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A húsz éve tartó testvérvárosi kapcsola-
tot Weikersheim és Dunaföldvár között
2013. május 11-én erõsítette meg a két
város polgármestere: Klaus Kornberger
és Horváth Zsolt a weikersheimi gimná-
zium aulájában.

n BALOGH EMESE

Klaus Kornberger polgármesterként 15
éve irányítja a testvérvárost, a testvérvá-
rosi kapcsolatokat. Szívügyének érzi a
két település barátságát, s különösen fon-
tosnak tartja, hogy minél több fiatalt von-
janak be a partnerkapcsolatok ápolásába.
Mint mondta, tartományi szinten is hang-
súlyt fektetnek a más-más országok tele-
püléseivel való kapcsolatteremtésre, hi-
szen ez mindkét fél számára gyümölcsö-
zõ lehet. 

A húsz éve kialakított kapcsolat a német
polgármester szerint élõ példája a két nem-
zet polgárainak kulturális, baráti kötõdésé-
re. Mint mondta, kitûnõen mûködik a két
település gimnáziuma között a diákcsere
program, a két tûzoltóság baráti kapcsola-
ta, a kulturális és civil szervezetek közötti
együttmûködés.

Klaus Kornberger 15 éve követi nyomon
városunk életét. Úgy látja, sokat fejlõdött
Dunaföldvár: a vár és környéke, az új isko-
la látványos átalakulást hozott a városkép-
ben. 

A dunaföldvári delegáció kapcsán meg-
jegyezte: gálamûsorukkal a földváriak ma-
gasra tették a mércét; igyekezni fognak
szeptemberben hasonló színvonalú prog-
rammal meglepni városunk lakóit. 

Horváth Zsolt nagyon sikeresnek, szín-
vonalas programokban gazdagnak ítélte a
weikersheimi hétvégét. Örömmel tapasz-
talta, hogy mindenki tenni akar a testvér-
városi kapcsolatok elmélyítéséért, intenzí-
vebbé tételéért.

Dunaföldvár polgármestere kiemelte,
hogy a kulturális, sport és emberi kapcso-
latok mellett a gazdasági kötõdések kiala-
kítása érdekében is tárgyalt Weikersheim
polgármesterével. Szeretné, ha a közeli jö-
võben a német testvérvárosban és a kör-
nyékbeli kilenc településen megjelenhet-
nének a dunaföldvári õstermelõk árui, il-
letve megállapodás születne a munkaerõ-
kölcsönzés feltételeirõl is. 

Szûrös Mátyás, müncheni magyar fõ-
konzul elmondta, hogy Magyarország

egyik legfontosabb partnere - gazdasági,
politikai, kulturális téren is - Németország.
Ezt a politikai és társadalmi szempontból
is intenzív kötõdést mutatja többek között,
hogy Baden-Württemberg tartományban
144 testvérvárosi kapcsolatot tartanak szá-
mon magyar településekkel; ezek egyike
Dunaföldvár és Weikersheim partnersége.

Baden-Württemberg tartomány Magyar-
ország számára azért is kiemelt fontossá-
gú, mert ide települt át a magyarországi
németek többsége. Az õ szervezetükkel a
magyar állam komoly kapcsolatokat ápol,
de mûködik Stuttgartban kulturális és tájé-
koztatási központ is, valamint Magyaror-
szág kulturális intézettel is jelen van a tar-
tományban.

Georg Denzer, Main-Tauber járás nyu-
galmazott közigazgatási vezetõje egyike
volt a Weikersheim számára Dunaföldvárt
választó vezetõknek. Eredetileg
Freundenberget találták megfelelõnek
Dunaföldvár partnervárosául - még hajó-
val is összeköthetõ lett volna a két telepü-
lés- azonban a testvérré avatás akadályba
ütközött, így Weikersheim lépett az erede-
tileg kiválasztott település helyébe. 

Húsz évvel ezelõtt a testvérvárosi kap-
csolat lényegét a gazdasági szálakban látta
Georg Denzer, ezért például felkínáltak
képzési helyeket is Tolna megyeieknek, de
az adminisztrációs nehézségek miatt a gaz-
dasági kapcsolatok elhaltak, s az élet azt
igazolta: a kulturális és civil szálak köthe-
tik össze a magyar és német településeket.

Georg Denzer öt éve járt utoljára
Dunaföldváron. Szeptemberben ellátogat
Tolna megyébe, és mindenképpen tisztele-
tét teszi városunkban is, melyet azért is na-
gyon szeret, mert földrajzi fekvése szülõ-
földjét idézi meg számára.

Günter Breitenbacher húsz évig mozga-
tórugója volt Weikersheim - Dunaföldvár
kapcsolatának. Mint mondta, nagyon fon-
tosnak tartotta és tartja, hogy a két város
lakói, elsõsorban fiataljai kapcsolatot épít-
senek egymással. Ezért is kezdeményezte
a weikersheimi és a dunaföldvári gimnázi-
um diákcsere programját, melynek keretei
között minden évben 4-6 német, illetve
magyar gimnazista tölt el egy-egy hetet a
másik városában.

A jövõben ennek pedagógusokra történõ
kiterjesztését is fontosnak tartaná a nyu-
galmazott gimnáziumigazgató, aki szerint
az európaiságban nagyon fontos, hogy is-
merjük egymás kultúráját, családi szokása-
it, anyagi, tárgyi környezetét. Ezért is szor-
galmazta, hogy a középiskolák mellett az
általános iskolák is lépjenek partneri vi-
szonyba.

Bognárné Balogh Andrea, a mikrotérsé-
gi iskola fõigazgató-helyettese ezen szán-
dékkal érkezett Weikersheimbe. Mint
mondta, a két település általános iskolája
között a kapcsolatfelvétel megtörtént.
Szeptemberben német pedagógusdelegá-
ció látogat el a Beszédes József Általános
Iskolába, s elõre láthatóan 2014 májusában
utazhat, illetve érkezhet az elsõ diákkül-
döttség. 

Weikersheimben a jubileumi találkozó
óta egy frissen ültetett magyar tölgyfa jel-
képezi a települések továbbfejlõdõ barát-
ságát. Horváth Zsolt polgármester aláírását
a kapcsolat megerõsítésérõl - Szûrös Má-
tyás fõkonzul által hitelesítve - õrzi a város
aranykönyve, a német és a Duna-parti kis-
város vezetõi, lakói már a következõ, szep-
temberi ünnepi találkozóra készülnek. 

2013 szeptemberében német küldöttek
érkeznek Dunaföldvárra, hogy városunk
közössége elõtt is kifejezzék szándékukat:
a húszéves testvérkapcsolatot folytatni kí-
vánják. n

Húsz éves a testvérvárosi kapcsolat

Horváth Zsolt, Klaus Kornberger, Szûrös Mátyás

Georg Denzer
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Május végén a Honvédelemért Emlékérem
ezüst fokozatát vehette át Budapesten Hor-
váth Zsolt. A kitüntetés szakmai jellegû,
azok a személyek kapják, akik bármely te-
rületen is tevékenykednek, munkájuk so-
rán sokat tettek a honvédelemért. 

n SZABADOS SÁMUEL

Ismert, hogy Horváth Zsolt éveken át
vadászrepülõ pilótaként teljesített szolgá-

latot a légierõ kötelékében. Szerinte, aki
egyszer hivatásos katona volt, az lélekben
továbbra is kitart a szakmája mellett vala-
milyen formában. Tanárként, illetve jelen-
leg polgármesterként is igyekezett hazáját
szolgálni e téren. Az iskolában figyelmet
szentelt a honvédelmi nevelésnek, melyre
békeidõben is szükség van. A diákoknak a
kecskeméti repülõbázisra is szervezett lá-
togatást, melyet azóta is maradandó él-

ményként emlegetnek a résztvevõk. Jelen-
leg is tartja a kapcsolatot régi bajtársaival,
akik közül többen vezetõ beosztást tölte-
nek be a honvédelem vagy a diplomácia
terén.  Polgármesterként is figyelemmel
kíséri volt szakmája aktualitásait, s tapasz-
talatait igyekszik környezetével megoszta-
ni, munkájában hasznosítani. Például a
majálison jelen volt a honvédség bemuta-
tósátra, melynél a katonai pályáról nyújtot-
tak információkat az érdeklõdõknek.

A kitüntetésre városunk polgármesterét
a megyei hadkiegészítõ parancsnokság ter-
jesztette fel, melynek munkatársaival szin-
tén évek óta jó kapcsolatokat ápol. n

A honvédelmi minisztériumban
tüntették ki városunk polgármesterét

Rövid szakmai látogatásra érkezett a
Pannonia Ethanol dunaföldvári üzemé-
be Herczog Edit, szocialista Európai
Parlamenti képviselõ. 

n SZABADOS SÁMUEL

Az üzem a brüsszeli irodáján keresztül
hívta meg a képviselõnõt, akinek az ener-
getika és környezetvédelem a szakterülete;
a napokban például a cseh és a szlovák mi-
niszterelnök társaságában tartott elõadást
nukleáris témából. 

Az unión belül jelenleg is zajlanak ener-
getikai programok, s az érintett cégeknek

nagyon fontos az érdekképviselet a külön-
bözõ uniós szervezetekben, ezért is került
sor a meghívásra. A hagyományos- és bio-
üzemanyagok jövõbeni arányának meghatá-
rozása éles vitákat vált ki az érdekeltek kö-
rében. A probléma nagyon összetett, hiszen
érinti a mezõgazdaságot, az élelmiszeripart
is.  Az alapanyagnak számító kukoricát pél-
dául a takarmányozásból vonhatják el.

A nemrég átadott földvári üzemet
gyöngyszemnek nevezte a képviselõnõ.
Mint mondta, a legmodernebb techniká-
val rendelkezik, és a környezetvédelmi
rendszere is tökéletes. Jó esélye van arra,

hogy a jövõben a hazai etanolgyártás
egyik bázisa legyen, akár a fejlesztése és
bõvítése is elképzelhetõ. A képviselõnõ
már egyetemi évei alatt foglalkozott a
bioüzemanyag gyártási folyamatával,
szakértõnek számít e területen, ezért is
örült a meghívásnak. Szerinte a megújuló
energiahordozók a jövõben egyre na-
gyobb szerephez fognak jutni. Hazánk-
nak is vannak e téren kedvezõ adottságai.
Geotermikus energiánk kihasználtsága
még minimális, pedig hévizekben igen
gazdag Magyarország; ilyen adottságok-
kal városunk is rendelkezik.

A látogatás során szóba került a nukleá-
ris energia jövõje is. Herczog Edit szerint a
paksi atomerõmû bõvítése nem várhat so-
káig, hiszen már a szomszédos országok is
elõttünk járnak e téren. n

Uniós parlamenti képviselõ járt a
bioetanol üzemben

A Kormányablakokban intézhetõ ügyek
köre 2013. július 1-jétõl 87 új ügykörrel
egészül ki, így az állampolgárok már 150-
féle ügyben fordulhatnak országszerte az
integrált ügyfélszolgálatokhoz. Az év vé-
gétõl kiépülõ Kormányablakok - ezzel
együtt - már több mint 2000 ügyben áll-
nak majd az ügyfelek rendelkezésére.

n TÓTH FERENC KORMÁNYMEGBÍZOTT

Jelenleg az ország 29 pontján mûködnek
Kormányablakok, ahol 63 ügyben kérhe-
tünk segítséget. Az elérhetõ és intézhetõ
ügyek száma tovább bõvül, így július 1-jé-
tõl többek között otthonteremtési, gyer-
mektartásdíj állami megelõlegezésével, la-

kásfenntartási kérelemmel vagy haláleset
bejelentésével is fordulhatnak az ügyfelek
az ügyfélszolgálatokhoz.  A Kormányab-
lak tájékoztatja az ügyfeleket az eljárás
menetérõl, és az eljárással kapcsolatos jo-
gairól és kötelezettségeirõl, valamint a
munkatársak segítséget nyújtanak az ügy-
félnek a kérelem kitöltésében is. 

Az integrált ügyfélszolgálatok kezdettõl
fogva ügyfélbarát nyitva tartással, munka-
napokon reggel 8 óra és 20 óra között vár-
ják az ügyeiket intézni kívánó állampolgá-
rokat. 2014 -re az ország 380 pontján, több
mint 2000 ügyben lehet majd felkeresni a
Kormányablakokat, így az ügyfeleknek
nem kell több hatóságot felkeresniük. n

Tovább bõvül a 
Kormányablakok ügyköre

Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK



Dunaföldvár Város Önkormányzata li-
citálás útján történõ bérbevételre meg-
hirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:

1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti
(Autóbusz pályaudvar) I. 71,4 m2, II. 55,8
m2 és III. III. 16,53 m2 alapterületû
üzlethelyiség

Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa. 
Licitálás idõpontja: 2013. július 04.

(csütörtök) 10 óra
2. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt

található 122 m2 alapterületû üzlethelyiség
(volt játékterem).

Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idpontja: 2013. július 04.

(csütörtök) 11:00 óra.
3. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt

található 88 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2013. július 04.

(csütörtök) 10:30.
4. Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 5. szám

alatti 77,6 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2013. július 04.

(csütörtök) 9:30.
5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alat-

ti 42 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2013. július 04.

(csütörtök) 9 óra.
Részletes pályázati kiírások: 2013.

május 28. és 2013. június 28. között vásá-
rolhatók meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Pénztárában (H: 09-
12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig és P:
09-13 óráig).

A licitálások helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda
tárgyalóterme.

Az ingatlanokról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558). n
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A rák kialakulásának megelõzése érdeké-
ben a napokban mintegy négyezer nõ kap
meghívót méhnyakrák szûrésre. A behí-
vókat az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
küldte ki, a hivatalos kapcsolattartó pedig
a Tolna Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervének
megyei szûrési koordinátora.

n FARKAS MELINDA SK. SAJTÓFÕNÖK

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

A meghívók azon 25 és 65 év közötti kor-
osztályba tartozó nõknek szólnak, akik a
nyilvántartás szerint az elmúlt három évben
nem vettek részt szûrésen. Megjegyzendõ
ugyanakkor, hogy a magánrendelõkben tör-
ténõ szûrésekrõl a nõgyógyász szakorvosok-

nak nincs jelentési kötelezettségük, így a
rendszerben nem jelennek meg az ott elvég-
zett szûrõvizsgálatok. A közeljövõben ezen
a területen is változások várhatóak. A meg-
hívó mellékletében szerepelnek a Tolna me-
gyében mûködõ, ingyenes szûrést végzõ
szakrendelõk elérhetõségei.

A méhnyakrák korai felismerésére jó mód-
szer a kenetvétel és annak citológiai labora-
tóriumi vizsgálata. A nulladik stádiumban
felfedezett méhnyakrák 100 százalékban
gyógyítható, míg az elõrehaladott esetekben
egyre kisebb az esély a teljes gyógyulásra.
Ezért fontos a szûrésen való rendszeres meg-
jelenés. A kockázati tényezõk közül megem-
lítendõ a nemi úton terjedõ, meglehetõsen
gyakori human papillomavírussal (HPV) va-

ló - leggyakrabban tünetmentes - fertõzött-
ség, ami 82 százalékban felelõs méhnyakrák
kifejlõdéséért. A HPV leggyakrabban elõfor-
duló törzseivel szemben már van hatékony
védõoltás. A méhnyakrák kialakulásának
kockázatát növeli a dohányzás, a magasabb
életkor, a tartósan legyengült immunrend-
szer, illetve ha valakinek egyéb, szexuális
úton terjedõ betegsége van.

Magyarországon évente még mindig
mintegy 500 beteget veszítünk el
ményakrák miatt, ami arra mutat rá, hogy
mindenkinek élnie kellene az ingyenes
szûrés lehetõségével, hisz ebben a beteg-
ségben ma már egyetlen nõnek sem lenne
szabad meghalnia. n

Négyezer nõnek küldtek meghívót
méhnyakrákszûrésre

Új eszközökkel
bõvült a mentõállomás
Az elmúlt hónapban hétszázezer fo-
rint értékben  kapott eszközöket váro-
sunk mentõállomása.

n BALOGH EMESE

A mentõállomás vezetõje, Végh Ró-
bert a dunaföldvári önkormányzattól
kért az állomás elhasználódott eszközei-
nek pótlására 250 ezer forint támogatást.
A megítélt összeghez gyûjtött még 450
ezer forintot az Országos Mentõszolgá-
lat Alapítványa; így májusban 700 ezer
forint értékben érkeztek új eszközök a
dunaföldvári mentõállomásra. 

Végh Róberttõl megtudtuk, hogy töb-
bek között lapáthordágyhoz hevedere-
ket, pulzoximétert, mentõtáskákat, vér-
nyomásmérõt, ambu lélegeztetõ ballo-
nokat, oxigénpalackot és egy motoros
váladékleszívót vásároltak az állomás
számára. Mindezen eszközök megköny-
nyítik és hatékonyabbá teszik a mentõ-
sök munkáját - mondta az állomásveze-
tõ-, aki a közeljövõben a gyermekek el-
látásához szükséges újabb eszközökkel
szeretné fejleszteni az állomást. n

Pályázat

Helyiségek bérbevételére
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
május 28-án tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 29 nyilvános és 3 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelen-
tést fogadtak el a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, majd módosították a
költségvetést a központ; költségvetésbõl
kapott pótelõirányzat alapján, illetve meg-
hallgatták a költségvetés elsõ negyedéves
teljesítésérõl szóló jelentést. Az önkor-
mányzat 150 millió Ft-os folyószámla hi-
telkeretét december 31-ig meghosszabbí-
tották.

A következõ napirendben a testület ön-
kormányzati cégek beszámolóit tárgyalta.
Elfogadta a DUNAVÍZ Kft. 2012. évi
munkájáról szóló jelentést, mely szerint a
cég 120 milliós fõösszeggel, 26 millió Ft
eredménnyel zárta az elõzõ évet. A DDIF
Zrt. 2012. évi beszámolója szerint a cég
125 milliós fõösszeggel, 4,5 millió Ft-os
veszteséggel zárta az elmúlt évet.

A következõ napirendekben a képviselõk
meghatározták a D-B-M óvodáiban indítha-
tó csoportok számát, illetve engedélyezték a
maximális csoportlétszámtól való eltérést.
Módosították a D-B-M Mikrotérségi Óvoda
és Bölcsõde Alapító Okiratát, illetve a böl-
csõdében engedélyezték a váltott mûszak al-

kalmazását. A testület a DASZK családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámának
részmunkaidõs foglalkoztatottal történõ ki-
egészítését is engedélyezte, majd tájékozta-
tást hallgatott meg az alapszolgáltatásban
résztvevõk jogosultságának felülvizsgálatá-
ról. 

A képviselõk támogatták a dunaföldvári
Ördögszekér Táncegyesület kérelmét, és
230 ezer Ft-ot biztosítottak a csoport Szol-
noki Országos Néptánc Fesztiválon való
részvételére.

Ezután ötféle LEADER pályázat benyúj-
tásáról döntött a testület: 

a közbiztonság javítására, 
a közösségi színterek fejlesztésére (csa-

padékvíz-elvezetés, Templom utcai kézi-
labdapálya),

a  lakosság életminõségét javító progra-
mokra (augusztus 20-i rendezvény),

a „Helyi életminõség fejlesztése, vonzó
falukép kialakítása“ témakörben (mûvelõ-
dési ház felújítása, Attila utca 19. tájház
felújítása) ügyében.

Majd a testület tulajdonosi hozzájárulá-
sát adta az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
LEADER pályázaton való részvételéhez,
módosította a Dunaföldvár omlásveszélyes
partfalainak stabilizálására beadott pályá-
zatának költségvetését, illetve jóváhagyta
a projekt helyszíneit. A testület módosítot-
ta a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását, majd elutasítot-
ta a DUNA-CENTRÁL Kft. bérleti díj
csökkentése iránti kérelmét. A testület
meghatározta a Településfejlesztési Kon-

cepció, az Integrált Településfejlesztési
Stratégia és a településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának eljárási
szabályait, majd támogatta az AN-ZO
Dunaföldvár Kft. kérelmét üzlethelyiség
felújítás és annak költségei bérleti díjba
történõ beszámítására. 

A képviselõk döntöttek az önkormány-
zati garázs és a polgármesteri hivatal udva-
ri épületének tetõ-felújításáról, majd 200
ezer Ft-tal támogatták az Ifjúság téri ját-
szótér felújítását. Döntöttek Dunaföldvár
területein vis maior veszély elhárítási
munkák kivitelezése vállalkozási keret-
szerzõdés megkötésérõl, majd a Szent
Kristóf nevet adták a dunaföldvári eddigi
„Széles csapás“ utcának. Ingatlanbérleti
szerzõdés kötésérõl döntöttek az SPR
TERRA 2006 Kft-vel inert hulladéklerakó
céljából, döntöttek a Levendula Alapfokú
Mûvészeti Iskola telephely létesítése és
haszonkölcsön szerzõdés kötése iránti ké-
relmérõl, illetve elutasították a Holler UFC
támogatási kérelmét.

A zárt ülésen a testület érvénytelennek
nyilvánította a Napsugár Integrált Szociá-
lis Intézmény intézményvezetõi beosztásá-
ra kiírt pályázatot, és új pályázat kiírásáról
döntött. Elutasította a TAX Audit kft. fize-
tési felszólítását a DIT Nonprofit kft. „f.a.“
tevékenységet lezáró mérlegében aktív
idõbeli elhatárolásként nyilvántartott bér-
leti díj megfizetésére, végül a DDOP (part-
fal, Kálvária 2. ütem) építési beruházás
közbeszerzési eljárásának elõkészítésérõl
döntött. n

A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma:  határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony ( 3 hónap próbaidõ)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama: A veze-

tõi megbízás határozott idõre, 2013. októ-
ber 01-tõl 2018. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye,
7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény (Napsugár Idõsek Ottho-
na, Demens-részleg, Alapellátási Köz-

pont - nappali ellátás, szociális étkezte-
tés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki
szolgáltatás) szakszerû és törvényes mû-
ködtetése, szakmai munkájának koordi-
nálása, az intézmény gazdálkodásával ös-
szefüggõ pénzügyi kötelezettségvállalá-
si, teljesítés igazolási feladatok ellátása;
az intézmény vezetése, képviselete, mun-
kájának szervezése; munkáltatói jogok
gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, vagy külön

jogszabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával történõ rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola, az intézmény alaptevékeny-

ségének megfelelõ, az 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2
pontja  szerint intézményvezetõ beosztás
ellátására meghatározott  felsõfokú szak-
irányú végzettség. Ü

Pályázati felhívás

A Napsugár Integrált Szociális Intézmény
intézményvezetõi (magasabb vezetõ) álláshely
betöltésére
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– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

– Legalább 5 év felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Szociális területen szerzett legalább 1-

3 év vezetõi tapasztalat.
– Szociális szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– A képesítést igazoló okirat(ok) máso-

lata(i).
– A pályázó legalább 5 éves szakmai

gyakorlatát igazoló dokumentum.
– 90 napnál nem régebbi hatósági  erköl-

csi bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolá-
sára, valamint annak igazolása, hogy a köz-
alkalmazott nem áll olyan foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.
– Szociális szakvizsga meglétét igazoló

okirat vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM ren-
delet 6. § (8) bekezdésében felsorolt men-
tességet igazoló dokumentum, ennek hiá-
nyában a pályázó nyilatkozata, miszerint a
megbízást követõ két éven belül vállalja a
szociális szakvizsga letételét.

– Az intézmény vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elkép-
zeléseket.

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázatát elbíráló  üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását,

– hozzájárul a teljes pályázati anya-
gának sokszorosításához, továbbításához,

– vállalja a vagyonnyilatkozat-té-
teli eljárás lefolytatását,

– nem áll cselekvõképességet
korlátozó vagy  kizáró gondnokság alatt.

A munkakör betölthetõségének idõ-
pontja: 2013. október 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 15.

A pályázat benyújtásának módja: Pos-
tai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a
Dunaföldvár Város Önkormányzata címé-
re történõ megküldésével (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: „Napsugár - intézményvezetõ.“

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A pályázatot kiíró a benyújtott pályáza-
tok tárgyában, a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártát követõ  képvi-
selõ-testületi ülésen dönt, az Oktatási-
Kulturális-Egészségügyi-, Szociális-
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alap-
ján.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Horváth Zsolt polgármester
nyújt, a 75/541-553 telefonszámon. n

Ü

Pályázat

Öntözõdob
értékesítésére

Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ eladásra meghir-
deti az alábbi tárgyi eszközt:
1173 gyári számú 84248110 VTSZ szá-

mú FORRÁS 50/160 öntözõdob
Kikiáltási ár: bruttó 700.000,-Ft
Az eszközrõl további információt a

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558).

Részletes pályázati kiírás 2013. május
28. és 2013. június 28. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Pénztárában (H:
09-12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig
és P: 09-13 óráig).

Licitálás idõpontja: 2013. július 04.
(csütörtök) 11:30.

Helye: Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tár-
gyalóterme n

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
évek óta szervez nyári táborokat gyere-
kek számára. Idén újszerû kezdeménye-
zéssel próbálkoznak a szervezõk. 

n SZABADOS SÁMUEL

Kuti Valéria elnök arról számolt be,
hogy nyáron családi napközis táborba vár-
ják a résztvevõket, még-
pedig a gyerekek mellett
az éppen ráérõ szülõket,
esetleg nagyszülõket is.
A vállalkozás újszerû,
ennek megfelelõen a tá-
bor tartalmát is két gene-
ráció számára kell össze-
állítani. Elõadások kere-
tei között sok a családi
élethez kötõdõ informá-
ció hangzik majd el
szakemberek részérõl,
szó lesz a házi betegápolásról, az elsõse-
gélynyújtásról. Téma lesz a drogfogyasz-
tás és a megelõzés a paksi rendõrkapitány-
ság erre specializálódott munkatársa elõ-
adásában. Az újszerûsége ennek a formá-
ciónak, hogy a gyerekek és a szülõk együtt

hallgathatják a fontos tudnivalókat, és kö-
zösen tudják feldolgozni a kapott informá-
ciókat. Lesz a táborozás során meridi-
ántorna, gerincszûrés is, és tervezik helyi
és paksi nyugdíjasok vendégül látását is. 

Mivel a táborozás fõleg a gyerekeknek
szól, és persze a nyári szünetben járunk,
nagy szerepet kap majd a játék, a szórako-

zás, a sport is. A termé-
szetvédelmi egyesület tú-
rát szervez, lesz kézmû-
ves bemutató és tervez-
nek strandlátogatást is.
Rendelkezésre áll a Du-
na-part, mivel a helyszín
a gyermektábor területe
lesz. A július 8-án kezdõ-
dõ tábor napi ötszöri ét-
kezést biztosít majd. 50
fõs létszámban gondol-
kodnak a szervezõk, akik

a toborzásnál igénybe veszik a pedagógu-
sok, családsegítõk munkáját is. A táborba
bárki jelentkezhet, de elõnybe részesülnek
azok a családok, ahol tudhatóan a nyáron
más üdülési lehetõség nemigen vár a gye-
rekekre. n

Idén családi táborozást szervez a
Magyar Vöröskereszt
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Filep Károly királyi fõmérnök, miniszteri
osztálytanácsos 160 esztendeje, 1853. ja-
nuár 28-án Tiszaszederkényben született.
Bár Budapesten érte a halál 1930. április
24-én, hamvait Dunaföldváron helyezték
örök nyugalomra.

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Filep Károly Tiszaszederkényben szü-
letett Filep János és Oláh Zsuzsanna
gyermekekeként. Elemi és középiskolai
tanulmányai után a pesti Királyi József
Mûegyetemen szerzett mérnöki diplo-
mát. (A Királyi József Mûegyetem volt a
világon az elsõ mûszaki felsõoktatási in-
tézmény, amely a nevében az egyetem
szót viselte. Az érettségi után a hallgatók
elõször az egyetemes szakosztályban
kezdték meg tanulmányaikat, ahol két
éven át természettudományi és más álta-
lános tantárgyakat tanultak, s ezután lép-
hettek át a választott hároméves techni-
kai szakosztályba. A hallgatók a szigor-
latok letétele után mérnöki, gépészmér-
nöki, építési illetve vegyész oklevelet

kaptak. Ezek szövege magyar nyelvû
volt.)

Az 1880-as években a Szentesi Magyar
Töltésépítõ Hivatal mérnöki karának tagja
lett. A Közép-Duna szabályozása révén
került a Duna-parti településre, Duna-
földvárra, a Budapesti Folyammérnökség
megbízásából.

1894-ben feleségül vette a dunaföldvári
járás elsõ járásbírójának, Szelle Zsig-
mondnak lányát, Honórát, Béri Balogh
Ádám ükunokáját. Az apósa, Szelle Zsig-
mond helytörténészként is ismert volt, je-
les régészeti gyûjteményét a paksi polgári
fiúiskolának ajánlotta fel, miután a
dunaföldváriak nem tartottak rá igényt.

Filep Károly és Szelle Honóra házassá-
gából két fiú született. Filep Lajos (1895) a
Baár Madas Református Gimnáziumban
érettségizett, folyammérnök lett, mint
édesapja, a királyi mûszaki tanácsosi címet
is megszerezte. Filep Géza a Budapesti
Református Fõgimnáziumban tanult, majd
a jogi doktori cím megszerzése után bank-
tisztviselõ lett. Dunaföldváron is dolgo-
zott, a Felsõ-Bölcskei utcában lakott. Miu-
tán másodszor is megházasodott, feleségé-
vel, Finta Évával együtt Paksra költöztek.

Filep Károly és családja Dunaföldváron
a Duna-parton lakott az Erzsébet sétatér 7.
számú házban.

Dunaföldvár fejlõdésének egyik fõ fon-
tosságú tényezõje a Duna volt. A település
lakói büszkék voltak arra, hogy a Duna-
parti településen élhettek. A
Dunaföldvárral szemben lévõ egyetemi

Mióta van rakpart Dunaföldváron?

Ü

Weikersheimben, a testvérvárosi ün-
nepség kereti között Dunaföldvár népes
delegációja magas szintû kulturális
programmal, kulináris finomságokkal,
borral és pálinkával ajándékozta meg a
házigazdákat.

n BALOGH EMESE

A testvérvárosi szerzõdés megerõsítése-
kor Kun Erika és Perémi Erzsébet tette
még ünnepélyesebbé az estét. Kettejük
négykezes zongorajátéka korábban már le-
nyûgözte a weikersheimieket, akkor Klaus
Kornberger polgármester felkérésére adtak
koncertet. Az Annamatia Nõi Kar vezetõje
ismerõsként tért vissza Weikersheimbe,
hiszen a zenei kapcsolatok területén aktí-
van telt el az elmúlt két évtized: Kun Erika
hatodik alkalommal érkezett
Weikersheimbe, ahova igazi emberi kap-
csolatok kötik.

A hegedû kamarazenekar elõször mutat-
kozott be a testvérvárosban; repertoárjuk né-
met szerzõk darabjait és magyar táncokat
tartalmazott. Cseharovszky Tatjána öröm-

mel nyugtázta, hogy a személyes, baráti
kapcsolatok mellett szakmai munka is kiala-

kulhat a két település zeneiskolája között. 
Az Ördögszekér Táncegyesület táncosai

harmadik alkalommal léptek fel a testvérvá-
rosban.  Appelshoffer Jánosék a közönség
elõtt már bejáratott számokkal, magyaros
zenével, igényes, színes viseletben léptek
színpadra a város fõterén, ahol - ahogy azt
már megszokhattuk -  zajos sikert arattak.

Hasonló elismeréssel fogadta a Löfan
mazsorettek produkcióit. Huszárikné
Egervári Éva elmondása szerint a földvári
lányok 10 év után mutatkoztak be ismét
testvérvárosunk közönsége elõtt. Színes
programjukban - a legfrissebb versenypro-
dukciók - mindenki találhatott kedvére va-
lót. 

Városunk a kulturális élmények mellett
kulináris finomságokkal is elkápráztatta a
weikersheimieket. Tóth István cukrász,
önkormányzati képviselõ az ünnepségre
150 adag, saját készítésû somlói galuská-
val érkezett, mely a partneri szerzõdés
megerõsítésének estjén az utolsó cseppig
elfogyott. Másnap nagy sikere volt a fõtéri
magyar pavilonnak is, ahol Jákli Viktor
gazdálkodó, képviselõ pálinkái és füstölt
termékei mellett az érdeklõdõk megkóstol-
hatták a város borait is. n

Kulturális ízelítõ a testvérvárosban
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alapítványi sziget a Dunát körülbelül öt
kilométer hosszúságban két részre osztot-
ta: a földvári és a solti ágra. A régi idõkben
a solti ág erõsebb és mélyebb volt, mint a
földvári ág, a hajóút a solti ágban húzó-
dott. A földvári Duna-ágban kis vízállásnál
nem lehetett hajózni a zátonyok miatt.

A Közmunka-és Közlekedésügyi Mi-
nisztérium az 1880-as években a solti ágat
a dunaegyházi révtõl a sziget csúcsáig hú-
zódó ezeregyszáz méter hosszú kõgáttal
elzáratta, ezáltal a hajózás a földvári ágba
terelõdött, bár még a mederben lévõ záto-
nyok a közlekedést akadályozták. A Kö-
zép-Duna szabályozása kiemelt feladata
volt a minisztériumnak. A Budapesti Ma-
gyar Királyi Folyammérnöki Hivatal olyan
tervet készíttetett, mely a dunaföldvári Du-
na-ágban lévõ zátonyokat megszüntette.
Így a hajóút biztonságossá vált, a vízi köz-
lekedés nagyot fejlõdött. Hogy ismét elke-
rüljék az elzátonyosodást, az addigi hat-
száz-hétszáz méter széles Duna-meder
négyszázötven méterre zsugorodott a kõ-
gátak felállításával. A kikotort kavicsból
építették meg a rakpartot a Duna mentén.
A munkákat Filep Károly királyi fõmérnök
irányította, akire a község nagy tisztelettel
emlékezett jóakaratú közbenjárásáért, ön-
zetlen segítségéért.

A munkákról egy-két adat:
A földvári rakpart a Mély úttól a Duna

utcáig terjedt. Hossza nyolcszázhúsz mé-
ter. Felül, a Mély úttól öt méter széles ko-
csiút vezetett rakpart felsõ végéhez, alul
pedig hetvenöt méter hosszú út a Duna ut-
cába. A Duna medrébõl elfoglalt terület -
melyet rakodónak képeztek ki - a felsõ vé-

gén ötven méter, az alsó végén nyolcvanöt
méter széles volt. A zátonyok kavicsából
készült tehát a rakpart, rakodópart. A felü-
lete nulla feletti hat méter magas vízállás
magasságában vízszintes síkot képezett. A
rakpart alsó lábazatát öt méter magas kõ-
gát képezte (partoldal), melybe folyóméte-
renként harminc-negyven köbméter követ
építettek be, a kõ feletti rézsût pedig kalázi
kõburkolattal fedték be. A burkolt felüle-
ten tizenegy kõlépcsõ vezetett a vízhez.

A Duna utca alatti partszakaszt is meg-
erõsítették, itt is kavicsos feltöltést végez-
tek. Egy zárt csatornát alakítottak ki és kõ-
burkolattal látták el. (A kanálisból a Duna
utcán keresztül szabadon folyt a Dunába
az esõvíz.) Végül az így elkészült terület

1908-ban a kikötõi partjoggal együtt a
község tulajdonába került. 

Filep Károly 1914-ben a Budapesti Álla-
mi Téli Kikötõk Magyar Királyi Kezelõsé-
gének vezetõje lett, ekkor már a Mérnöki
Kamara tagja volt. Négy év múlva minisz-
teri osztálytanácsossá nevezték ki, ezt a cí-
mét haláláig megtartotta.

Budapesten halt meg 1930-ban. Hamvai
Dunaföldváron a családi sírboltban nyug-
szanak, a fölvégi temetõ református par-
cellájában. n

Forrás: Csoma Jánosné, Filep Edit visz-
szaemlékezése családi iratok alapján

Irodalom: Cziráky Gyula:
Tolnavármegyei Dunaföldvár multja és je-
lene. Dunaföldvár, 1910.

„Az Ádámok és
Évák ünnepénél
nemesebb, fonto-
sabb, hasznosabb
és játékosabb ügy-
ben régóta nem
vettem részt. Nagy
izgalommal várom
a találkozást, az
együttlétet. A re-
ményeim szerinti
lelki feltöltõdésen
túl, bízom benne,
hogy a résztvevõk

is „ráéreznek“ az ember egyik legmaga-
sabb rendû cselekvésének, a színház csi-
nálásának nagyszerûségére. Sok él-
ményt, sikert, jó kedvet és örömet min-
den tanárnak, diáknak, nézõnek és szín-
házi barátaimnak.“ (Rubold Ödön)

n KISS ÉVA

Május 17-én rendhagyó színházi elõ-
adást láthattak a szülõk, osztálytársak Du-
naújvárosban a Bartók Kamaraszínház és
Mûvészetek Házában.  Diák színjátszók ta-
náraik és mentoraik segítségével elõadták
Madách Imre mûvét, Az ember tragédiáját. 

Az elõadás színre kerülését Rubold Ödön,
Jászai Mari- díjas színmûvész segítette, aki
színésztársaival együtt tanácsokat adott a
felkészítõ tanároknak, iskolásoknak. 

Ádámok és Évák Ünnepe
avagy: játsszuk el együtt Az ember tragédiáját!

Ü
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2013. április 30-án Dr. Bérczessy Lajos
tartott elõadást Tamás István novellistá-
ról, újságíróról a Rátkay László Irodal-
mi Kávéház tagjainak. Az est során
megszólalt az író lánya, Tamás Mari is,
akit édesapja hagyatékáról kérdeztek a
megjelentek.

n BALOGH EMESE

Dr. Bérczessy Lajost több szál is köti vá-
rosunkhoz: a Magyar László Gimnázium-
ban végzete középiskolai tanulmányait,
földvári lányt vett feleségül, s a mai napig
gyakran látogat városunkba. 

Elmondása szerint a gimnázium számára
az örök alma matert jelenti, az itt töltött
évek  meghatározták a pályáját. Dr.
Csákvári József tanár úrnak köszönhetõen
az irodalom, az újságírás, a kommunikáció
területén folytatott egyetemi tanulmányo-
kat, találta meg hivatását.

Újságíróként találkozott és kötött barát-
ságot Tamás Istvánnal, aki gyakran segí-
tette a cikkek megjelentetésében. Megis-

merte családját, többször találkoztak Ba-
dacsonytomajon, s Tamás István halála
után is tartotta a kapcsolatot özvegyével,
Udvardi Erzsébet festõmûvésszel. 

Dr. Bérczessy Lajos nem kutatója Ta-
más István munkásságának, bár többször
foglalkozott már írásaival pályája során;
többek között a Kritikusok fóruma címû
rádiómûsorban õ mutatta be az akkor meg-
jelent Esti hajó címû Tamás István kötetet.

„Zárkózott ember volt, mintha mindig
rácsodálkozott volna a világra - mondta az
elõadó-, olyan, akinek az írásai mellett a
hallgatására is oda kellett figyelni.“

„Édesapám számára a mindent jelentette
Dunaföldvár“- vallotta Tamás Mari. Ez
volt az a hely ahova felnõttként, idõsebb
korában is mindig visszatért; havi rendsze-
rességgel meglátogatta édesanyját, ismerõ-
seit. „Én is ismerek mindenkit“- mondta
Mari, s hogy ez tényleg így van, azt a cikk
írója is igazolhatja. 

Tamás István lánya vállalta édesapja
hagyatékának rendezését. Elmondása

szerint, szívszorongató olvasni édesapja
kamaszkori jegyzeteit, megismerni a
gyermeket, aki számára a játékos és bölcs
embert, a feltétel nélküli szeretetet adó
apát jelentette.

„Még ötven év kellene, hogy apukám
1944-tõl írt naplóit sajtó alá rendezzem.
Ezek közül egy már jelent meg, az 1986-
1995 közötti idõszakot feldolgozó, s jó
lenne a többi kordokumentumot is megis-
mertetni a nagyközönséggel.“ n

Tamás Istvánra emlékeztek

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

Az országos színházi kezdeményezés
szülõatyja Kiss József rendezõ, aki 2010-
ben a Szolnoki Szigligeti Színházban azzal
a szándékkal indította útjára az Ádámok és
Évák Ünnepét, hogy közelebb vigye a kö-
zépiskolásokat a színházhoz. Azóta az or-
szág számos nagyvárosában már rendeztek
a dunaújvárosihoz hasonló elõadást.  

A Magyar László Gimnázium színjátszó
szakköröseinek munkáját Nagy Ágota ta-
nárnõ vezette.

„Viczainé, Lajkó Anita kolléganõmtõl
idén én vettem át a színjátszó szakkör ve-
zetését; egy évre vállaltam a munkát a gye-
rekekkel. A szakkör népszerû a tanulók
körében, az iskola minden osztályából
vannak résztvevõk, idén 20-24 állandó tag-
gal dolgoztunk együtt.  Az Ádámok és
Évák Ünnepének felhívását év végén küld-
ték a Bartók Kamaraszínházból. Eszerint
egy-egy csoportnak egy-egy színt kellett
kiválasztania, betanulnia az elõadásra. A
Bartók Kamaraszínházban rajtunk kívül
színre léptek a dunaújvárosi középiskolás-
ok, egy csapat Pusztaszabolcsról, Tolná-
ról, valamint Simontornyáról. 

Hasonló diákelõadással már találkoz-
tam, korábbi munkahelyem diákjai is a
Tragédiát adták elõ. Úgy gondoltam, ha

egy szakiskola tanulói megbirkóztak a
feladattal, akkor mi is meg tudunk felelni
az elvárásoknak, a gyerekek pedig láthat-
ják, milyen egy igazi színház, kipróbál-
hatják magukat egy igazi, klasszikus da-
rabban. 

Bár a diákszínpadosok kezdetben kicsit
ódzkodtak, tartottak a feladattól, decem-
berben elkezdtük a szöveges próbákat.
Közben kiderült, hogy kevés iskolai cso-
port jelentkezett, így mivel a mienk volt a
legnépesebb, két színt: a londonit és a
konstantinápolyit is elvállaltuk. 

Az elsõ próbáknál szembesültünk a fel-
adat nehézségeivel. Kezdetben többen
nem értették mirõl szól a darab, ezért kér-
tünk segítséget az igazgatónõtõl, Balogh
Emesétõl, aki elmondta a gyerekeknek,
hogyan épül fel a mû, elemezte az egész
darabot. Megnéztük a Tragédiáról készült
rajzfilmet is, ez szintén segítette a megér-
tést 

Az igazi áttörés a  munkánkban akkor
következett be, amikor a mentorunk,
Rubold Ödön eljött hozzánk a gimnázium-
ba. Érdekes volt megtudni, hogy õ is Tol-
na megyei, Földváron volt katona; a szívé-
hez közel áll a város, ezért választott min-
ket. Segített, sok instrukciót adott, aminek

köszönhetõen a gyerekek egyre komolyab-
ban dolgoztak. A helyi mûvelõdési ház is
segítségünkre volt, színpadukon tudtunk
néhányszor próbálni.  

Az elsõ dunaújvárosi színházi próba
után kezdett összeállni az elõadás. A nagy-
színpadon már láttuk, hogyan mozogjunk,
s három-négy hét alatt összerázódott a pro-
dukció. Az utolsó napon, az elõadás elõtti
színházi próbán már a világítást is meg
tudtuk beszélni. Ezen az egésznapos pró-
bán dõlt el minden. A csoport - elfogultság
nélkül mondhatom - szépen szerepelt,
õszintén örülhettünk sikerünknek. Az elõ-
adás után az Õze Áron vezette zsûri díjaz-
ta a fellépõ együttesek, szereplõk produk-
cióját. Közülünk Cseharovszky Máté sze-
replését emelték ki, aki a legjobb mellék-
szereplõ különdíját kapta. 

A Magyar László Gimnázium színjátszó
köre vállalta egyedül, hogy két színt ad
elõ. Nagy munka volt ennyi gyerekkel ösz-
szehozni a próbákat, megtalálni a megfele-
lõ ruhákat, kellékeket, zenéket. De az elõ-
adás izgalmát, feszültségét feloldó tapsot,
gratulációt fogadni, egy sikeres elõadás-
ban közremûködni nagyszerû érzés volt.
Gondolom, nemcsak a számomra lesz örök
élmény.“ n

Ü
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Idén májusban tízedik
alkalommal rendezték
meg az iskolások szá-
mára a népdaléneklési
versenyt a mûvelõdési
házban.  A verseny ala-
pítója és szervezõje
Telekiné Rábai Melin-
da a zeneiskola tanára
örömmel regisztrálta a
97 jelentkezõt, mivel ez
az adat egyértelmûen a
rendezvény iránti ér-
deklõdés növekedését
jelzi.

n SZABADOS SÁMUEL

Tíz éve még csak a zeneiskola növen-
dékei számára hirdették meg a versenyt,
melyen 18-20 résztvevõ indult. Késõbb
bõvült a kör, az általános iskolából is
bárki jelentkezhetett. Idén már kistérsé-
givé nõtte ki magát az esemény, a helyi-
eken kívül az iskolatársulás bölcskei és
madocsai diákjai is felléptek. Összesen
26 produkciót értékelt a zsûri. A 97 je-
lentkezõ mindegyike fellépett, de voltak
csoportos elõadások is. 

Ez évben több újítás történt a lebo-
nyolításban. A korábbi években a szer-
vezõk által meghatározott témakörbõl
lehetett dalokat választani, például Ko-
dály-gyûjtéseket vagy Tolna megyei da-
lokat. Most bármilyen népdallal indul-
hattak a fellépõk, ami sokszínûbbé tette
a versenyt. A zsûri összetétele is módo-

sult. Németh Irén
énektanárnõ Dunaújvá-
rosból érkezett, szemé-
lye a teljes elfogulat-
lanságot jelképezte.
Az értékelés is módo-
sult a korábbiakhoz ké-
pest. Idén a zsûri nem
helyezéseket, hanem
minõsítéseket adott. A
bronz, ezüst és arany
oklevelekbõl minden-
kinek jutott a fellépõk
közül. 

A verseny igazi ér-
téke, hogy minden év-
ben bukkannak fel te-

hetségek. A pedagógusok ezeket a gye-
rekeket fellépési lehetõségekhez juttat-
ják iskolai vagy városi rendezvénye-
ken, indítják õket megyei, országos
versenyeken. Cél, hogy tehetségük csi-
szolódjon, továbbfejlõdésük biztosított
legyen. 

Tekintettel a nagy érdeklõdésre a szer-
vezõk a jövõben szeretnék a versenyt ki-
szélesíteni, több település bevonásával,
esetleg megyei vagy regionális szinten.
Ehhez viszont az iskolai alapítvány pén-
ze valószínû már kevésnek bizonyul, de
bíznak a város és az esetleges szponzo-
rok támogatásában. Eddig ugyanis a
résztvevõk minden versenyen valamilyen
ajándékot kaptak a szervezõktõl, akik ezt
a kedves hagyományt a jövõben is szeret-
nék megtartani. n

Rekordnevezés a
népdaléneklési versenyen

Újdonság! Májas ízesítésû kutyatáp (akár horgászathoz is).
Védje kedvencét a külsõ élõsködõk támadásától:

- nyakörvek, cseppek, porok és spray-k széles választékával várjuk.

Kerti tavakhoz eledelek, vízkezelõk kaphatók.
Üzletünkben állatokkal kapcsolatban ingyenesen hirdethet.

Nézze meg hirdetõtáblánkat, ha kedvencet szeretne!

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700

SZOMBATON: 800 – 1200

Mûvelõdési ház
JÚNIUSI PROGRAMOK

JÚNIUS 22. 17:00-23:00

Múzeumok Éjszakája

Jósda, íjászat, kiállítás-megnyitó: A

Sárköz népmûvészete, rendhagyó tár-

latvezetés, börtön kalandtúra és idõu-

tazás, hõspróba, bátorságpróba a vár-

toronyban, Húrok & Hörpintések - kon-

cert & borkóstoló a Quintia zenekarral,

tûzgyújtás

KIÁLLÍTÁSOK A

DUNAFÖLDVÁRI VÁRBAN

„Rózsalevél, felkap a szél...“ - Sárdy

János emlékkiállítás a Vármúzeumban

(2013.04.19.-2013.10.31.)

Vak Bottyán emlékezete - állandó kiál-

lítás a Vármúzeumban

Sárköz (a Szellemi Világörökség része)

népmûvészete a Fafaragó Galériában

(2013.06.22.-2013.10.31.)

Dunaföldvár mezõváros - állandó kiál-

lítás a Fafaragó Galériában

*   *   *
FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK
szabadtéri színház, tánc,

koncert a Dunaföldvári Vár

szabadtéri színpadán
JÚNIUS 29. 21 ÓRA

Sose halunk meg (musical a Pannon

Várszínház elõadásában) ORSZÁGOS

PREMIER. Jegyár: 3.000 Ft

JÚLIUS 6. 21 ÓRA

Budapest Jazz Orchestra és Malek

Andrea koncertje.

Jegyár: 2.000 Ft

JÚLIUS 13. 21 ÓRA

Lulu (zenés bûnügyi komédia Koltai

Róbert fõszereplésével)

Jegyár: 3.000 Ft

JÚLIUS 16. 21 ÓRA

Ez a hely! (Kulka János estje - Orlai

Produkció). Jegyár: 2.000 Ft n

Magyari Virág



Május végén újabb két tárlattal bõvült a
kiállítások választéka a várudvaron. 

n SZIEGL ERIKA

A Dunaföldvár Anno címû kiállításon ré-
gi dunaföldvári fotók, képeslapok nagyított
változatát láthatják a látogatók. A képek az
elõzõ századforduló és a '60-as évek között
készültek, megõrizve a vissza nem térõ pil-
lanatot, a kisvárosi miliõt. Sok látogató véle-
ménye szerint érdekesebb lenne a tárlat, ha a
régi fotók mellett mai párjuk is szerepelne.

Az ispánház elõterében második alka-
lommal tekinthetõk meg Sáfárné Mády

Gabriella amatõr festõ képei. „Az édes-
anyámtól négyéves koromban kaptam hat
darab színes ceruzát, azóta rajzolok és fes-
tek“ - idézi a kezdeteket Gabi. „A vászon-
ra úgy viszem fel az anyagot, ahogy a tu-
busból kijön az olajfesték. Ponttechnikával
is festek, ami egy kicsit mozaikossá teszi a
képet“ - igazít el technikáját illetõen. Ké-
pei barátai, ismerõsei révén londoni és
torontói magángyûjteményekben is megta-
lálhatók. 

Májusban Szekszárdon a Civilek Házá-
ban volt kiállítása, ahol Jantnerné dr.
Oszvald Ágnes a Tolna Megyei Kor-

mányhivatal képviselõje így méltatta az
Esélyegyenlõségi Nap keretében kiállító
fogyatékkal élõk munkáit: „Minden tisz-
teletem az alkotóké, ezeké a hétköznapi
hõsöké, akiknek a lelki kitárulkozását
mutatják a falakon látható gyönyörû al-
kotások.“ Gabi a Máltai Szeretetszolgálat
helyi szervezetének segítségével jutott el
Szekszárdra, hiszen évek óta bottal, kere-
kes kocsival jár. „Imádok festeni“ -
mondja, és idézi a mottóul választott
Delacroix gondolatot, miszerint „A kép
elsõ kötelessége, hogy ünnep legyen a
szem számára.“ 

(Az alkotó köszönetet mond Pataki De-
zsõnek a kiállítás lehetõségéért, Kovács
Zoltánnak pedig a technikai segítségért.) n

Kiállítások az ispánházban
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„Minden ember szívében van egy Isten
formájú ûr…“

(Pascal)

n SIMON ISTVÁN

Az ember valójában üres lény, üres
edény maga az üresség, mondja Hamvas
Béla. Mindaddig üres is marad, míg belé
nem költözik a maga démona, sorsdémo-
na, aki majd az életét irányítani fogja. Sa-
játos megfogalmazás, mégis igaz, hiszen

trichotómicus lények vagyunk, azaz test,
lélek és szellem egyszerre (A Biblia erede-
ti nyelve különbséget tesz lélek és szellem
között lsd. pszyché és pneuma). A test és
lélek együtt csak vegetál, de nem él iga-
zán, a teljes élethez szükségünk van a
nagybetûs Lélekre is.  A ruah vagy a pneu-
ma az Örökkévaló Isten lélegzete, lehelete.
Valójában Krisztus lelke, a Szeretet Szel-
leme. Az üresség és a teljesség testvérek,
összetartoznak egymással, hiszen az üres-

ség ad teret, bölcsõt a Teljességnek az éle-
tünkben. Mégis félünk az ürességtõl, csak-
úgy, mint a magánytól és a csendtõl, ame-
lyek szorongással, sõt félelemmel töltik el
a szívünket, mivel valamiféle a hiányról
tudósítanak bennünket. Egy üresen maradt
karosszék, ágy, lakás vagy ház mindig
szomorú látvány. Az üresség gyakori kísé-
rõje a gyász, az elmúlással, a semmivel va-
ló találkozás, amely ugyancsak fájdalmas
és félelmetes érzés. „A semmi ágán ül szí-
vem, kis teste hangtalan vacog, köréje
gyûlnek szelíden, s nézik, nézik a csilla-
gok.“ (J.A.) Az elhagyatottság, az „ezer

Üresség és teljesség

Ü

Hosszú évek után ismét a Kis- Dunán, a
horgásztanya területén zajlottak a má-
jus elsejei programok. Elõtte és utána is
érvek szóltak mellette és ellene, de vitat-
hatatlan, hogy fõleg a délutáni órákban
nagyon sokan látogattak ki a hangulatos
partrészre. 

n SZABADOS SÁMUEL

Szûkös volt a parkolási lehetõség, kis
helyen kellett összezsúfolni a fõzõver-
seny csapatait, valakiknek viszont éppen
az jelentette a jó hangulatot, hogy bele
lehetett látni a szomszéd fazekába. Kicsi
volt a hely a színpad elõtt, sebaj, a közel-
ség még inkább emelte a hangulatot. A
távolság miatt busszal kellett kiutazni, de
sok kisgyerek életében elõször ült bu-
szon.  A várakozás közben egy középko-

rú hölgy mesélte a szomszédainak, hogy
három éve nem buszozott. Való igaz,
minden rosszban volt valami jó. 

A Kis- Duna szelíd vizén sokan csóna-
káztak, kajakoztak, az erdõben a cserké-
szek rendeztek kalandos akadályver-
senyt. Takács Nikolas, aki karnyújtásnyi-
ra énekelt a közönségtõl, jó hangulatot
teremtett. Igazi színfolt volt a bölcskei
Junior Band koncertje, s ismét nagy ér-
deklõdés kísérte a fõzõversenyt, melyre a
grilles és tárcsás húsok, valamint már
második alkalommal a spenótos ételek
kategóriájában lehetett nevezni. A zsûri
elnöke Dr. Wartig László színvonalasnak
nevezte a versenyt. A résztvevõk igényes
precizitással dolgoztak, sok kiváló minõ-
ségû étel készült, s a hagyományos indu-
lók mellett idén is felbukkantak új csapa-

tok. A tárcsás ételek kategóriájában a
szekszárdi Kelemen Zoltán és csapata
lett az elsõ. A stáb részben földvári ille-
tõségû, hiszen Zoltán felesége, Klára
földvári származású. A család hosszú
évek óta pecsenyesütödét üzemeltet a
megyeszékhelyen, tehát szakmai tapasz-
talatuk bõven van. A fõnök szerint a siker
titka a garantáltan saját és jó minõségi
alapanyag, valamint a magyaros fûszere-
zés. A spenótétel kategóriájában a
Tóthné Kuti Mariska által készített füs-
tölt húsos spenótos pite aratta a legna-
gyobb sikert és elismerést. Valóban étel-
különlegességnek számított, rászoktatós
ételnek is lehetne nevezni, hiszen az a
gyerek, aki egyszer megkóstolja, bizto-
san rászokik a spenótra. 

Az idei majális tapasztalatait leszûrve a
szervezõk késõbb döntenek arról, hogy jö-
võre hol ünneplik majd a földváriak május
1-jét. n

Ismét a horgásztanyán
rendezték meg a majálist



év magány“, a teljes üresség, amelyet
Zelk Zoltán így aposztrofál: „Ahol az út-
juk megfutott szelek, ahol a  perc tollász-
kodva megül, többé föl se rebben, ha ott,
ha ott, ha végül is a bekerített csendben.“
Riasztó és üvöltõ lehet a csend is, amely
némaságával mindaddig ostromolja dob-
hártyánkat, amíg meg nem csendül, muzsi-
kává vagy szózattá nem szelídül. „Uram,
órádnak értelme égett, midõn az ûrbe lök-
ted alkotó Igéd, fájó seb volt a semmi né-
ked, s Te a világgal enyhitéd.“  (Rilke) Az
üresség, a semmi, az emberi lélekben fé-
lelmet kelt, de az Isten lelkének lehetõsé-
get jelent. Egyszer megkérdezték egy rab-
bitól, hogy hol lakik az Örökkévaló? Ott
ahol befogadják, ahol legalább egy tenyér-
nyi hely adatik Számára. A Szent Család-
nak sem volt helye a vendégfogadó háznál
Betlehemben. A népszámlálás zsúfoltsá-
gában nem volt üres hely sehol, ahol meg-
szállhattak volna. Szerencsére, hál' Isten-
nek mégis akadt egy üres jászol, melyben
a Gyermek ideiglenes otthonra lelhetett.
Íme, nemcsak az üresség, hanem annak hi-
ánya is, okozhat nehézséget az embernek.
Ha annyi mindent cipelünk, hogy tele van
mindkét kezünk, akkor hiába akarnak
ajándékot adni nekünk, nem tudjuk elfo-
gadni. Csak üres kezeket lehet összekul-
csolni vagy az ég felé emelni, ha imádkoz-
ni akarunk. Az üresség riadalma helyett,
inkább annak diadaláról kell beszélnünk.
Az üresség krízis, vagyis lehetõség arra,
hogy valamirõl, ami nincs sehol, kiderül-
jön, hogy mégiscsak létezik valahol. A
tabula rasa, a tiszta lap számtalan új lehe-
tõséget kínálna nekünk, azonban ritkán
rendelkezünk ilyennel. Miként a kerítések,
házak falát, falfirkák, graffitik tarkítják,
akként, az életünk és a lelkünk is tele van
hasonló; kiábrándító, alig vagy nehezen
eltávolítható firkálmányokkal. (Ilyenek a
hibáink, vétkeink, mulasztásaink, konflik-
tusaink, hajótörést szenvedett álmaink).
Ily módon a tabula rasa illúzió marad,
mindaddig, amíg valaki valóban tiszta,
üres lappal nem rendelkezik. Jómagam is
sokszor keresek üres füzetet, amikor isten-
tiszteletre készülök, vagy írásra adom a fe-
jem, de nem találok. Ilyenkor csalódottan
lapozgatom a betelt füzeteket, melyekben
egy tenyérnyi helyet sem lelek, újabb gon-
dolatok, illetve betûhalmazok elhelyezésé-
re. „Tiszta szívet teremts bennem, és az
erõs lelket újítsd meg bennem.“ imádkozik
a zsoltáros, aki ugyancsak szeretne tiszta
lappal rendelkezni, minden elmarasztalás-

tól, vádtól megszabadulni. Ezt csupán egy
valaki teheti meg, nevezetesen az, Aki „el-
törölte a követelésével minket terhelõ
adóslevelet, amely minket vádolt, eltávo-
lítván azt az útból odaszegezve a kereszt-
fára“ (Kolossé lev. 2,14)  „Nincsen immár
semmiféle károztató ítélet, azok ellen, akik
Krisztus Jézusban vannak.“ (Róma lev.
8,1) Az ilyenek tiszta szívvel és tiszta lap-
pal kezdhetik minden napjukat, tiszta, va-
gyis üres kezeket emelvén az égre, hogy
Isten ajándékaiban részesüljenek. A
Summum bonum, a legfõbb jó, a legna-
gyobb ajándék Õ maga, aki Lelkét adja ne-
künk. Amikor Jézus végleg búcsút vett a
barátaitól, azt mondta nekik: „János vízzel
keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélek-
kel kereszteltettek meg, vagyis eljön hoz-
zátok a Lélek, hogy ti magatok is temp-
lommá lehessetek.“ Az üresség és teljes-
ség pünkösdkor találkozott, amikor a ma-
gukra maradt tanítványok megteltek
Szentlélekkel, vagyis a szívükben lévõ Is-
ten formájú ûr betöltetett. Innentõl kezdve,
Krisztust hirdették és követték, Akiben az
Isten egész teljessége lakik, és Benne ju-
tottak el õk is ehhez a teljességhez. „Mert
tetszett az egész Teljességnek, hogy Ben-
ne lakjék és általa békéltessen meg önma-
gával mindent a földön és a mennyben,
úgy hogy békességet szerzett a kereszten
kiontott vére által.“ (Kolossé lev. 1,19) Ez
a teljesség nem más, mint az Isten békéje,
békessége, amely minden értelmet felül
múl, hiszen megmagyarázhatatlan miszté-
rium számunkra. Ebben csak akkor kehet
részünk, ha elõbb vállaljuk az ürességet,
önmagunk megüresítését (kenózis), mi-
ként Jézus tette, amikor nem tekintette
zsákmánynak, hogy egyenlõ Istennel, ha-
nem megüresítette önmagát… vagyis he-
lyet adott lelkében az embernek, mi meg-
üresítjük magunkat és helyet adunk Isten-
nek, a Léleknek. Ehhez azonban le kell
mondanunk elõítéleteinkrõl, az alaposan
agyunkba vésõdött tudásunkról. Egy új-
szülött tudatlanságával, nyitottságával és
bizalmával, vagyis üres és tiszta lappal
kell Isten felé fordulnunk, ahogy Antony
de Mello írja: „A mester azt állította, hogy
birtokában van egy könyv, amely mindent
tud az Istenrõl. Ezt a könyvet még senki
sem látta, és senki sem olvasta. Egyszer
egy látogató kitartó kérlelés után birtokába
jutott e könyvnek. Hazavitte, mohón ki-
nyitotta és olvasni akarta, de csak üres la-
pokat talált benne. De hiszen ez a könyv
üres, nem tud semmit az Istenrõl, pana-

szolta késõbb. Tudom válaszolta a mester
elégedetten, de nézd csak, milyen sokat
enged sejtetni Róla.“ Legtöbbször mi ál-
lunk a Lélek útjában, a saját elképzelé-
sünkkel, a „magunk alkotta faragott kép-
pel.“ Merjük hát a fehér foltjainkat, üres-
ségeinket, hiányainkat elfogadni és megér-
teni, hogy tiszta lapra van szükségünk ah-
hoz, hogy az Isten írhasson legalább né-
hány sort a lelkünkbe és az életünkbe.

Mi emberek fáradhatatlan kincskeresõk
vagyunk, azért születtünk, hogy kincset
keressünk és találjunk, mint az az ember,
aki rátalált a szántóföldbe rejtett kincsre.
Miután rátalált, elrejtette, örömében el-
ment, eladta mindenét, amije volt, és meg-
vette azt a szántóföldet, hogy övé legyen a
kincs. Elõször kisemmizte magát, vállalta
az ürességet, hogy elérje a teljességet, az
Isten országát. Amiért nekünk is érdemes
volt megszületni és érdemes lesz egykor
meghalni. n

12.
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Május végén tartotta évi küldöttgyûlé-
sét a Dunaföldvári Sporthorgász Egye-
sület. Kiss Lajos egyesületi elnök beszá-
molt a 2012-es év eseményeirõl, majd az
idei év gazdálkodási tervét ismertette,
amit a tagság elfogadott.  Ezt követõen a
gazdálkodási és a fegyelmi bizottság el-
nöke is értékelte évet. 

n SZABADOS SÁMUEL

Az elnöki beszámoló szerint szinte min-
den területen felülmúlta a 2011- es évet az
elmúlt esztendõ. Több pénzbõl, 12 millió
forintból gazdálkodott az egyesület, több
halat telepítettek, többen vettek részt a ver-
senyeken. A tagság létszáma meghaladja a
300 fõt, az egy fõre esõ fogási átlag 38 kg
volt, mely magasabb a megyei átlagnál. 

Kiemelkedõ jelentõségû esemény volt a
horgásztanya épületének megvásárlása,
ami 40 éve húzódott. Így már lehet tervez-
ni a felújítást, az esetleges bõvítést.  Érte-
sülések szerint más érdeklõdõ is felbuk-
kant vásárlási szándékával, tehát igen ak-
tuális volt a tulajdonba vétel. Sikeresek
voltak a hagyományos takarítási és felújí-
tási akciók, újabb technikai eszközöket
szereltek fel a Duna-parton. Az év hátrale-
võ része is mozgalmas lesz. Versenyek Ü

Sikeres évet zárt a
horgászegyesület
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Okos kert
lépésrõl-lépésre

2. lépés: mi legyen a
hulladékkal?

Tolna megye nem áll rosszul a keletke-
zõ hulladék mennyiségét illetõen, leg-
alábbis, ami az átlagot illeti. De belegon-
dolt már abba, hogy a keletkezõ hulladék
megközelítõleg negyven százalékát le-
hetne újrahasznosítani szelektív gyûjtést
követõen, harminc százalékát pedig
komposztálni lehetne? Így csak a fenn-
maradó harminc százalékot kellene a
hulladéklerakókban ártalmatlanítani. To-
vábbi probléma, hogy a megyében a zárt-
kerteknek, ahol a legtöbb kiskert van,
csupán a városokkal határos része van
bekapcsolva a szervezett hulladékgyûj-
tésbe, így 25-30 ezer zártkerti ingatlan
hulladékkezelése megoldatlan és ellen-
õrizetlen.

Mit tegyünk a
kiskerti hulladékokkal?
A kiskertekben is többféle fajta hulla-

dék keletkezik, melyek elhelyezése ko-
moly kérdéseket vet fel. Az alapvetõ

igazság az, hogy az a legjobb hulladék,
amely nem is jön létre. A szemét meny-
nyiségének csökkentéséért mi is sokat
tehetünk: akár az újrahasznosítható
csomagolóanyagok használatával, akár
a fogyasztás csökkentésével.

Ha a hulladék már megvan, akkor
próbáljuk meg újrahasznosítani! Erre jó
példa a komposztálás, ami a zöldhulla-
dék kezelésének legjobb módja. Ha er-
re nincs, vagy teljes egészében nincs le-
hetõség, akkor élhetünk a hulladékud-
varok adta lehetõségekkel, ahol lead-
hatjuk.

A papír, mûanyag és üveghulladékot
gyûjtsük szelektíven! Ne feledjük, hogy
a papírhulladék is jobb helyen van a
szelektív szemetesben, netán olyan he-
lyen, ahol pénzért átveszik újrahaszno-
sításra, mintha elégetnénk. A mûanyag
hulladékokat soha ne égessük, mert
mérgezõ gázokat juttathatunk a levegõ-
be.

Illegális hulladéklerakók:
minden szinten szennyezõ
Az illegálisan lerakott, nem megfele-

lõen kezelt hulladék a vizet, levegõt és
talajt is szennyezi, ráadásul nem csak a
lerakáskor, de akár évtizedeken át. A

vizekbõl, növényekbõl végül az emberi
szervezetet is károsító anyagok mellett
akár fertõzõ betegségek forrásai is le-
hetnek.

Legyen legális!
A megyében több helyen, Szekszár-

don, Bátaszéken, Szedresen és Tolnán
is várják a hulladékudvarok a lakossági
felhasználókat, és a szelektív gyûjtõszi-
getek száma is folyamatosan nõ. A hul-
ladékudvarok a lakosságtól a veszélyes
hulladékot, használt étolajat is átveszi.
Érdeklõdjön a lehetõségekrõl!

További információk a komposztálás-
ról és a projektrõl: kiskert.szekszarditer-
mek.hu, facebook.com/kiskert

Eco-Sensus Közhasznú Nonprofit
Kft. Okos kert lépésrõl-lépésre projekt

n SZIKLENKA LÁSZLÓ VEZETÕEDZÕ

Versenytávok - évfolyamok:
PC-8  I -II évf. (9-10-11 évesek) 500

m I hely.  Országos bajnok a Beszédes
József Általános Iskola csapata: Borbély
Zsolt- Dudás Sándor - Kis Dániel - Kis
Csaba - Kaczkó Máté - Sürû Patrik -

Szurok Bence - Vicsik János.
PC-8  V.-VI évf.  500 m a Beszédes Jó-

zsef Általános Iskola és a Magyar Lász-
ló Gimnázium közös csapata: Boros Dá-
niel - Kaczkó Máté - Kaczkó Fanni - Bor-
bély Tamás - Kovács Koppány - Sürû Pet-
ra - Szerencsés Máté - Borbély Zsolt

C-1 leány V. évf. 500 m II. hely: Sürû

Petra, III. hely: Kaczkó Fanni

C-2 leány V. évf. 500 m I. hely: Kaczkó

Fanni - Sürû Petra

C-1 fiú VII. évf. 500 m I. hely: Csányi

Gergõ

PC-2 fiú III. évf. 500 m II. hely: Kis

Dániel - Kis Csaba

TC -4 fiú IV-VI. évf. 500 m III. hely.:

Borbély Tamás - Kovács Koppány -

Kaczkó Máté - Szerencsés Máté n

Jól szerepelt a kajak-kenu szakosztály az
Országos Diákolimpián

várják az érdeklõdõket. Újdonság a ci-
vil szervezetek felé való nyitás, mely során
egyre többen látogatnak ki a horgásztanyá-
ra kirándulás, pihenés, közös fõzés céljá-
ból. 

A közgyûlés vendége volt Gecse Lajos,
aki szintén méltatta a múlt évi teljesítmé-
nyeket. Kiemelte, hogy az új vezetés a
két év során sok eredményt tudott felmu-
tatni. Megújult a környezet, a kis-dunai
rész a megye egyik legszebb horgászterü-

lete. Jelentõs volt a telepítés, színvonala-
sak és népszerûek a versenyek. Kiemelt
fontosságúnak értékelte az épület megvá-
sárlását is. A földvári egyesület vezetése
különösen a tagság mozgósításában sike-
res, akcióit mindig nagy részvételi arány
és érdeklõdés kíséri. Örömét fejezte ki,
hogy míg országosan mintegy három-
ezerrel csökkent az egyesületi tagok szá-
ma, Tolna megyében és Dunaföldváron
néhány százalékkal nõtt.  n

Ü
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n SZABADOS SÁMUEL

A gyenge õszi szereplést követõen váro-
si labdarúgó csapatunk a tavasz során, kü-
lönösen a bajnokság hajrájában, remek so-
rozatot tudhat maga mögött. A Cikó ellen
elmaradt koratavaszi meccset egy májusi
szerdán kellett pótolni.  A hétköznapi idõ-
pont nem volt igazán kedvezõ, hiszen a di-
ákokat, a máshol dolgozókat nehezebb
ilyenkor mozgósítani. Csapatunk a mérkõ-
zés kezdetétõl irányította a játékot. A fél-
idõ közepén vezetéshez jutottunk, de ven-
dégeink rövid idõ múlva egyenlítettek.
1:1-es állással folytatódott a játék. To-
vábbra is mi voltunk az aktívabbak.
Berényi a 70. percben szép góllal vezetés-
hez juttatta a gárdát. Ezután inkább az
eredmény tartására törekedtünk, ami siker-
rel járt, 2:1-es gyõzelmet arattunk. Az ifi-
csapat is 2:1-re gyõzött. 

Vasárnap, a szerdai meccs után Szedrest
fogadta csapatunk. A hétköznapi terhelés

szokatlan volt a fiúknak, de ez a listaveze-
tõ elleni találkozón nem érzõdött. Egyen-
rangú partnerei voltunk az elsõ helyezett-
nek. Több helyzetünk is akadt, de a talál-
kozó gól nélküli döntetlennel ért véget. A
mérkõzés végén a vendégek is nyugalom-
mal könyvelték el a pontosztozkodást.  A
fiatalok 3:1-es gyõzelmet arattak.  

A következõ hétvégén Dunaszent-
györgyre látogattunk. Küzdelmes mérkõ-
zést láthattak a nézõk, sokáig nem esett
gól. Érezni lehetett, hogy aki jobban bírja
a hajrát, az nyer. Nos, ezen a vasárnapon a
DFC volt a határozottabb. A 81. percben
Berényi, majd a 91. percben Szigeti volt
eredményes. Az utolsó tíz percben szerzett
találatokkal 2:0-ás gyõzelmünkkel zárult
az összecsapás.

Egy hét múlva Kisdorogon gólzáporos
mérkõzésen szereztünk három bajnoki pon-
tot. A meccs fordulatokban is gazdag volt.
Elõször mi jutottunk vezetéshez Béres talá-
latával, majd a házigazdák egy gyors sza-

badrúgás góllal egyenlítettek. A második
félidõt rosszul kezdtük, néhány perc alatt két
gólt kaptunk. És megtörtént a csoda. Az
erõnlétnek köszönhetõen a hajrában fordíta-
ni tudtunk. Marosi Tamás szenzációs játéká-
val három gólt rúgott egymás után. A ritka
egyéni teljesítmény eredményeként 3:1-rõl
3:4-re fordítottuk a mérkõzést. Az utolsó
percek is sok izgalmat hoztak, de a 91. perc-
ben elért Berényi találat egyértelmûvé tette,
hogy ezen a napon a DFC volt a jobb. 5:3-as
gyõzelmünk a forduló meglepetése volt.  Az
ifisták 1:1-es döntetlennel zártak. 

Az utolsó mérkõzésen a sereghajtó
Nagymányokot fogadtuk. A találkozó esé-
lyesei mi voltunk, a papírforma igazolta ma-
gát. Mi szereztük meg a vezetést az ellenfél
öngóljával, a 40. percben viszont büntetõvel
egyenlítettek a vendégek. A félidõ után
Berényi góljával ismét vezetéshez jutottunk,
majd a mányokiak balszerencsés módon is-
mét öngólt rúgtak. 3:1-es gyõzelemmel bú-
csúztunk a bajnoki szezontól. Az õszi négy
ponthoz viszonyítva tavasszal 20 pontot
szerzett csapatunk, ami szép eredmény, de
csak a 12. helyezéshez volt elegendõ. A

Nagyszerû hajrával zárt a DFC
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15.

14. péntek

A KOLÓNIA 

színes, kanadai akcióthriller

15. szombat

TÉGED AKARLAK 

színes, feliratos, spanyol romantikus film

21. péntek

VÉDELMI KÓD 

színes, magyarul beszélõ, angol-amerikai-belga

akcióthriller

28. szombat

ÚGY HÍVLAK: AMORE 

színes, feliratos, olasz romantikus vígjáték

Az elõadások 20 órakor kezdõdnek, az ettõl

eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük.

Jegyár 500 Ft.

Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

JÚNIUS

Soros hirdetés
Eladó egy családi ház a Vak Bottyán

téren, egy pince az Alsó-Öreghegyen a
pincesoron és egy panorámás telek szin-
tén az Alsó-Öreghegyen a Kálvária alat-
ti részen. Tel:. 06/ 30 9375317

Rendõrségi hírek
Közlekedés, nyár: Lassan vége az iskolá-

nak, a gyerekeknek több lehetõségük lesz
szórakozásra, strandolásra, többen fognak
kerékpárral, motorral közlekedni az uta-
kon. A rendõrség kéri a szülõket, figyelje-
nek rájuk, tudjanak arról, mivel töltik az
idejüket. Figyelmeztessék õket a betartan-
dó szabályokra, normákra, hívják fel fi-
gyelmüket a Duna veszélyeire, és felügye-
let nélkül ne engedjék õket a szabad vizek-
re. 

A nyár a rendezvények szezonja is. Az
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
ilyenkor többször elõfordul, hogy néhá-
nyan többet isznak a kelleténél, ami aztán
garázdasághoz, verekedéshez vezet. Le-
gyenek mértéktartóak! Nõ a közúti forga-
lom, a rendõrségnek már az utóbbi idõben
is több esetben szabálysértés miatt intéz-
kednie kellett. Kiemelten kezelik az ittas
vezetõket, a kerékpárral, segédmotoros ke-
rékpárral közlekedõket, azokat, akik telefo-
nálnak vezetés közben, vagy nem kötik be
a biztonsági övet. Aki ilyen szabálysértést
követ el súlyos, több ezer forintos bünte-
tésre számíthat. 

Árvízi védekezés: A védelmi munkákat
nehezítette a gépkocsik közlekedése, emi-
att lezárták a gépjármû forgalom elõl a Du-
na-partot. A gyalogosok továbbra is közle-
kedhetnek a parton.     

Bûnügy: A kábítószerfogyasztásra, tar-
tásra nagy figyelmet fordít a rendõrség.
Sajnos, több személy ellen, akik között is-
mét van fiatalkorú, kábítószer tartása miatt
intézkedést kellett kezdeményezni.

Az elmúlt hetekben több esetben történt
verekedés városunkban. Ezeket nyilvános
helyen és családon belül követték el, oka
pedig a túlzott alkoholfogyasztás volt. Az
elkövetõk ellen testi sértés miatt eljárás fo-
lyik. 

Vagyon elleni cselekedetek: Érnek a
gyümölcsök, Földvár területén több
gyümölcstolvajt fogott el a rendõrség. Ké-
rik a gazdákat, hogy szomszédaik értékeire
is ügyeljenek!

Vásár: Nagy az érdeklõdés a vásár iránt,
a környékbeliek is ellátogatnak ezekre az
alkalmakra. A tömeget kihasználják a tol-
vajok. Ügyeljenek értékeikre, nyitott táská-
ban ne hagyjanak iratokat, pénzt, ne adja-
nak lehetõséget a tolvajoknak! Parkoláskor
zárják be a gépkocsi ajtaját, húzzák fel az
ablakokat! n

Életének 89. évében 2013. május 24-
én elhunyt Móricz János. Családtagjai,
barátai, tisztelõi május 30-án kísérték
utolsó útjára a Fehérvári utcai temetõ-
ben. Nyugodjon békében!

2013. május 28-án 67 éves korában
tragikusan hirtelen elhunyt Kerekes
István. Temetése június 7-én volt a Fe-
hérvári utcai temetõben. Gyászolják
családtagjai, barátai, ismerõsei.

Béke poraira!

bajnokság átszervezése után dõl el, hogy
a DFC melyik osztályban szerepelhet a to-
vábbiakban. Nagy az esély az elsõ osztályba
maradásra. 

Az ificsapat negyedik helyen végzett úgy,
hogy tavasszal nem talált legyõzõre. n
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Lecsúszott a
dobogóról kézilabda
csapatunk
n SZABADOS SÁMUEL

Véget ért a regionális kézilabda bajnok-
ság rájátszásos szakasza május utolsó
hétvégéjén. Tavasszal az alapszakasz befe-
jezése után a két csoport legjobbjai, össze-
sen nyolc csapat küzdött a bajnoki címért.
Városunk kézilabda csapata a negyedik
helyen végzett 16 ponttal. Szintén ennyi
pontot gyûjtött a Miklós KC, de jobb
gólkülönbséggel õk lettek a bronzérmesek.
Csapatunk így sajnos lemaradt a dobogós
helyezésrõl. A bajnoki címet a Mizse KC
szerezte meg 22 ponttal. A dunaföldvári
csapat gólkirálya Törteli Olivér lett, aki a
regionális bajnokság mezõnyében ered-
ményével a 7. helyen végzett.

Májusi eredmények: Kecel-Dunaföldvár
27:24, Csávoly-Dunaföldvár19:26,
Paks- Dunaföldvár 28:28 n
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2013. június 1-jétõl a Kossuth
L. u. 13. alatt található T-Mobile
és T-Home üzlet új üzemeltetõ
partner irányítása alatt kezdte
meg munkáját. 

A cég, amely a megyében két
másik üzletet is vezet Paks és
Tamási városokban, már 15 éves
múltra tekint vissza a mobiltele-
fon értékesítésben.

A vállakozás tulajdonosa el-
mondta, hogy a Dunaföldváron
és vonzáskörzetében élõ lakosok
minõségi kiszolgálása az elsõd-
leges feladata az üzletnek. 

Az egyre magasabb színvonalú
szolgáltatásokkal a környék lako-
sait is szeretnék megismertetni. Itt

fõként a T-Home tévén, vezeté-
kes interneten, vezetékes tele-
fonon van a hangsúly, hiszen so-
kan nem tudják még, hogy üzle-
tünkben ezeket kipróbálhatják,
megrendelhetik. 

Az egyre gyorsabban piacra
kerülõ technikai eszközök, mint
a laptopok, táblagépek (Alcatel,
Samsung, Ipad), okostelefonok,
Full Hd Led TV (Samsung, So-

ny) is megvásárolhatók, akár
NULLA Ft kezdõrészlettel, 24
havi kamatmentes törlesztéssel. 

Ezentúl nem kell más városba
utazni az ügyfélszolgálati teen-
dõk végett, mert ezeket is hely-
ben tudjuk intézni:

– elõ- és számlafizetõ váltás,
– számlabefizetés,
– arany-, platina kártyapont

beváltása,
– név és címmódosítás,
– T-Home szolgáltatás-áthelyezés,
– SIM kártya csere.
Várjuk kedves vásárlóinkat

hétfõtõl péntekig 9-17 óráig,
szombat 9-12 óráig.

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 13.

A változás szele a dunaföldvári T-Mobile körül...


