan esetek, amikor le-
het szabályosan kerékpárral közle-
kedni a járdán, pl. lakott területen, 
az olyan helyen, ahol az úttest a 
kerékpár-közlekedésre alkalmat-

lan. Itt viszont fontos megjegyez-
ni, hogy akkor alkalmatlan az út-
test a kerékpározásra, ha annak 
állapota miatt fizikailag lehetetlen 
a kerékpározás az úttesten. Tehát 
önmagában az, hogy egy úton 
nagy a járművek forgalma, és emi-
att veszélyes a kerékpárosok szá-
mára az ott közlekedés, vagy eset-
leg az, hogy az adott útról ki van-
nak tiltva a kerékpárosok, nem je-
lenti azt, hogy ezekben az esetek-
ben megengedett a járdán való 
közlekedés. Gyermekek számára 
is csak abban az esetben megenge-
dett a járdán való kerékpározás, 
amennyiben az az út, mely mentén 
kerékpározna főútnak minősül, és 
a gyermek 12 év alatti.  Fontos 
tudnivaló, hogy azokban az ese-
tekben, amikor megengedett a jár-
dán való közlekedés a kerékpáros-
nak, akkor azt csakis a gyalogos-
forgalom zavarása nélkül teheti 
meg, és sebessége nem haladhatja 
meg a 10 km/órát. 

A kerékpárosok közlekedésével 
kapcsolatban felhívnám a kerék-
párral közlekedők figyelmét né-
hány nagyon fontos szabályra. 

A rendőr válaszol

Közlekedés drótszamáron

►
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A megyei első osztályú DFC I-nek és 
a harmadosztályban szereplő DFC II-
nek is van esélye a szezon végén a 
dobogós helyek egyikének megszer-
zésére. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Május elején a DFC I. a harma-
dik helyen álló Bonyhád otthoná-
ban vendégszerepelt. A házigaz-
dák az első félidőben vezetéshez 
jutottak, a második félidőben vi-
szont nagyszerű játékkal múltuk 
felül a házigazdákat. Kiss és Far-
sang két góljával fordítottuk meg 
az eredményt. Győzelmünk a for-
duló meglepetése volt. Sikerünk 

értékét növeli, hogy a hiányzók 
miatt a megye hármas csapat játé-
kosaival kellett feltölteni a kere-
tet. Berényi és Széles nagyszerű-
en helytállt az első osztályú csa-
patban is. 

A folytatásban Tolnát fogadtuk. 
A vendégek szerezték meg a ve-
zetést. A második félidőben Kiss 
és Farsang góljaival fordítottunk, 
2:1-es győzelemmel jöttünk le a 
pályáról. 

Kölesden 0:0-ás döntetlen lett az 
eredmény, noha győzelemben re-
ménykedtek a fiúk. Óvatosan, visz-
szafogottan játszottunk, csatáraink 
közül többen hiányoztak. 

A Dunaföldvári Vadásztársaság éle-
tében a tagdíj bevételek után az évi 
első bevételt az őzbak vadászat 
eredményezi. Nem csoda, hogy e fel-
adat előtt hajnalban és az esti órák-
ban Kiss Gábor, Kirilla János és 
Noszka Zoltán vadőrökkel az őz pi-
henőhelyek közelében lehetett ta-
lálkozni a határba járóknak. Fel kel-
lett térképezni a terítékre hozandó 
őzbakok mozgását, időbeosztását, a 
selejtezésre érett, különleges bakok 
territóriumát. Természetesen Rabi 
Attila vadászmesternek volt felada-
ta a vadászni akaró személyek és 
azok lő igényének megismerése. 

 » SZŐDI IMRE

A májusi, majd az üzekedési 
időben elejtendő bakok esetében 
a selejtezésen túl az is feladata a 
vadásztársaságnak, hogy a vadál-
lomány-becslés alapján a tájegy-
ségi vadászati felügyelő által elő-
írt 65 őzbak terítékre kerüljön. Ez 
azért szükséges, hogy az állo-
mány túlszaporodását megakadá-
lyozzuk. Az idei évben a kora ta-
vaszi csapadékos, részben hideg 

miatt az agancsok tisztítását a ba-
kok későn kezdték, de a természet 
melegedése abban segített, hogy 
igen rövid idő elteltével teljes fej-
díszükben pompáztak a golyóé-
rett őzbakok.

A májusi vadászaton 10 spa-
nyol, 2 olasz, 1 német és 2 ma-
gyar vadász mintegy 37 őzbakot 
hozott terítékre. Kor szerint: 3 
éves 7 darab, 4 éves 12 darab, 5 
éves 7 darab, 6 éves 5 darab, 7 
éves 5 darab és 8 éves bak 1 darab 
került terítékre. Súly szerint az 
agancsokból 19 darab 300 gramm, 
350 és 400 gramm között 14 da-
rab, 3 darab 450 feletti és 1 darab 
érte el a majd nem 500 grammos 
súlyt. 

A trófea szemlén bemutatták a 
már elbírált őzagancsokat. Kiss 
Gábor lövetett egy ezüst és egy 
bronzérmes bakot, míg Kirilla Já-
nos különleges háromágú, a 
szemághiányos és a tovább sza-
porodásra alkalmatlan torzbakok 
terítékre hozatalában jeleskedett. 
Reméljük, a vadásztársaság bevé-
telei hamarosan érkeznek. «

Az egyik legveszélyesebb ma-
nőver a kerékpárosok közlekedésé-
ben is a kanyarodás, különösen a 
balra történő kanyarodás. Nagyon 
sok kerékpáros elmulasztja az 
ilyenkor szükséges körültekintést, 
és úgy kanyarodik balra, hogy egy-
részt kanyarodási szándékát nem 

jelzi a forgalom többi résztvevője 
számára, másrészt, ha esetleg jelzi 
is kanyarodási szándékát, nem for-
dul hátra, ezáltal nem győződik 
meg arról, hogy érkezik-e mögötte 
más, esetleg gyorsabban haladó jár-
mű, mely már megkezdte az előző-
sét is. Nagyon fontos továbbá, hogy 

éjszaka, és korlátozott látási viszo-
nyok között abban az esetben sza-
bad közlekedni a kerékpárral, ha a 
kerékpáron vagy a kerékpároson 
előre fehér, hátrafelé piros színű, 
folyamatos vagy villogó fényt adó 
lámpát és fényvisszaverőt helyez-
tek el. 2012 óta már magán a kerék-

pároson is elhelyezhetők ezek az 
eszközök, arra viszont felhívnám a 
figyelmet, hogy a jogszabály a lám-
pák és a fényvisszaverők együttes 
használatát írja elő, továbbá lakott 
területen kívül a fentieken túl fény-
visszaverő mellényt is kötelezően 
viselnie kell a kerékpárosnak. «

Májusban elkezdődött az
őzbak szezon

Dobogós helyezésekért küzdenek 
focicsapataink

►
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Május elején gyermek horgászver-
senyt szervezett az egyesület, mely-
re 18 résztvevő nevezett. Két kate-
góriában zajlott a megmérettetés. 
Kilenc gyermekkorú, és kilenc serdü-
lő horgász izgulta végig a délelőt-
töt. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A kiírás szerint egy spitzbottal 
és egy úszóval lehetett horgászni. 
Főleg a gyerekeknél volt engedé-
lyezett, hogy a szülők kisebb se-
gítséget nyújthattak a fiataloknak, 
hiszen a legifjabb versenyző alig 
hatéves volt. Kellemes időben a 
kedvező vízállás még élvezete-
sebbé tette a napot. A szervezők 
szerint a gyerekek talán komo-
lyabban vették a versenyt, mint a 
felnőttek. Ez a nagy koncentráci-
ón is érzékelhető volt. Egy–egy 
sikertelen kísérlet még könnyeket 
is kicsalt a csalódás miatt. 

Az eredményhirdetést minden-
ki nagy izgalommal várta. Gyer-

mek kategóriában Nikl Olivér lett 
az első, Czompó Gergelyt és Ge-
lencsér Pétert megelőzve. Olivér 
fogta a legtöbb halat is, összesen 
1840 grammot. Az ifjúsági kate-
gória győztese Varga Gábor lett 
1140 grammal. Második helyen 
Kovács Ramóna végzett, Harma-
dik Ezséki Szabolcs lett. A szer-
vezők örömmel tapasztalták, 
hogy lányok is részt vettek a ver-
senyen. Ifjú korban valóban von-
zó a horgászat a lányok számára. 
Felnőtt korban sajnos már kevés 
hölgy hódol a szép sportnak. 

A tavaszi versenyszezon ezzel 
véget ért. A nyár viszont továbbra 
is mozgalmas lesz az egyesület 
számára. Javában zajlik a horgász 
juniális szervezése, mely iránt 
egyre nagyobb az érdeklődés. A 
szervezők sok színes programmal 
várják a résztvevőket. A délelőtt 
során főleg a gyerekeket kötik le 
majd. Lesz halászléfőző verseny 
is. Este sztárvendég lép színpad-

ra. A rendezvény nyilvános, az 
egyesület minden érdeklődőt vár 
június 23-án a Horgásztanyára. 

Évek múltával idén nyáron is-
mét gyermek horgásztábor szer-
veződik. A négy napos eseményre 
15 gyerek jelentkezését várják. 
Érdeklődni az egyesület honlap-
ján, illetve a Horgásztanyán lehet. 
A fiatalok sátorban lesznek elhe-
lyezve. Csónakázás, horgászás, 
strandfürdő, szabályismereti előa-
dás tölti ki majd napjaikat, az 
utolsó napot a tábori horgászver-
seny zárja. «

Nyáron ismét lesz
gyermek horgásztábor

Dombóvár ellen itthon pontot 
vesztettünk. A vendégek szereztek 
vezetést, de a második félidőben si-
került fordítanunk Kiss és Farsang 
góljaival. A mérkőzés vége felé a 
vendégek – akik játékos edzője az 
ismert ferencvárosi labdarúgó, Kar-
dos Ernő volt – egyenlítettek.

Az utolsó előtti fordulóban saj-
nos Majoson 3:1-es vereséget 
szenvedtünk. 

Harmadosztályú csapatunk is 
hullámzó teljesítményt nyújtott. 
Györkönytől 3:0-ás vereséget 
szenvedtünk, majd Tengelicet 
győztük le otthonában 8:0-ra. A 
második helyezett Kajdacs ellen 
már 3:0-ra vezettünk, végül küz-
delmes utolsó percekkel 3:2-re 
győztünk. Tolna ellen 1:0-ra ve-
zettünk, de az ellenfél az utolsó 
percekben egyenlíteni tudott. Iz-
ményt odahaza 10:1-re győztük 
le. Pusztahencse az utolsó fordu-
lón nem jelent meg, így a győztes 
három pontot mi kaptuk. 

A DFC II. a második helyen 
végzett a bajnokságban és az át-
szervezések miatt nagy esélye van 
a megye kettes folytatásra. «

►


