
XVII. évfolyam 7-8. szám, 2013. július-augusztus 195 Ft

KÖZÉLETI LAP

Minden sportolónk éremmel tért haza a
Magyar Sárkányhajó Válogatott tagja-
ként.

Eredmények: 
I. helyezett, világbajnok U-18 MIX

2000 m-en: Csányi Gergõ.
II. helyezett, ezüstjelvény U-18 nõi 200

m és 500 m-en: Kackó Fanni és Sûrû Pet-
ra.

III. helyezett, bronzjelvény U-18 open
1000 m, 500 m-en és 200 m-en: Hegedûs
András és Borbély Tamás.

III. helyezett, bronzjelvény U-16 MIX
500 m és 200 m-en: Boros Dávid, Kis Dá-
niel, Kis Csaba, Kovács Koppány, Pataki
Bence, Szabadkai Gábor, Borbély Zsolt,
Borbély Tamás, Vicsik János, Kackó Fan-
ni, Sûrû Petra, Sûrû Patrik, Hegedûs And-
rás, Tóth Gábor.

Az U-16-os csapat edzõje és kormányo-
sa: Györkõ Sándor, a szakosztály vezetõ
edzõje: Sziklenka László mesteredzõ, a
szakosztály elnöke: Albu György. n

Kiválóan szerepeltek a dunaföldvári  fiatalok a
XI. Sárkányhajó Világbajnokságon
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Kitüntetés
n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

A Tolna Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának há-
rom munkatársát tüntette ki az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõ-
igazgatója. A Szent Kristóf Nap alkal-
mából tartott szakmai napon Prof. Dr.
Mészáros József fõigazgató
Nagyváradi-Mezei Krisztinának, a Tol-
na megyei igazgatóság Nyilvántartási
Osztálya osztályvezetõjének, kiemelke-
dõ szakmai teljesítményéért Szent Kris-
tóf Érmet adományozott. Hosszú ideje
kimagasló munkát végez a Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatóság két igényelbírálási
és adategyeztetési revizora is, Csopai
Imréné és Horváth Györgyi. Elõbbi
Szent Kristóf Plakettet vehetett át, míg
utóbbi Fõigazgató Dicséretben része-
sült. n

Új igazgató a
Munkaügyi
Központ élén
n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT, A
TOLNA MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE

2013. június 1-jével Szûcsné dr. Füredi
Szilviát nevezte ki Tóth Ferenc kormány-
megbízott a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjának igazgatójá-
vá. Szûcsné dr. Füredi Szilvia a Janus
Pannonius Tudományegyetemen szerzett
jogi diplomát, majd ügyvédjelöltként dol-
gozott. 2004 óta a közigazgatásban tevé-
kenykedik: rövid kitérõ után az APEH
Tolna Megyei Igazgatóságánál helyezke-
dett el, majd 2005 májusától a Munkaügyi
Központnál dolgozik. Pályáját jogászként
és migráns tanácsadóként kezdte, majd a
jogi szakvizsga letétele után a szervezet
jogtanácsosi feladatait látta el. 2010-ben a
Jogi és Ellenõrzési Fõosztály fõosztályve-
zetõje lett, 2011 októberétõl pedig szak-
mai igazgatóhelyettes. 2013 januárja óta
megbízott igazgatóként vezette a Munka-
ügyi Központot. Tóth Ferenc kormány-
megbízott vezetõi gyakorlata és nagyfokú
szakmai tapasztalata alapján döntött igaz-
gatóvá történõ kinevezésérõl. n

Nagyszabású országos ünnepséggel tar-
tották a frissen végzett tûzoltók kibocsá-
tó ünnepségét Budapesten, a Katasztró-
favédelmi Oktatási Központban. Ezt kö-
vetõen a végzett hallgatók szolgálatba
állnak a katasztrófavédelem hivatásos
tûzoltó-parancsnokságain.

n DR. ACKERMANN ZSUZSANNA TÛ. HDGY,
HELYETTES SZÓVIVÕ

Tolna megyében a tizenegy frissen vég-
zett tûzoltó a megye hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokságain áll szolgálatba, hét tûzoltó
Szekszárdon, míg 2-2 fõ Pakson és Dom-
bóváron fog szolgálatot teljesíteni. 

A szombati kibocsátó ünnepséget köve-
tõen hétfõ reggel Wéber Antal tû. ezredes,
megyei katasztrófavédelmi igazgató ünne-
pélyesen köszöntötte az újonnan felszere-
lõket. Ismertette az állománnyal a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatójának elvárásait, és beszélt a
szolgálat ellátása során jelentkezõ kihívá-
sokról, a tûzoltók legfõbb feladatáról, ami
az állampolgárok élet- és anyagi javainak
megóvása  valamint a nemzetgazdaság
mûködésének megóvása. 

A fogadási ünnepség zárszavaként
Wéber Antal tû. ezredes jó erõt és egészsé-
get kívánt az ifjú tûzoltóknak. n

Újonc tûzoltók 

2013. július 1-jére megtörtént Magyar-
országon az ivóvízellátást, szennyvízel-
vezetést és tisztítást végzõ cégek integrá-
ciója. A korábban közel 400 víziközmû-
szolgáltató közül 84 kért és kapott a to-
vábbi szolgáltatásra engedélyt. 
Az integráció következménye, hogy 2013.
július 1-jétõl a Dunavíz Kft. helyett a Me-
zõföldi Regionális Víziközmû Kft. bizto-
sítja városunkban a vízellátást, illetve a
szennyvíz elvezetését és tisztítását. 

n BALOGH EMESE

A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIC. törvény értelmében megfelelõ
szakmai felkészültségû és méretû, hazai
tulajdonú önkormányzati vagy állami tu-
lajdonú szervezetek lehetnek víziközmû
szolgáltatók. Duna-
földváron így 2013. jú-
lius 1-jétõl egy önkor-
mányzatok tulajdoná-
ban lévõ regionális
szolgáltató társaság, a
Mezõföldi Regionális
Víziközmû Kft. bizto-
sítja az ivóvízellátást, a
szennyvízelvezetést és
tisztítást. 

A Kft. 48 önkormány-
zat tulajdonában van, 44
településen összesen 57
víziközmûvet üzemeltet,
dolgozói létszáma 201
fõ. Öt fõmérnökség -

Pécsváradon, Bonyhádon, Pakson,
Dunaföldváron és Százhalombattán - koor-
dinálja a tevékenységeket, s a társaság nagy-
ságát mutatja, hogy a 2013. esztendõben
kétmilliárdos, a 2014. esztendõben három-
milliárdos árbevétellel számolnak a vezetõi.
Jelenleg 124 ezer fogyasztói egyenértékkel
bír a Mezõföldi Víziközmû, de cél, hogy ez
a szám 2016 végére elérje a 160 ezret, ami
azért is fontos, mert a kormányzati kommu-
nikáció további integrációt sejtet.

A Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft.
folyamatos szolgáltatást biztosít, a lako-
soknak nincs teendõjük a szolgáltató-vál-
tozással kapcsolatosan. Továbbra is ha-
vonta küldik ki a számlákat; a negyedév
elsõ és második hónapjában az elõzõ ne-
gyedév átlagfogyasztást fizetjük majd, a

harmadik hónapban pe-
dig - a vízóra- leolvasás
alapján - a tényleges fo-
gyasztást. 

A számlákat csekken,
átutalással is kiegyenlít-
hetjük, de személyes be-
fizetésre is mód van, hi-
szen a Hunyadi park 5/A
alatt mûködik az ügyfél-
szolgálati iroda (nyitva
tartása: hétfõ, kedd, pén-
tek 8-12 óra, szerda 8-17
óra), illetve a kft. munka-
társai minden hétfõn 7.30
és 16 óra között kihelye-
zett ügyfélfogadást

Változások a vízszolgáltatásban

Ü
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Az egy évvel korábbihoz képest idén ti-
zedannyi szándékosan megtévesztõ jel-
zés érkezett a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság mûveletirányítá-
si központjába. A Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság arra fi-
gyelmeztet, hogy szeptembertõl az is
szabálysértésnek minõsül majd, ha vala-
ki indokolatlanul felhívja a segélyhívó
számot.

n BOROS BRIGITTA TÛ. FHDGY., MEGYEI KA-
TASZTRÓFAVÉDELMI SZÓVIVÕ

Idén a jelzések több mint 90 százaléka
valós esemény miatt érkezett a mûveletirá-
nyítási központba, jelentõsen csökkent a
szándékosan megtévesztõ jelzések száma.
A szándékosan félrevezetõ jelzések több-
sége tûzesetekrõl szól, balesetekrõl jóval
ritkábban tesznek bejelentést.

Szabálysértést eddig az követett el, aki a
hatóságnál vagy a közfeladatot ellátó szerv-
nél valótlan bejelentést tett veszélyhelyzet-
rõl, és ez alapján a közfeladatot ellátó szerv
a helyszínre vonult. A szabálysértési tör-
vény szeptember 1-jétõl megváltozik, a mó-
dosítás hatályba lépése után az is szabálysér-
tésnek minõsül majd, ha valaki indokolatla-
nul felhívja a segélyhívó számot. Mindkét
szabálysértés pénzbírsággal sújtható, amely-
nek összege ötezertõl akár százötvenezer fo-
rintig is terjedhet, sõt a valótlan bejelentést a
bíróság elzárással is büntetheti.

Fontos tudni, hogy a tûzvédelmi törvény
értelmében a tûzoltással, mûszaki mentés-
sel és ezek jelzésével kapcsolatosan kelet-
kezett költségek megtérítésére köteles az,
aki a beavatkozást igénylõ eseményt szán-
dékosan okozta, vagy szándékosan megté-
vesztõ jelzést adott tûzesetrõl, balesetrõl. n

Szeptembertõl már szabálysértéstartanak a polgármesteri hivatal I.
emelt 7. számú irodájában.

A dunaföldvári fõmérnökséget, mely-
hez nyolc település tartozik, Varga Lajos,
a Dunavíz Kft. ügyvezetõ igazgatója fõ-
mérnökként irányítja. Mint mondta, a ko-
rábbi szervezeti felállás megmaradt annak
ellenére, hogy tulajdonosváltás történt: a
Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft. tu-
lajdonába kerültek a Dunavíz Kft.
eszközei; a dolgozók munkáltatója
ugyancsak a Mezõföldi Víziközmû lett.
Azonban városunkban maradtak a dolgo-
zók és az eszközök, hiszen a feladatokat
helyben kell megoldani. Így a fogyasztók
ugyanazokkal a munkatársakkal fognak
találkozni az ügyintézéskor, akikkel a ko-
rábbi években.

A Dunavíz Kft. sorsa egyelõre még
nem ismert. Tevékenységi köre meg-
szûnt, de a cég létezik, s majd a képvise-
lõ-testület fog dönteni annak megszûné-
sérõl vagy új feladatairól. n

Ü

n SZÛCSNÉ DR. FÜREDI SZILVIA, IGAZGATÓ,
TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKA-
ÜGYI KÖZPONT

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén
februárban is meghirdette a mikro-, kis- és
középvállalkozások számára a munkahely-
teremtõ beruházások támogatásának lehetõ-
ségét. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
biztosított 10 milliárd Ft keretösszegre több
mint 20 milliárd Ft-nyi igény érkezett, ezért
az állam további 3 milliárd Ft-ot biztosított a
vállalkozások fejlesztési projektjeinek meg-

valósításához. A megemelt forrás így 6.456
új munkahely kialakítására, ezen belül 5.028
fõ álláskeresõ foglalkoztatására nyújt lehe-
tõséget, mindemellett 12.129 munkahely
megõrzését is elõsegíti.

Tolna megyében 44 vállalkozás nyert
608.332.717,- Ft összegû vissza nem téríten-
dõ támogatást, melyek közül 3 vállalkozás
szabad vállalkozási zóna területén valósít
meg beruházást. A beruházásoknak köszön-
hetõen megyénkben 305 fõ felvétele valósul
meg, amelybõl 284 fõ nyilvántartott álláske-
resõ - ebbõl 12 fõ roma - felvételére vállal-

tak kötelezettséget a cégek. Az álláskeresõk
közül 145 fõ a Bonyhádi-, 27 fõ a Dombó-
vári-, 29 fõ a Paksi-, 72 fõ a Szekszárdi- és
11 fõ a Tamási Járási Munkaügyi Kirendelt-
ség illetékességi körébe tartozó álláskeresõ.
A vállalkozások az új munkahelyek megte-
remtése mellett megyei szinten 635 fõ mun-
kahelyének megõrzését is vállalták.

A nyertes vállalkozások döntõ többsége
a termelõ szektorban tevékenykedik. A be-
ruházást legkésõbb 2013. november 30-ig
kell megvalósítaniuk, majd azt legalább 3
évig folyamatosan mûködtetni kell. A fog-
lalkoztató további kötelezettsége, hogy
megõrizze az elõzõ évi átlagos statisztikai
létszámot, és a létszámbõvítéssel felvett
munkavállalók foglalkoztatását legalább 2
évig biztosítsa. n

Vállalkozások munkahelyteremtõ
beruházásainak támogatásáról

Megtartották a Fidesz dunaföldvári
szervezetének tisztújító közgyûlését.

n BALOGH EMESE

Kétévente dönthetnek a tagok a Fidesz
vezetõinek személyérõl. Bár az idén a
rendkívüli, árvízi események miatt az
országos tisztújító közgyûlés elmaradt,
a helyi tisztújításokat meg kellett tarta-
ni.

A dunaföldvári pártszervezet tagjai két
jelölt közül Takács Zoltán korábbi elnök-
nek szavaztak bizalmat a vezetõi teendõk
ellátására. 

Az alelnöki pozícióra öt jelöltet állí-
tottak a tagok. Közülük, a már korábban
is alelnök, Nagy László mellett három
új alelnök került a vezetésbe: Babits
Józsefné, Kertész László és Tóth Ba-
lázs. 

A 2014-es esztendõ sok feladatot hoz
majd a Fidesz szervezetek számára - mond-
ta Takács Zoltán elnök -, ebben az évben há-
rom választás is zajlik majd. Az országgyû-
lési választások legnagyobb változása, hogy
az országgyûlési képviselõk számának csök-
kentése okán a paksi és a tamási választóke-
rületet 3. számú választókerület néven ösz-
szevonták. A térség 45 településének válasz-
tópolgárai szavazataik által egy képviselõt
delegálhatnak az országgyûlésbe. A Fidesz
jelöltjének személyét szeptemberben ismer-
hetik majd meg a választók. n

Tisztújító Fidesz közgyûlés
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Felhívás
n POLGÁRMESTERI HIVATAL

DUNAFÖLDVÁR

Jogszabályváltozás miatt a 2013. au-
gusztus hónap végén esedékes, gyerme-
kenként 5.800 Ft - rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez kapcsolódó -
pénzbeli támogatást természetbeni tá-
mogatásként, Erzsébet-utalvány formá-
jában kell nyújtani.

Az Erzsébet- utalványok 2013. au-
gusztus 28-tól 2013. szeptember 5-ig a
polgármesteri hivatal házipénztárában
vehetõk át személyesen vagy írásos
meghatalmazással a pénztári órákban
(hétfõ: 9-12 h, szerda: 9-12 és 13-15 h,
péntek: 9-13 h). n

Pályázati felhívás -

kollégium
kettõ pécsi egyetemi - fõiskolai
kollégiumi férõhely elnyerésére
a 2013/2014-es tanévre.

n HORVÁTH ZSOLT POLGÁRMESTER

Pályázhatnak azok a dunaföldvári
hallgatók, akik helyhiány miatt nem
nyertek felvételt pécsi egyetemi - fõis-
kolai kollégiumokba, és beírt hallgatók a
tanévre.

A pályázatok elbírálásának szempont-
jai:

1. Szociális helyzet
- családtagok száma
- az egy fõre jutó átlagjövedelem iga-

zolás alapján
- egyéb minõsítõ körülmény.
2. Tanulmányi eredmény
A pályázatot a polgármesteri hivatalba

kell benyújtani: 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.

A pályázatok benyújtási határideje:
2013. augusztus 24.

A pályázatokat a Képviselõ-testület
Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-,
Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága
bírálja el. n

A május-júniusi vizsgaidõszakban 138
fõ vizsgázott a Magyar László Gimnázi-
umban és Szakiskolában.

n BALOGH EMESE

A gimnáziumban összesen 107 jelentkezõ
vizsgázott a május-júniusi vizsgaidõszakban:
44 végzõs diák tett rendes, három elõrehozott
érettségi vizsgát, emelt szinten 12 tantárgyi
vizsgaeredmény született. Az alsóbb évesek
közül 60 tanuló vállalkozott elõrehozott
érettségire, a már érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezõk közül pedig négyen jelentkeztek
ismétlõ, illetve kiegészítõ vizsgára. 

Az érettségi eredménye a 12. a osztály-
ban 3,52, a 12. b osztályban 3,14 lett; az
elõrehozott vizsgát tevõ alsóbb évesek pe-
dig 4,13-as eredményt értek el.  A tantár-
gyi eredmények közül -a vizsgázók össz-
teljesítményét tekintve - négyes fölötti át-
lag született angol és német nyelvbõl, bio-
lógiából és kémiából.

A szakiskolában a szakmai vizsgát 31 fõ
kezdhette meg hegesztõ, szerkezetlakatos,
nõi szabó, élelmiszer- és vegyi áru eladó,
parkgondozó, szállodai szobaasszony szak-
mában.  A legjobb eredmények a nõi szabó
vizsgán születtek, ahol a gyakorlati feladato-
kat nagyon magas színvonalon teljesítették a
vizsgázók, négy vizsgatevékenységben is
100%-os eredményt értek el.

A középfokú intézményben a 2013-
2014-as tanév 2013. szeptember 2-án 8

órakor évnyitó ünnepséggel indul, ekkor
kapják meg a postai csekk befizetését iga-
zoló szelvény bemutatásával a tankönyve-
iket is a diákok. 

Mindkét tagozaton van még lehetõség
pótbeiratkozásra: a gimnáziumban a négy
évfolyamos képzési idejû osztályba, a
szakiskolába pedig a 9. és 11. osztályba
tudnak fogadni jelentkezõket. n

Lezajlottak a vizsgák a Magyar László
Gimnázium és Szakiskolában

Nyár elején váratlan adományhoz jutott
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportja. A részletekrõl Jákli Viktor el-
nök számolt be. 

n SZABADOS SÁMUEL

Tállai Ferenc, az országos szervezet
nemzetközi kapcsolatokért felelõs vezetõje
jelezte, hogy egy német városkában jelen-
tõs adomány gyûlt össze, melyet az a ma-
gyar szervezet kaphat meg, amelyik elõbb
megszervezi az elszállítást, mivel az orszá-
gos központ ezt nem vállalta. A földvá-

Kamionnyi adományt
kapott városunk

Ü
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riak rövid tanácskozás után úgy döntöt-
tek, hogy igényt tartanak a rakományra.
Tomolik János, bölcskei fuvarozóval sike-
rült megegyezniük; vele évek óta jó a kap-
csolat, hiszen a földváriak bölcskén is
szoktak adományokat osztani. 

Ekkora távolságra a szállítás több száz-
ezer forintba kerül, de Tomolik János je-
lentõs kedvezményt biztosított, így sike-
rült a szállítmányt Földvárra hozni. Az el-
sõ szemle után megállapítható, hogy nagy
mennyiségû és nagy értékû adományról
van szó; ruhák, bútorok, mûszaki cikkek
kerültek a raktárba. Jákli Viktor szerint
nagy részük állapota jó, vannak alig hasz-
nált eszközök is. Különösen sok a gyer-
mekholmi. 

A nyár során raktározzák, osztályozzák az
adományt, majd szeptember elején kerülhet
sor az elsõ osztásra, hiszen a ruháknak, tár-
gyaknak iskolakezdéskor hasznát vehetik a
családok.

Az év során a készletek fokozatosan fogytak,
ez a feltöltés jókor jött a szervezetnek. De a
gyûjtés természetesen az õsz során is folytató-
dik - mondta Jákli Viktor -, hogy a karácsonyi
nagy akcióra minél több ajándék jöjjön össze. 

A nyár során a máltai aktivisták nem sokat
pihentek, hiszen több egyéb teendõ is akadt.
Részt vettek a szentjánosbogár gyermektábor
szervezésében, a júliusi templomi búcsúban,
készülnek az augusztus huszadikai ünnepsé-
gre, és sor kerül egy nyári színházlátogatásra
is. n

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 üzlethe-
lyiség

Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa. 
Licitálás idõpontja: 2013. augusztus 15.

(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. augusztus 15.
(csütörtök) 11:00 óra.

3. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt ta-
lálható 88 m2 alapterület üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2013. augusztus 15.

(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. augusztus 15.

(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. augusztus 15.

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

9. és 2013. augusztus 9. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Pénztárában (H: 9-12 órá-
ig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig és P: 9-13 órá-
ig).

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

Pályázat

Helyiségek bérbevételére

Bár a kisdiákok már a mûszaki átadást
követõen, május 14-e óta birtokukba
vették az új játékokat, hivatalosan és
ünnepélyesen a tanévzárón, június 20-
án avatták fel a külvégi iskola játszóte-
rét.

n BALOGH EMESE

Lókiné Zsóri Gabriella tájékoztatása
szerint eredetileg az iskolával szembeni
térre tervezte a játszóteret a 2010-es
gyûjtés kezdeményezõje, Csepeli István.
Õ indított gyûjtést avégett, hogy a külvé-
gi gyermekek is korszerû, biztonságos
játszótéren játszhassanak. Ehhez a kezde-
ményezéshez csatlakozott Fafkáné Si-

mon Ildikó, aki felkereste a lehetséges tá-
mogatókat, népszerûsítette a játszótér
ügyét a külvégi családok körében.
Weiszgáber János, Levente Péter és az

Alma Együttes is tett felajánlásokat,
azonban a játszótér megépítése a szüksé-
ges anyagiak hiányában nem indulhatott
el. 

Három évvel késõbb, 2013-ban az
"Együtt a korszerû oktatásért" alapítvány
Petrovics Józsefné címzetes fõigazgató
indítványára úgy döntött, csatlakozik a
korábbi kezdeményezéshez és biztosítja
a megépítéshez szükséges hiányzó össze-
get. Így azonban nem az iskola elõtti té-
ren, hanem az iskolaudvaron épült meg
az uniós elõírásoknak mindenben megfe-
lelõ játszótér.  

A másfél milliós beruházás a kisdiákok
és a pedagógusok igényeinek felmérését
követõen kezdõdött el. Halász József ker-
ti játéképítõ terveibõl, összeállításaiból
választották ki a gyerekek és tanítóik

Új udvari játékok a külvégi iskolában

Ü

Ü



6.

azokat a játékokat, amelyek legjobban
kiszolgálják a megfogalmazott igénye-
ket.

Idõközben újabb támogatásokkal si-
került az udvart tovább szépíteni is, hi-
szen a Dunaföldvár és Vidéke Taka-
rékszövetkezet az udvari asztalok és
padok felújításának költségeit vállalta
át, Halász József játéképítõ, Csigi La-
jos és családja, illetve Suska Pál ked-

vezményeket biztosított a megvásárolt
játékokhoz, a homokhoz, az elvégzett
földmunkákhoz. 

A gyerekek a tanév utolsó hónapjában
már birtokba vehették az új játszóteret.
Vigyáznak az eszközökre, betartják a
szabályokat, s ezúton is köszönik mind-
azon felnõttek támogatását, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy biztonságos, korszerû
játékokon játszhassanak. n

Ü

Július 6-án szervezte idei juliálisát a
Dunaföldvári Vadásztársaság. A hely-
szín a korábbi évekhez hasonlóan a va-
dászház udvara volt. Orova Tamás, a
társaság elnöke s egyben a rendezvény
fõszervezõje szerint igyekeztek színes
választékot biztosítani a résztvevõknek. 

n SZABADOS SÁMUEL

A már bevált, hagyományos programok
mellett új ötletek is elõkerültek. A szerve-
zõk fõleg a gyerekeket igyekeztek lekötni:
használhatták az ugrálóvárat, a bikarodeót.
Lovaskocsi- túrán vehettek részt, légpuska
lövészeten próbálhatták ki a tudásukat.
Várta õket a gyermeksátor, ahol rajzolhat-
tak, arcot festhettek, gyöngyöt fûztek.

Nagy sikere volt a bölcskei Berek Cuk-
rászda fagyijának is, de a gyerekek köré-
ben vitathatatlanul a tûzoltóautó munkája
volt a legnépszerûbb. Az önkéntes tûzoltó
egyesület már az elõzõ este fellocsolta az
udvart, s a nap során is többször portalaní-
tottak. A nagy melegben a szórt sugár alatt

hûsítették magukat a gyerekek, de kipró-
bálták a szirénát és a villogót is. 

A felnõttek is válogathattak a programok
közül. A fõzõverseny délelõtt kötötte le a
résztvevõket. A korábbi évekhez képest
több, összesen 16 csapat nevezett. A társa-
ság biztosította a vaddisznó húst. Horváth
Zsolt polgármester, a zsûri elnöke kiemel-

te, hogy elsõsorban a részvétel a fontos,
nem a helyezés. A zsûri is ennek megfele-
lõen végezte a pontozást. A zsûri szerint a
legjobb minõsítés az a tény volt, hogy ko-
ra délutánra szinte minden étel elfogyott.
Nem maradt el a népszerû sörivó verseny
és a kötélhúzás sem. Az elmúlt évek fonto-
sabb eseményeit pedig fénykép- és trófea-
kiállítás mutatta be. Estefelé az emelkedett
hangulatban Alberczki Sándor zenész szó-
rakoztatta a közönséget. 

A korábbi évek hagyományaihoz híven a
társaság meghívta a velük együttmûködõ civil
szervezeteket is. Jelen voltak a polgárõrök, a
rendõrök, a tûzoltók, a mezõõrség és a termé-
szetvédelmi egyesület képviselõi is. Vendég-
ként vettek részt a solti, a kisszékelyi és az ala-
pi vadászok is. Az alapi társasággal év közben
is aktív a kapcsolat, mivel nyugaton határos a
két terület, a vadászok gyakran találkoznak. n

Színes programok a vadászjuliálison

A tavalyi hagyományteremtõ kezdemé-
nyezést folytatva idén is megrendezte a
juliálist a bölcskei Tátorjános Vadász-
egyesület. 

n BALOGH EMESE

A Tátorjános Vadászegyesület a
bölcskei-madocsai közös vadásztársaság-
ból vált ki, nevét a térség védett növényé-
rõl, a tátorjánról kapta. Jelenleg a szerve-

zet 28 fõvel mûködik - tudtuk meg
Tomolik János egyesületi elnöktõl -, ez a
terület nagyságához viszonyított optimális,
engedélyezett létszám.  A társaság két hi-
vatalos vadászt is foglalkoztat, akik folya-
matos munkával felügyelik a területet, el-
végzik az aktuális feladatokat.

A térségben elsõsorban apróvadra - fá-
cánra, nyúlra - lehet vadászni, bár ezek
száma egyre csökken az elszaporodott dú-
vadaknak köszönhetõen.

A bölcskei vadásztársaságnak - hason-
lóan a többi egyesülethez - saját gaz-

Családi nap a bölcskei vadászegyesületnél

Ü
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dálkodásból kell fenntartania magát,
mivel a pályázati lehetõségek igen ritkák.
Bevételeik egy részét a kilõtt állatok hú-
sának értékesítése, illetve vadászatok
szervezése jelenti. A hazai vadászok mel-
lett jó a kapcsolatuk olasz- és németor-
szági vadászokkal, akik télen is szívesen
látogatnak el a térségbe vízi vadászatra,
õzbak vadászatra.  

A Tátorjános Vadászegyesület életében
ritkák azok a pillanatok, amikor a civilek-
kel közösen élhetik meg egyesületi létüket.
Évente három ilyen rendezvényük van: a
téli évzáró vadászbál, a nyári juniális -
juliális, illetve az õszi csoportos kirándu-
lás, melyet idén Somogy és Zala megye te-
rületére terveznek. Fontosnak tartják, hogy
a vadászok a családtagjaikkal, ismerõseik-
kel közös programokon szórakozhassanak,
a kívülállók is megismerhessék tevékeny-
ségüket. E célt szolgálta a vadászterületen
2013. július 13-án megrendezett juliális is,
amikor a bölcskei vadászok 230-250 ven-
dég számára biztosítottak programokat; a
családtagok, földtulajdonosok mellett a
környezõ települések vadásztársaságait, a
környezetvédelmi és hatósági hivatásos
vadászokat is vendégül látták a területü-
kön.

Délelõtt a fõzõverseny jelentette a fõ
programot. A versenyzõk két kategóriá-
ban nevezhettek. Heten fõztek pörköltet;
ebben a kategóriában a 18 fõs nõi zsûri
döntése alapján Molnár István csülök- és
Kovács Lajos vaddisznó pörköltje holt-

versenyben ért el elsõ helyezést. A ve-
gyes ételek kategóriájában hárman ne-
veztek, Berek Mihály tárkonyos vaddisz-
nóraguja és Keresztes Péter töltött ká-
posztája szintén holtversenyben nyerte
meg a versenyt. 

Indich József, a vadásztársaság titkára
elmondta, hogy többnyire a versenyzõk
biztosították az ételekhez az alapanyagot,
illetve a fõzéshez a kellékeket. A vadász-
társaság a vaddisznó és a birkapörköltek-
hez biztosította a húst, mivel ezekbõl ven-
dégelték meg a meghívottakat is. 

A délutáni programok elsõsorban a gye-
rekeknek szóltak: a csúszdázás, arcfestés
mellett különbözõ vetélkedõket, ügyességi
versenyeket szerveztek számukra, melyek-
be szüleik is bekapcsolódhattak. n

A várpalotai kertbarát szervezet tagjait
látták vendégül 2013. július 19-én a
dunaföldvári kertbarátok.

n BALOGH EMESE

A városunkban közel négy évtizede mû-
ködõ kertbarát egyesülete alapszabályzatá-
nak egyik kiemelt pontja más szervezetek
megismerése, látogatások szervezése a
testvércsoportokhoz, s azok vendégül látá-
sa Dunaföldváron. Ennek a kitételnek év-
rõl-évre megfelelnek a dunaföldváriak. Így

volt ez idén nyáron is, amikor vendégül
látták az ország egyik legnagyobb létszá-
mú csoportjának, a Várpalotai-Pétfürdõi
Kertbarátok Egyesületének tagjait.

A közel 200 fõs egyesület nyolc kisebb
kertbarát szervezetet fog össze, tagjai el-
sõsorban hobbikerteket mûvelnek, szõlõ-
termesztéssel és borkészítéssel foglal-
koznak; nem jellemzõ rájuk az áruterme-
lés. A szervezet 44 éves múlt-
ra tekint vissza, s hasonlóan a
dunaföldvárihoz, hagyomá-
nyos rendezvényeikkel évti-
zedek óta jelen vannak tele-
püléseik életében. Évente
szerveznek borversenyt és
borbírálatot, a Várpalotai Na-
pokon és a pétfürdõi Függet-
lenség Napján saját kiállítás-
sal mutatkoznak be. A tagok
háromhetente szakmai elõ-
adásokon találkoznak, s éven-
te több alkalommal kirándul-
nak.

A dunaföldvári kirándulás igen tartalmas
volt - tudtuk meg Molnár Ferenctõl, a várpa-
lotai egyesület vezetõjétõl. A városnézés so-
rán jártak a Barátok templomában, megnéz-
ték a vár kiállításait, megjárták a Kálváriát, s
voltak a városházán is, ahol Horváth Zsolt
polgármester köszöntötte õket. A baráti ta-
lálkozó során szakmai tanácskozást folytat-
tak a szõlészet és a gyümölcstermesztés té-
makörben immáron a Rókus- pincék egyiké-
ben, ahol a találkozó megvendégeléssel, kö-
tetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel zárult. n

Kertbarát találkozó

Ü
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Június 3-án a soltvadkerti Szent Korona
Cukrászdában bonyolították le az "Év
fagylaltja 2013" országos versenyt, me-
lyen II. helyezett lett a Tóth Cukrászda
Dolce Vita fagylaltja. A versenyrõl Tóth
Istvánt kérdeztük.

n BALOGH EMESE

A soltvadkerti cukrászdában megtartott
országos versenyen 58 fagylalt versengett.
Két kategóriában - kötelezõ és szabadon
választott - mérték össze tudásukat a fagy-
laltkészítõk.

Idén a kötelezõen elkészítendõ édesség a
rumos dió fagyi volt, ami többek között
azért jelentett kihívást, mert a tavalyi
gyenge diótermésbõl nehéz jó fagylaltot
készíteni- tudtuk meg Tóth István cukrász-
mestertõl. Fiának, Tóth Norbertnek ez
mégis sikerült, hiszen alkotását bronz-
éremmel ismerte el a szakmai és társadal-
mi zsûri. 

A szabadon választott kategóriában idén a
székesfehérvári Damniczki Balázs  fagylalt-

különlegessége, a málna vörösbor-esszenci-
ával érdemelte ki a legjobbnak járó "Év
fagylaltja 2013" elismerést és a közönség dí-
ját is. Aranyérmet kapott a citromlikõrös
joghurt mandulával és a Summer Fresh fan-
tázianevû fagylalt is, és nagy öröm, hogy a
földváriak körében már népszerû  Dolce Vi-
ta fagylaltkompozíciójával Tóth Norbert a
kategóriájában ezüstérmes lett.

Könnyû tejkaramella mogyorókrémes
nugáttal, kakaóbabbal és erdei gyümölcsös
variegátóval, ez a Dolce Vita - tudtuk meg
Tóth Istvántól.  Családi recept, melyhez
mindenki hozzátett valamit.

A fagylaltverseny mellett Magyarország
tortájának elõválogatója is lezajlott
Soltvadkerten. Június 3-án a versengõ 34
torta közül a szakmai zsûri - melynek tag-
ja volt Tóth István cukrászmester is - kivá-
lasztotta azt az öt édességet, melyek közül
kikerül az ország tortája. Az idén feltétel
volt, hogy kötelezõ alapanyagként hasz-
nálják a cukrászok a diót. Az öt döntõs: az
aranygaluska torta, a milotai mézes gril-
lázstorta, az ország gyöngye, a zalavári
gesztenye és a legényfogó torta lett. Mára
már a szakmai zsûri az öt közül kiválasz-
totta a 2013-as év "Magyarország Tortá-
ját"; a kitüntetõ címet a milotai mézes gril-
lázstorta nyerte el. A gyõztes recept alap-
ján készült finomságot elõször az édesség-
kedvelõk az államalapításunk ünnepén,
2013. augusztus 20-án kóstolhatják meg. 

A fagylalt- és a tortaverseny nem jár
pénzjutalommal, ám a gyõzelem komoly
reklámerõvel és forgalomnövekedéssel
bír. Tavaly csak augusztus 20-án a buda-
pesti Duna-parton 40.000 szeletet adtak el
a gyõztes tortából, a szabolcsi almás mák-
tortából, s a Tóth Cukrászda is országos is-
mertségre tett szert Sacher fagyija által,
mellyel 2009-ben Tóth Norbert megnyerte
az Év fagylaltja versenyt. n

A 2013. év fagylaltja:
málna vörösbor-esszenciával

A külvégi temetõben az evangélikus egy-
ház ravatalozót épít, amely a tervek sze-
rint a nyár végén készül el. A temetõk-
rõl, az építkezésrõl beszél Forster
Ferencné egyházgondnok és Molnár
Iván lelkész.

n KISS ÉVA

M.: Dunaföldváron a 18. század óta há-
rom közös temetõje van a református és
evangélikus egyházaknak, külön parcellá-
juk a római katolikus temetõk mellett terül
el. Protestáns temetõ van a Bölcske utcán,
a temetõ felsõ sarkánál, a Paksi útnál lévõ
külvégi temetõ kápolna mögötti részénél
és a fölvégi temetõnél, az Elõszállási út-
nál. A Fehérvári útcán külön parcellánk
nincs. 

Amikor Földvárra kerültem a temetõk
szomorú képet nyújtottak, gazos, elvadult
volt a területük. Az egyházaknak komoly
feladatot jelentett a fenntartásuk. Felme-
rült a kérdés: meghagyjuk vagy adjuk el
õket? Az akkori presbiterekkel megbe-

széltük, és olyan döntés született, hogy
maradjanak, ugyan nem tudjuk mibõl, de
valamilyen módon fenntartjuk õket. En-
nek a döntésnek a gyümölcse a mostani
építkezés.

F.: A külvégi temetõben épül az új rava-
talozó, építéséhez egyházmegyei pályáza-
tot nyertünk. Ezenkívül adományokból,
önerõbõl és az önkormányzat támogatásá-
ból tudjuk fedezni az építkezés költségeit. 

Több szigorú elõírást kell betartani. Pél-
dául csak úgy lehet építkezni, ha az épít-
ményhez vezet magánút. Hosszas huzavo-
na után a legegyszerûbb megoldás az volt,
hogy a katolikus részbõl vettünk egy dara-
bot, az utat ott alakítottuk ki. Megközelít-
hetõ gépkocsival a temetõ az adótorony
mellett a Vágóhíd utcából, az utat az ön-
kormányzat segítségével alakítottuk ki.
Természetesen a gyalogosok a katolikus
részrõl is megközelíthetik.

M.: Nehézséget okozott még - ami meg-
lepett -, hogy a reformátusok sem álltak
mellénk, a temetõ területét, a használa-

Ravatalozó

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Ü

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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ti jogot meg kellett osztani. Korábban
vegyesen temetkeztek, így ez nem volt
könnyû feladat. A megosztás elhúzódott,
ez is idõbe telt, de az út adásvétele késlel-
tetett legjobban bennünket, kereken egy
évig tartott. A hivatalos papírokat sorra
meg kellett újítani, ami körülbelül egy év
csúszást jelentett a munkánkban. Az egy-
házmegye jóindulatán múlt, hogy nem ve-
szítettük el a pályázati pénzeket, halasz-
tást kaptunk, így idén júniusban megin-
dulhatott az építkezés. 

F.:  A ravatalozó egyszerû, természetes
anyagokból épül, egyik falában 36 urna-
fülkét alakítunk ki, mert  egyre jobban er-
re van igény. A késõbbiekben urnasírhe-
lyeket is tervezünk létrehozni, ha lesz
igény rá. A ravatalozónak nem lesz ha-
rangja, mert félõ, hogy ellopnák. Az épít-
kezés alatt a szintjelölõ vasakat, a szege-
ket is ellopták, így tartunk attól, hogy a
harangot is elvinnék. Templomunk ha-
rangja jól hallatszik a temetõben is, óra-
szerkezetét idõre be lehet állítani. 

Bármelyik vállalkozó temethet nálunk.
Nemrégen egyébként egy idegen vállalko-
zó temetett, jóval kevesebbe, körülbelül
fele annyiba került a temetés, mint a helyi
vállalkozóknál.

M.: Jelenleg a ravatalozó környezetét
rendezzük. Augusztus végére az épület
elkészül, szeptemberre meglesz az út is,
és október elején kerül sor a ravatalozó
megáldására. A temetõt pedig bárki
igénybe veheti, aki oda akar temetkez-
ni. n

Régi vágyuk vált valóra azoknak, akik
szeretnek szaunázni. Sokan sokszor ta-
lálkoztunk a dunaújvárosi vagy paksi
szaunák környékén, emlegetve, hogy
milyen jó lenne egy Dunaföldváron is.
Bármennyire is elérhetõ ez már egyéni-
leg, szögezzük le, hogy a szauna társasá-
gi "létforma" (másképp nehéz is lenne
bírni, mint ahogy a kánikulát is). 

SZIEGL ERIKA

Észrevette ezt Viczai János, a
Dunaföldvári Kemping és Gyógyfürdõ
igazgatója is, aki földvári magánszemé-
lyek és vállalkozók segítségével megvaló-

sította a közel 600 ezer forintba kerülõ be-
ruházást. 

"Felhatalmazást kaptam erre az érintet-
tektõl, de neveket mégsem szeretnék so-
rolni, mert nem mindenki szereti a nyil-
vánosságot. Kicsi összegektõl a jelentõs
támogatásig adódott össze a szauna ára,
amit ingyenes belépõjegyekkel igyekez-
tem meghálálni, hiszen a párezer forintos
támogatás ugyanúgy számított, mint a
párszázezer forintos. Volt olyan vállalko-
zó, aki azzal támogatott, hogy meghívta a
támogatókat egy finom halászlévacsorá-
ra“ - mondja János, és folytatja a jövõbe-
ni tervekkel. 

"Hála a felújításnak, kezdjük kinõni a
fürdõt. Most még nem szeretnék belemen-
ni a részletekbe, de a vízfelületet és az épü-
letet is bõvíteni szeretném, ha erre pályá-
zati vagy egyéb források rendelkezésre áll-
nak. Nem nagy léptékekben gondolkodom,
hiszen tudomásul kell venni, hogy nem
versenyezhetünk az élményfürdõkkel, de
nem is ez a cél. Bõven elég, ha a megyeha-
tárok kistérségét elérhetõ áron és megfele-
lõ színvonalon ki tudjuk szolgálni, amit se-
gíthet egy szakorvosi rendelés is. A követ-
kezõ feladat viszont adott, hiszen a fürdõt
egy ÁNTSZ elõírás szerint akadály-
mentesíteni kell - de az igazi álmaimat
még ne írd meg!" - mondja. Beleegyezem,
de csak úgy, ha hamarosan visszatérünk rá
egy bõvebb interjú keretében. n

Szauna szponzori pénzbõl

Györkõ László nyugalmazott
építészmérnök minden évben
bemutatja tanítványaimnak
az Öregtemplomot. Elmagya-
rázza nekik a toronyban lévõ
óra szerkezetét, mûködési el-
vét. Elmeséli a harangok tör-
ténetét, bemutatja a torony
fantasztikus faszerkezetét.
Történetei maradandó él-
ményt jelentenek a gyerekek-
nek. Most megkértem, beszél-
jen a templomról, hogyan nyerte el mai
formáját.

n KISS ÉVA

A templom történetével Faragó Anti jó
barátommal ketten kezdtünk el foglalkoz-
ni. Õ, mivel református, nem nagyon járt
az Öregtemplomban, de gyerekkorában iz-
gatta, hogy például az oldalajtó melletti

rács, ahonnan hideg jön ki, mit rejthet. Be-
szélgettünk, aztán elhatároztuk, hogy utá-
nanézünk történetének. Õ több levéltárban
kutatott, olvasott, kérdezte az ilyen dol-
gokkal foglalkozó ismerõseit, barátait. 

A mai templom építése 1703 körül kez-
dõdött. Amikor a barátok elkezdték építeni
a templomukat, akkor a belvárosiak is épít-
kezni kezdtek. A mai templom elõdje volt

a középkori vártemplom.
Hogy milyen állapotban
vészelte át a törökök ittlét-
ét, azt nem tudni. Csak
azt, hogy a mai épület a
vártemplom bõvítésekép-
pen épült a régi helyén. 

Ezt igazolták azok a di-
agnosztikai mérések is,
amelyeket Tónival közö-
sen végeztettünk. Izgatott
bennünket az, hogy a
templom alatti pincében
nemcsak egy egyszerû
dongaboltozat, hanem ke-

resztben a Duna és a város felé három-há-
rom bolthajtás is van, ami arra utal, hogy
ott termek lehettek, vagy valami egyéb já-
rat. 

Tóni barátja talajdiagnosztika segítségé-
vel megállapította, hogy a Festetics grófnõ
sírja elõtt miért van egy-egy lépcsõnyi gö-
dör. A röntgen kimutatta, ablakot is bon-
tottunk a falba, hogy a járat folytatódik,

Öregtemplom

Ü

Ü
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amit temetkezésre használtak.  Az egyik
koporsón 1837-es vagy 27-es dátum van,
és név is.  Már bontva volt, mellé és fölé is
temetkeztek. Az egyik fülkén határozottan
látszik, hogy onnan feljáró lehetett a temp-
lomba. 

Itt a középkorban alagútrendszerek vol-
tak, szabályosan a koporsó végében 45
fokban megy felfelé a bolthajtás. A feljárót
elfalazták, de kimutatta a mûszer, hogy
üreg van mögötte. Nem lehet tudni kiket
temettek ide, láttunk olyan koporsót is,
ami kékre meg feketére van festve, a végén
a halálfej szerepel két lábszárcsonttal, ami
a kalózok jelképe. Talán dunai kalóz lehe-
tett, vagy csak a halál jelképét festették a
koporsóra? Nem tudjuk, irat nem maradt a
temetkezésekrõl. 

A román korban a legtöbb templomnak
volt altemploma. A mostani pince kereszt-
boltozata 50 cm-el van mélyebben, mint a
templom padlója. A ma használt pincelejáró
is úgy van kiképezve, mint ahogy a sírban
lévõ feljárót építették. A város felé esõ falak
boltíveinél nem látszik friss falazás, de laza,
törmelékes földet mutatott ki a röntgen.
Amikor építették a templomot, valószínûleg
betömték az altemplom részt. 

A középkortól az egész Templom-hegy
temetõ volt a Mély útig. Gyerekkoromban
török sírokat találtunk a partomlások után.
Több fegyvert, íves janicsárkardot talál-

tunk. Olyan éle volt - annak ellenére, hogy
ripacsos volt a felülete, kiette az idõ a fé-
nyét -, hogy azzal vágtuk az aprófát.

1867-ben elrendelték, hogy temetni csak
köztemetõben lehet. A barátoknál is akkor
szûnt meg a temetkezés az altemplomban,
akkor alakították ki a Fehérvári úton a sír-
kertjüket. A nagyurak sem temetkezhettek
a saját birtokukon.

1850-es években a nagy tûzvészben le-
égett a város nagy része, a templom is ki-
égett. A tûzvész télen történt, az öregek el-
mondása szerint úgy keletkezett, hogy egy
fiatalasszony fõzött, leégett a hús, s mivel a
konyhák régen az udvarra nyíltak, kidobta
az udvarra a lábast. Az tüzet fogott, nagy
volt a szél, a falu házainak 95 százaléka nád-
tetõs volt. A tûzben elpusztult a belváros a
Flórián utcáig, leégett a Bölcske utca és kör-
nyéke. A külvég úgy menekült meg, hogy a
kanális vizén nem tudott átmenni a tûz. 

A harangok lefolytak, a templom ki-
égett. Amikor rendbe tették, úgy gondo-
lom, hogy az egész torony elé falaztak egy
sor téglát, növelték a vastagságát, hiszen
kellett, hogy növeljék, mert a hajó eredeti-
leg fa födémes volt, kazettás mennyezetû.
A tûz után építették a boltozást, a boltívet
tartaniuk kellett a falaknak. 

A toronysisak és annak faszerkezete kö-
zepén áll egy különleges fa, a király fa,
olyan magas, mint a toronysisak. A keresz-

tig egy darab, fenn a végébe állították a ke-
resztet. A torony 42 méter magas, a király
fa körülbelül 20-22 méteres.  

Mednyánszky püspök földvári szárma-
zású volt, szívén viselte a templom sorsát.
A templom berendezési tárgyai, miseruhák
származnak az õ adományából. A Püspök
utca és közelében a Mednyánszky utca az
õ tiszteletére kapta a nevét.

1944-ben lebombázták a szentély bolto-
zatát, amit 1945 februárjában helyreállítot-
tak. Bevakolták úgy ahogy, mész sem volt
elég, silány volt a habarcs. 1958-ban az
egyházközség meghozta a döntést, hogy
kifesteti a templomot. Három Papp neve-
zetû, testvér végezte a munkát: Ferenc, Ist-
ván és László. A korábbi festés inkább kö-
zépkori hangulatú volt, babérlevél koszo-
rúk, fonatok keretezték az íveket, freskók
is voltak a falakon. Nagyon sötét volt a
templombelsõ. A festõk beállványozták
körbe a szentélyt, újravakolták a háború-
ban sérült részt. A falra vetítették diáról a
festendõ képeket, így döntötték el, mi ho-
vá kerüljön, korrigálták festéssel a fal
egyenetlenségeit. Az egyik piktor felraj-
zolta a kontúrokat, ellenõrizték, hogy lent-
rõl jól láthatók, szabályosak legyenek a
motívumok.  Két és fél évig tartott a falak
festése, ami akkor igen modernnek számí-
tott. 1963 áprilisában szentelték fel a meg-
fiatalított templomot. n

Ü

Július végén Csepeli István vendégeként
néhány órát városunkban töltött Dr.
Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fõ-
igazgatója. 

n SZABADOS SÁMUEL

A látogatás szakmai jellegû volt, melyre
néhány munkatársa is elkísérte a fõigazga-
tót. A földvári út hátteréül Csepeli István
Székesfehérváron nyíló kiállítása szolgált,
melynek megnyitására Dr. Kemecsi Lajos
kérték fel. A fõigazgató egyfajta tájékozó-
dásnak, információgyûjtésnek tekintette a
látogatást. Az volt a célja, hogy közelrõl
ismerje meg a népi iparmûvész munkáit.
Látogatást tett a mûhelyében, megtekintet-
te a városban elhelyezett alkotásait. Elis-
meréssel beszélt a városháza dísztermérõl,
mely szerinte az alkotó kiemelkedõ mun-

kája; a magyar népmûvészet klasszikus
motívumai jelennek meg benne.  

A fõigazgató szerint városunk mûvésze
azon generáció tagja, amely a '70-80-as
években kezdte pályafutását. Ez az idõ-
szak szerinte a hazai népi iparmûvészet

virágkora volt. Sok tehetség kezdett al-
kotni, különösen a fiatalok körében lett
népszerû ez a mûvészeti tevékenység.
Napjainkban, a globalizálódó kultúra
idõszakában kevesebben foglalkoznak
ezzel a tevékenységgel. Most is vannak
tehetségek, de az intenzív hatások sok-
szor más irányba terelik munkásságukat.
Örvendetes jelenség viszont, hogy a ma-
gyar népmûvészet bizonyos értékei jelen
vannak az egyetemes kultúrában - mond-
ta Dr. Kemecsi Lajos. A kalocsai hímzés
motívumai, vagy a matyó díszítés elemei
bukkannak fel sportolók, világsztárok ru-
háin, felszerelésein. Lehet, hogy viselõi
nincsenek tisztába eredetükkel, de jelen-
létük a fotókon, a médiában a magyar
kultúra legjobb reklámjai. 

Csepeli István harminc éve már bemu-
tatkozott Székesfehérváron egy kiállítás-
sal. Azóta sok idõ telt el. Az idei tárlatra a
múlt év nyarán kérték fel. Volt ideje felké-
szülni, a kiállított alkotások egyfajta élet-
pálya utat vázolnak fel. n

A Néprajzi Múzeum
fõigazgatója látogatott Dunaföldvárra

Dr. Kemecsi Lajos
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Cantemus siker
Május 24-25-26-án rendezte meg a
Mária Rádió I. Kórusversenyét a gaz-
dagréti Szent Angyalok Templomá-
ban. A Mária Rádió az egyházi kórus-
éneklés inspirálására, színvonalának
emelésére, a szent zene értékeinek
megismertetésére hirdette meg a meg-
mérettetést amatõr énekkarok - temp-
lomi vagy világi kórusok, gregorián
Scholák, iskolai kórusok, és más ének-
lõ közösségek - részére. 

n BALOGH EMESE

Az énekegyüttesek három kategória
közül - gregorián ének, népének és kó-
rusmû - választhattak a jelentkezéskor.
A Cantemus Vegyeskar  a "kórusmû -
kötelezõ mû nélkül"  kategóriában jelez-
te indulási szándékát, és küldte be hang-
anyagát, mely alapján a verseny mûvé-
szeti tanácsa behívta kórusunkat a máju-
si döntõre.

A Gelencsér Irén karnagy vezette
énekegyüttes május 25-én a Szent An-
gyalok Templom altemplomában adta
elõ tízperces mûsorát. Követelmény
volt, hogy a szabadon választott mûvek
eltérõ karakterûek legyenek és különbö-
zõ korokból származzanak. 

A Cantemus Vegyeskar kategóriájá-
ban 22 kórus mérte össze felkészültsé-
gét. A földváriakat a szadai, a gödi és
egy budapesti kórus után a negyedik
helyre rangsorolta a szakmai zsûri;  a
kórus programját az  Ezüst Oklevél mel-
lett különdíjjal is jutalmazták a Gounod
Mise érzékeny elõadásáért. n

Az esemény önmagában meglepõ, de a
hátterét ismerve szép és nemes cseleke-
det hozta össze ezt a nyári Mikulás-ran-
devút. 

n SZABADOS SÁMUEL

Történt vagy 11 éve, hogy városunk szü-
lötte, a jelenleg Budapesten élõ
Jendrolovits Gábor erdélyi útja során elju-
tott Dévára, és meglátogatta a Böjte Csaba
atya által vezetett gyermekotthont. Haza-
térve határozta el,
hogy ezután
évente, Mikulás
környékén ado-
mányokat szállít
majd Dévára, és
kis ünnepség ke-
retei közt adja át
a gyerekeknek.

Azóta kilenc-
szer járt a jóté-
kony Mikulás
Déván. Gábor ak-
ciója lassan or-
szágossá nõtte ki
magát. Duna-
földvári barátai a
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat keretei közt elsõként
csatlakoztak hozzá. Gallai Sándor, Jákli
Viktor, Tóth István, Rivnyák Sándor és
mások többször részt vettek a Mikulás- tú-
rán.

Azóta bõvült a keret, hiszen Paksról,
Szekszárdról, Szentendrérõl, Pilisszent-
keresztrõl és több más településrõl is in-
dultak csomagvivõ Mikulások Erdélybe. 

Jendrolovits Gábor idén elhatározta,
hogy nyáron, Dunaföldváron egy vacsorá-
val egybekötött találkozót szervez, ahova a
meghívja az eddigi Mikulás- túrák résztve-
võit, ezzel köszönve meg nekik önzetlen
munkájukat és segítségüket. Több, mint
negyvenen jelentek meg július 6-án a föld-
vári borlovagrend pincéjében. Nem sok hi-
ányzó akadt, a nyíregyháziak nem tudtak
eljönni a nagy távolság miatt.  Az est szer-
vezésében a helyi Máltai Szeretetszolgálat
nyújtott segítséget. 

Jendrolovits Gábor a köszöntõ után be-
mutatta a túrák résztvevõit, hiszen voltak,
akik nem ismerték egymást. Ezután fel-

elevenítette az elmúlt kilenc év érdeke-
sebb, fontosabb eseményeit, s megkö-
szönte az aktivisták önkéntes munkáját.
Kiemelte a földvári máltai szervezet mun-
kájának jelentõségét, mely átfogja az or-
szágossá nõtt akciót. Hangsúlyozta, hogy
az eltelt évek alatt nagyszerû közösség
alakult ki, s ki-
emelte, hogy az
utak arra is al-
kalmasak, hogy
a résztvevõk
Erdély termé-
szeti és kulturá-
lis értékeivel is
megismerked-
jenek. Befeje-
zésként jelezte,
hogy a mozga-
lom nyitott,
bárki csatlako-
zását, adomá-
nyát szívesen
látják. n

Mikulások találkoztak júliusban
Dunaföldváron
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Az ünnepi könyvhét alkalmából 2013.
június 7-én a Berze- Nagy Ilona Városi
Könyvtárban mutatták be elõször Gutai
István új kötetét. 

n BALOGH EMESE

Gutai István évtizedekkel ezelõtt
Dunaföldváron élt és dolgozott. Paksra
költözése óta sem szakadt el teljesen váro-
sunktól, hiszen többször volt vendége, elõ-
adója a Rátkay László Irodalmi Kávéház-
nak, köteteit szívesen mutatta be a kávéház
tagjainak.

Legújabb könyve az ünnepi könyvhétre
jelent meg. Legfrissebb írásairól, harmadik
önálló kötetérõl a paksi és budapesti be-
mutatót megelõzõen elõször a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban Raffainé

Kókány Judittal beszélgetett a szerzõ. 
Az EB 37-51 címû kiadványban klasszi-

kus valóság- és életnovellákat, szociogra-
fikus írásokat és szatirikus színmûveket,
jeleneteket gyûjtött össze az utóbbi évek
alkotásaiból Gutai István. n

Könyvbemutató a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban

Fafka Borbála és Nagyházi Tamás ki-
magasló versenyeredményeinek elisme-
réseként vehette át a Tolna Megyei Köz-
gyûlés Talentum-díját 2013 júniusában
a szekszárdi Vármegyeházán.

n BALOGH EMESE

A Tolna Megyei Közgyûlés és Szek-
szárd városa által hat éve alapított díjat
minden tanév végén azoknak a diákoknak
és felkészítõiknek ítélik oda, akik megyei
elsõ helyezést érnek el valamilyen megmé-

rettetésen. Fafka Borbála és Nagyházi Ta-
más is már másodszor vehette át ez a jutal-
mat.

Fafka Borbála a Magyar László Gimná-
zium hetedik osztályosa, versmondó- és
nyelvi, szépkiejtési versenyek rendszeres
szereplõje már évek óta.  A 2012-2013-as
tanévben a Tolna Megyei Versmondó Ver-
senyt megnyerte, az Illyés Gyula, illetve a
Weöres Sándor Versmondó Emlékverse-
nyen második helyezett lett, a "Regõsök
húrja" regionális versmondó versenyen tel-

jesítményét különdíj-
jal ismerte el a zsûri.
Viczainé Lajkó Anita
tanárnõ, Bori felké-
szítõje szerint tanít-
ványa higgadt, ala-
pos, biztos tudású
versenyzõ, aki ki-
egyensúlyozott telje-
sítményt mutatott a
megmérettetések so-
rán. Mint mondta, sû-
rû év áll mögöttük,
hiszen egy-egy ver-
seny a gyakorláson,
szereplésen túl sok
adminisztrációval,
utazással jár. Mind-

ezek lebonyolításában nagy segítséget
nyújtott Bori édesanyja, Fafkáné Simon Il-
dikó és a gimnáziumi alapítvány.

Nagyházi Tamás a Beszédes József Ál-
talános Iskola hetedikeseként érte el
eredményeit. Tamás elsõsorban nyelvtani
versenyeken indult - tudtuk meg felkészí-
tõ tanárától, Kõbányainé Szávolovits Ág-
nestõl. Tamás tehetséges és szorgalmas
diák; eredményei mögött nagyon sok
gyakorlás, kitartó munka áll. Megérde-
melten nyerte meg a Lotz János Szöveg-
értési és Helyesírási Verseny megyei
döntõjét, illetve az országos NyelvÉsz le-
velezõs versenyt. n

Talentum-díjas dunaföldváriak

Fafka Borbála Nagyházi Tamás
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A Beszédes József Általános Iskola ta-
nulói rendszeresen vesznek részt verse-
nyeken, helyenként komoly sikereket
érnek el, országos szinten is.  Ezúttal
két diákot mutatunk be, aki nagyon
különbözõeket. Míg egyikük inkább a
versenyzésben jeleskedik, a másikuk
inkább az íróasztalnak dolgozik, egy-
elõre legalábbis. Ki tudja, mi lesz
belõlük…

n BAKSAY ERIKA

Nagyházi Tamás idén a 7. osztályt vé-
gezte. Mindig is jó tanuló volt, kicsi kora
óta rendszeresen járt versenyekre. Az el-
múlt tanévben különösen sok versenyen
ért el komoly eredményeket, ezekrõl szá-
mol most be.

A Bendegúz magyar nyelvi megyei
versenyén elsõ helyezett lettem, így az
országos fordulón is részt vehettem,
amit meg is nyertem. A Simonyi he-
lyesírási versenyen megyei 7. helye-
zést értem el, a Lotz szövegértési ver-
seny megyei fordulóján elsõ, országos
fordulóján 5. lettem. Az Arany János
országos magyarversenyen 5. helye-
zést értem el. 

Ezek szerint a magyar az
erõsséged…
Megy nekem a matematika is, de a ma-

gyar jobban érdekel. A könyvek, regé-
nyek fontosak az életemben, de például
nagyon izgat a földrajz is, szívesen néze-
getek, tanulmányozok térképeket. Sok is-
meretet lehet szerezni a TV-bõl is, ha az
ember olyasmiket néz, de a számítógép
elõtt is sokat ülök, keresgélek, nézelõ-
dök, meg persze játszom is. Inkább a kre-
atív játékokat szeretem, szívesen játszom
a Pandora's Box nevût, és puzzle, minden
mennyiségben. 

Hogyan viszonyulnak a társaid a sike-
reidhez?
Nagyon büszkék rám a társaim és per-

sze a szüleim is. Az osztályfõnököm,
Kõbányainé Ági néni sokat segít abban,
hogy sikeres legyek. 

Mik a terveid az általános iskola el-
végzése után?
Nem tudom, még bármi megeshet.

Egyelõre úgy tûnik, a magyar és a föld-
rajz áll hozzám legközelebb. Majd a
középiskolában eldõl, merre is indul-
jak.

*    *    *
Kiss Ibolya, aki ugyanabba az osztály-

ba jár, más alkat. Kisiskolás kora óta is-
merem, kissé elgondolkodó, mély érzésû,
jólelkû gyerek. Sosem felejtem el, mikor
fölöslegessé vált csontijaimat, melyek
egy horgászás után maradtak meg, meg-
mentette. A korántsem bájos kis állatok-
nak gondosan ideális élõhelyet keresett
(egy kukában), hogy megnyugtatóan ren-
dezze sorsukat.

Nem vagyok rossz tanuló, de a ver-
senyzés nem az én világom. Inkább
szemlélõdöm, és aztán versben, rajzban
fejezem ki az érzéseimet. Fontos nekem,
hogy leírjam, mi jár a fejemben, nem is
azért, hogy ezt mások olvassák, hanem
csak úgy, magamnak. Olvasok, ha nem is
sokat, de, ha valami igazán érdekel, azt
nem tudom letenni. Nem csak a versírás,
a versmondás is érdekel, az iskolai vers-
mondó versenyen szívesen mondok ver-
seket, akár a sajátjaimat is. Gyerekko-
romban sok szép élményem volt
Nagyvenyiben, ahol lakom. Többek kö-
zött ezeket az élményeimet szoktam
megírni.

És mi leszel, ha nagy leszel? Talán
költõ? Író?
Azt azért nem hiszem, de ki tudja…

Ami most a fejemben jár, hogy rendõr le-
szek. De ettõl írni még lehet…

Végezetül álljon itt egy vers, Kiss Ibo-
lyától, persze egy nagyvenyimi emlék.

Kiss Ibolya

Fiatal álomkép a
gyönyörbe mártva

Sok-sok évvel ezelõtt, pont
két éves vagyok,
és a venyimi fenyõerdõben
vígan játszadozok.

Szaladgálok a tûlevelek között
fel és alá,
közben érzem a fenyõk
mámorító illatát.

Lám, pedig az idõ
gyorsan elszalad,
s elhozza neked,
a legszebb álmokat.

A sötét fenyõk között
sétálva,
sietek haza a mamámék
házába.

Az ég pirosas narancssárga
ruhába öltözött,
s a gyönyörûség a szívembe
költözött.

Viszont leveszem a szemem
az ég tetejérõl,
majd újra felpillantok a
sötét fák tövétõl.

Fölnézek egyenest a fák
tetejére,
s látom, hogy az ég vérvörös napkoronát
emelt fejükre.

A szívem eközben
megigézõdött,
mert csodát látott
a sok fa között.

Szinte megérintett eme
csodás táj,
és úgy szólt hozzám,mint
igaz vallomás.

Míg sötét nem lett,
addig ott álltam,
aztán nagy nehezen,
de hazataláltam.

S aznap este,
mikor lefeküdtem az ágyba,
úgy éreztem,
hogy enyém a világ legszebb csodája.

Tehetséges gyerekek
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A Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) keretében sikeresen
pályázott tavaly a városi mûvelõdési
központ. A pályázaton, amelyet közmû-
velõdési intézmények számára írtak ki,
15 millió forintot nyertek.

n SZIEGL ERIKA

A pályázat négy különbözõ tevékenysé-
ge szakkörök formájában valósul meg két
év alatt. A kézmûves-, grafika-, színjátszó-
és elektronikus sajtó szakkörök elsõsorban
a mûvelõdési ház falai között tevékeny-
kednek, de a színvonalas munkához elen-
gedhetetlenek a külsõ helyszínek is.

A pályázati kiírás egyik alapfeltétele
volt, hogy legyenek bármennyire különbö-
zõek a tevékenységi formák, azoknak egy
- lehetõleg helyi - témát kell feldolgozni-
uk. Adta magát a helyi legenda, így lett a
pályázat címe és témája a Miért fekete a
földvári kötény? 

A történetet 10-18 év közötti fiatalok
dolgozzák fel a négy szakkörben érdeklõ-
dési körüknek megfelelõen. A munka 2012
novemberében indult és 2014 nyarán ér
majd véget. Mindegyik szakkörben elõ-
ször az elméleti alapfogalmakkal ismer-
kednek a diákok, azután a tanultakat átül-
tetik a gyakorlatba és az éves munka egy-
hetes táborral zárul. 

Július elején meg is telt a várudvar diá-
kokkal, hogy az egész évben tanultakat fel-
használva létrehozzák azt a produkciót,
amely bemutatja, hogy miért is fekete a
dunaföldvári kötény. A kézmûves- és gra-
fikustábor kiállítással, a színjátszók egy
színdarabbal, az elektronikus sajtószakkör
pedig az egyhetes tábori tevékenységrõl
készült filmmel zárta az elsõ évadot.

Õsszel újra indul a négy szakkör, me-
lyekbe a mûvelõdési központ várja a je-
lentkezõket. n

TÁMOP-os táborok Szécsi András halálára
Egy kis Tisza-közeli fa-

lutól, Tarnaszentmiklóstól
a hatvani Bajza József
Gimnáziumon át a buda-
pesti ELTÉ-n keresztül, rö-
vid Esztergomban töltött
tanítási idõszak után a vég-
leges dunaföldvári megte-
lepedésig vitt Szécsi And-
rás életútja. 

Dunaföldváron a Magyar
László Gimnáziumot alapítók másfél évtizede utá-
ni nagy tanárgeneráció kiemelkedõ tagja volt 35
éven át. Õ volt a Szécsi tanár úr, sõt Szécsi Tanár
Úr, sõt pályája hosszú korszakában a diákok szá-
mára a Mester.

A matematika és a fizika ismereteinek elkötele-
zett átadójául szegõdött. Türelmének, az össze-
függéseket megértetõ sajátos humorának, mód-
szertani felkészültségének köszönhetõen felada-
tok, képletek ezreit hozta közelebb a nappalis és
levelezõs tanulókhoz. Mindkét tagozaton többszö-
rös osztályfõnök is volt.

Szécsi Tanár Úr és az átgondoltság, kiszámítha-
tóság, megfontoltság, jóindulat - legyen az akár
szaktárgyi feladat, akár nevelési helyzet - össze-
tartoztak. 

A tanórák ezrei, a továbbtanulók útjának egyen-
getése, a feleltetések, dolgozatok tömege, az isko-
lai feladatok sora - szokásos tanári feladat. Ám a
Tanár Úr vérbeli pedagógus volt, már a folyosói
sétája is sokat szelídített a szünetet oldottan töltõ
ifjakon. Ezzel együtt arcán mindig ott volt egy
halk alapmosoly, akár kolléga, akár diák jött vele
szembe. Ez a mosoly, ha kellett, elvárássá, szigor-
rá tudott válni, ha kellett, dicséretté tudott neme-
sedni a tanulók számára.

Szécsi András, Bandi a tanári szoba csöndes
szemlélõdõje volt az órák közötti szünetekben.
Naplót írt, készülõdött, kávét ivott, elszívott egy
cigarettát… Ám felejthetetlen, hogy évente pár-
szor - mint a csendes emberek általában - a mások,
ritkán a saját tanórai anekdotáin könnyekig tudott
kacagni. Aztán, szemeit törölgetve körülnézett,
hogy õ ennyire nevetett…?!

Jó volt a Mesterrel találkozni, jó volt tanítvá-
nyának, kollégájának lenni. Jó volt látni, hogy
férjként, családapaként is példaértékû életet él.

Mennyi feladat, egyenlet megoldását kutatta!
Szécsi András Tanár Úr - az egyenletnek immár

csak egyetlen megoldása maradt számunkra, kol-
légák, tanítványok, tisztelõk számára: az emléke-
zés.

A Magyar László Gimnázium közössége
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Negyvenegy településen segíti elõ a térségfejlesztést, az élet-
minõség emelését, továbbá a munkahelyteremtést a Jövõnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Az alapító MVM
Paksi Atomerõmû Zrt. évi 500 millió forintot bocsát az
alapítvány rendelkezésére a fenti célok megvalósítására. Az
atomerõmû jóvoltából az érintett térségben, azaz a létesít-
mény környezetében fekvõ települések páratlan lehetõséghez
jutnak évrõl évre.

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. közel négy évtizede van jelen
a Paks-Kalocsa-Szekszárd centrumok által meghatározott
területen, mint a térség legnagyobb beruházója, gazdasági vál-
lalkozása és munkáltatója. Emellett felelõsséget érez
környezetéért, annak állapotáért, az ott élõk életminõségéért, a
térség fejlõdéséért, jövõjéért. Ennek szellemében egyre szélesebb
körû támogató tevékenységet folytat. Az elmúlt évek eredményes
megoldásait megtartva 2011-ben határozta el egy közhasznú
alapítvány létrehozását, amellyel koncentráltabb, még jobban
átlátható, kézben tartható támogatási rendszert indított el. Az így
létrejött Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a
kedvezményezett területeken megvalósuló széleskörû fejlesztés.
Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szek-
szárdi kistérség északi része, összesen 41 település alkotja. 

Az alapítvány évente két alkalommal hirdet pályázatot negyed-
negyedmilliárd forintos keret fölött diszponálva. Az idei elsõ
pályázati körben 31 igény érkezett, 318.703.301 forint összérték-
ben. A szakértõk bevonásával született döntés eredményeként 26
nyertes osztozik a több mint 243 millió forintos támogatási össze-
gen. Ez a forrás a kedvezményezett térségekben közvetve mint-
egy 632 millió forint további fejlesztést generál. 

Sok település több, évek óta húzódó problémát zárhat le, s
valósíthat meg olyan elképzeléseket, amelyekre saját erõbõl nem
volna módja. Ebben még nagyobb segítséget jelent az, hogy a
kuratórium, látva az önkormányzatok nehéz helyzetét, lehetõvé
tette, hogy a kistelepülések - legfeljebb ötmillió forint beruházási
összegig - 95 százalékos támogatást kapjanak. A módosítás sok
igényt generált, a pályázatok közül tíz tartozott ebbe a kategóriá-
ba. A települések intézményeik - iskolák, óvodák, közösségi
konyhák, egészségügyi létesítmények - fejlesztésére kértek és
kaptak forrást.

A kevesebb, mint ötszáz lelkes Bikácson helyi termékek piacát
szeretnék kialakítani. Sárszentlõrinc önkormányzata a közigaz-
gatásilag hozzá tartozó Uzdon fekvõ Fördõs-kúria épületét kíván-
ja felújítani, szálláshellyé alakítani, ahol elsõ sorban a község
gazdag irodalmi hagyatékával ismerkedõ, Petõfi, Illyés és Lázár
Ervin szellemi örökségét kutató diákcsoportokat fogadnának.
Homokmégy önkormányzata a projekt keretében a település
egyetlen óvodájának udvarára kültéri játszóeszközöket telepít,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatással az
alsóvárosi temetõ bõvítési munkáit kezdi meg tereprendezéssel.
Sikerrel pályázott Paks Város Önkormányzata, s nyert a város a
közvilágításának korszerûsítéséhez önerõ-támogatást. Szintén
önerõ-kiegészítésre pályázott Dusnok, ahol belterületi utak

felújítását tervezik. 
A pályázati és elszámolási feltételeken idén is módosított a

kuratórium annak érdekében, hogy a lehetõ leghatékonyabban
használják fel az atomerõmû által rendelkezésre bocsátott forrá-
sokat. A második fordulóban beérkezett igényekrõl októberben
dönt az alapítvány szakértõk véleményét figyelembe véve, egzakt
döntési mechanizmus keretében.

A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapc-
solódó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu
oldalon.

Fókuszban a térségfejlesztés 
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.: felelõsségteljes partner
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Július 15-tõl 22-ig Fafkáné Simon Ildi-
kó vezetésével rendezte meg a mûvelõ-
dési központ népszerû történelmi tábo-
rát. 

n SZIEGL ERIKA

A kuruc-, török-, római kor után idén a
honfoglalás korát járták körbe a táboro-
zók. 

Ezek a táborok nem véletlenül anyagigé-
nyesek, hiszen a régvolt idõk hangulatát a jel-
lemzõ ruházat és tárgyak elkészítése nélkül
nehéz megidézni. Az idei tábor fõ attrakciója
a korabeli jurta volt, amit a baracsi önkor-
mányzat bocsátott a gyerekek rendelkezésére.

A diákok hallgattak elõadásokat és néztek
filmeket a honfoglalás koráról, készítettek
korabeli tárgyakat és viseleteket, íjászkodtak

és hajítottak kelevézt, birkóztak a kor szoká-
sai szerint, rituális szertartásokat végeztek a
jurtában, és persze kísérték mindezeket a na-
gyon is mai tevékenységek: a strandolás, a
grillezés. 

A szervezõ köszönetet mond Baracs köz-
ség polgármesterének, Pataki Lászlónak, az
Ihász Pékségnek, a Vár Étteremnek, a mû-
velõdési ház dolgozóinak, Hegedûsné Kato-
na Klárának, Varró Katalinnak és a
Dunaföldvári Íjász Klub képviselõinek,
Tóth Istvánnak és Puskás Zsoltnak. n

Történelmi tábor a várudvaron

Július elsõ hetében a jezsuita rend ifjú-
sági szervezete szervezésében elõször
tartottak szentjánosbogár tábort váro-
sunkban.

n BALOGH EMESE

A helyi szervezõ, Szabó Ágnes két éve
vett részt senior szentjánosbogár táborban,
s akkor fogalmazódott meg benne a gon-
dolat, hogy a földváriakat is megismertes-
se ezzel a szervezéssel. Kezdeményezésé-
ben partnerekre talált, Petkó Tamás plébá-
nos, a városvezetõk, az intézmények irá-
nyítói mellett az egyházközség tagjai is
mellé álltak: vállalták a száz gyermek szá-
mára a szállás és az ellátás biztosítását. 

A hatnapos országos rendezvényre többek
között Pilisvörösvárról, Válról, Budapestrõl,
Újkígyósról érkeztek a gyermekek, akiket
családoknál szállásoltak el; a családok bizto-
sították a számukra a reggelit és a vacsorát
is. A hat nap programjáról a tábor központi

vezetõi  gondoskodtak. A száz gyermek na-
pirendje reggel közös imával indult, majd
délelõtt kiscsoportos foglalkozások zajlot-
tak, melyeken egy-egy adott témát - hit, ön-
ismeret, tolerancia, család, társas kapcsola-
tok - játékosan feldolgozva jártak körül a
gyerekek. Az ebéd utáni sziesztát követõen
a délutánok a szórakozás jegyében teltek. A
kirándulások során a táborozók megismer-
kedtek városunk nevezetességeivel, részt
vettek akadályversenyen, sportversenyeken,
vetélkedõkön is.

A szentjánosbogár tábor megfogalma-
zott célja volt az is, hogy Dunaföldvár la-
kóit bevonják a táborozók életébe. Ezért a
gyerekek párokban missziót is folytattak:
missziós leveleket vittek a földváriaknak,
melyben közös szentmisére invitálták
õket. n

Szentjánosbogár tábor Dunaföldváron

A Magyar Vöröskereszt dunaföldvári
szervezete több, mint három évtizede
szervez nyaranta tábort a véradók, illet-
ve a vöröskeresztesek gyermekei számá-
ra. Az idei nyáron sérült gyerekek és
idõs emberek táboroztatására is vállal-
koztak a helyi tagok.

n BALOGH EMESE

Július második hetében 47 gyermeket,
felnõttet láttak vendégül a helyi vöröske-
resztesek a Duna-parton lévõ diáktábor-
ban. A természeti viszonyok az elsõ na-
pokban megnehezítették a táborozók éle-
tét, hiszen a szúnyoginvázió miatt estére
haza kellett költöztetni a gyerekeket. Két
otthontöltött éjszaka után, a rovarok irtását
követõen, válhatott bentlakásossá a tábor,

melynek költségeit a Kennedy Alapítvány
támogatásából és a befizetett önköltségbõl
finanszíroztak a szervezõk. 

A játék, kikapcsolódás mellett gazdag
programkínálat várta a táborlakókat. Ta-
nultak az egészségvédelemrõl, az egészség
megõrzésének fontosságáról, a dunaföld-
vári mentõsök elsõsegélynyújtó foglalko-
zást tartottak a számukra, Dr. Jancsó Er-
zsébet pedig a gyermekbetegségek bemu-

tatása mellett a vízi balesetek ellátásáról
tartott foglalkozást. De volt szem- és meri-
dián-torna és a házi betegellátással is meg-
ismerkedtek a gyerekek, akiknek még arra
is jutott idejük, hogy mûsorral kedvesked-
jenek a táborszervezõknek, az árvízi véde-
kezésben dolgozóknak, illetve az idõs ven-
dégeknek. 

A tábor egy balatoni kirándulással zá-
rult: 85 fõ, a gyermekek és családtagjaik,
töltött egy kellemes napot a sóstói stran-
don. n

Tábor a vöröskeresztesek
szervezésében
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Negyven 10-11 éves gyerekkel indultunk
négyen felnõttek, meg mérhetetlen
mennyiségû csomag. Induláskor szülõk
- ha nem is nyolcvan, de hatvan -, búcsú
puszik, intelmek, ahogy kell. Nem keve-
sen sosem voltak még egy hétig távol a
szüleiktõl. Nem baj, mindent el kell egy-
szer kezdeni…

n BAKSAY ERIKA

Az utazás vidám. A busz remek, hûvös
van, kényelem, mindenki tele várakozás-
sal. Mi, tanarak viccelõdünk, a kisdedek
bámészkodnak, úgy 70 %-uk a mobilját
nyomkodja, na, majd a Balatonon leszok-
tatjuk õket róla…

Érkezés. Zánka, mint egy város, az is,
jókora, mint utóbb kiderül, azon a héten
3000 ember tartózkodik ott, ebbõl 1000
Erzsébet táboros, ami remek találmány, ol-
csó, és rengeteget nyújt. 

Mondjuk az elhelyezés szinte spártai,
már abban az értelemben, hogy alig külön-
bözik a 70-es évekétõl. A nyári táborépü-
letek felújítatlan részében kapunk helyet,
bocs, de a felújított már megtelt, viszont
kárpótlásul mozi, egy hajókirándulás és
egy hétig ingyencsúszda. Gyorsan kiderül,
hogy ezzel jártunk csak igazán jól, a szép,
új nyílászárók, a saját fürdõszoba feleany-
nyit sem ér, mint a folyosónkénti közös
fürdõ, ami számtalan móka és viháncolás
színtere. Nem ellenõrizzük ugyan, ki für-
dik igazán, és ki csak szórakozik az örökös
mászkálással, de, ha egyesek annyit füröd-
tek, mint ahányszor a helyiségben megfor-
dultak, hát elkopott a bõrük… Szóval nagy
buli ez, jobb, mint bármi…

A rengeteg cucc beömlik a szobákba,
ágynemûhúzás (egyesek még sosem tettek
ilyet), némelyek használják a szekrénye-
ket, mások bõröndbõl élnek. Nem gond,
bármelyik variáció belefér.

Az elsõ ebéd… fura, igazi ételgyár. Be-
osztás van, idõpontra megyünk, bár, mint
kiderül, rajtunk kívül mindenki rugalma-
san kezeli az idõpontot, hadd ne mondjam,
önkényesen. Ezért kilométeres sorok, de
belefér, annyira érdekes, hogy más. Önki-
szolgáló rendszer, ez a gyerekeknek tet-
szik, sõt, meglepõ módon a kaja is megfe-
lel, holott az egészséges táplálkozás nem
tûnik fõ szempontnak, de, mint tudjuk, az
egészségtelen dolgok mindig nagyon
jók…

A reggeliért sétálni kell, nem is keveset.
Az ebédért új séta, a vacsi megint, plusz-
ban pedig mindig adnak egy rakás elõre
csomagolt dolgot, sajtot, lekvárt, péksüte-
ményt, konzervet, meg egy zsák zsömlét
tízóraira, uzsonnára, sõt pótvacsorára is.
Úgy tûnik, folyton eszünk. Még este 10-
kor is mindig akad 20-25 gyerek, aki le-
nyom egy kis ezt-azt a szálláson levõ kö-
zös hûtõbõl. 

A fogyasztás tehát igen nagy, és akkor
még nem beszéltünk a strand nyújtotta le-
hetõségekrõl. Az otthonról hozott zseb-
pénzek hamarosan fagyivá, lángossá, ham-
burgerré, jégkásává és mindenféle nya-
lánksággá válnak, gyanítom, többen fel-
szedtek pár kilót…

Pedig van sport bõven: a strand élénk
malacvágtában fél óra. Napi két strando-
lással számítva két óra gyaloglás a tûzõ na-
pon, plusz ugye a vándorlások az ebédlõ-

be, napjában háromszor. A hét alatt legtöb-
bet használt mondat: "szedd a lábad, ne
maradj le". A tanarak lihegnek, a gyerek-
nép lazán veszi, valahogy õk sosem fárad-
tak, plusz a sok mászkálás kiváló alkalom
arra, hogy ezerféle történettel traktáljanak
minket, meg persze egymást is. Érdekes ez
a sok séta… lehetne akár utálni is, mégis
jó. Érdemes megfigyelni, hogyan rende-
zõdnek át a kapcsolatok egy hét alatt. Ele-
inte A és B osztály nagyjából egynemûen
közlekedik. Két nap után az osztályok ösz-
szekeverednek, olyan emberek mennek
egymás mellett, akik négy évig sosem,
olyanok játszanak egymással, akik eddig
még véletlenül sem, és persze sok a beszél-
getés, amibõl, úgy tûnik, otthon nem jut
ennyi. 

És hát a strand… az egyszerûen remek.
A Balaton isteni, rengeteget vagyunk a
vízben, játék, csúszdázás, egyesek hat-
százhuszonötször állnak kézen, orrukon,
szájukon dõl a víz, de sosem elég. És lab-
dázás, fiú-lány ellen, az osztályok rég ösz-
szekeveredtek, nincs A és B, a kisszámú
harmadikos is tökéletesen asszimilálódik.
A kicsiket felkarolják, a nagyok között el-
kezdõdik némi közeledés a nemek között,
mintha kis vonzalmak ébrednének, érde-
kes látni a változást, ahogy a lazább hely-
zet kihozza a kiskamaszt. 

Tanár és diák között is más a viszony. A
hivatalos máz lepereg, a strand, nyaralás
egyenlõvé tesz, itt mindenki egy gatyában
éli az életét. Elõször látnak minket ágyból
kikászálódva reggel, vagy hason csúszva a
vízben, vagy úgy egyáltalán, egy másfajta
helyzetben másképp viselkedni.

Mi, tanarak is jól szórakozunk. Munka
ez, szögezzük le, nem is kevés munka, ki-
merítõ, a maga módján, ám mégis nagyon
szórakoztató, fegyelem van, de, csak
amennyire kell. Nincs szoros emberfogás,
nem fontos egy csomó dolog, ami az isko-
lában annyira… Nem forszírozzuk a sze-
mélyes dolgok ellenõrzését, nincs bugyi-
vizit, egyesek egy rövidgatyában meg egy
pólóban viszik végig a hetet, de ez sem
súlyponti kérdés. No, igen, takarodó, az
van, de, hogy a kisdedek esetleg hajnalig
sutyorognak a szobában, az az õ dolguk.
Mondjuk, ez a játék két napig megy, aztán
még a legelvetemültebbek is kidõlnek, kis
zombikként kóvályognak nap közben, és
maguktól rájönnek: aludni azért kell. Ájult
csendes pihenõk, a nyugalom órái a gyere-
keknek is, nekünk is, a gazdag ingerforrás
rövid kikapcsolása.

Zánka, 2013. július

Ü
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fenntartható, környezetbarát, vegy-
szerekben szegényebb, helyi fajtákkal,
felhasznált csapadékvízzel, komposz-
tálással és éneklõ madarakkal

4. lépés: Megújuló források
a természetbõl

Ne menjen a csatornába a csapa-
dékvíz!

Az elmúlt idõszak bebizonyította,
hogy itt az ideje felkészülni arra, hogy
a csapadék Magyarország területén is
egyre inkább szakaszosan érkezik majd
- egyszerre sok esõ is esik, aztán akár
hosszabb, aszályos idõszak is követ-
kezhet. Ez az egyenetlen eloszlás több
gondot is okoz a kerttulajdonosoknak.
A megye területén található dombos-
völgyes tájakon hamar lezúdul a nagy
esõ, és ahelyett, hogy átitatná a talajt
megfelelõ mennyiségû vizet biztosítva
a növényeknek, inkább az értékes ter-
mõréteget viszi magával. A száraz idõ-
szakokban pedig a kiszáradás fenyege-
ti gondosan ápolt növényeinket.

Kézenfekvõ megoldást az esõvíz

gyûjtése és öntözésre felhasználása je-
lenthet a problémára. Tudta, hogy egy
100 m2-es tetõrõl évente akár 50-60 m3

esõvíz is összegyûjthetõ? A gyûjtés in-
dulhat a legegyszerûbb változattól: a
csatornanyílás alá tett hordótól az ösz-
szetettebb, nagy tartályt, búvárszivaty-
tyút tartalmazó rendszerig. 

Semmiképpen ne feledkezzünk meg
a talaj védelmérõl sem: az átgondoltan,
szakszerûen kialakított árkok megállít-
hatják az eróziót, ahogy a rézsûfogó
növények telepítése is jó megoldás le-
het a csúszás megfogására. Ezek mel-
lett a vízelvezetõ árkok tisztán tartása
is fontos tényezõje területeink védel-
mének, hiszen egy nagyobb zivatar
akár ki is önthet a szeméttel és mással
megtelt árkokból.

Napfény, szél és a többi megújulók
A lakóépületekben egyre inkább el-

terjed a megújuló energiák használata,
de hogyan integrálhatnánk ezt a kisker-
tekbe? A napenergia legegyszerûbb
felhasználási módja a feketére festett

hordó, amelybõl zuhanyozáshoz vagy
más tevékenységekhez meleg víz nyer-
hetõ. Ennél már sokkal összetettebb a
tanyaépületre vagy a kertbe, állványra
telepített napkollektor, amely akár me-
leg vizet, akár elektromos energiát is
termelhet - ez utóbbi a csapadékvíz ki-
öntözéséhez esetleg szükséges szivaty-
tyút is mûködtetheti. Szintén telepíthe-
tünk szélkereket, amely ugyancsak
elektromos energiával láthat el minket.

További információk a komposztá-
lásról és a projektrõl: kiskert.szek-
szarditermek.hu, facebook.com/kiskert

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

projekt

És hát a rengeteg program… Kicsit
sok is, elsõ látásra, súlyozunk: a didaktiku-
sabbnak tûnõ programokat elkerüljük, a
bulisabbakat meglátogatjuk. Ezen a téren
szerencsére teljes a szabadság. Ha aka-
runk, vetélkedünk, ha akarunk, strando-
lunk. És megtaláljuk a kellõ arányt. Éjsza-
kai bátorságpróba jöhet, naná, zseblám-
pákkal imbolygunk a nagy magyar éjsza-
kában, a próba maga nem nagy cucc, de az
imbolygás… Mobil kalandpark jöhet,
csúszni-mászni, lógni, marháskodni az
akadályok között remek, még 40 fokban is;
sport az jöhet, minden mennyiségben, a fo-
cisták bárkivel hajlandóak focizni, alkalmi
felnõtt csapattal is, ebbõl új ismeretségek
szövõdnek, és jöhet a sok meccs, sportve-
télkedõ a strandon. A mi lányaink (és
utóbb fiaink is) képezik a minden napos
vízi aerobic törzsgárdáját. Esti diszkókon a
színpadon, az elsõ sorban buliznak úgy,
mintha erre születtek volna. Feltûnik egy-
két igazi partiarc, a táncparkett ördögei,
ájulásig táncolnak, nemtõl függetlenül. 

Az ajándék mozi alternatív program, a
fél csapat inkább pihenésnek szánja az in-
gerek tengerében, jól is esik, tényleg. Az
ajándék hajóút az ezeréves sétahajón (kö-
lyök koromban én is hajókáztam rajta)
egyeseknek igazi bátorságpróba. A kisgye-
rek a tömeggel felsodródik, már távol va-
gyunk a parttól, mikor kiderül, fél a hajó-
zástól, kiveri a víz, hányingere van. Vá-
lasztás nincs, kiszállhatsz, mondjuk, ez
meggyõzi, az út végére igazi tengeri med-
ve, utóbb hajós lesz belõle. Jó ez, átesik a
tûzkeresztségen. 

És hát ezek csak a programok. A lényeg
maga az élet, ami zajlik. Közös hálók, kö-
zös zuhany, némely luxusok teljes hiánya,
ami úgy tûnik, jól jön néha. Nincs számí-
tógép, a mobiltelefont direkt korlátozzuk,
nem fontos most ez, nincs szülõi felügye-
let, szigorú napirend, apróságokért nem
nyaggatja senki a gyereket. Van benne
önállóság, van benne szabadság. 

Már magában izgalmas a pénzt önál-
lóan kezelni, rendelkezni akár több ezer

forint felett, aminek elõnye is, hátránya
is megmutatkozik. Vannak sóher spóro-
lósak és gátlástalan költekezõk. Egye-
sek az elsõ napon nyakára hágtak a pén-
züknek, kéjes gyönyörûséggel pacsáltak
a jóban, igaz, nem is nyafogtak utána,
hogy elfogyott. Mások beosztással él-
tek, terveztek, számoltak, de mindenki
megtapasztalhatta, felelõsség ez is, le-
hetõség, amivel élni lehet, de nem esz-
telenül.

Barnán, fáradtan, de vigyorogva tér-
tünk haza. A nyaralást egyesek életük
legnagyobb élményének nevezték (még
szerencse, hogy az életnek az elején járva
még bõven lesz mód megfejelni ezt), de
azért láthatóan mindenki nagyon örült a
szülei látványának. Remekbe szabott,
szebbnél szebb balatoni giccsek kerültek
elõ, ajándékul, aminek persze minden
szülõ nagyon örült, de leginkább annak,
hogy épen, egészségesen, és láthatóan
roppant elégedetten látta viszont szeretett
gyermekét… n

Ü

Okos kert lépésrõl-lépésre
Legyen idén okos kertünk!



21.

Talál-kozás…
Aki keres, az talál… kozik.

n SIMON ISTVÁN

Ha Jézus szavának engedve keresünk, ke-
ressük egymást, akkor találkozhatunk egy-
mással. Minden találkozásban találhatunk
valamit - a szó etimológiája is errõl árulko-
dik -, ami minket és másokat is meggazda-
gít. Mindnyájan szántóföldbe rejtett kincsek
vagyunk, s amikor találkozunk, jó esetben
erre a kincsre is rátalálhatunk.

Minden "Csillagpont", így a mezõtúri is a
találkozások kavalkádja volt, melyben majd
4000 ifjú kereste magában és másokban a
kincset, ezt kérdezvén: ki vagyok én?
Ugyanis a keresõ ember kérdez, a kérdezõ
meg keres, és jó esetben talál is magában és
másokban feleletet a kérdéseire. A Csillag-
pont olyan találkozóhely, ahol önmagával
találkozhat, vagyis önmagára találhat az em-
ber. "Mert hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg arcodat" (J.A.).
Ily módon az identitás-keresés nem magán-
ügy, vagy valami zugolyában lett dolog, ha-
nem nagyon is közügy, hiszen csak közös-
ségben történhet.

Kinek mondanak engem az emberek, s ki-

nek mondotok ti - kérdezi Krisztus
Péteréket, mert érdekli mások véleménye is.
Nem mindegy, hogy mit mondanak rólunk,
vagy mit mondunk másokról, vagyis észre
vesszük-e a bennük rejlõ kincset. Aki valaha
is találkozott Jézussal, az az Isten kincsére és
a magáéra is rátalálhatott, és a korábbi, kis-
sé kétes gazdagságával szakíthatott. (lásd:
Máté, Zákeus és a többiek). Mindez a ke-
gyelem csodája volt, melyben a szántóföld-
be rejtett kincs láthatóvá, sõt tapinthatóvá
vált Jézusban, és a vele találkozókban.

Jézus ma is megosztja velünk a benne rej-
lõ kincset, az Isten irgalmasságát, hogy
megláttassa a magunk kincsét, amelyet a lel-
künk mélyén hordozunk, s amelyrõl talán
nem is tudunk. Ez a kincs nem más, mint a
"Fiúság", vagyis az abszolút Szeretetben
gyökerezõ önfeledt gyermeki létezés, a tel-
jes odaadás, és befogadás átélése, önma-
gunk boldog igenlése. ("Ez az én szeretett fi-
am, akiben gyönyörködöm.") Amennyire a
tékozló vagy elveszett fiút várta az apja,
annyira vagy még jobban vár minket a mi
mennyei Atyánk, hogy elmondhassa ne-
künk, kik vagyunk, hová tartozunk.

Hiszem, hogy fáj, kimondhatatlanul fáj
neki minden elmaradt találkozás, hiábavaló
várakozás. Ezt egy saját élmény mondatja,

vagy íratja most velem, amelyet éppen a
Csillagponton kellett átélnem, ahol jóma-
gam is jelen voltam. Az elsõ este (kedd) kis-
sé fáradtan bóklásztam a programok között,
majd lepihentem. Csak késõbb tudtam meg,
hogy ez idõ tájt Marci fiam valamelyik ká-
vézóban éppen föllépett ("Két nyakas, ma-
gyar kálvinista… Apa, fiú: egy Igen s egy
Nem," (Ady) jócskán elkerülték egymást).
Azóta is sajog a szívem, ha arra gondolok,
hogy karnyújtásnyira voltunk egymástól, s
mégsem találkoztunk. Milyen jó lett volna
õt látni és hallani a Café Island-ben, ahol egy
költõtársával a verseit mondta. Bizonyára
ezt gondoltam volna én is magamban, és ta-
lán a mellettem lévõnek odasúgtam volna:
"ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörkö-
döm". A hiányos kommunikáció okozta ezt
a fájdalmas félreértést közöttünk. Még most
is bánt a dolog, bár arra gondolok, talán
azért is történt ez, hogy végre megértsem,
nemcsak egy apának, de az Atyának is sajog
a szíve, ha nem találkozhat az õ szeretett
gyermekeivel, pedig csak karnyújtásnyira
vannak tõle, hogy elmondhassa nekik: Te
vagy az én szeretett fiam, vagy leányom,
akiben gyönyörködöm. 

Kedves olvasó, remélem, nálad nem hiá-
nyos az a bizonyos kommunikáció. n

"ahol könyveket égetnek el, ott végül

embereket is meg fognak égetni."

Heinrich Heine 1820

Szomorú évforduló: nyolcvan éve, 1933.
május 10-én könyveket égettek Berlinben.
Az emberiség történetében nem az elsõ
eset volt könyvek, könyvtárak megsemmi-
sítése; az ókortól napjainkig megtörtént és
megtörténik.  A diktatúrák sajátossága ez,
melyek megkísérlik gátolni a szellem, a
gondolatok szabad áramlását. 

Hitlert 1933 januárjában választották
kancellárrá. Az új rezsim képviselõi azon-
nal harcot hirdetettek a "némettelen szel-
lem" ellen, frontbizottságokat hoztak létre,
felszólították az ifjúságot, hogy gyûjtsék
össze a "dekadens, immorális" mûveket.
Képzõmûvészeti tárlatot rendeztek az "el-
fajzott" mûvészet darabjaiból. A náci párt
vezérkara ott röhögött a kor legnagyobb
alkotóinak munkái elõtt. Betiltották Picas-
so, Monet… munkáit, a modern zenét, a
jazzt.  A  legkiválóbb mûvészek, tudósok,

gondolkodók hagyták el Németországot.
Május 10-én hatalmas tömeg gyûlt össze

Berlinben az Opera téren. Lelkesítõ beszé-
det Goebbels propagandaminiszter tartott.
Miközben égett a 20-25 ezer könyvbõl ál-
ló máglya - többek között Bertold Brecht,
Ernst Hemingway, Heinrich Heine, E.
Maria Remarque, Heinrich Mann, Albert
Einstein, Sigmund Freud,
Franz Kafka munkái -, a
közönséget az SS zene-
kara és  kórus lelkesítette.
A rendezvényt a rádió
egyenes adásban közvetí-
tette. 

Sajnos a példa nálunk
is követõkre talált. 1944
júniusában Kolosváry -
Borcsa Mihály, a sajtó-
ügyek kormánybiztosa
büszkén vállalta a könyv-
égetõ dicstelen szerepét.
Kétvagonnyi könyvet vit-
tek zúzdába. Megsemmi-

sítették Balázs Béla, Bródy Sándor, Faludi
György, Germanus Gyula, Gyergyai Al-
bert, Ignotus Pál, Jászi Oszkár, Radnóti
Miklós, Szerb Antal, Molnár Ferenc és
még nagyon sok alkotó munkáit.

A folytatás: felépültek a koncentrációs
táborok. Magyarországról 1944. május 15-
e és július 9-e között a vidéki zsidóságot,
430 ezer embert, köztük Dunaföldvár zsi-
dó polgárait is, elszállították vagonokba
zárva Auschwitz- Birkenauba… n

Könyvégetés
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Nagyszerû sikereket értek el a földvári
kick- boxosok az év eddigi idõszakában.
A tavaszi elõszállási gála inkább bemu-
tató, népszerûsítõ jellegû volt, ezután vi-
szont rangos versenyeken kellett helyt
állniuk a versenyzõknek. 

n SZABADOS SÁMUEL

Az elsõ sikert az ausztriai meghívásos
verseny hozta, ahol Szappanos Dávid a ha-
zai címvédõvel mérkõzött. Kemény és szo-
ros küzdelemben Dávid pontozásos gyõ-
zelmet aratott. Gyõzelmének értékét növe-
li, hogy idegenben, hazai versenyzõvel
szemben érte el ezt a sikert. Rozmann Ist-
ván edzõ szerint az erõnlét mellett ezúttal a
jól kiválasztott taktika is hozzájárult a si-
kerhez. 

A horvátországi
Varasdon rendezett vi-
lágkupa újabb földvári
sikereket hozott. Sipos
Gyula kategóriájában vi-
lágkupa gyõzelmet ara-
tott. A versenyen sorso-
lás során kaptak ellenfe-
let a résztvevõk.  A dön-
tõben Gyula egy indiai
versenyzõvel került
szembe, aki jelentõ sike-
rekkel büszkélkedhetett
eddigi pályafutása során.
A döntõben viszont nem
sok esélye volt Gyulával

szemben. A földvári fiú kezdetektõl irányí-
totta a játékot, végül látványos KO-val
szerezte meg az elsõséget. 

Szappanos Dávid és Farkas András Ba-
lázs szintén értékes sikert könyvelhetett el.
Mindketten a döntõbe jutottak, ahol a má-
sodik helyet szerezték meg.

A félévet jelképesen a Nagyvenyimen
rendezett gála zárta, ahol szinte mindegyik
sportoló ringbe lépett.

A rövid nyári szünet után kezdõdik a
szeptemberi felkészülés. Az elsõ nyilvános
szereplés a dunaföldvári gála lesz szep-
tember 21-én. 

Az utánpótlás a kick-boxosoknál biztosí-
tott, mivel a fiatalok körében sokan érdek-
lõdnek a sportág iránt. Viszont a rotáció is

jelentõs, van, aki néhány edzés utána abba-
hagyja a próbálkozást, viszont vannak kitar-
tóak is, akikre szép sikerek várhatnak. n

Kick-boxban lett világkupa gyõztes
Sipos Gyula

Már negyedik alkalommal rendezték
meg a Holler UFC szervezésében jú-
nius elején a Dunaföldvár-Bölcske ke-
rékpár túrát. Az esemény nem ver-
seny, bárki indulhatott, a cél, hogy a
két település közti távot oda-vissza
megtegye.

n SZABADOS SÁMUEL

A résztvevõk száma felülmúlta a múlt
évit: 421-en teljesítették a távot.  Sokan
érkeztek a környékbeli településekrõl,
gyakori volt a családi részvétel, de lehe-
tett találkozni nagymama-unoka felál-
lással is. Az idõjárás is kegyes volt a
sportolni szándékozókhoz, kellemes
napsütés jellemezte a hétvégét. Mind-
ezeket egybevéve Holler Ferenc, az

Rekord részvétel
a bringatúrán

Ü

Jelentõs dátum volt június 23-a a föld-
vári cselgáncsozók életében, hiszen a fel-
készültebbek övvizsgát tehettek egy
szakmai bizottság elõtt. Erre a megmé-
rettetésre 3-4 évenként kerül sor, tehát
nagy volt a tét. 

n SZABADOS SÁMUEL

Az esemény kapcsán fehér-, citrom- és
narancssárga övet lehetett szerezni a meg-
mérettetéskor egy vizsgáztató elnök szak-

mai felügyelete alatt. Az érdeklõdés nagy
volt, 38 fiatal jelentkezett összesen 47
vizsgára, hiszen volt, aki a nap során két
vizsgát is tett. Mozgásból és állásból kel-
lett a gyakorlatokat bemutatni, bár a terem
méretei meghatározták a vizsga jellegét is. 

Martinkovics Mihály edzõ szerint alaposan
felkészültek a fiatalok, heti több napos edzé-
sek elõzték meg a vizsgát. A nap lebonyolítá-
sa is precíz szervezõmunkát igényelt, mivel
sok volt a jelentkezõ. A földváriak mellett
solti versenyzõk is a szõnyegre léptek.

Ez a vizsga az alapminõsítésnek számít-
tudtuk meg -, a további zöld-, sárga-, bar-
naövekért egy regionális vizsgán kell majd
küzdeni. Szerencsére mindig vannak tehet-
ségek, akik a tömegsport szintjérõl eljut-
nak a versenysport kategóriájába. Idén pél-

dául a Baján rendezett diákolimpiai döntõn
egy bronzérmet és két ötödik helyezést
szereztek a földvári fiatalok. 

Jelenleg 35-40 fõ látogatja rendszeresen a
földvári edzéseket. Korábban volt egy holt-
idõ, amikor a létszám húsz alá csökkent, de
néhány éve ismét sokan érdeklõdnek a
sportág iránt. Ez részben annak is köszönhe-
tõ, hogy a legfiatalabbak, a 6-7 éves korosz-
tály irányában is végeztek toborzást. Öröm-
mel tapasztalták, hogy van érdeklõdés az
óvodás korúak körében is. 

Idén tekintettel a zsúfolt programra el-
marad a hagyományos nyári edzõtábor.
Egy rövid pihenõ után szeptembertõl in-
tenzív felkészüléssel indul a szezon. Õsz-
szel már tétmérkõzések várnak a fiata-
lokra. n

Övvizsgát tettek a
földvári
cselgáncsozók
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– Az üzletünkben lévõ táblán ingyenesen hirdethet, ha kedvencet venne
vagy örökbe fogadna, ha eladna vagy elajándékozna.
– Böngésszen az aktuális hirdetések között: hörcsög, tengeri malac,
nyúl, cica, kutya és egyéb kedvencek várnak szeretõ gazdira.
– Augusztus 24-ig közel 30-féle akciós termékkel várjuk üzletünkben.
(A hirdetõ újságot keresse a postaládájában vagy üzletünkben.)

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–13.00; 14.00–17.00

Szo.: 8.00–12.00

Itt a nyár, a szabadságok, fesztiválok ide-
je. Kérjük a lakosokat, italozáskor tartsa-
nak mértéket, az ne vezessen veszekedés-
hez, verekedéshez. Az utóbbi hónapokban
többször garázdaság miatt kellett a rendõr-
ségnek büntetõeljárásokat indítania. Ko-
moly anyagi következményei lehetnek az
ilyen eseteknek, de volt, aki emiatt veszí-
tette el munkahelyét.

Sokan kerékpárral, motorkerékpárral
közlekednek, a nagy melegben a gyalogo-
sok figyelmetlenebbül vesznek részt a köz-
lekedésben. Közlekedjenek türelmesen, le-
gyenek tekintettel a többiekre, tartsák be a
közlekedési szabályokat!

Kérjük a szülõket, kísérjék figyelemmel
gyermekeik nyári programjait! Ellenõriz-
zék, milyen állapotban érkeznek haza egy-
egy éjszakai szórakozás után. Ha gépkocsi-
val közlekednek, figyelmeztessék õket az
italozás veszélyeire. Irataikat, pénzüket,
drága telefonjaikat ne hagyják õrizetlenül a
szórakozóhelyeken.

Érnek a gyümölcsök. A rendõrségen
most is több eljárás folyik tolvajokkal
szemben. Lopták a cseresznyét, meggyet,
nemes bodzát, most a szõlõ van soron. A
tolvajokra súlyos pénzbüntetés vár. A
rendõrség, polgárõrség és a mezõõrök jelen
vannak a határban, de kérik a gazdákat, ha
idegeneket látnak a földeken, értesítsék a
rendõrséget.

A rendõrség területén egy társaság meg-
próbált eltulajdonítani egy buszt. A gyors
rendõri intézkedés eredményeként az elkö-
vetõket elfogták, kiderült, a cselekményt
alkoholos befolyás alatt követték el.

Ismeretlen személy ellen eljárás indult,
aki illegális módon jutott hozzá egy hölgy-
rõl készült intim képekhez. A felvételekkel
zsarolni próbálta az érintettet és barátját. A
zsaroló kézre került, elõzetesben van.

Nyomozás indult utazó bûnözõkkel
szemben. Különbözõ ürüggyel idõs embe-
rek bizalmát megnyerték, bejutottak laká-
sukba, és meglopták õket. Az elkövetõket
elfogták, de sokadszorra is kéri a rendõr-
ség: a szomszédok figyeljenek egymásra!
Szomorú, de legyenek bizalmatlanok, há-
zukba, lakásukba idegeneket ne engedje-
nek be. Ha szolgáltató dolgozói keresik fel
önöket, kérjék, igazolják magukat. n

ötlet gazdája nagyon elégedett volt. 
Dicséretre méltóan zajlott a szervezés is,

a nagy tömeget zökkenõmentesen regiszt-
rálták, irányították a szervezõk. A rendõr-
ségi kísérettel megtett táv során baleset
nem történt, a bringások igen fegyelmezet-
ten követték az utasításokat. 

Viczai Szilvia a Viczai Bringa Bolt kép-
viseletében minden évben részt vesz a tú-
rán. Fontosnak tartja a személyes példa-
mutatást, melyet a résztvevõk általában el-
várnak az egyik fõ szponzortól.
Részvételének gyakorlati haszna is
volt. Boltjuk 12 magyar gyártmányú
kerékpárt tesztelt egy hazai cég kéré-
sére, Szilvia a legújabb típusok egyi-
két próbálta ki, mégpedig egy lánc
nélküli kerékpárt. Mint mondta,
nagy élmény volt rajta tekerni, kön-
nyen és gyorsan haladt. Ezek a pél-
dányok még nincsenek forgalomban,
még áruk sincs. Szilvia szerint vi-
szont a lánc nélküli kerékpároké a jö-
võ. Kezdetben nyilván magas lesz az
áruk, de idõvel mérséklõdik majd. Szeren-
csére egyre több magyar gyártmányú ke-
rékpár kerül forgalomba, melyek nemzet-
közi mércével mérve is helyt állnak a ma-
guk kategóriájában.

A nap kiemelkedõ eseménye a három
nyeremény-kerékpár kisorsolása volt, me-
lyet évek óta a Viczai Bringa Bolt ajánl fel.
A fõdíjat, egy százezer forintos Csepel ke-
rékpárt Simon Viktória általános iskolás
tanuló nyerte, szerinte nagyszerû ajándé-
kot kapott a nyári szünetre. 

Holler Ferenc az esemény népszerûségét
mérlegelve a város legnagyobb tömeget
megmozgató sportrendezvényének nevez-
te a túrát, melyet mindenképpen folytatni

kell. Már a jövõ évre gondolva új elemek-
kel színezné a napot. Mivel idén nagyon
sok volt a gyermek résztvevõ, számukra a
jövõben külön programokat terveznek
majd. n

Ü



16. péntek

MOLIERE KÉT KERÉKEN
17. szombat

ZAMBÉZIA
23. péntek

CROODÉK
24. szombat

A BOLDOGSÁG SOSEM

JÁR EGYEDÜL
30. péntek

MADAGASZKÁR 3.
31. szombat

MIELÕTT ÉJFÉLT ÜT AZ

ÓRA
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek! Jegyár

500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete

elõtt 1 órával!
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Életének kilencvenedik évében rö-
vid, méltósággal viselt betegség után
2013. július 10-én elhunyt Nagy
Imréné, született Savanyó Irén.

Irén néni ragaszkodott szülõvárosá-
hoz, szeretett Dunájához. Sok Föld-
várhoz, az itt élõ emberekhez kapcso-
lódó élményével segítette munkánkat.
Szerettei, barátai, ismerõsei július 17-
én kísérték utolsó útjára, a fölvégi te-
metõben helyezték örök nyugalomra.
Béke poraira!

A háziorvosok péntek délutáni

12 órától 17 óráig történõ

rendelési ideje
2013. augusztus 16. Dr. Palkó Ágnes
2013. augusztus 23. Dr. Móricz Zoltán
2013. augusztus 30. Dr. Hallai Róbert
2013. szeptember 6. Dr. Englert Rolland

Soros hirdetések

Dunaföldváron, a Hunyadi téren
4. emeleti, 2 szobás, felújított la-
kás, saját pincével eladó. 
20/93-53-431

*   *   *
Felsõ-Bölcske utcai parasztház
kerttel eladó. Tel.: 30/97-42-796

*   *   *
Idõs hölgy ápolását Dunaföld-
váron vállalom.
Tel.: 30/37-77-957


