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2008. május 23-án éves beszámoló kül-
dött-értekezletét tartotta a Tolna Me-
gyei Mozgássérültek Egyesülete Szek-
szárdon. Mintegy 80 fõ képviselte a me-
gyében élõ 9600 fõs tagságot. 

! SZEMENYEI RÓZSA

Schaffler Ádám beszámolójában meg-
említette, hogy az egyesület a megye leg-
nagyobb civil szervezete Kht-ként mûkö-
dik. A 2007-es évet értékelve ismertette a
területen mûködõ 10 csoport tevékenysé-
gét. Megállapította, hogy minden csoport
teljesíti a feladatokat, a sérültek ügyében
való eljárást, segítést és tájékoztatást. A ta-
valyi évben 517 Lakás Állami Támogatás
történt, mintegy 73.941.000 Ft értékben. A
megyében 1700 fõ fogyatékossági támoga-
tásának kiutaltatása érdekében jártak el,
ezen kívül a kiemelkedõen kis jövedelmû
sérültek méltányossági nyugdíj, közleke-
dési támogatás, gépjármûszerzési támoga-
tás kérelmét is a csoportoknál intézték. Az
utóbbi kettõ jogvesztõ, határidõs támoga-
tás. 

Schaffler Ádám beszámolt továbbá ar-
ról, hogy minden csoport a térségében ak-
tív közéleti tevékenységet folytat. Kiemel-
te azokat az önkormányzatokat, ahol civil
fórum keretében bevonják a cso-
portvezetõket a település ügyeibe, és meg-
állapodást kötve a megyei egyesülettel,
rendszeresen anyagilag is támogatják pá-

lyázat beadása útján a helyi csoportot. A
csoportok az adottságokhoz mérten részt
vesznek a helyi rendezvényeken. Szinte
mindenütt vannak egyéni rendezvények is,
kirándulások, fõzõversenyek, vacsorák,
évzárók.

Szó esett az országos egyesület május 9-
i ülésérõl. Az ott elhangzottak alapján vál-
tozások várhatók a fogyatékkal élõk életé-
ben is. A minisztériumokkal egyeztetve és
tárgyalva, ha törvénybe iktatják, átalakul a
fogyatékkal élõk besorolása. Tervben van,
hogy a fogyatékkal élõk állapotát újból az
OOSZI vizsgálat és nem az eddig elfoga-
dott ún. 7 pontos igazolás határozza meg,
hanem az ott kiadott vélemény alapján be-
soroltak döntik el majd azt, hogy ki milyen
jellegû támogatást vehet igénybe. Körül-
belül 2009-tõl, a Fogyatékossági Igazol-
ványt alkalmazva, meghatározott ideig és
mértékben lesznek adhatók a juttatások,
nem jövedelem, hanem állapotfüggõ elbí-
rálás alapján. A jelenleg fogyatékossági
támogatásban részesülõk automatikusan
megkapják az igazolványt, a rokkantnyug-
díjasok elbírálás alapján valószínûleg 5
éves idõtartalomra, és ezt követõen meg
kell majd újítani. Ugyanez fog vonatkozni
az eddig kiadott parkolási igazolványokra
is. Ezzel bizonyos fokig szûkíteni akarják
a támogatási kört, és kizárólag a magas sé-
rültségi állapottal rendelkezõk számára
lesznek elérhetõek magasabb szinten a tá-

mogatások. Elnökünk megfogalmazta:
„Kétségeink vannak a lebonyolítást
illetõen, mert sajnos eddig még a rendszer-
változást követõen csak elméleti anyagok-
ban ismertették az elképzeléseket, de a
gyakorlati megvalósítást még egyetlen
kormányzat sem vállalta fel. Amúgy is
most igen bizonytalan minden kérdésben
az ország.“ Ennek ellenére felkérte a meg-
jelenteket arra, hogy a továbbiakban is a
toleráns közélet jellemezze a mozgáskor-
látozottak társadalmát. Környezetünk az
alapján mond ítéletet rólunk, ahogy a ve-
lünk élõkhöz viszonyulunk. Sérültségünk
ellenére, ha mosollyal közelítünk, akkor
mosollyal fognak válaszolni. Ne csak a hi-
bákat, hanem a jót is vegyük észre és fo-
gadjuk el, és ezáltal fogadtassuk el magun-
kat. Nekünk is könnyebb lesz így. Majd
hozzászólások következtek. A négy fogya-
tékossági szervezetbõl csak a Vakok és
Gyengénlátók Szövetségének elnöke fo-
gadta el az egyesületünk meghívását. Ko-
vács Lászlóné gratulált és méltatta a moz-
gáskorlátozottak tevékenységét. Mint „Az
év civil szervezete“ címmel kitüntetett
egyesület vezetõje kérte a megjelenteket,
hogy a rendezésükben szeptember 12-én
tartott „Szeretet lángja“ szekszárdi fogya-
tékos nyílt napon minél többen képvisel-
jük a mozgássérülteket.  Ezt követõen kö-
tetlen beszélgetéssel zárult a küldöttérte-
kezlet. !

VVáállttoozzáássookk  vváárrhhaattóókk  aa  ffooggyyaattéékkkkaall  ééllõõkk  éélleettéébbeenn

2008. június 1-jén a dunaföldvári evan-
gélikus gyülekezet egész napos prog-
rammal várta az evangélikus templom-
ba illetve a templomkertben az érdek-
lõdõket.

! BALOGH EMESE

Az ünnepi istentisztelet igehirdetõje
Szeverényi János, országos missziói lel-
kész, az országos misszió igazgatója volt,
aki a nap során "A Biblia, az élet köny-
ve" címmel is tartott elõadást a templom-
ban.

Szeverényi János, az Evangélikus
Missziói Központ - a Magyarországi
Evangélikus Egyház országos intézményé-
nek - igazgatója, egyben országos evangé-

lizációs és missziói lelkész is. Õ koordinál-
ja és szervezi országosan a missziói mun-
kaágakat, például a cigánymissziót, férfi-
missziót, börtönmissziót; illetve összehan-
golja a missziós alkalmakat a missziói bi-
zottság segítségével. Missziós lelkészként
a tevékenységéhez tartozik az is, hogy
missziói napokon, amilyen a dunaföldvári
is volt, igét hirdet.

Az egész napos rendezvényen rene-
szánsz zenével szórakoztatta a megjelente-
ket a Pajzs Gábor irányította Praetorius
furulyaegyüttes, míg a Kerecsen Íjászklub
tagjai hagyományõrzõ íjászbemutatót tar-
tottak.

A programok sorát Tolcsvay Béla
„Teremtõ hang“ címû mûsora zárta az

evangélikus templomban. "A hang a leg-
veszélyesebb fegyver - hangsúlyozta az
énekmondó -, éneklésre való, nem fe-
csegésre!...A jó hang égi, akár az ige, tü-
zes, akár az ég! S e tûz kötõdik a föld-
höz, melyen megszülettünk. A magyar
népdal is égi, fentrõl indul lefelé."

Tolcsvay Béla a hatvanas évektõl - a
Tolcsvay Trió fennállásától - napjainkig
meghatározó alakja volt elõször a folk-
beatnek, majd a hagyományõrzõ magyar
zenének. Erõteljes, különleges hangjá-
val, gitárjátékával, õsi dallamvilágban
gyökerezõ elõadóestjeivel és színdarab-
jaival a mai magyar zenei élet köztiszte-
letben álló egyénisége. Önmagát ének-
mondóként definiálja, de jegyzi a ma-
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Idén új helyszínen került sor a szokásos
évi városi tüdõszûrésre. Korábban hosz-
szú évekig az egészségház adott otthont
a szûrésnek, a lakosság megszokta ezt a
helyet. Ez évben a volt öregek napközi
otthonába várták a lakosokat.

! SZABADOS SÁMUEL

Sziebertné Kövecses Mária, asszisztens
tájékoztatójában elmondta, hogy sokak
számára problémát jelentett a helyváltozta-
tás. Habár tájékoztattak a megváltozott
helyszínrõl, de szerinte ennek hatéko-
nyabbnak kellett volna lennie. Részben en-
nek köszönhetõ a szerény részvételi arány,
amely nem érte el az ötven százalékot, s ez
az adat az utóbbi évek legalacsonyabb ér-
téke. 

A kampányszerû látogatás idén is gon-
dokat jelentett. Voltak napok, mikor alig
érkeztek, az utolsó napokban viszont tö-

meges volt a részvétel, ami várakozással,
néha kapkodással járt, bár a lakosok ezt vi-
szonylag fegyelmezetten viselték. Az állo-
más dolgozói igyekeztek az emberekhez
alkalmazkodni, gyakran elõfordult, hogy a
négy órás zárás után is fogadták még a
késõn érkezõket. 

Tolna megyében, így Dunaföldváron
sem kötelezõ a tüdõszûrés. Ez annak
köszönhetõ, hogy megyénkben a TBC-s
betegek aránya 25 ezrelék alatti. Amennyi-

ben ez a szám a kritikus értéket meghalad-
ja, az ÁNTSZ kötelezõvé teheti a szûrést.
Vannak munkahelyek, ahol viszont köte-
lezhetik a dolgozót a részvételre. Aki önhi-
báján kívül, vagy feledékenységbõl lema-
radt, a paksi tüdõgondozóban rendelési
idõben bármikor pótolhatja az elmaradást. 

A tüdõszûrést a tuberkolózis kimutatásá-
ra vezették be évtizedekkel ezelõtt, de nap-
jainkban kimutatható általa daganatos be-
tegség, szívprobléma vagy gerincferdülés
is. Ez utóbbi miatt ajánlatos már a gyer-
mekkori részvétel is a 13. életév betöltése
után.

A résztvevõk bizonyos hányadát az év
során berendelik Paksra újabb szûrésre.
Ennek több oka lehet, például technikai hi-
ba, korábbi betegség maradványa, amely
idõközben megszûnt. Alig tíz százalék
azoknak az aránya, akiket ezután orvosi
kezelésre utalnak. !

AAllaaccssoonnyy  rréésszzvvéétteellii  aarráánnyy  aa  ttüüddõõsszzûûrréésseenn

Évek óta szervez gyermeknapot a helyi
Vöröskereszt szervezete a polgárõr-
séggel karöltve, amelynek célja az egész-
séges életmódra nevelés, valamint a köz-
lekedési, közbiztonsági alapismeretek
elsajátítása. 

! SZABADOS SÁMUEL

Idén június 2-án került sor a rendezvény-
re, amelyen az óvodások és az általános is-
kola tanulói vettek részt. A programgazdag
rendezvény több helyszínen zajlott.
Délelõtt a mûvelõdési házban a felsõ tago-
zatos diákok a drogmegelõzéssel és a pá-
lyaválasztással kapcsolatos elõadásokat
hallgattak. A sportpályán reggel az ovisok
és az alsó tagozatosok gyülekeztek, a Sü-
veges testvérek vezetésével torna és moz-
gás várt rájuk. Ezután a tûzoltók, a pol-
gárõrök és a rendõrök technikai eszközeit,
autóit nézhették meg és próbálhatták ki.
Nagy sikert aratott az idõnként megszólaló
sziréna hangja. Az elsõsegély bemutató al-

kalmával sok fontos információ hangzott
el, 11 óra után pedig a gimnazisták kórusa
dalokkal szórakoztatták a kicsiket. A
délelõtti programot közlekedés-biztonsági
totó, ügyességi vetélkedõ egészítette ki.
Közben a sportpálya teljes szélességében
lehetett labdázni, játszani. A külvégi óvo-
dában kerékpáros ügyességi versenyen bi-
zonyították tehetségüket a gyerekek, majd
a biztonságos közlekedésrõl hallgattak
elõadást. Az iskolában KRESZ totó, vala-
mint elõadás és filmvetítés kötötte le a
diákok figyelmét. 

A polgárõrség alapító okiratában feladat-
ként szerepel a gyerekek felvilágosítása a
biztonságos közlekedés mikéntjérõl, vala-
mint az egészséges életmód, a sportolás pro-
pagálása a fiatalok körében. Ezért is vállal-
koznak arra évek óta, hogy a Vöröskereszt
mellett társszervezõként részt vegyenek a
gyermeknapon. Az idei rendezvény önma-
gában páratlan volt, hiszen óvodás kortól az
általános iskolásig minden földvári gyereket
bevont a programokba.

A gyermeknap támogatói voltak: Beszé-
des József Általános Iskola, Dunaföld-
várért Alapítvány, DIT Kht., Nagy Imre
vállalkozó, Nagy Gáborné polgármester,
Dunaföldvár Város Önkormányzata,
Dunaföldvári Rendõrõrs, TMRFK Közle-
kedési Osztálya, Opel Gemenc, Vida An-
dor és családja, Máltai Szeretetszolgálat,
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Dunaföldvári Technikai Sport Egyesü-
let. !

GGyyeerrmmeekknnaapp  aazz  eeggéésszzsséégg  ééss  aa  kköözzbbiizzttoonnssáágg  jjeeggyyéébbeenn

gyar zenei élet zeneszerzõként és szö-
vegíróként is. Napjainkban önálló mûso-
raival járja az országot és a világot is. A
„Teremtõ hang“ mellett tradicionális

népzenei ihletésû kompozícióival lép a
hallgatóság elé; a Napfényfia a saját
sorsát, a mûvész sorsát örökíti meg, a
Rijjadóleány a Kárpát-medencében élõ

népek közös végzetével foglalkozik, míg
a Csillaglánc a Földre leselkedõ ökológi-
ai veszélyek miatt kondítja meg a vész-
harangot. !

"
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Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
május 27-én tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 20 nyilvános ülésen tárgya-
landó téma szerepelt. Az ülésen Széles Já-
nos képviselõ nem volt jelen.

! BAKSAY ERIKA

A napirendek tárgyalása elõtt Nagy
Gáborné, polgármester tûzoltó emlékérme-
ket adott át Tóth Sziszkó Zoltánnak 40 éves,
Barta Lászlónak 20 éves, Augusztin Ferenc-
nek és Csányi Imrének 10 éves önkéntes tûz-
oltói szolgálatáért.

A testület az elsõ napirendben jelentést fo-
gadott el a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról, majd módosította a képviselõ-
testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség tör-
vényi változásai miatt.

Ezután az önkormányzat cégeinek beszá-
molója következett 2007. évi munkájukról.
Elsõként Ráthgéber Lászlóné, ügyvezetõ is-
mertette a DIT Kht. tavalyi mérlegét, mely
szerint a cég a 2007. évet 2.585 ezer Ft nye-
reséggel zárta. A DIT Kht. közhasznú tevé-
kenysége az Idõsek Otthonának mûködteté-
se, az önkormányzati lakásállomány kezelé-
se, illetve az önkormányzati ingatlanok bér-
be adása, vállalkozói tevékenysége pedig a
szekszárdi lakásépítési projekt volt.

Ezután Varga Lajos, a DUNAVÍZ Kft.
ügyvezetõje ismertette a cég tavalyi mûködé-
sének mérlegét, mely szerint a DUNAVÍZ
Kft. 6.169 ezer Ft adózás elõtti nyereséggel
zárta az évet. Az üzleti tervükben meghatáro-
zott célokat ütemezetten hajtották végre,
egyedül a mosóberendezés beszerzése került
át erre az évre. Varga Lajos elmondta, hogy
a mérõórák cseréje, a hálózattisztítás illetve
fertõtlenítõ-rendszer beüzemelése okozta
azokat a problémákat, amelyeket a lakosság
a vízminõség romlásaként észlelt, de ezek a
problémák fokozatosan megoldódnak. A tes-
tület ezután Jákli Jánost, Horváth Zsoltot és
Weiszgáber Jánost választotta meg a Kft.
Felügyelõ Bizottságának tagjai közé.

A 4. napirendben a DDIF Zrt. beszámoló-
ja következett 2007. évi munkájáról, a testü-
let azonban nem tartotta kielégítõnek a be-
számolót, és nem fogadta el.

A képviselõk ezután döntöttek a Szek-
szárd-Paksi Vízi Társulatból történõ kiválás-
ról, majd beszámolót fogadtak el a közbiz-
tonság helyzetérõl. A napirendet dr. Kuti Ist-
ván r. alezredes és Kulcsár Szabolcs r. száza-
dos a Paksi Rendõrkapitányság, illetve a
Dunaföldvári Rendõrõrs parancsnoka adta
elõ.

A testület ezután tájékoztatókat hallgatott
meg a Bölcske és Környéke Jelzõrendszeres
Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó
Társulás 2007. évi zárszámadásáról és 2008.
évi költségvetésérõl és a Támogató Szolgálat
munkájáról, illetve ételvásárlási és szállítási
szerzõdést kötött a DIT Kht-vel. 

A 9. és 10. napirendben a helyi pol-
gárõrség és a helyi tûzoltó egyesület beszá-
molóját fogadta el a képviselõ-testület.

A következõ napirendben a mikrotérségi
többcélú közös igazgatású közoktatási intéz-
mény létrehozásához szükséges döntéseket
hoztak meg a képviselõk. Eszerint az önkor-
mányzat a Beszédes József Óvoda, Általános
Iskola, Gyógypedagógiai Tagozat, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskolát,
illetve a Magyar László Gimnáziumot 2008.
június 30-ával jogutódlással megszüntette,
2008. július 1-jei hatállyal pedig megállapo-
dást kötött Bölcske és Madocsa települések-
kel, és létrehozta a Dunaföldvár, Bölcske,
Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Is-
kola, Gyógypedagógiai Tagozat, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakiskola jogutód intézményt. Az intéz-
ményvezetõi feladatainak ellátásával a
képviselõ-testület Petrovics Józsefnét bízta
meg, illetve további ezzel kapcsolatos dön-
tést hozott meg.

A következõkben a képviselõk döntöttek a
tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésérõl,
javaslatokat fogadtak el a helyi építési sza-
bályzat módosítására, illetve döntéseket hoz-
tak a posta mögötti terület beépítésével kap-
csolatban, majd lakossági ingatlan-felaján-
lást bíráltak el.

Ezután a testület a Györki sor és a Külsõ-
Bölcskei utca összekötõ út burkolatának fel-
újításáról döntött, támogatta a Dunaföldvári
Ördögszekér Táncegyesület ingatlan ingye-
nes használatra kérését, illetve Monok köz-
ség szociális segélyezésre vonatkozó jogsza-
bályok megváltoztattatásra irányuló kezde-
ményezését. Mint ismeretes, Monok község
képviselõ-testülete kezdeményezésére több
önkormányzat csatlakozott ahhoz a törvény-
módosítási javaslathoz, mely szerint meg
kell vonni a gyermekvédelmi támogatást
azoktól a szülõktõl, akik nem járatják gyer-

meküket iskolába, és ezzel gyermekük értel-
mi, erkölcsi fejlõdését veszélyeztetik, illetve
hogy szociális segélyt csak munka ellenében
lehessen kapni. 

Végül a képviselõk állásfoglalást adtak a
Térségi Integrált Szakképzõ Központ kiala-
kításával kapcsolatban, majd pályázatokkal
kapcsolatos döntéseket hoztak meg. !

ÜÜLLÉÉSSTTEERRMMII
TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

KKéézzffooggááss
Május 16-án délután a családsegítõ
szolgálat munkatársai roma családok
számára szerveztek teadélutánt a re-
formátus templom imaházában. 

! SZIEGL ERIKA

Babits Józsefné, a Dunaföldvári Alap-
szolgáltatási Központ vezetõje azzal a
céllal kereste meg a családokat, hogy az
életvezetési és beilleszkedési problé-
mákkal küszködõ családokkal „fehér
asztal“ mellett is találkozzanak. Simon
István, református lelkész és segítõi kel-
lemes környezetben, játékos programok-
kal várták a gyerekeket, a szülõkkel pe-
dig a tanulás fontosságáról beszélgettek.
A szolgálat tervezi, hogy a felújításra
kerülõ egykori öregek napközi otthoná-
ban rendszeressé teszik ezeket a találko-
zókat. !
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A szakértõi helyzetelemzések azt mu-
tatják - hasonlóan a magyar gazdaság
többi ágazatához -, hogy a mezõgazdasá-
gi munkaerõ, így az egyéni gazdálkodók
korösszetétele is egyre kedvezõtlenebbé
válik. Azaz egyre öregszik az a réteg,
amely mezõgazdasági tevékenységgel
foglalkozik. Ez a jelenség azonban nem-
csak hazánkra, hanem az unió, sõt a világ
legtöbb országára vonatkozik. Így az
ágazat elöregedésének lassítása illetve a
szükséges munkaerõ biztosítása arra in-
dította az unió döntéshozóit, hogy speci-
álisan a mezõgazdaságra szabott, ked-
vezõ intézkedéseket hozzanak a szóban
forgó kedvezõtlen folyamat megállításá-
ra, lassítására. 

Ezért az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) is segíteni kí-
vánja az idõsebb generáció fokozatos ki-
válását a mezõgazdasági termelésbõl,
módot adva egyéb, nem mezõgazdasági
jellegû tevékenység végzésére. Mindezt -
nem a szakértõk - közkeletû elnevezéssel
általában az úgynevezett korai nyugdíjba
vonulás intézményes lehetõségeként
szokták emlegetni. Szakszerû elnevezés-
sel a mezõgazdasági termelõk gazdaság-
átadási támogatása a szakemberek szerint

jelentõs mértékben bõvítheti a
következõ, fiatalabb generációk legális
foglalkoztatási lehetõségeit is. Az
idõsebb gazdálkodók gazdaságainak át-
adása a mezõgazdaság iránt elkötelezett
fiataloknak az átlagos gazdaságméret nö-
vekedését eredményezheti, így csökkent-
ve a szétaprózott birtokméret okozta élet-
képességi gondokat.

A mezõgazdasági termelõk gazdaság-
átadási támogatásának bevezetésével
lehetõség nyílik a mezõgazdasági üze-
mek hatékonyságának javítására, a fog-
lalkoztatás bõvítésére, a termelõk kor-
összetételének javítására, valamint a ha-
zai mezõgazdasági birtokstruktúra opti-
malizálására, azaz a gazdaságok élet- és
egyben  versenyképességének javítására.

A gazdaságátadási program keretében
az 55 év feletti, de az öregségi nyugdíj-
korhatárt el nem ért gazdálkodók és mun-
kavállalóik számára nyílik lehetõség ar-
ra, hogy a tulajdonukban lévõ gazdaságot
átadják fiatal gazdálkodóknak. Az ebbõl
származó jövedelmükön felül pedig,
meghatározott idõn keresztül rendszeres
támogatást kapjanak. Az átadás formája
az adásvétel vagy az ajándékozás lehet.

A gazdaságátadási támogatásra az a
gazdálkodó jogosult, aki
fõtevékenységként mezõgazdasági ter-
melõ tevékenységet folytat és betöltötte
55. életévét, de az átadás idõpontjában
még nem érte el a rá irányadó öregségi
nyugdíj-korhatárt, vagyis nem részesül
sajátjogú nyugdíjban. Mindemellett a
gazdaság átadását megelõzõ 10 év során
mezõgazdasági tevékenységet folytatott,
továbbá legalább 3 hektár mezõgazdasá-
gi termõterületet mûvel. A gazdaságát-
adási programban részt vevõ idõsebb
gazdálkodónak vállalnia kell azt is, hogy
az átadást követõen véglegesen felhagy
minden üzletszerû mezõgazdasági tevé-
kenységgel, kivéve a saját célra történõ
termelést. Az átadandó gazdaság méreté-
nek el kell érnie a 2 európai gazdasági
méret egységet, azaz EUME-t.

Támogatásra jogosult továbbá annak a
gazdaságát átadó mezõgazdasági ter-
melõnek a munkavállalója is, aki az 55.
életévét betöltötte, de az átadás idõpon-
tjában még nem érte el a reá irányadó

öregségi nyugdíjkorhatárt saját jogú
nyugdíjat sem kap. A gazdaságátadást
megelõzõ 5 év során munkaidejének leg-
alább a felét mezõgazdasági munkával
töltötte segítõ családtagként, vagy
mezõgazdasági munkavállalóként dolgo-
zott az átadó gazdaságban. Vállalja to-
vábbá, hogy véglegesen felhagy minden-
nemû üzletszerû mezõgazdasági tevé-
kenységgel - kivéve az önellátásra való
termelés - és  a társadalombiztosítási
rendszer biztosítottja. 

A támogatás igénybevételének további
jogosultsági feltétele, hogy a gazdaságot
egy olyan mezõgazdasági termelõ vegye
át, aki a fiatal mezõgazdasági termelõk
elindításához nyújtott jövedelempótló tá-
mogatásában részesül. Vagy: regisztrált
mezõgazdasági termelõ, aki
fõtevékenységként mezõgazdasági ter-
melõ tevékenységet egyéni vállalkozó-
ként végzi, és az átadáskor még nem töl-
tötte be a 40. életévét, továbbá legalább
szakmunkás szintû mezõgazdasági kép-
zettségek egyikével, vagy felsõfokú ag-
rárvégzettséggel rendelkezik.

Igen fontos tudnivaló, hogy a gazdaság-
átadási program támogatás jellegû, nem ré-
sze a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer-
nek. A támogatásban részesülõk státusza
nem azonos a társadalombiztosítási nyug-
díjasokéval. A saját jogú nyugdíjban
részesülõk gazdaságátadási támogatást
nem kaphatnak. A támogatási összeg fo-
lyósítása tehát akkor fejezõdik be, amikor
a sajátjogú nyugdíj folyósítása elkezdõdik

A támogatás teljes idõtartama a gazda-
ságot átadó és munkavállalója esetében
nem haladhatja meg a 7 évet. A gazdasá-
gát átadó gazdálkodó és munkavállalója
esetében a támogatás megszûnik, ha ré-
szükre saját jogú nyugdíjat állapítanak
meg, illetve a munkavállaló esetén akkor
is, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkor-
határt eléri.

A gazdaságát átadó gazdálkodónak
nyújtott támogatás az átadott, saját tulaj-
donú földterület, illetve állatállomány
után számított, gazdasági életképességi
mutató 2 EUME értéktõl a mindenkori
minimálbér összegének 50 százalékát te-
szi ki havonta. A támogatás minden to-
vábbi 1 EUME érték után a mindenkori
minimálbér összegének 10%-ával növek-
szik mindaddig, amíg a kifizetendõ ösz-
szeg el nem éri a mindenkori minimálbér
200 százalékát, de legfeljebb évi mintegy
4,5 millió forintot. 

AA  mmeezzõõggaazzddaassáággii  tteerrmmeellõõkk
ggaazzddaassáággááttaaddáássii  ttáámmooggaattáássaa  
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Közel 20 éve lakom Dunaföldváron, és
láttam már néhány érdekes helyi jelen-
séget, de mind közül a kedvencem az
ÖKE (ahogy magukat némi öniróniával
nevezték), mondjuk finomítva, hogy
Öreg Kandúrok Egyesülete. Aki ebbõl
nem jött volna rá, az ÖKE az a tízegyné-
hány idõsödõ úr, aki évekig a polgár-
mesteri hivatallal szembeni padokon,
újabban a kispiac padjain gyûlik össze
vasárnap este 6 óra tájban egy kis cseve-
gésre, idõtlen idõk óta.

! BAKSAY ERIKA

Legalábbis én úgy emlékszem, mióta a
városban élek, õk nem hagytak ki egyetlen
vasárnapot sem. Ha olyankor arra jártam,
mindig kedélyesen üdvözöltek, mostanság
pedig, mióta tulajdonképpen az ablakom
alatt üléseznek, még a témákba is be tud-
nék kapcsolódni, ha nem volna szemtelen-
ség.

Nem hallgatózom persze, csak hallom
õket. Szenvedélyesen vitatkoznak a város,
az ország vagy akár a világ dolgairól, ado-
máznak, tán még pletykálnak is olykor, bár
ezt nyilván tagadnák. Szóval minden va-
sárnapom részei õk, le szoktam pillantani
rájuk, hogy aznap ki jött el, ki maradt ott-
hon, illetlenül belehallgatok a beszélgeté-
sükbe, és nyugtázom, hogy az esti pizsa-
maosztásra mind hazaérnek.

Aztán a múlt vasárnap megkörnyékez-
tem õket, hogy mégis, mit mondanak ön-
magukról, és egy órácskára befogadtak szi-
gorúan nõmentes körükbe.

Nem is tudom, mire számítottam. Külön-
külön szinte mindegyiküket ismerem, szo-
lid nyugdíjasok, tisztességben megõszült
fejjel. Együtt viszont roppant szenvedélye-
sek: egymás szavába vágva próbálják meg-
értetni velem, milyenek is õk. Magyaráz-

zák, hogy itt mindenki mentes a káros
szenvedélyektõl, max egy pohárral, néha,
de cigi semmi. 

Aztán pillanatok alatt szó esik a város
összes problémájáról, nyomatékosan, hogy
ezt is írjam meg, meg azt is írjam meg.
Megígértem, hát leírom: zavarja õket a sok
szemét, a legkülönbözõbb véleménnyel
vannak a gyógyszálló építésérõl (bár azzal
végül is egyetértettek, hogy azért épüljön
meg), nehezményezik a magas kommuná-
lis adót, torkig vannak a temetõfenntartó
céggel, hiányzik a szeméttelep, zavaros az
ivóvíz, és még ezer a baj. A nagy hangza-
varban kirajzolódik a szereposztás: vannak
az örök háborgók és a kincstári optimisták.
Mondják is, hogy tényleg így van, de ez
nem zavarja õket. Mindig ez megy: nagy a
nézetkülönbség, de sosincs összeveszés. 

Abban nem tudnak megegyezni, hány
éve mûködik a klub. Egyesek szerint már a
60-as években is találkozgattak egymással,
persze nem ebben a felállásban, de ezt so-
kan cáfolják. Végül kiegyezünk 4-5 évben,
ami szerintem kizárt, mert én már régebb-
rõl emlékszem rájuk, de nem vitatkozom.
Na, abban azért megegyeznek, hogy mind-
annyian utálják a politikát. Közben
élcelõdnek, csipkelõdnek egymással,
elõkerülnek régi dolgok, pikáns történetek,
egy kis nosztalgiázás, majd újabb vita,
hogy melyik épület mi volt régen. 

Kicsit elzsibbadok. Lassan elköszönök,
szedem a motyóm. Felcihelõdök az emelet-
re, aztán lenézek az ablakból. 

Ott folytatták, ahol abbahagyták. Beszél-
gettek még vagy félórát, aztán szétszéled-
tek, ahogy szoktak. 

Remélem, nem fognak megharagudni, de
nem tehetek róla, az jutott eszembe róluk,
amit Róbert Gida szokott mondani szeretett
barátjának: Csacsi öreg medvém!

6.
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A program nyújtotta támogatás
összege a mezõgazdasági munkavállaló
esetében az átadó támogatási összege
50 százalékának megfelelõ mértékben
adható havonta. A kifizetésre kerülõ tá-
mogatások összege azonban nem halad-
hatja meg munkavállalónként évente -
jelenleg - az egymillió forintot. Több
munkavállaló esetén a támogatás
együttes összege nem haladhatja meg a
munkavállalót foglalkoztató átadó gaz-

dálkodó támogatásának mértékét. A
vissza nem térítendõ - jövedelempótló
típusú - támogatást negyedévente fo-
lyósítják. 

A mezõgazdasági termelõk gazdaság-
átadási támogatásának finanszírozására
összesen mintegy 6,95 milliárd forint
áll az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Programban rendelkezésre. 

Ehhez az intézkedéshez szorosan
kapcsolódik a fiatal mezõgazdasági ter-

melõk elindításának az ÚMVP által
ugyancsak támogatott célprogramja. Az
idõsebb gazdálkodó gazdaságának át-
vételére jogosult ugyanis az a fiatal
mezõgazdasági termelõ, aki a fiatal
mezõgazdasági termelõk elindításának
programja támogatásában részesül. En-
nek feltétele, hogy pályázatában a gaz-
daságátadási támogatást kérelmezõ
gazda mezõgazdasági üzemének átvéte-
le szerepeljen. !

TÁJÉKOZTATÁS

EElleekkttrroonniikkaaii
hhuullllaaddéékkookk
ggyyûûjjttééssee
! DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
és a Dunanett Kft. elektronikai hul-
ladékgyûjtést szervez a lakosság
részére.

Az akció során az alábbi hulladékok
begyûjtésére kerül sor:

TV, videó, magnó, rádió, hûtõ,
mosógép, centrifuga, háztartási
kisgépek, gáztûzhely, gázbojler, mikro-
hullámú sütõ, elektromos sütõ,
számítógép és tartozékai, monitor,
nyomtató, számológép, lemezjátszó.

Az elektronikai hulladékok átvétele, a
begyûjtést végzõ jármûveknél történik
az alábbi helyszíneken és idõpontban:

2008. június 28-án szombaton 8-15
óra között

1. Szerb templom melletti parkoló,
2. Püspök utcai Általános Iskola mel-

letti közterület.
Az akció során kizárólag elektronikai

hulladékok kerülnek begyûjtésre, amely
a lakosság részére térítésmentes.

Közös célunk, hogy az elektronikai
hulladék minél nagyobb mértékben
hasznosuljon, illetve a benne található
környezetre, emberre veszélyt jelentõ
mérgezõ anyagok ellenõrzött
körülmények között kerüljenek
begyûjtésre és hasznosításra.

Köszönjük együttmûködését!

ÖÖrreegg  KKaannddúúrrookk  EEggyyeessüülleettee

"
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ÁÁlllláásshhiirrddeettééss
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Tolna megye egyik legnagyobb takarékszövetkezete

központjába (Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.) belsõ ellenõri munkakörbe 1 fõ munkatársat keres.

Elvárásaink:
- Szakirányú felsõfokú végzettség
- Pénzintézeti gyakorlat elõnyt jelent
- Számítógépes ismeret
- Jó kommunikációs készség
- Kiváló problémamegoldó és kezdeményezõ készség
- „B“-kategóriás jogosítvány

Ajánlatunk:
- Kihívást jelentõ feladatok
- Bérezés megegyezés szerint
- Folyamatos szakmai fejlõdési lehetõség
- Színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
- Jó csapat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, pályázatát az alábbi címre kérjük eljuttatni 2008. június 20-
ig, Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.
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Dunaföldvár igen gazdag régészeti lele-
tekben. Nemcsak a város lakott területe,
hanem a bel- és külterületi földek is gaz-
dag anyagot rejtenek, különbözõ kultú-
rák nyomait ismerjük. A 19. századtól
lelkes amatõrök, de kincsvadászok is
kutattak itt. Rengeteg régészeti lelet ke-
rült elõ, melyeknek java a Magyar Nem-
zeti Múzeumba, vagy a szekszárdi
Wosinszky Mór Múzeumba került. A
magángyûjtemények anyaga megsem-
misült, vagy elkallódott. A helyi kiállító-
helyeken szinte semmi helyi lelet nem
található. 

! KISS ÉVA

A sanyarú gazdasági helyzet miatt a
közeljövõben nem sok remény van arra,
hogy például az Alsó-Öreghegyen találha-
tó templom és kolostor romjait feltárják, és
bemutatható legyen a nagyközönség szá-
mára. Ma a régészeknek a nagyberuházá-
sok adnak munkát. Az M6-os autópálya
építése elõtt a kijelölt nyomvonalon feltáró
ásatásokat végeznek. Az itt fellelt anyag
fontos adalék lehet Földvár múltjának dif-
ferenciáltabb, jobb megismeréséhez. Szen-
the Gergely, ásatásvezetõ régész beszá-
molt róla, hogy az ásatás egy valamikori
patakvölgy kisebb halmán folyik, ez a

lelõhely legszéle. Távolabb nagyobb víz-
folyás lehetett a történeti korokban, mára
mezõgazdasági mûvelés alatt áll, a szántás
megbolygatta a felsõ 30-50 centiméteres
humuszréteget. A területrõl római kori és
Árpád-kori értékes leletek kerültek elõ.
Meglepõen sok fémtárgy: ezüst-, bronz-
pénzek, egy terrakotta fej, mely egy épület
része lehetett. A régészeti munka a felsõ
humuszréteg eltávolításával kezdõdik,
alatta a felszínen kirajzolódnak az árkok,
kutak, gödrök sziluettjei.   

A területet, amely a település széle lehe-
tett a római idõszakban kelta jellegû,
romanizált nép lakhatta. Árkokat, kutakat,
méhkas alakú tároló vermeket és két ház
alapjait tárták fel.

Az Árpád-kori részen 12-13. századi le-
leteket találtak. A gödrökbõl meglepõ lele-

tek kerültek elõ: az egyikbõl egy félig gö-
dörbe húzott férfi csontváza, lábai kikandi-
káltak belõle, sajnos a humusz réteg eltá-
volításakor megsérültek. Cserépbogrács
volt mellette, egyéb melléklete nem volt.
Egy másik gödörbõl elõkerült egy levágott
emberi láb, egy alsó lábszár. Feltûnõen
nagy mennyiségû törött õrlõkõ is volt ben-
ne, a kövek alatt feküdt a levágott láb. A
kõbõl három darabot tudtak összeilleszte-
ni, így kiadott egy teljes malomkövet, ami
20 centiméter vastag és 50-60 centiméter
átmérõjû. Eltöréséhez komoly erõ kellett,
emiatt arra gondoltak, valami oka volt an-
nak, hogy a kövek bekerültek a gödörbe.
Érdekesség még, hogy a sípcsont felsõ vé-
gét megrágta egy kutya. Valószínûleg kint
heverhetett a test, késõbb ásták el, a kö-
vekkel lesúlyozták, hogy ki ne másszon,
talán valami szellemhit, hazajáró kísértet
hit állhatott e mögött. Találtak még egy
gödörben fekvõ csontvázat, egy kisgyerek
csontvázát. Hamus, égett anyag vette kö-
rül, talán a tatárjárás idején halhatott meg,
de ennek bizonyítása további vizsgálatokat
igényel. 

Az ásatás nemsokára véget ér, mert déli
irányba fogynak a leletek. Szenthe Gergely
elmondta még, hogy a Magyar Nemzeti
Múzeumba kerül a leletanyag, ahol feldol-
gozzák, elvégzik a szükséges vizsgálato-
kat, és a fontos darabok kiállításon lesznek
láthatók. !

ÁÁssaattááss  aa  dduunnaaffööllddvváárrii  hhaattáárrbbaann

Az „Egy nap Mátyás király udvarában“
elnevezést viselte a már kilencedik alka-
lommal  megrendezett Dunaföldvári
Várjátékok programsorozat, amely má-
jus 25-én zajlott a vár udvarán. Mivel a
vasárnap a gyermeknapot is jelentette,
természetesen a délelõtt fõleg a gyere-
keknek nyújtott érdekességet, látniva-
lót. 

! SZABADOS SÁMUEL

A Maszk Bábszínpad „Mátyás király bo-
londos bolondja“ címû bábjátékában köz-
ismert mesék történetei elevenedtek meg,
amelyek fõszereplõje a ravasz, leleményes
udvari bolond volt. A nagyobb gyerekeket
a haditorna bemutató kötötte le, a Mathias
Rex Történelmi Hagyományõrzõ Egyesü-
let erre az alkalomra egy XV. századi ka-
tonai tábort rendezett be, ahol az érdek-

lõdõk közelrõl szemlélhették meg a sátra-
kat, a korabeli harci és gyakorló eszközö-
ket. Kipróbálhatták az íjat, a buzogányo-
kat, kopjákat. Az egyesület tagjai teljes
harci díszben vívtak egymással párbajt, be-
mutatva a középkorban alkalmazott fegy-
verfogásokat, vívási technikát.

Az egyesület 2002-ben alakult, Bán-
sághi Máté, elnök több mint tíz éve fog-
lalkozik a reneszánsz kor harcmûvészeté-
vel és haditechnikájával. Vívókönyvek-
bõl sajátították el és restaurálták az alaki
mozgásokat. 

A nap sikeres programjának bizonyult a
Reneszánsz Lakoma, amelynek fogásait az
udvaron fogyaszthatták el a dél környéké-
re megéhezett nézõk. Németh Attila, Kirá-
lyi Fõszakács készítette az ételkülönleges-
ségeket. A fõszakácsi címet még 1999-ben
érdemelte ki, amikor a Nagyszakácsiban
évenként megrendezett történelmi ételek
fõzõversenyén elsõ helyen végzett. A kí-
nált ételek közül a babos káposzta nyerte
el a közönség tetszését, amelyet szar-
vashússal tálaltak. Sokan fogyasztották a
gombás majoránnás sertéshúst is. A köny-
nyebb ételek közül az aszalt gyümölccsel

VVáárrjjááttéékkookk  aa  rreenneesszzáánnsszz  éévv  jjeeggyyéébbeenn

Németh Attila, Királyi Fõszakács



körített gomba volt kelendõ. A fõszakács
szerint, ha teljesen eredeti formájukban ké-
szülnek az ételek, aligha lettek volna
élvezhetõek, ezért kissé átalakították õket
napjaink ízvilágának megfelelõen. Például
kevesebb volt bennük a fûszer. A sikert a
szabadtéri konyha elõtt kígyózó sor jelez-
te, a kedvezõ árak is hozzájárultak a kész-
letek gyors fogyásához. 

Délután udvari mutatványosok, artisták
szórakoztatták a nagyérdemût. Közben a

Fafaragó Galériában a Gyöngyök rene-
szánsza címmel hirdetett kiállításon éksze-
rekben, ruhadíszekben gyönyörködhettek
az érdeklõdõk. 

Késõ délután telt ház elõtt kezdõdött a
már hagyományos színelõadás, mely a vár-
játékok fõ produkciója. A Magyar László
Gimnázium színjátszó köre „Mondák
mond(j)ák Mátyás királyról“ címû
elõadása több történetbõl állt, s valameny-
nyi királyunk kalandjairól, országjárásáról

szólt. A zenével, tánccal színezett elõadás
nagy sikert aratott. A Lukácsi Pálné
tanárnõ által rendezett darab csapatmunka
volt, a tantestület tagjai, a diákok idõt, fá-
radságot nem kímélve két héten át pró-
báltak, csiszolva, tökéletesítve az elõadást.
Fáradságuk jutalma a nézõk percekig tartó
tapsa volt.

Este a Kecskés együttes koncertje zárta a
programot, korabeli hangszereken rene-
szánsz dalokat adtak elõ. !

9.

Az egyházmegyében nálunk találhatók
legnagyobb számban út menti keresz-
tek. A hívõk összefogásukkal többet re-
nováltattak, hiányzó részeiket kiegészít-
ve újra felállították azokat, illetve nem
is olyan régen Csepeli István készített
egy új fakeresztet is. 

! KISS ÉVA

Az 1700-as évektõl a háborúk, járvá-
nyok után állítják nagy számban az utak
mentén, a határban a kereszteket: állítot-
tak gyümölcstermelõk a jó termés remé-
nyében keresztet, de búcsújáró helyekhez
is kapcsolódik jónéhány. Ilyen, a pár hó-

napja egy ház kerítésé-
nek lebontása után lát-
hatóvá vált kereszt a
Pentelei utcában. 

Kisasszony napján,
szeptember elején, Má-
ria születésnapján Csat-
kán gyülekeztek a hívek,
a búcsújáróhelyen az
egész éjszakát virrasz-
tással, imával töltötték.
(A Szindbád címû
Huszárik-filmnek is van
egy jelenete, amit itt for-
gattak.)

Ma is sokan keresik
fel a csatkai búcsújáróhelyet. Korábban a
résztvevõk gyalog tették meg az utat. Az

egyik pap, hiszen min-
denki nem hagyhatta el
a települést, eddig, a
Pentelei utcai keresztig
kísérte el a búcsúsokat,
és hazaérkezésükkor is
itt fogadta õket.

Tehát a Pentelei utcai
egy kõtömbbõl faragott
kereszt a Csatkai
Búcsús Kereszt. Roko-
na a Fölvégi teme-
tõben, a Rókus kápol-
nánál állónak, illetve a
Bölcske utcán, a téren
álló keresztnek.

Ha erre járnak, lassítsanak, nézzék
meg, érdemes! !

ÚÚtt  mmeennttii  kkeerreesszztt

ÜÜvveeggvvaarráázzss
Síküveg felületek igényes megmunkálá-
sával lépte át a szakma és a mûvészet
határát a Torinóban élõ Pino Coppola,
akinek alkotásai május közepétõl egy
hónapig láthatóak a Templom utcai
Eszkép Galériában. 

! SZABADOS SÁMUEL

A szervezõk ismét élõzenével kedves-
kedtek a megnyitó vendégeinek Az alkal-
mi formációban Kertész Károly szaxofo-
non játszott, Kovács Attila dobolt, Czin-
tula Róbert basszusgitározott és Szabó
Szabolcs a billentyûs hangszert kezelte.
Improvizációik kellõ hangulatot teremtet-
tek az érdeklõdõk számára, akik
meglepõdve tapasztalták, mi mindent le-
het kifejezni az üveg háromdimenziós
megmunkálásával. 

Coppola mester hazájában, Olaszor-
szágban tanulta a szakmát, amely a belsõ
építészet, a síküvegdíszítés és a restaurá-
lás együttesét foglalja magába. Templo-

mok, katedrálisok felújításán tevékenyke-
dett, majd Münchenben töltött tanul-
mányévei alatt fordult a mûvészet felé.
Több mint húsz éve készít üvegszobrokat,
amelyek kiegészítõ elemei gyakran kü-
lönféle fémek: az acél és a réz. Coppola
nem is titkolja, hogy idõnként igénybe
veszi barátai tanácsait, segítségét is, akik
fémszobrokat készítenek. A fém mint ke-
ret, vagy váz jelenik meg, s az áttetszõ
üveg különbözõ színei és árnyalatai a ter-
mészetes vagy mesterséges fény hatására

még inkább elevenné, kifejezõvé teszik az
alkotásokat. A kompozíciókban megje-
lennek a vallási, a bibliai témák is. A fa és
a textíliák is felbukkannak kiegészítõ
elemként.

Pino Coppolának hazáján kívül Német-
országban, Ausztriában volt már kiállítá-
sa, nagy részük munkájához kötõdõen jött
létre, általában azokban a településekben,
ahol templomokat restaurált vagy dí-
szített. Az Eszkép Mûhelyhez baráti kap-
csolatai által jutott el, Kovács Attilával,
az egyesület egyik alapítójával hosszú
idõn át együtt dolgozott Olaszországban.
Meglepõdött és egyben örült, hogy ilyen
látványos megnyitóval fogadták. A nyelvi
nehézségek ellenére szívesen beszélt
munkáiról és önmagáról. Néhány napos
földvári tartózkodása alatt jól érezte ma-
gát, ami bevallása szerint fõleg a városka
arculatának köszönhetõ. Õ egy világvá-
rosban él, s onnan kimozdulva felüdülést
jelentett számára egy emberléptékû, tradí-
ciókat õrzõ, a természettel összefonódó
kisvárosban néhány napot eltölteni. !

Pino Coppola
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DDeerrûûss  sszzoobbrrookk
Május 23-án nyílott meg a Vármúzeum-
ban Gyõrbíró Enikõ, keramikus kiállí-
tása. A kilenc éve elhunyt mûvésznõ
örökségét férje, Bogó Ferenc gondozza.

! SZIEGL ERIKA

Az eredetileg divattervezõnek készülõ
mûvész véletlenül került kapcsolatba a ke-
rámiával, amikor a Hollóházi Porcelán-
gyárban kapott maréknyi masszából kipró-
bálta a formázást. Ezt követte az agyag,
amely mellett élete végéig kitartott. Auto-
didakta módon, szakkörökben, tanfolya-
mokon képezte magát, hosszú évekbe telt,

mire megtalálta stílusát. Aki meglátja
szobrait Kovács Margit kerámiái jutnak
eszébe. Õk ketten azok, akik tökélyre fej-
lesztették a mázas-terrakotta váltás techni-

káját, melynek során a figura arca, keze,
lába terrakotta színû marad. Ez nagyon sok
pluszmunkával jár, de éppen ettõl jóval ér-
tékesebbek is a szobrok. 

Nemcsak a máztechnika, hanem a téma
és a díszítés alapján is könnyû felismerni
Gyõrbíró Enikõ munkáit. Leginkább az
anya-gyermek és a családi kapcsolatokat
mintázta meg, de a fiatal nõk motívuma is
nagyon közel állt hozzá. Kedves, derût su-
gárzó szobrait nagyon sokan gyûjtik, s
akik gyûjtik egyre többet szeretnének
belõle. Számtalan kiállítása volt Budapes-
ten és szinte az összes vidéki nagyváros-
ban. Dunaföldváron június 30-ig
tekinthetõ meg a tárlat. !

Nem mindennapi élményt jelentett a Ma-
gyar László Gimnázium negyven tanuló-
jának május 27-e. A Tolna Megyei Köz-
oktatás-fejlesztési Alapítvány nyertes pá-
lyázatának köszönhetõen egynapos kul-
túrtörténeti kiránduláson vettek részt a
tanulók három pedagógus kíséretében. 

! SZABADOS SÁMUEL

A kiránduláson való részvétel jutalom
volt. Osztályonként öt fõ vehetett részt raj-
ta, akik tanulmányi, közösségi munkájuk
során a tanévben jelentõs eredményeket ér-
tek el. A nap költségeit a pályázati pénz fe-
dezte. 

Simontornya volt az elsõ állomás, ahol
az évszázadok során többször átépített vár
építészeti stílusjegyeivel ismerkedtek a ta-
nulók. A gótikus és a reneszánsz elemek
mellett a török hódoltság korából fennma-
radt fegyverek, leírások jelentettek látniva-
lót, továbbá a várban látható képzõmû-
vészeti kiállítások keltették fel a tanulók
érdeklõdését. 

Ozorán a nemrégiben felújított vár teljes
reneszánsz pompájával fogadta a látogató-
kat. A XV. század hangulatát idézõ termek,
az akkori hálószoba, konyha és a használa-
ti tárgyak Zsigmond és Mátyás király korát
idézték. A vár utolsó urai a barokk jegyé-
ben rendeztek be néhány helyiséget. Szóba
került az is, hogy az 1980-as évekbeli fel-
tárás és restaurálás munkálataiban a
dunaföldvári gimnázium jónéhány tanulója
is részt vett egy régésztábor keretei közt. 

Pincehely-Görbõn a Vörösmarty-emlék-
ház várta a fiatalokat. Itt a költõ a reform-

kor idején egy évet tartózkodott, s aktívan
bekapcsolódott a vármegyei keretek közt
kibontakozó nemzeti ébredési mozgalom-
ba. Az emlékház gazdag néprajzi anyagot
is tartalmaz a XIX-XX. századi parasztság
életérõl. 

A kölesdi kismegyeháza napjainkban
mûvelõdési házként mûködik, de helyt ad
szõlészeti, borászati emlékeknek, a megyé-
ben élõ német ajkú kisebbség hagyomá-
nyait bemutató kiállításnak. 

Borjádon Petõfire emlékeztek a diákok,
ahol a Sass kúriában gyakran megfordult a
költõ. Természetesen elhangzott egyik leg-
szebb szerelmes verse, amely itt született
egy nyár éjszakai ökrös szekéren tett uta-
zás élményei alapján. 

Uzdon a hajdani kúriából kialakított ki-
csiny falusi iskolát keresték fel a kirándu-
lók, amely ma már oktatástörténeti emlék-
helyként mûködik. A példátlanul gazdag
iskolatörténeti kiállítást Renkecz József,
nyugalmazott iskolaigazgató mutatta be,
aki elmondta, hogy az itt nyaranta megren-
dezett táborok, irodalmi, kulturális rendez-
vények a megye egyik szellemi központjá-
vá tették évtizedeken át az alig pár száz lel-
kes települést. 

Talán a felsõrácegresi iskolamúzeum je-
lentette a nap legnagyobb élményét. Illyés
Gyula hajdani tanyai iskolája eredeti álla-
potában fogadta a látogatókat. A gyerekek
megilletõdötten tapasztalhatták, hogy ilyen
szegényes körülmények közt is képes volt
a magyar paraszti társadalom a hazának
szellemi óriásokat adni. Szabó Ádám és
Lukácsi Pálné tanárnõ versekkel, Pataki

Anna szép dallal adózott Illyés Gyula em-
lékének. 

Nagydorogon kuriózum volt az orszá-
gosan is egyedülálló Kalap és Sipka Mú-
zeum anyagának végignézése. A kirándu-
lás Pakson fejezõdött be a Makovecz Imre
tervezte templom meglátogatásával. A ha-
zatérés egy be nem tervezett program mi-
att csúszott: a félórás fagyizás ugyanis ki-
járt a nagy meleget derekasan elviselõ s
élményekben gazdagodó gimnazisták szá-
mára. !

IIrrooddaallmmii--ttöörrttéénneellmmii  bbaarraannggoollááss  TToollnnaa  mmeeggyyéébbeenn

A Cantemus Vegyeskar Zenei Egye-
sület köszöni a felajánlott SZJA 1%-ból
kapott 123.231,-Ft támogatást, amelyet
az alapító okiratban foglaltakra fordít.

Köszönettel várjuk a további támoga-
tásokat.

Adószám: 18859823-1-17

Pataki Dezsõ, Bogó Ferenc

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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HHaammbbaallkkóó  aauuttóóssiisskkoollaa
Akkreditált felnõttképzési intézmény lettünk!

KRESZ tanfolyam indul:

2008. június 19., július 3., 16., 17 órakor 
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!

Érdeklõdjön személyesen vagy telefonon!
Részletfizetés lehetséges!

OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Angol, német nyelvoktatás,

magyar nyelv- és irodalom korrepetálás.

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17.,

tel./fax: (75) 541–145, 541–144, (30) 237–98–48
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 237–98–48

www.hambalkoautosiskola.hu

KKöözzppoonnttii  oorrvvoossii  üüggyyeelleett::  
hétköznapokon (hétfõtõl-péntekig) 16:00 órától - másnap

8:00-ig, hétvégén (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon
folyamatosan 24 órában

KKöözzppoonnttii  oorrvvoossii  üüggyyeelleett  ccíímmee::  
Paks, Rákóczi u. 1. (volt Rendelõintézet helyén) 
Központi orvosi ügyelet telefonszáma: 
75/410-222 és 104 mentõk 

HHeellyyii  hhééttvvééggii  ((sszzoommbbaatt,,  vvaassáárrnnaapp))  oorrvvoossii  üüggyyeelleett
aazz  EEggéésszzsséégghháázzbbaann

Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2. 
Szombaton és vasárnap: 8:00 - 12:00 
Ezen ügyeleti idõn túl a paksi ügyeletet kell keresni. 

SSzzeerreettnnéémm  mmaaggaamm
mmeeggmmuuttaattnnii
Hagyományteremtõ szándékkal „Szeretném magam megmu-
tatni“ címmel szervezett programokat a Magyar László Gim-
názium közössége 2008. május 24-én a szülõk illetve érdek-
lõdõk számára a gimnáziumban.

! BALOGH EMESE

A délután a gimnázium
ebédlõjében összeállított isko-
latörténeti kiállítás megnyitó-
jával indult. A tárlat gazdag
anyaga a gimnázium 55 évé-
nek dokumentumai, taneszkö-
zei, diákmunkái mellett
ízelítõt adott az odalátogató-
nak a mindennapok és ünne-
pek gimnáziumi hagyománya-
iról is.

A megnyitóra megtelt az
ebédlõ; jónéhány egykori és jelenlegi gimnazista, illetve szülõ,
pedagógus hallgatta Bognár Zoltán tanár úr szavait: 

„A Magyar László Gimnázium 55 éves. A mai 323 diákunknak
az iskola léte - mint a levegõ, természetes közeg. Hajdani diákja-
inknak, akik már gyermekeiket hozzák- küldik az iskolánkba -
meglepõ lehet az 55 év. Már 55? …Az 1952. évi õszi tanévkez-
dés félcentenáriumát 2002-
ben ünnepeltük. Azóta
újabb öt év repült el ve-
lünk, s a 2007-2008. év zá-
rásához közeledünk…Volt
itt nálunk 55 évnyitó, 52
ballagás, sokezernyi tan-
óra, több tízezernyi be- és
kicsengetés, volt -vajon
hány?- elégtelen osztály-
zat, hány ötös és egyéb
osztályzat? Volt 54 tanévzáró, megszámlálhatatlan ceruzahegye-
zés, radírozás, táblatörlés, füzetlapozgatás - napjainkban pedig
milliónyi billentyûleütés és egérkattintás.

Ám a legfontosabb: rengeteg ismeretanyag szállt a mindenkori
tanulók felé. A fiatalok felé, akik hagyták, hogy hasson a betû, a
megismerés, a tanári- felnõtti jó szó, alkalmanként a jogos szigor.
Eredmény: százak és százak kis- és nagy érettségije, megem-
beresedése, felnõtté válása, sok-sok életút elindítása (sikeres pá-
lyaválasztás, felvételik) történt meg a két évszázados falak kö-
zött.“

Este a franciskánus udvaron berendezett „színházteremben“ az
osztályok által összeállított mûsorszámok várták az érdeklõdõket.
Nyolc osztály közel hetven diákja lépett ezen az estén színpadra;
zenés, verses produkciók, vidám és komolyabb jelenetek szóra-
koztatták a nézõtéren ülõket. 

Az est sikerének mutatója a megtelt nézõtér, a felcsattanó taps
mellett a nap végén a vendégek és a diákok szájából elhangzó kér-
dés: „Ugye lesz jövõre is?“ !
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IIssmméétt  bbookksszz--ggáálláátt
rreennddeezztteekk
FFööllddvváárroonn
Több mint egy év kihagyás után ismét
látványos kick-boksz bemutatónak
adott otthont a városi sportcsarnok má-
jus 11-én. 

! SZABADOS SÁMUEL

Feja Tibor, edzõ egy év kihagyás után ja-
nuártól vette át az edzésmunka irányítását a
klubnál. Jelenleg húszfõs kerettel dolgozik,
egy részük kezdõ, a sportág alapjaival is-
merkedik. A májusi gála célja, hogy felké-
szüljenek az õszi versenyszezonra. Szük-
ség van a tétmeccsekre, a precíz bírásko-
dásra, fontos, hogy a sportolók szokják a
közönséget, a verseny légkörét, s tudják ol-
dani az ilyenkor jelentkezõ feszültséget. 

Szombat este a meccseké volt a fõ-
szerep, az ilyenkor szokásos kísérõ
showelemek ezúttal elmaradtak, de a profi
meccseken használt hang és fénytechnika
emelte az esemény színvonalát. 13
mérkõzésre került sor, a közönség 8 föld-
vári versenyzõnek drukkolhatott. Az ellen-
felek hasonló tudást képviseltek, legtöbb-
jük egy-két tétmeccset maga mögött tudva
érkezett Dunaföldvárra a fõvárosból,
Szegedrõl, Miskolcról. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével a sportág több ki-
válósága. Világ- és Európa-bajnokok, szö-
vetségi elnökök foglaltak helyet a
nézõtéren, illetve a bírói asztalnál, például
Vincze Zsolt, Heckensberger Iván vagy
Barta Tamás, a Sportági Szakszövetség el-
nöke. A mérkõzések sportszerû légkörben
zajlottak, a szervezés gördülékeny volt, a
közönség pedig élvezte a sok izgalmat is
hozó mérkõzéseket. Jól szerepeltek Feja
edzõ tanítványai. Gyõzelemmel hagyta el a
ringet Farkas Balázs, Csizmadia Gábor,
Farkas Zoltán, Czobor Zsolt és Görög Ale-

xandra. A verseny után a dicsérõ szavak és
az ünneplés sem maradt el. 

A nyári idõszak sem jelent holtszezont a
klub életében. Heti két edzéssel készülnek
a következõ, immár õszi megmérettetésre a
fiatalok. Az edzések irányításába Csizma-
dia Gábor is bekapcsolódik nyártól, aki
rangidõs a gárdában, s Feja Tibor munkáját
fogja segíteni. Két edzõtáborra is sor kerül
az elkövetkezõ hónapokban, az egyik Bu-
dapesten, a másik a már szokásos Szelídi-
tavi helyszínen. A nyárra való tekintettel
ilyen alkalmakkor azért a kemény munka
mellett jut idõ fürdésre, kikapcsolódásra,
szórakozásra is. Tervben van még egy au-
gusztusi dunaföldvári gála is, amely a fel-
készülést szolgálja, illetve a toborzást, hi-
szen minden ilyen látványos bemutató után
jelentkezik egy-két fiatal, aki kedvet kap és
szeretne klubkeretek közt sportolni. Az
igazi megmérettetésre késõ õsszel kerül
sor, amikor országos versenyeken indulhat-
nak majd a földvári kick-bokszosok. !

EEggyyrree  ssiikkeerreesseebbbb  aa
kkaajjaakk--kkeennuu
sszzaakkoosszzttáállyy
Május 24-én Dunaújvárosban, rá egy
hétre már a sukorói Duna-Régió Diák-
olimpián versenyeztek szakosztályunk
tagjai. 

! SZIEGL ERIKA

A következetes és szigorú edzések meg-
hozták az eredményt, hiszen egyre többen
érnek el kiváló és jó helyezéseket a szak-
osztály tagjai közül. A siker pedig kötelez,
ezért egyre több feladat hárul Sziklenka
László, mesteredzõre, aki elmondta, hogy
két tanítványa már a régióválogatott tagjai
közé került. Szabó Lóránt és Gyarmati
Sándor június 7-én a Szegedi Világ Kupa

keretei között megrendezett válogatott via-
dalon indul!

A Dunaújvárosi Sárkányhajó Versenyen
a csapat nyolc induló közül a második he-
lyet szerezte meg. A Dunai Vagányok do-
bosa Györkõ Bence, a legénység kapitánya
Györkõ Sándor volt.

A csapat az egyre népszerûbbé váló tö-
megsportban, a sárkányhajózásban is szép
sikereket ér el. Sziklenka edzõ kapcsolatai
révén a szakosztály most kedvezõ áron
tudna sárkányhajóhoz jutni, amely az
edzéseket helyben oldhatná meg (jelenleg
csak Tolnán tudnak edzeni).

Kérjük azokat a sportbarátokat, aki a
céllal egyetértenek, hogy felajánlásaikkal
támogassák az egyesületet! !

EEzzüüssttéérreemm  aa  DDuunnaa
KKuuppáánn
A Beszédes József Általános Iskola és a
Diák Sport Kör 22. alkalommal rendezte
meg a Duna Kupa ifjúsági kézilabda tor-
nát. A Kerekes Péter, testnevelõ tanár
kezdeményezésére létrejött, már több
mint két évtizedes múlttal rendelkezõ
sportesemény méltán öregbíti városunk
kézilabda és sportéletének hírnevét.

! SZABADOS SÁMUEL

Az anyagi lehetõségek mára szerényeb-
bek, mint korábban voltak. Idén négy csa-
pat vett részt a tornán, a házigazdák mellett
a komlói, a rácalmási és a dunaújvárosi ál-
talános iskolák kaptak meghívást. A duna-
újvárosi iskola a rendezvény napján jelez-
te, hogy nem tud részt venni a kupán. 

Színvonalas és végig sportszerû
mérkõzéseket láthatott a közönség, ame-
lyek során kiderült, hogy idén a komlóiak
érkeztek a legjobban felkészült gárdával.
Sorra nyerték mérkõzéseiket, érett csapat
benyomását keltették.

A diáksport sajátossága, hogy rövid idõ,
2-3 év áll rendelkezésre egy ütõképes ala-
kulat felépítéséhez, utána a diákok távoz-
nak. A komlóiak idén éppen ezt az évet
fogták ki. A Komló lett a tornagyõztes,
megelõzve Dunaföldvárt. 

Kerekes Péter értékelõjében dicsérte fia-
it derekas helytállásukért. Az elmúlt évben
kupagyõztesek voltak, idén egy éppen for-
málódó gárda versenyzett, amelyben még
kevés a rutin, a tapasztalat. A szakvezetõ is
tisztában volt mindezzel, s ezért a második



13.

helyezést sikernek tekinti. Külön kiemelte
a Törteli testvérek szerepét, akik közül
Olivér a torna gólkirálya lett, öccse Kop-
pány pedig irányító szerepével döntõ érde-
meket szerzett az ezüstérem megszerzésé-
ben. Az eredményhirdetéskor került sor a
tanárok javaslatai alapján odaítélt különdí-
jak átadására is. A komlóiak közül került
ki a legjobb játékos és a kapus, mi a gólki-
rályi címet nyertük el. Kihirdették a torna
jelképes válogatottját is, melyben két föld-
vári játékos is helyet kapott. !

SSúúllyyooss  sséérrüülléésseekk  aa
ddáávvooddii  kkéézziillaabbddaa
mmeeccccsseenn
Férfi kézilabda csapatunk érmes helye-
zésért folytatott küzdelme Dávodon nem
várt fordulatot hozott.  A házigazdák el-
len a statisztikák számunkra mutattak
pozitív mérleget, a bajnokikon általá-
ban több góllal gyõztünk ellenük. 

! SZABADOS SÁMUEL

A játék során a találatokat tekintve szin-
te fej-fej mellett haladt a két gárda. A
dávodiak érezték, hogy van keresnivaló-
juk, játékuk egyre keményebb és durvább
lett. Az összecsapásoknak sajnos két sú-
lyos sérültje lett. Tóth Péter, kapus egy üt-

közés során a vállát fájlalva ment le a pá-
lyáról, Dukai Istvánnak pedig az ujja sérült
meg, õ sem tudta folytatni a játékot. Két
meghatározó játékos esett ki a csapatból,
ennek ellenére igen szoros volt a mérkõzés
állása mindvégig. Az utolsó percben egy
gólos hazai vezetésnél büntetõhöz jutot-
tunk, amelyet nem tudtuk értékesíteni, így
vereséget szenvedtünk. A két sérült játé-
kosnak a bajai kórházba vezetett elõször az
útja. Itt megállapították, hogy Tóth Péter
kulcscsont törést szenvedett, Dukai István-
nak az ujja ficamodott ki. Számukra a ta-
vaszi szezon befejezõdött, a hátralévõ mér-
kõzéseken már nem játszhatnak. Dávod-
Dunaföldvár: 23:22

Tartalékosan álltunk ki a hazai Soltvad-
kert elleni találkozón a 16. fordulóban.
Vendégeinktõl tartottunk, hiszen az NB II-
es múlttal rendelkezõ egylet mindig ko-
moly játékosgárdával rendelkezett. Fiatal-
jainkra épülõ taktikánk viszont ezúttal be-
vált. Sorra dobtuk a gólokat, a mérkõzésen
végig magabiztosan vezettünk. Gallai a ka-
puban nagyszerûen helyettesítette a sérült
Tóth Pétert. Czobor a maga évtizedes ru-
tinjával jól irányította a csapatot, így a
gyõzelem sem maradt el, amely a vártnál
könnyebben született. Dunaföldvár-
Soltvadkert:  35:25

Május 30-án szombaton ismét itthon
mérkõztünk a második helyen álló Kiskun-
halassal. Ellenfelünk magasabb osztályba
akar jutni, ennek szellemében léptek pá-
lyára. Az elsõ félidõ izgalmas játékot ho-
zott, enyhe mezõnyfölényt harcoltunk ki,
vezetéshez is jutottunk. Tudtuk, hogy a
folytatás a második félidõben nagy küzdel-
met hoz. Vendégeink határozottabban ját-
szottak a szünet után, mi viszont elkezd-
tünk kapkodni és idegeskedni, ezért súlyos
árat fizettünk. Polgárt sorozatos szabályta-
lanságai miatt végleg kiállította a
játékvezetõ. Kulcsemberünk hagyta el így
a játékteret, egyre kevesebb gólt dobtunk,
lazán védekeztünk, az ellenfél átvette a ve-
zetést. Az utolsó percekben összeszedve
magunkat igen szorossá tettük az állást.
Büntetõhöz jutva egyenlíthettünk volna,
de az idegek harcából a kiskunhalasi kapus
került ki gyõztesen. Elhibáztuk a
lehetõséget, az ellentámadásból pedig gólt
kaptunk. Polgár fegyelmezetlensége érté-
kes pontoktól fosztotta meg a csapatot.
Dunaföldvár- Kiskunhalas 28:30. Érmes
esélyeink ezzel elszálltak, hiszen az utolsó
fordulóban a listavezetõ Dunaújvárossal
mérkõzünk. !

MMéégg  kkeemméénnyyeenn  mmeegg
kkeellll  kküüzzddeennii  aazz
eezzüüssttéérreemméérrtt
! SZABADOS SÁMUEL

Továbbra is érmes helyen áll a DFC a
bajnoki pontvadászatban. A 25. forduló-
ban Tolnán vendégszerepeltünk. Tartottak
a fiúk a találkozótól, a házigazdák hazai
pályán mindig megszorítják vendégeiket.
Most is ez történt. A játékrész elején a 13.
majd a 18. percben két gólt is kaptunk. Ez-
után kezdtünk csak komolyabban koncent-
rálni. Farsang a 30. percben gólt szerzett,
ezzel élt a remény legalább a pontszerzés-
hez. A félidõben több gól már nem esett. A
folytatásban gólszerzésre törekedtünk.
Voltak helyzeteink is, de nem tudtuk érté-
kesíteni azokat. Ellenfelünk keményen vé-
dekezett, maradt a 2:1-es végeredmény.
Ifistáink 3:1-es vereséggel tértek haza Tol-
náról. 

A Madocsa elleni elõmeccsen fiataljaink
nagy küzdelemben 3:2-re gyõztek. A ven-
dégek felnõtt csapata idén gyengélkedik, a
tabella vége felé tanyázik. Mindenki hazai
gyõzelmet várt, de hogy ilyen nagyarányú
lesz, arra senki nem gondolt. Már az elsõ
félidõ elején három góllal vezettünk, mire
ellenfelünk két góllal lepett meg bennün-
ket, szerencsére a félidõ végéig újabb talá-
latunk a 4:2-es magabiztos vezetést jelen-
tette számunkra. Élvezetes volt a játék, a
sok gól változatossá tette a képet. A máso-
dik félidõben szintén hullottak a gólok, de
ez már igencsak egyoldalú volt, játékosa-
ink szinte akkor találtak a kapuba, mikor
csak akartak. A végeredmény 11:3 lett. Ki-
ütéses gyõzelem. A madocsiaknak csak
egy félidõre futotta erejükbõl. A gólokból
Lamm hattal vette ki a részét, Fröhlich hár-
mat szerzett, Hargitai kettõt.

Õcsényben a listavezetõ ellen léptek pá-
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lyára a földvári fiúk. Õsszel idehaza
legyõztük õket, most is szoros eredményre
számítottunk. A bajnokjelölt kezdte job-
ban a játékot, gyorsan kétgólos vezetéshez
jutott. Szerencsére a félidõ végén Farsang
a kapuba talált, 2:1-gyel fordultunk. Szü-
net után az Õcsény volt aktívabb, gólt is
szerzett, hátrányunk így tovább nõtt. Far-
sang a 75. percben szerzett újabb találata
visszahozta a pontszerzés reményét. A há-
zigazdák viszont ügyesen kivédekezték az
utolsó negyedórát. A listavezetõ otthoná-
ban szoros meccsen, színvonalas játékkal
nem volt szégyen a 3:2-es vereség. Az
ifisták 2:2-es döntetlent játszottak. 

A 28. fordulóban Zomba érkezett hoz-
zánk. A tabella állása szerint a papírforma
hazai gyõzelmet ígért. Az elsõ félidõ 20.
percében Farsang góljával szereztük meg a
vezetést. Ezután nem sok minden történt a
pályán, mi támadásokkal próbáltunk újabb
gólt elérni, ellenfelünk ügyesen védeke-
zett. A második 45 percben ismét megin-
dult a gólgyártás. Fröhlich akciógólja, Far-
sang fejese növelte elõnyünket. Ezután is-
mét Farsang, majd Lamm talált a hálóba,
majd a csereként beállt ifjú tehetség, Me-
leg Tamás megszerezte elsõ bajnoki gólját.
Ezzel alakult ki a 6:0-ás végeredmény. Az
ifjúsági csapat 11:0- ra gyõzött. Õk jelen-
leg a harmadik helyen állnak. A felnõttek
számára tovább folytatódik a küzdelem a
második helyért. !

ÖÖsssszzeerrooppppaanntt  aa
DDSSTTEE
! SZABADOS SÁMUEL

Vereségek sorozata jelzi másodosztá-
lyú egyesületünk súlyos válságát. Az el-
tiltások, fegyelmezetlenségek tovább
sújtják a nehéz helyzetben lévõ társasá-
got. Van játékos, aki csapatát és társait
cserbenhagyva már nem jár edzésekre és
mérkõzésekre sem. Fekete kapus tovább-
ra is sérült, az ificsapat kapusa véd mind-
két mérkõzésen. 

A Bonyhád- Börzsöny elleni hazai
meccsen még élt a remény a pontszerzés-
re. Ellenfelünk az elsõ félidõben egygó-
los vezetéshez jutott. A második
félidõben összeszedve magát a gárda
ügyesen focizott. Helyzeteink adódtak,
amelyek közül a 70. percben Alberczki
értékesített is egyet. Szép összjáték után
került a hálóba a labda. Az egyenlítés ad-
ta lélektani hatást nem tudtuk kihasznál-
ni, percekkel késõbb újabb gólt kaptunk.
Még hátra volt tíz perc, ekkor már
részünkrõl az egyenlítésért folyt a küzde-
lem. Ez sem jött össze. A 88. percben a
vendégek találatával kialakult az 1:3-as
végeredmény. 

Kisdorogon a folytatás újabb hidegzu-
hanyt jelentett számunkra. Kedvezõtlen
elõjelekkel érkeztünk, néhány játékos el-
tiltás miatt nem tartott társaival. A házi-

gazdák a félidõben 2:0-ra vezettek, a vé-
ge 6:0-ás vereség lett. A második félidõ
elején Gavrilovicsot illetve Princz Zol-
tánt kiállította a játékvezetõ, így csak ki-
lenc emberrel játszottunk tovább. 

A következõ fordulóban Cikót, a lis-
tavezetõt fogadtuk. A papírforma nem
mellettünk szólt. Ennek ellenére lelkesen
készült az igencsak tartalékos gárda a
meccsre. Ifistákkal kellett feltölteni a fel-
nõtt keretet. A vendégek a félidõben már
3:0-ra vezettek. Kitûnt, hogy jól szerve-
zett, bajnokesélyes ellenféllel kerültünk
szembe. A második félidõben Tóth gólja
jelezte, hogy a cikói védelem is
sebezhetõ. Ellenfelünk játékán látszott,
hogy nem hagynak minket kiegyenlíteni.
A mérkõzés végefelé megszerezték ne-
gyedik találatukat. A 4:1-es vereség elle-
nére ezen a találkozón nem játszott alá-
rendelt szerepet a csapat, noha a vendé-
geink nem küzdöttek teljes erõbedobás-
sal. 

A kétyi pálya szintén egy súlyos ku-
darc helyszíne volt, pedig minden olyan
szépen indult. A 20. percben 2:0-ra ve-
zettünk, nagy meglepetésre. Örömünk
nem tartott sokáig. A félidõ végére már
2:2 lett az állás. A szünet után összerop-
pant a gárda, sorra kaptuk a gólokat. 9:2-
lett a végeredmény. Az ifisták mind a
négy mérkõzésükön vereséget szenved-
tek. Súlyos helyzetbe került a DSTE. A
hátralévõ mérkõzéseken a kiesés ellen
kell harcolnia. !

MMaazzssoorreetttt  ssiikkee--
rreekk  iitttthhoonn  ééss
kküüllffööllddöönn
A májusi idõszak gazdag programokat,
fellépési és versenyzési lehetõségeket ho-
zott a dunaföldvári Löfan Mazsorett
Egyesület tagjainak.

! BALOGH EMESE

A horvátországi Opatija adott otthont
2008. május 23-a és 25-e között egy Nem-
zetközi Mazsorett Fesztiválnak, amelyen
részt vettek a dunaföldvári  Löfan Mazso-
rett Egyesület Delfin csoportjának tagjai
is. A nagyszabású nemzetközi fesztiválon
több kategóriában is indultak a dunaföld-
vári lányok.

A Senior (15 év vagy annál idõsebb)
korcsoportban versenyzõk eredményei::

Solo (egyéni) kategória: Csányi Petra
VI. hely, Kovács Petra XIII. hely

Páros kategória: Csányi Petra és Szakács
Bernadett IV. hely

Csapat, összetett (menet és színpadi)
verseny: Delfin csoport VII. hely

A fesztiválon való részvétel mellett Kis-
zliné Kristofics Szilvia tanítványainak ju-
tott idejük kirándulásra, megismerkedtek a
varázslatos szépségû Opátija látnivalóival
is.

2008. május 24-én Kiskunfélegyházán
immáron tizedik alkalommal rendezték
meg a Kiskun Országos Ifjúsági Mazsorett
Fesztivált, melyen városunkat a mazsorett
egyesület Csillag csoportja képviselte. A
dunaföldvári lányok remek produkcióját a
szakmai zsûri kiemelt arany oklevéllel is-
merte el, és a „Legjobb tamburmajor“ cím-

mel járó különdíj is Dunaföldvárra került;
Bartalos Hajnalkának ítélte a zsûri. 

Az országos fesztivált a kiskunfélegy-
házi szervezõk összekapcsolták a város
gyermeknapi rendezvényeivel, így a
Löfan lányok a fellépések közti szünetek-
ben részt vehettek mindazon programo-
kon, amelyekkel a szervezõk a gyerme-
keknek kedveskedtek. !
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MMûûvveellõõddééssii  HHáázz
JÚNIUSI-JÚLIUSI PROGRAMOK
A Vármúzeum és a Fafaragó Galéria kiál-
lításai
Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 10-18, hétfõ:
szünnap.
Belépõ: 300 Ft. Diák, nyugdíjas, csoportos:
160 Ft
Vármúzeum

Változó Afrika - Kinshasa, egy modern-
izálódó afrikai nagyváros (állandó)

Sárdy János emlékkiálltás (idõszaki)
Gyõrbíró Enikõ kerámikus kiállítása

(idõszaki)
Fafaragó Galéria
„Gyöngyök reneszánsza“  kiállítás
a Magyar Gyöngy Egyesület tagjainak
munkáiból és Fehér Anna gyûjteményébõl

„Dunaföldvár mezõváros“ helytörténeti kiál-
lítás (állandó)

Június 24., kedd - dunaföldvári vár
Múzeumok éjszakája - Szent Iván éj 
Rendhagyó tárlatvezetés, máglyagyújtás,
tûzugrás, koncert
A múzeumokba a belépés ingyenes!

Június 30-július 4.
Kézmûves és képzõmûvészeti alkotótábor
6-12 éves korig. Részvételi díj: 9.000 Ft

Június 27.-tõl július 19-ig
Földvári Nyári Esték
Színház, zene, tánc a Mûvelõdési Központ
szabadtéri színpadán, az udvaron. Az elõadá-
sok 21 órakor kezdõdnek

Június 27., péntek
Goldoni: Chioggiai csetepaté
Komédia a dunaújvárosi Bartók
Kamaraszínház és a Bartók Táncszínház
elõadásában. Jegyár: 2.000 Ft

Július 4., péntek
Gitár varázs
A Szekszárdi Gitárkvartett és a Trio Balkan
Strings koncertje
Jegyár: 1.500 Ft

Július 11., péntek
A Duna-Menti Folklór Fesztivál együtte-
seinek bemutatkozása. Jegyár: 1.500 Ft

Július 19.
Lili bárónõ
Nagyoperett a Kalocsai Színház elõadásában
Jegyár: 2.000 Ft

NNaaggyy  KKaattaa::
((MMiiéérrtt  hhooggyy  ááttrraaggyyooggsszz……))

miért hogy átragyogsz az emlékezet-
falakon

mikor már sejtekre lebontottalak?

átráglak megemésztelek naponta
de felbuksz hisz nehéz vagy mit
nem bír a gyomor
és már csendig halkul a fájás

és egyedül lélegzek a csendben

csak álmomban kopogtatsz néha
én arc nélkül szeretlek
ablakomat haragoskék vihar
löki be
párkányán darazsak
haldokolnak s te eltûnsz
csak az ágy marad
és a falak
s falak
velem repednek

KKéétt  vveerrss
A Magyar Napló kiadásában megjelent "Az év versei 2008" kötetnek dunaföld-

vári vonatkozása is van. A 75 alkotó között szerepel Nagy Kata, akinek korábban
- még a Magyar László Gimnázium diákjaként- már olvashatták alkotásait a Part-
Oldalak hasábjain.

Nagy Kata jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar-filmelmélet
szakos hallgatója, s a 2008-as esztendõ verseit felvonultató kötetben két költemé-
nye is szerepel. 

NNaaggyy  KKaattaa::  EEzz  eeggyy……
Ez egy hosszabb folyamat…

Várni, hogy kinyissák az ablakot,
Ágytálazzanak,
És elvigyék messze azt a koszos poharat.
Fényképeket mutatsz apámnak a gyerekedrõl
Akit égõ csipkebokornak, olykor kõtáblának hiszel.
Mindenesetre félsz az élõ szövettõl.
Olykor a függönybe csavarod magad
És szappant öntesz a kávédba
Hogy a lelkedet is megmosd.

Éjjel keservesebb vagy.
Pontosabban a létezés nehéz zajait
Kínlódva hallgatod
és nem bírsz aludni
a feketerigóktól, amik az arcodra szálltak.
Nem mozdulsz, nehogy felkeltsd õket.

De reggelre általában 
kisimulsz
Ahogy nõvérek keze által
A rettegésszagú lepedõ.

KKuuttyyááss  hhiirrddeettéésseekk
! A vasárnapi vihar miatt

(június 1-jén) elrohant
otthonából egy 4 éves
trikolór (vö-
rös, feke-
te, fehér,
a vörös
szín domi-
nál) skótju-
hász szuka
kutya. Utoljára
a híd szigeti híd-
fõjénél, és a szigetben az
erdészház körül látták
Kérjük, aki látja, je-
lezze gazdijánál! A
becsületes megtaláló
jutalomban részesül! Savanyó József,
Kadarka utca 26 tel. : 75/ 341-537

! Jó gazdit keresünk egy kistermetû,
rövid szõrû nõsténykutyának. Érdeklõd-

ni lehet a Rákóczi utcai ku-
tyás bolt melletti ruhaüzlet-

ben Szávolovits Juditnál.
! Elajándékoznának

egy középkorú, szelíd
németjuhász kutyát
gondos gazdinak.

Érdeklõdni lehet
Dr.Stingli Erzsébet
gyermekorvosnál,

Dunaföldvár Temp-
lom utca 31.

! A szigetben a híd
alatti sódertelepen
az utóbbi napokban
feltûnt egy német

vizsla. Gazdái a te-
lep környékén a szigetben megtalál-
ják.
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13. péntek

A kis Vuk

14. szombat

A bakancslista

20. péntek

A szem

21. szombat

21 - Las Vegas ostroma

27. péntek

Földvári Nyári Esték -

a vetítés elmarad

28. szombat

Míg a Jackpot el nem

választ

Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadá-

sok kezdete elõtt 1 órával! BÜFÉ.

június

Védje kullancsok ellen kedvencét!
Nyakörvek: 490 Ft-tól
Cseppek: 380 Ft-tól kaphatók.

ÚJDONSÁG! TÖRPE NYÚL: 3.000 Ft

Folyamatosan újuló áruválasztékkal és
szakszerû kiszolgálással várjuk továbbra is
kedves vásárlóinkat.

Idõs emberek sérelmére továbbra is tör-
ténnek bûncselekmények. Ismeretlenek
valamilyen szolgáltató cégre hivatkozva
bejutnak a lakásba, ahol egyikük lefoglal-
ja a jóhiszemû tulajdonost, amíg a többiek
meglopják. A rendõrség felvette a kapcso-
latot nyugdíjas szervezetekkel, a Kertbarát
Kör tagjaival, ahol felhívták a tagok fi-
gyelmét, legyenek gyanakvóbbak, kérjék,
igazolják magukat a valamilyen hivatalra,
vagy szolgáltató cégre hivatkozó ismeret-
lenek. A szomszédok figyeljenek egymás-
ra, és ha gyanúsan viselkedõ ismeretlenek
jelennek meg lakásuknál, jelentsék a
rendõrség járõreinek: (06-30) 278-97-70

Házaló árusokkal ne üzleteljenek, tevé-
kenységük engedélyhez kötött, viszont az
önkormányzat ilyen engedélyeket nem ad
ki!

Érnek a gyümölcsök. A külsõ területe-
ken a szántó és kerttulajdonosok figyelje-
nek saját és szomszédaik értékeire! Ha
idegenek mozgását, vagy lopást fedeznek
fel, forduljanak bizalommal a mezõõrök-
höz és a rendõrség munkatársaihoz.

Folytatódik a fokozott ellenõrzés az uta-
kon. Cél, a szabálysértések, különös tekin-
tettel a kiemelt szabálysértések visszaszo-
rítása, megelõzése. Sokan még ma sincse-
nek tisztában az új szabályokkal, pedig
pénztárcájuk bánja, a büntetési tételek ma-
gasak, 30 ezertõl 300 ezer forint is lehet.

Lassan vége a tanításnak, figyeljenek
gyermekeikre! Szervezzenek részükre ér-
telmes programot, ellenõrizzék, kerékpár-
jaik megfelelõen fel vannak-e szerelve.
Nagyon fontos a szülõk szerepe,
felelõssége.

Az elmúlt év hasonló idõszakához ké-
pest a bûncselekmények száma 30%-kal
csökkent. A földvári õrs új munkatársakat
kap, ami lehetõvé teszi, garantálja a foko-
zott, folyamatos járõrszolgálatot, a hatéko-
nyabb munkát. A rendõrség továbbra is
konzekvensen eljár a szabálysértõkkel
szemben. 

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül!

Non stop!
Vízvezeték-szerelés is!

Györök Károly Nagyvenyim, Kölcsey F. u. 15.

(20) 362–58–17


