XVI. évfolyam 12. szám, 2012. december

KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Czinger József az év vállalkozója
2012. november 23-án az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat vehette át
Czinger József, a Czinger Fürdõszoba
Kft. tulajdonos – cégvezetõje.
n
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Cinger Józsefet a díjra Dr. Süveges Árpád terjesztette fel, a döntést a Vállalkozók
Országos Szövetsége hozta meg arról,
hogy 2012-ben õ is az Év Tolna Megyei
Vállalkozója elismerésben részesül. Az erkölcsi elismerést – az oklevelet és az emlékplakettet – a szekszárdi Garay János
Gimnázium dísztermében rendezett ünnepségen vette át a díjazott.
A Czinger Fürdõszoba Kft. tulajdonosa
23 éve, 1989-ben indította vállalkozását; a
hiánygazdaság idején Tolna megyében
egyedüliként olyan üzletet nyitott, ahol
egy helyen mindent meg lehetett vásárolni,
ami egy fürdõszoba megépítéséhez szükséges. A cégvezetõ ekkor még vízóra-leolvasóként és csõszerelõként dolgozott; az
üzletet kereskedelmi végzettségû felesége

Czinger József

Kitüntetés a szociális munkáért
A Szociális Munka Napján Szekszárdon
a megyei közgyûlés ünnepségén vehette
át Zsebeházi Szidónia a Napsugár Integrált Szociális Intézmény mentálhigiénés
dolgozója lelkiismeretes és magas szakmai színvonalú munkájának elismeréséül a „Kiemelkedõ Szociális Munkáért“
kitüntetést.
n
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Zsebeházi Szidóniát munkahelyének
vezetõi javasolták a kitüntetésre, aki nagyon örül, hogy viszonylag rövid munkában töltött idõ után ilyen elismerésben részesült. Úgy érzi, hogy a kitüntetés a jövõben még inkább motiválni fogja, hiszen van értelme és elismerése végzett
munkájának. Értesülései szerint kilenc
fõt terjesztettek fel a díjra, s ebbõl hármat

Zsebeházi Szidónia

jutalmazott a közgyûlés. Közülük õ volt a
legfiatalabb.
Szidónia 2006-ban végzett a pécsi egyetem szekszárdi fõiskolai karán szociális
munkásként. Ezt követõen dolgozott Pécsett, Pakson, Bölcskén; két éve került a

irányította. A bolt ténylegesen betöltötte
hiánypótló szerepét: a forgalma évrõl-évre
megduplázódott.
A vállalkozás életében a fordulópontot a
kiskereskedelmi egységbõl nagykereskedelmivé válás jelentette: megvásárolták a
Ságvári utcai telephelyet, s mára árukészletük, forgalmuk, viszonteladóik számát
tekintve az egyik legnagyobb fürdõszoba
nagykereskedelmet építették ki.
Czinger József a magasugráshoz hasonlítja cégépítését. Mint mondja, minden lépést úgy tesz meg, mint egy magasugró,
aki éppen csak átviszi a lécet, mégis magasabbra helyezi azt. „Aki a felhõkig tervez,
az nem jut a csillagokig – mondja. – Nagy
célokat kell kitûzni, ami kockázattal jár,
amihez bátorság kell. De hát ez a vállalkozó szellem.“
Vallja, hogy a vállalkozói sikerhez a bátorság mellett még három dolog elengedhetetlen: a szorgalom, az óvatosság és a
szerencse. „Jó idõben gyors, de átgondolt
döntésekkel lépkedni, arra is felkészülve,
hogy lesznek nehéz idõszakok, melyeket át
kell vészelni.“ – foglalja össze cégvezetõi
hitvallását. n
Napsugár otthonba mentálhigiénikus beosztásba. Elmondása szerint munkája nagyon sokirányú: az idõsek otthonba költöztetésétõl a kiköltözésig vagy a halálozásig tart. Végzi az adott személlyel kapcsolatos adminisztrációt, tartja a kapcsolatot a
hozzátartozókkal, helyben vagy a városban programokat szervez az otthon lakóinak. Figyelemmel kíséri a lakók lelkiállapotát, s csoportos, vagy egyéni foglalkozásokkal igyekszik a problémáikon segíteni.
Ügyel étkezésükre, tisztálkodásukra, pihenésükre.
Mint mondta, munkájában sok örömet
jelent számára az otthon lakóinak hálája,
illetve azok a visszajelzések, melyek arra
utalnak, hogy gondozottjai jól érzik magukat az otthonban.
Szidónia jelenleg is tanul, a jogi egyetemet végzi, és úgy tervezi, hogy hosszabb
távon is mostani munkájához hasonló közegben tevékenykedik majd. n

Az alapszolgáltatási központ kínálata
A Napsugár Integrált Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központja a Duna utca 13. szám alatt mûködik. Olvasóinkat a szolgálat vezetõje, Jung Katalin
tájékoztatja intézménye szolgáltatásairól.
n
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Az alapszolgáltatási központ három jól
körvonalazható szolgáltatást nyújt - mondta Jung Katalin. A szociális étkeztetés a
napi meleg ételt biztosítja azoknak az idõseknek, illetve beteg embereknek, akiknek
az ebédjük elkészítése problémát jelent.
Az étkeztetést hétfõtõl péntekig látja el a
központ; lehetõség van a helyben fogyasztására, elvitelre és házhoz szállításra is.
Orvosi javaslatra diétás étrend is igényelhetõ. A szociális étkeztetés valamennyi
formája térítési díjköteles, mértéke az ellátott havi jövedelmétõl függ.
Az idõsek nappali ellátása keretében a
szolgálat munkatársai szabadidõs programokkal, tájékoztató elõadásokkal, foglalkozásokkal a Dunaföldváron élõ nyugdíjasok mindennapjait szeretnék színesebbé,
tartalmasabbá tenni. Azonban nemcsak az
idõseket várják, hanem azokat is, akik
egészségi állapotuk, szociális helyzetük

Együttmûködés
n DEÁK BALÁZS,
TM RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG,

SAJTÓREFERENS

A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje és a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
2009. szeptemberében együttmûködési
megállapodást kötöttek, melynek célja
Tolna megye közrendjének és Közbiztonságának erõsítése, az etnikai konfliktusok megelõzése, valamint a roma lakosság integrációjának elõsegítése volt.
Az együttmûködésben részt vett a
Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetsége is. Az azóta eltelt idõszakban változás történt a szervezetek elnevezésében. Ezért, szükséges volt a megállapodás aktualizálása, így 2012. november 13- án a felek megújították, és
aláírásukkal megerõsítették az együttmûködési szándékukat. n

Jung Katalin

miatt támogatásra szorulnak. Hiszen az
egészségmegõrzõ programok mellett tudtuk meg Jung Katalintól - szociális segítségnyújtásra, fürdésre, mosásra, illetve
ügyintézésben való támogatásra is módjuk
van azoknak, akik igénylik ezt a szolgáltatást. Az idõsek nappali ellátása keretei között önsegítõ csoportok létrehozását is kezdeményezték a szolgálat munkatársai; már
mûködik a cukorbetegek csoportja, és
szervezik az álláskeresést, munkahely
megõrzését segítõ csoportot, valamint lehetõség van a szenvedélybetegségek által
érintettek találkozására is.
A házi segítségnyújtás keretei között
hétfõtõl péntekig 8-tól 16 óráig három

szakképzett gondozó segít mindennapi
teendõik
ellátásában
azoknak
a
Dunaföldváron élõ embereknek, akik erre saját erõbõl már csak részben képesek,
egyedül élnek, illetve családtagjaik dolgoznak. A szakképzett szociális gondozók elvégzik az alapvetõ gondozási, ápolási feladatokat, bevásárolnak, beszerzik
az orvos által rendelt gyógyszereket és
gyógyászati segédeszközöket, segítenek
a testi higiénia biztosításában (fürdetés,
hajmosás, szájápolás, bõrápolás, pelenkázás), illetve közremûködnek az étkeztetéssel kapcsolatos teendõkben: ételmelegítés, tálalás, mosogatás. Ha szükséges,
tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal,
a háziorvossal és az intézményekkel, s
segítik az ellátottakat a hivatalos ügyeik
elintézésében.
Az ellátást az igénylõ vagy törvényes
képviselõje kérelmére orvosi igazolással
alátámasztva, egyéni állapot - és szükséglet felmérést követõen biztosítja a
szolgálat - mondta Jung Katalin -, sürgõs
esetben azonban azonnal szolgálatba állnak. A szolgáltatás térítésköteles, 280 Ft/
óra a díja.
Az alapszolgáltatásokról bõvebb információt kérhetnek, illetve a szolgáltatásokat igényelhetik az alapszolgáltatási központban, a Duna utca 13. szám alatt, vagy
a következõ telefon: 06-75- 341-363. n

Évet zárt a fogyatékkal élõk helyi csoportja
November 30-án adventi évzáró rendezvényt tartott a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének Dunaföldvári Csoportja a mûvelõdési központban. Az ünnepséget 12. alkalommal szervezték meg
ebben az idõszakban, mert a Fogyatékkal
Élõk Világnapja december 3-a.
n
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A csoportvezetõk, Szemenyei Rózsa és
Kudlik Vilmos már hetekkel ezelõtt elkezdték a szervezést, hiszen az ajándékozással
egybekötött vacsorát a helyi vállalkozók
adományai segítik évek óta. A nagyszabású
gálamûsor szervezésébe az idén a
Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ is
bekapcsolódott. A kulturális szervezetek és
az iskolások színes mûsorral köszöntötték a
meghívott vendégeket és a szép számmal
megjelent tagságot.
A tagok életében fontos esemény az évzáró, ilyenkor tudnak találkozni egymással, ta2.

pasztalatokat cserélni, gondjaikat, problémáikat megosztani a városvezetõkkel. Bár a
fogyatékkal élõk helyzetén a regnáló kormány sem tudott gyökeresen változtatni,
mégis fontosak az ilyen rendezvények, amelyek felhívják a figyelmet a 2003-ban Madridban elfogadott nyilatkozat lényegére, miszerint „a befogadó társadalom alapja a
diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés.“
A rendezvény fõvédnöke Dr. Hirth Ferenc országgyûlési képviselõ volt. n

Csúszós utak, hideg

mentõállomás irányítója, aki arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a tavalyi karácsonyi, jótékonysági kezdeményezést idén
folytatják a mentõsök. December 22-én a
mentõállomáson szeretnék megajándékozni a szociálisan rászorult gyermekeket. Ehhez kérik, hogy azok a vállalkozók, cégek,
szervezetek, magánszemélyek, melyek
kezdeményezésüket édességgel, játékkal
támogatnák, jelentkezzenek a mentõállomáson. n

Végh Róbertet a helyi mentõállomás vezetõjét a téllel járó veszélyekrõl kérdeztük.
n
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A téli hónapokban 10–20 százalékkal
emelkedik meg a helyi mentõsök kivonulásának száma – tudtuk meg az állomásvezetõtõl. Az évszakra jellemzõen több a
csonttöréses baleset; a csúszós járdák,
utak mindenki számára veszélyesek lehetnek.
„Sajnos, gyakran tapasztaljuk a segítségnyújtás hiányát“ – mondta Végh Róbert, aki arra kéri az olvasókat, hogy figyeljenek embertársaikra, a bajban ne
mulasszanak el segítséget nyújtani. Alapszabály, hogy csonttörés gyanújakor ne
mozgassuk a sérültet, próbáljuk meg
enélkül a sérült végtagot rögzíteni, és
mindenképpen várjuk meg a mentõsök
megérkezését.

Operatív vezetés
Végh Róbert

„A tavalyi nagy havazás idén megismétlõdhet. Kérjünk segítséget a szociális szférától, ha nem tudunk fûteni, vagy ha ismerünk olyanokat, akiknek nincs tüzelõjük.
Ha mégis kihûlve találunk valakit, azonnal
vigyük meleg helyre, ha esetleg átnedvesedett a ruhája, vetkõztessük le, takarjuk be,
itassunk meleg teát vele, és mindenképpen
hívjunk orvosi segítséget“ – mondta a

Agrárfórumot szervezett az MSZP
November 8-án a mûvelõdési házban
agrárfórumot szervezett az MSZP helyi
csoportja, melynek vendége két országgyûlési képviselõ, Gõgös Zoltán a parlament mezõgazdasági bizottságának alelnöke és Dr. Szabó Zoltán korábbi környezetvédelmi miniszter volt.
n
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Szõdi Imre, az MSZP helyi szervezetének elnöke elmondta, hogy a párt már a
következõ választásokra készülve dolgozik agrárprogramján. A képviselõk az országot, így Tolna megyét is járva igyekeznek elképzeléseikrõl tájékoztatni az
érdeklõdõ gazdákat, valamint információkat gyûjteni arra vonatkozóan, hogy a
gazdálkodók miképpen értelmezik a jelenlegi agrárpolitikát, milyen gondokkal
küszködnek, illetve milyen megoldásokat
javasolnak a problémák kezelésére, s természetesen szóba kerül a sokat vitatott
földtörvény is.
Gõgös Zoltán beszédében a kormány
földtörvény-javaslatát elemezte, mely szerinte nem képes megoldani a magyar mezõgazdaság aktuális problémáit. Szerinte
alapvetõ problémát jelent, hogy a kb. két-

millió tulajdonos közül csak egy szûk réteg vásárolhat vagy bérelhet földet. A kiválasztás módját is igen ellentmondásosnak találja, mint mondta, országszerte hallani arról, hogy a helybéli igénylõk helyett
messzirõl jött ismeretlenek lettek a kedvezményezettek. Elmondása szerint a kistermelõk számára hátrányos, hogy 10 hektár alatti birtok esetén már nem lehet egyéni vállalkozó a gazda, csak õstermelõ; s a
törvény nagyon mostohán kezeli az állattenyésztési ágazatot is.
A képviselõk fontosnak tartják a gazdák
tájékoztatását ezekrõl a problémákról,
mert szerintük a kormányzat hivatalos értékelése a földtörvényrõl nem világít rá a
gondokra. Véleményük szerint a gazdák,
akik támogatást kapnak vagy remélnek,
valamiféle retorziótól tartva nemigen mernek részt venni az ellenzéki pártok fórumain. Így ismereteik a hazai agrárhelyzetrõl eléggé egyoldalúak.
Szóba került a fórumon a helyi
bioethanol üzem is, mely a képviselõk szerint pozitív lehetõségeket nyújt a térség
gazdáinak, bár ezzel kapcsolatban is felmerültek már negatív vélemények. n
3.

Keresztes Lajos néhai polgármester
halálát követõen Dunaföldvár operatív vezetõi feladatait Takács Zoltán
rangidõs önkormányzati képviselõ
látta el két és fél hónapig, Horváth
Zsolt polgármesterré választásáig.
n

BALOGH EMESE

„A polgármesteri munka 16 órás mondta Takács Zoltán -, és a napi teendõk mellett gyakran a hétvégék is
foglaltak.“ Megtapasztalta mindezt, hiszen abban a két és fél hónapban, amíg
operatív vezetõ volt többek között a
Földváriak Találkozóján, a testvérvárosi kórus fogadásán, a betyárnapon, a
cserkésznapon is képviselnie kellett
Dunaföldvárt. Azonban, mint mondta,
nem a hivatali teendõk, hanem a helyzet, ami ezt elõidézte viselte meg: torokszorító volt nap, mint nap találkoznia a néhai polgármester, Keresztes Lajos tárgyaival, aláírásával.
A napi teendõk ellátásában a polgármesteri hivatal munkatársaival, a pénzügyek felügyeletében és utalványozásban a pénzügyi bizottság elnökévek,
Jákli Jánossal remekül együtt tudtak
dolgozni; ennek köszönhetõen nem volt
fennakadás a város ügyeinek intézésében. n

Takács Zoltán

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola,
Gimnázium és Szakiskola

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézménye felvételi tájékoztatója
A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS ÉS A FELVÉTEL RENDJE A
2013-2014-es tanévben
OM azonosító: 201167; Telephely: 14
Dunaföldvár, Templom u. 5.; Tel.: 75/
541-269, 75/ 541-270; E-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu;
Honlap:
http://magyarlaszlogim.atw.hu
A 4 éves képzési idejû osztályba a
nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
A 4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év
végi, 8. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk.
A pontszámot a következõ tantárgyak
érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika (maximum 100
pont).
Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba a nyolcadikos tanulók jelentkezését
várjuk.
Az 5 osztályos képzés tagozatkódja: 02
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A felvételrõl az általános iskolai 7. év
végi, 8. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk.

A pontszámot a következõ tantárgyak
érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika (maximum 100 pont).
A 6 osztályos gimnáziumba az általános iskola 6. osztályába járó diákok jelentkezhetnek.
A 6 osztályos képzés tagozatkódja: 03
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból
kapott központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését 2013. február 15-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év
végi, 6. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk.
A felvételi pontszámot a következõ tantárgyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika (maximum 60 pont).
Az érdeklõdõ szülõk számára tájékoztatót 2013. január 14-én, hétfõn 17.30
órakor tartunk a gimnáziumban.
SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS
SZAKISKOLAI KÉPZÉS A
2013-2014-ES TANÉVBEN
OM azonosító: 201167; Telephely: 01;
Dunaföldvár, Templom u. 9.; Tel.: 75/
541-265, 541-266

Állami mûködtetés alá kerülnek a
földvári iskolák
November 15-én járt le az a határidõ, mikor is az önkormányzatoknak
jelezniük kellett az állam felé, hogy
vállalják-e a 2013-tól állami fenntartás alá kerülõ iskolák mûködtetését,
vagy pedig átruházzák ezt a feladatot is. Többek között errõl is döntöttek a rendkívüli képviselõ-testületi
ülésen.
n
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A városi képviselõ- testületi döntése
alapján Dunaföldvár a mûködtetés feladatát is átadja az államnak. A
Dunaföldvár,
Bölcske,
Madocsa

Mikrotérségi Társult Intézmények közül
a bölcskei és a madocsai önkormányzatnak nem volt választási lehetõsége, mivel
a háromezer lakos alatti települések iskolái automatikusan állami mûködtetés alá
kerülnek. Egy év múlva viszont - az államháztartási felügyelet vizsgálata után lehetõségük lesz a visszavételre. Tehát az
elkövetkezõ év egyfajta próbaidõnek is
tekinthetõ.
A rendkívüli ülés további napirendi
pontjai közt szerepelt a helyi autóbusz
közlekedés jövõjével kapcsolatos döntés.
Az eddigi partnerrel, a Gemenc Volánnal
lejárt az önkormányzat szerzõdése. A vá4.

SZAKISKOLA
A 2013-2014. tanévben egy kilencedik
osztályt indítunk:
21. kód: elméleti és gyakorlati gépészet
szakmacsoportos oktatás. Tervezett kimenet szakképesítések: víz-, csatorna- és
közmû- rendszerszerelõ, központifûtésés gázhálózat rendszerszerelõ, hegesztõ,
épület- és szerkezetlakatos
22. kód: elméleti és gyakorlati könynyûipar, kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció; vendéglátás-turisztika;
mezõgazdaság szakmacsoportos oktatás.
Tervezett kimenet szakképesítések: eladó, nõi szabó, mezõgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, mezõgazdasági gépész
A 10. osztályt végzetteknek 2 éves képzéssel az alábbi szakmák indítását tervezzük: irodai asszisztens, nõi szabó, panziós, falusi vendéglátó, központifûtés- és
gázhálózat rendszerszerelõ, víz-, csatorna- és közmû- rendszerszerelõ, hegesztõ,
épület- és szerkezetlakatos, mezõgazdasági gépész
SPECIÁLIS SZAKISKOLA
23. kód: 9-10. osztályban speciális tanterv szerint, tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az alábbi szakmacsoportokkal ismerkednek meg kis létszámú csoportokban: gépészet, könnyûipar, mezõgazdaság, kereskedelem-marketing,
élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövény
eladó, falusi vendéglátó, parkgondozó,
kertépítõ és - fenntartó, lakástextil-készítõ, szerkezetlakatos, lemezlakatos n
ros pályázatot hirdetett a további mûködtetésre; várják más busztársaságok, magánszemélyek, esetleg a Gemenc Volán
megújuló ajánlatát.
Tárgyalták a képviselõk azt a két pályázatot, melynek tartalma a városi intézmények energiafogyasztásának takarékosabb átalakítása, valamint napirendre került a Kálvária II partfal stabilizációs
program. A képviselõk támogatták a
mentõszolgálat kezdeményezését a téli
hónapokban egy népkonyha jellegû központ létrehozásában, mely napi 100 adag
meleg ételt osztana a rászorultaknak, végül döntés született arról, hogy minden
adventi vasárnap délutánon mûsoros ünnepséget tart a város a Béke téri adventi
koszorúnál; december 31-én pedig
ugyanitt évbúcsúztató délután várja a városlakókat. n

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ testülete november 27-én tartotta soros ülését, melynek napirendjén 18 nyilvános és négy zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
n

BAKSAY ERIKA
Az elsõ napirendben a képviselõk beszámolót hallgattak meg az önkormányzat
2012, harmadik negyedévi gazdálkodásának alakulásáról, illetve a D-B-M MONI
gazdálkodásáról. Eszerint a város gazdálkodása kiegyensúlyozott, a költségvetés
teljesítései arányosnak tekinthetõk. Ezután
a testület -technikai okokból- módosította
2012. évi költségvetését, majd a 2013. évi
költségvetési rendelet elõkészítését tárgyalta. A durván 2.5 milliárdos költségvetés egyelõre 148 milliós hiánnyal számol,
ezek a számok azonban a késõbbiekben, az
országos költségvetés számainak ismeretében módosulhatnak.

A következõkben a testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét, majd
támogatásról döntött a Dunaföldvári
Mentõállomás kérésével kapcsolatban. A
képviselõk ebben az évben is megszavazták az egy éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni ingyenes védõoltását,
majd elfogadták a város 2013. évi belsõ
ellenõrzési tervét.
A nyolcadik napirendi pontban a képviselõ-testület Pataki Dezsõt, a Mûvelõdési Központ eddigi igazgatóját nevezte
ki egy évre az intézmény vezetésére, az
intézmény 2013. évi rendezvénytervének elfogadását a következõ ülésre halasztotta.
Ezután a képviselõk elfogadták a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
2013. évi munkatervét, majd engedélyt
adtak a D-B-M MONI tagintézményében
két takarítói álláshely létrehozására,
Bölcske költségvetésének terhére. A testület elfogadta saját 2013. évi munkatervét, majd a közköltségen történõ temetésekre kiírt pályázatot bírálta el, a

Zárt képviselõ-testületi ülés
A 2012. november 27-i képviselõ-testületi ülés zárt üléssel fejezõdött be, melynek napirendjeirõl Horváth Zsolt polgármester tájékoztatta olvasóinkat.
n

BALOGH EMESE

Elõször a Vár étteremmel kapcsolatos
döntés született, mivel az Orova és Társa
Kft. bejelentette, hogy november 30-át
követõen nem szándékozik üzemeltetni
az éttermet. Hárman jelentkeztek a további mûködtetésre, közülük az Eurogest
Kft. ajánlata nyerte el a képviselõ-testület tetszését.
Ezt követõen a helyi járat mûködtetésének
lehetõségeirõl tárgyaltak a képviselõk. Az
önkormányzat Gemenc Volánnal kötött
közszolgálati szerzõdése az év végén lejár.
Az új szerzõdésben szereplõ árak a korábbihoz képest nagyságrendekkel nagyobb terheket rónának az önkormányzatra, melynek
az üzemeltetést teljes mértékben önerõbõl
kell megoldania. A testület finanszírozható
megoldást keres a helyi járat mûködtetésére,
illetve a gyermekek óvodába, iskolába juttatására; végleges dönteni e témában a decemberi ülésen fognak majd.
Döntöttek a képviselõk a strandfürdõ

felújítási költségének 2 millió Ft-tal való
növelésérõl is, mivel a bontás során váratlan kiadások adódtak. Ezt követõen
felhatalmazták Horváth Zsolt polgármestert, hogy a partfal felújítás kapcsán kisajátítandó területek tulajdonosaival megegyezzen. Végül 500.000 Ft-os támogatást szavaztak meg a helyi polgárõrségnek egy új terepjáró megvásárlásához,
melyet a rendõrséggel és a mezõõrséggel
közösen használnak majd. n

Felhívás

2013. március 1-jén, a Dunaföldvár várossá avatásának évfordulójára rendezett
ünnepség és gálamûsor keretében kerül átadásra a helyi rendelettel alapított
„Dunaföldvár Díszpolgára“ valamint a
„Dunaföldvár
Gyermekeiért“
és
„Dunaföldvárért“ Emlékérem kitüntetés.
Kérem Dunaföldvár Város lakosságát,
gazdálkodó és társadalmi szervezeteit, az
egyéb tömegszervezeteket, hogy 2013.
január 15-ig tegyenek javaslatot a majdani díjazottakra.
5.

Mûdekor 2004 Kft-t bízta meg ennek a
feladatnak az ellátásával. A testület döntött az Elsõ Magyar Önkormányzati
Víziközmû és Közszolgáltatási Társulással kapcsolatos teendõk ellátásáról, majd
Széles János képviselõt delegálta a
DDIF Zrt. Felügyelõ Bizottságába, illetve a korábbi könyvvizsgáló céget bízta
meg a cég könyvvizsgálói feladatainak
ellátására.
A képviselõk vis mayor pályázat beadásáról döntöttek pinceleszakadás elhárítására, majd Szeri Árpád készülõ
könyvéhez szavaztak meg támogatást. A
nyilvános ülés végén a képviselõ-testület döntött arról, hogy a 2013. évben
megoldja az egészségház akadálymentesítését. n

Felhívás
Dokumentumfilm készül azokról az
Erdélybõl elmenekült emberekrõl, családokról, akik Trianon után Magyarországra menekültek. Õk voltak a vagonlakók. Többen közülük, amíg lakáshoz,
álláshoz nem jutottak, a pályaudvarok
félreesõ vágányain vagonokban éltek
hosszú hónapokig. Állítólag Dunaföldvár pályaudvarán is álltak ilyen vagonok.
Kérjük, hogy akiknek van valamilyen
információjuk a témáról, hallottak arról,
hogy valóban éltek itt vagonlakók, esetleg rendelkeznek fotóval, egyéb tárgyi
emlékkel, jelezzék az újság szerkesztõségének (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Dunaföldvár TV.)! n

A „Dunaföldvár Gyermekeiért“ díj annak a személynek adományozható, aki a
városban legalább 10 éve kiemelkedõ
eredményt ért el a gyermekek és fiatalok
nevelésében az oktatás, sport és a kultúra
területén. A javaslatokat - részletes indoklással - a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek eljuttatni.
Javaslataikkal, véleményükkel segítsék
elõ a képviselõ-testületnek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülésnek örvendõ
személyeket vagy csoportokat kitüntethesse, elismerésben részesíthesse.
Horváth Zsolt polgármester

Tábori lapok egy irányba

1943-44 között, Dunaföldvárról az orosz frontra
„Magyarország jövõ békessége és felvirágzása - a szovjetoroszországi
harcmezõkön dõl el!“

A nyugati országrészbõl származó lány
cselédként dolgozott Budapesten. Ott ismerkedett meg a dunaföldvári fiatalemberrel, aki katonai szolgálatban volt.
Nyílt tábori postai lapokon tartották a
kapcsolatot. Az 1943 - 44 között írt lapokból többek között azt is megtudjuk,
milyen nehezen kapott szabadságot az
esküvõjükre.
A menyasszony szinte naponta írt híreibõl, a fiatalember szüleinek pár megmaradt levelébõl, valamint a fiú fivérének a
soraiból állítottam össze ezt a mozaikot.
Természetesen a kor eseményeire utaló
részeket közlöm, a személyes dolgokat
kihagytam. Köszönöm B. Z-nek, hogy a
cikkhez rendelkezésemre bocsátotta
gyûjteményét.
n

KISS ÉVA

1943.XII.1. Édes…
Megkaptam Ilonkátol a lapot nagyon el
van keseredve hétfõn meg jöt a Jancsinak a
behivó keden elis ment Szegedre vasárnap
milyen jokedvük volt hétfõn meg beált a
szomoruság ilyen az élet… Ilonka
kenyérkeresö nélkül marat mert amit adnak abol nem tud meg élni most nem tudom mit csinál majd…
1944.XII.26. Kedves Öcsém!
Nálunk a karácsonyelég jól eltelt.

Szent este kaptunk szeretet csomagot
volt benne sütemény alma cukorka cigaretta. És még azonkívül kaptunk bort és
pálinkát, és volt rádiónk jó gramafon lemezekkel ugy hogy egész jó hangulatba
voltunk. Nemtudom te hogy érezted magad remélem jól. Hallottam, hogy fogsz
kapni esküvõi szabadságot, bár csak sikerülne. Ha valami közbe nem jön akkor január 8-án én is szabadságra megyek. Szeretettel csókol: J
1944.II.2. Édes…
Tudatom veled hogy jól vagyok csak nagyon várom a postát minden nap ma ünep
vas. de nekem nem volt nem mehetem sehova, tudod hogy van hogy nem akor megyek én mikor nekem tetszik hanem mikor
meg engedik most má öszintén várom beleuntam eben a cselédségbe
1944.II.23. Édes…
… irták, hogy irtad husvétra meg jösz jaj
de jo volna ha ez ugy is volna… hogy hol
legyen az esküvõ majd eröl levélbe irok én
nem szolok semi be… tegnap és ma is légo
volt tegnap 3 óra hoszát ma 2 de pesten
nem fujtak…
1944.03.16. Kedves Öcsém!
A lapom a legjobb egésségben találjon
én hála Isten egésséges vagyok, most voltam otthon két hétig egy kis baleset ért egy
kis pihenés jol is eset, amit kértél már kül6.

tem töbször ird meg hogy mege kaptad…
1944.03.21. Édes….
Nem tudom mi van veled…. nyugtalanit
mi lehet veled gyere vagy irj… nálunk
nagy ujság van megirni nem lehet édes
nem tudom mi lesz velünk… most volt légiriadó de pestet nem érte semi… a vilamosok nem mentek olyan helyzetbe voltam
hogy remegtem mi leszvelem…. nem akarok kimeni hanem haza akarok meni de
most nem lehet utazni csak komoly okal és
igazolásal meg kel várni míg a
rendörség…
1944.IV.22. Édes …
… minden percben várom nem e fogsz
jöni mivel hogy ugy volt 20- és 25 közöt
ithon lész ez is mind füstbe ment terv sajnos csak lene vége enek a rémes világnak
élnénk nyugotan ha szegényen is csak vége lene irj hamar sokat…
1944. ápr. 24. Kedves jó fiam!
Ma kaptam meg a várva várt lapodat megkaptuk örömel olvastuk hogy jól vagy mi is
meg vagyunk örökös rettegésbe most is it
bugnak körülötünk az elenséges repülõk
hogy a guta ütné meg õket nem hagynak
benünket nyugodni éjel nem merük aludni a
szegény Anus is irja fél nagyon de téged várt
nagyon haza velünk együt minden nap vártunk mivel irtad a születésed napjára ithon
leszel ha lehet de bizony sajnos nem jöhetél
már most nem is remélünk… születésed
alkalmábol kivánunk jo egéséget és szerencsét a jo Isten vezéreljen haza szerencsésen
jo egéségben… de jo is volna ha ithon lenél
a Pilisi borok miat is ha üzlet volna ki lehetne mérni de most egybe nem lehet eladni
igaz hogy ráérne de félünk hogy el bombázák amijen szerencsénk könyen meglesz
most meg ált minden üzlet nem vesz senki
mert félnek már most mindegy bene vagyunk ha neked nem kellet volna bevonulni
minden máskép volna az épitkezés is olyan
nehezen megy nem kapni anyagot holnap
vezetjük be a villanyt
1944.IV.29. Édes …
…nálunk gyorsan jönek ujab és ujabb
rendeletek a zsidókra nézve nagyo meg
nyirják öket sem álásban nem lehetnek
sem üzletben segéd sem most tudják meg
mi az élet edig könyen voltak máig és jegyet 30 dk cukor egy holnapra egy személy és 30 … olaj egyhonapra aval fognak
fõzni a csilagot hordják rendületlenül csak
ugy virit a melükön…
1944.V.7. Édes…
…nagy bombázások voltak az Erzsébet
királyné utat jol elintézték semi cél- Ü

Ü pont ot nem volt hogy mért csinálták a
jó Isten tudja a vég álomás melet is az a
házis kapot és ot nagy rombulás volt nem
tudom mi lesz enek a vége irj…
1944.V.12. Édes …
…az volt a bajom hogy nem tudtam magam kialudni… tudod önagysága most
sem mozdit semit mindent csak én…
1944.V.19. Édes…
…tiszta nyár van sajnos csak
szomoritja az embert mert it vagyok
egyedül nem is tudom hova menjek…
minden olyan egyhangu csak folyton
ujab és ujab rendeletek jelenek meg a
zsidokról anyi a zsido munka szolgálatos
hogy csak velünk szembe az iskolábol is
korház let csupa zsido férfi ablakot mosnak surolnak van most elötünk olyan forgalom irj
1944.V.19. Édes …
… talán majd jöhetsz szabadságra most
má ideje volna elégelmentél éjel nálunk riadó volt de nem történt semi bajom hála Isten talán majd a jo Isten megsegit benünk
elég gyakran jönek soha nem tudjuk magunkat kipiheni sies haza…
1944.V.20. Édes…

Tegnap este becsomagoltam és ma fel
akartam adni sajnos nem vették fel pedig
ujság is megirta, hogy 20-tól lehet feladni… sietve csomagoltam mert jöt a veszély
mire becsomagoltam ara szolt is a riadó
olyan nagy volt az izgalom az utcán egy
férfi torka szakadtából segítségért kiabált
hogy orvost orvost hamar valamelyik házba egy nõ rosszu lett ijedtébe…
1944.V.25. Édes …
Ahogy kezdem irni lapomat veszély van
sajnos ugy hogy nem tudok továb irni…
édes most folytatom lapom nincs semi bajom hála Istenek nem is tudom mit gondolnak az angolok folyton izgatják az embert
nagyon sokat ki kel birni…
1944.V.2. Édes …
… regel 9-töl 12 ig légo volt akor ? 1 tõl
? 2ig ujra de nálunk nem volt riasztás pesten sem volt semi csak más városok ban
nem tudom még hol volt bombázás szép
kis bünkösd volt 1 óráig éjel zavató repülés hajnalban megin ez igy megy disznóság amit ezek tesznek…
1944.V.30. Édes …
Tudatom hogy jol vagyok ma nálunk az
nagy szó este légó volt… délelöt 1/2 10tõl

„szívhez szóló varázs“ (2. rész)
Novemberi lapszámunkban olvashatták
a dunaföldvári cigányzenész dinasztia
legismertebb tagjáról, Patikárius
Ferkóról szóló írás elsõ részét.
n

LUKÁCSI PÁL

Nagy eseménye volt a Komlókertnek,
mikor a világszerte ismert virtuóz, Reményi Ede, az ország zenei életének legnépszerûbb egyénisége adott itt hangversenyt.
Arisztokraták és polgárok, költõk, írók,
színészek és vidám lumpok látogatták a
Komlókertet. Lisznyai Kálmán a Komlókerti Cimboradalokban énekelte meg a
sörkertet, melyet sajnos már a 19. század
kilencvenes éveiben lebontottak.
Patikárius Ferkó és bandája játszott többek között az 1851-ben a Sebestyén téren
bérelt - a Pilvax utódjának tekinthetõ - kávéházban is, ahol Petõfi szellemében továbbra is találkozott a forradalom elbukásába belenyugodni nem akaró ifjúság. Ezt
a kávéházat a rendõrség is szemmel tartotta, sõt egyszer bosszúból vagy figyelmeztetésképpen szét is verte az üzletet.
A 19. század közepén külföldön még az

egyszerû magyar népviseleteket bemutató
fotók is feltûnést keltettek. Nem véletlen,
hogy az 1862-es londoni világkiállítás magyar anyagával kapcsolatban azt írta a Times: „kevés ország van, hol az alsóbb osztályban tartás, alak, kifejezésre annyi férfiasság és önállóság nyilatkoznék“. Ilyen
különleges volt a tánchoz szolgáló zenénk
is. Patikárius Ferkó ennek a muzsikának
volt egyik leghíresebb mûvelõje, aki több
magyar táncot is komponált, s akirõl Izsó
Miklós szobrász portrét is mintázott.
Az ország legolvasottabb képeslapja, a
Vasárnapi Újság 1871-ben így ír: „Három
néposztálya Pestnek még tökéletesen magyar, a lóvasút kocsisa, a Komlóbeli cigánybanda és a Városház-téri kofa. A cigánybanda pedig magyarrá teszi hallgatóit
- így hát ez áll a Komlókert látogatóira
is…“ Akiknek pedig nem akárki muzsikált, hanem a kor egyik leghíresebb prímása, Patikárius Ferkó és bandája.
A fõvárosi Mária Terézia-kaszárnya közelében az Angyal utcában (Engel Gasse)
állt egy kis földszintes házikó, melynek
hangulatos kertjében gyakran megfordult a
7.

12 ujra egészen meg vanak bolondulva
minden nap kétszer… rémes mégis futni kel
és az éjeli nyugalmunk oda van aki most
életben marad meg éri a háboru végit nagyon szomoru emlékek maradnak elöte vidéki városok ban geto van a zsidok nak egy
körzeten vanak és onan kijõni nem szabad
pesten még vigan vanak járnak kelnek csak
moziba nem szabad szinházba vendéglõbe is
meg van szabva hogy melyikbe…
1944. jún. 13. Kedves jó fiam!
…Istenem csak már ne soká tartana itthon is mindig rettegésbe vagyunk az ellenséges bombázások miatt az éjel is éjfél
után 1 órakor riasztotak fel bennünket nem
tudjuk még mi vár ránk…
1944.szept. 19 én. Édes jó Szüleim!
Tudatom velük hogy jól és egészséges
vagyok amit maguknak is tiszta szívembõl
kívánok. Azt hiszem mostmár rövidesen el
fog érkezni az a nap is ujra viszont fogjuk
látni egymást.
Eddig a lapok. Ugye soha, soha többé ne
kelljen tábori lapot írnunk, kapnunk. A békét könnyû megszokni, azonban meg kell
tanulni megbecsülni! n
magyar mûvészvilág színe-java a szabadságharc bukását követõ csöndes, szomorú
napokban. Az Arany Angyal kocsma volt
ez a hely, melyet Vahot Imre szemelt ki titkos találkozók számára. A külvárosi, eldugott, szerény vendéglõ falai között megfordult Vörösmarty Mihály is.
Szajbély Mihály Vörösmarty elhamvadt
verseirõl írt munkájában a Baracskán élõ
idõs Vörösmartyról, a „vert ember“-rõl beszélve megjegyzi, hogy a költõ egy szomszédja szerint „kártyakompániát alakítottak, minden este más-más háznál gyûltek
össze, olykor a kor híres cigányprímása,
Patikárius Ferkó is felbukkant náluk, és
olyan vígan töltötték az idõt, mintha nem
is az önkényuralom éveit élték volna“.
(Lehet, hogy A vén cigány alakját is róla
mintázta?)
Patikárius Ferkóról már életében anekdoták születtek, alakja késõbb több szépirodalmi mûben is felbukkan: Móricz
Zsigmond regényében (Rózsa Sándor öszszevonja a szemöldökét - A szegvári bál
címû fejezetben) vagy éppen Justh Zsigmond naplójában.
Patikárius Ferkó mint zeneszerzõ is kitûnt számos magyar tánc-zenemûvével:
Patikárius Ferkó csárdás (friss), Patiká- Ü

Ü rus szavára. Több ún. magyar táncot
komponált
(Nyáregyházi
csárdás,
Balkányi emlék).
1864-ben zenekarával Olaszországban
turnézott. 1867-ben a párizsi világkiállításon is játszott III. Napóleon császár elõtt.
Patikárius Ferkó és bandája elõadókörútjaikon csaknem egész Európát beutazta, fényes sikert aratva mindenütt. Párizs, London, Berlin, Szentpétervár közönségét
egyaránt elbûvölték virtuóz játékukkal.

Harang
Az evangélikus templom harangja az
utóbbi idõben már nem szólt jól, szükségessé vált átvizsgálása, a haranghúzó
elektromos szerkezet cseréje. A gyülekezet segítséget kapott a nemzetközi evangélikus Gustav Adolf Segélyszolgálattól.
Õk állták a szerelés költségének kétharmadát, a fennmaradó összeget a gyülekezet saját erõbõl fizette.
n

KISS ÉVA
A munkát a budapesti Konkoly Mûvek
munkatársai végezték. November végén

Úgy tûnhetett, hogy a cigányzene népszerûsége töretlen és törhetetlen.
Patikárius Ferkó (1827-1870) csodálatos virtuozitású cigányprímás volt, aki lenyûgözte hallgatóit. Mûvészi szintre hozta zenei tudását, társainak példát mutatott. Nem véletlen, hogy már kortársai „a
cigányság arisztokratájaként“ ismerték és
ismerték el.
Cziráky Gyula az 1910-ben megjelent
Dunaföldvár múltja és jelene címû munká-

jában a következõkkel indokolja, hogy
Dunaföldvár jelesei közé beveszi a Patikárius testvéreket is:
„Porban terem az arany. Minél alacsonyabb a ház, melybõl az ember származik
s minél több az érdeme, mit hazája javára bármely téren - összegyûjt: annál nagyobb
elismerésre érdemes. Ugyan hogy mellõzhettem volna én hallgatással azokat, kiknek lelkesült játékát több költõ dalával
örökítette meg?...“ n

kezdték a szerelést, és december 6-án fejezték be. Végvári Péter ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy harminc éve foglalkoznak harangok, azokat mozgató berendezések, órák szerelésével. Több mint
hatszáz templomban dolgoztak már - kisebbekben, nagyobbakban -, legutóbb a
balatonfüredi református templomban
volt nagy munkájuk.
Az evangélikus templom harangjáról
kiderült, hogy nem jó a nyelv lekötése, a
lengetést végzõ villanymotor korszerûtlen; gorombán pofozza a harangot. Ezért
kicserélték a motort egy korszerû, húzó
mágneses eljárású berendezésre, mely

olyan hatású, mintha kézzel harangoznának, óvja a harangot. Vezérlõ órával felszerelt, a harangozás idõpontja-hossza
programozható.
A harangot, melyet a soproni
Selterhoffer harangöntõ dinasztia mûhelyében öntöttek, át kellett forgatni. A mester elmondta, hogy 30-40 évente forgatnak
át a minden harangot, hogy a nyelv ne tegyen kárt benne. A dunaföldvárit 110 éves
mûködése alatt egyszer már megforgatták,
ma kiverõdés látszik rajta, ami repedéshez
vezethetett volna. „Negyven év múlva
visszajövök, és ismét átforgatom“- búcsúzott a mester. n

zátette, hogy a hídmérnök e kritikát meghallván a Dunába vetette magát.
Ahányszor csak a hidakra pillantott séta
közben, elégedetten gyönyörködött bennük,amint kötelességtudóan ácsorogtak a
Dunában, hogy a túlsó partra vágyakozóknak „a távolságot, mint üveggolyót“ átnyújtsák.
Azután sokáig nem gondolt a hidakra,
csak a szívében õrizgette õket; vaskos
pilléreiket, karcsú derekukat, égbe nyúló
karjaikat. Nem lett hûtlen hozzájuk, de
messzire vitte a sorsa a hidak hazájából,
a fõvárosból. Teltek-múltak az évek, s õ
megint híd közelbe került, mivel egy Duna-menti kisvárosban kapott állást. Sikerült hamar összebarátkoznia az akkor
még ütött-kopott, szürkére mázolt, mégis
méltóságteljesen a Duna fölé magasodó
alkotmánnyal. Most már más szemmel
nézte a hidakat, mint hajdan, gyermekként. Most tudta csak igazán értékelni a
híd filozófiáját, hogy a híd nem elválaszt,
hanem összeköt. Gyakran mondogatta a
tanítványainak: a hit olyan, mint egy híd,

mert összeköt. Összeköti az eget a földdel, az Istent az emberrel, és az embereket egymással. Sokszor eszébe jutott Leonardo, aki ha szakadékot, vagy valami
völgyet látott, mindjárt hidat álmodott
fölébük, sajnos vannak, akik ezt fordítva
csinálják: ha hidat látnak, tüstént szakadékra gondolnak.
Miután szépen fölújították a hidat,
megkérték, hogy lelkész lévén keresztelje meg. Meglepõdött, mert ilyen kéréssel
még nem találkozott a pályafutása során.
Keresztelt már csecsemõt, gyermeket,
fölnõttet, meg játék babát, de hidat még
soha. Tudta, hogy teológiailag kérdéses,
vagy erõsen vitatható a dolog, mégsem
mondott nemet, mivel mindig tisztelte a
hidakat, sõt szerette is õket. Amikor elérkezett a keresztelõ ideje, olyan vad szélvész támadt, hogy a palástját az égbe
emelte, mintha szárnya lett volna. Meg is
jelent róla egy kép az újságban ezzel a
címmel: „Ezt még Batman is megirigyelné“. A fia dugta az orra alá a lapot,
mondván: nézd fater, benne vagy az újságban. Elõször bosszankodott, de aztán
csak nevetett a dolgon. Eszébe jutott,
amit a földvári hídavatásról meséltek Ü

Pillantás a hídra
n

SIMON ISTVÁN

Mindig tisztelte a hidakat, sõt szerette
is õket. Pesten volt belõlük bõven, így
hát gyakran találkozhatott velük. Még
emlékezett az Erzsébet-híd bénán lelógó
karjaira, csonka-bonka lábaira, melyekkel úgy ácsorgott a Duna-parton, mint
egy hadirokkant. A hídavatást sem felejtette el, akkor már 12 éves volt, s azon
csodálkozott, hogy a rengeteg autóbusz
alatt le nem szakad az a szegény híd.
Mindegyik kedves volt neki, mégis volt
egy kedvence, a Lánchíd, lustán terpeszkedõ kõoroszlánjaival, melyeknek nem
volt nyelvük.
Az ehhez fûzõdõ mesét is szerette, miszerint ennek a tökéletes alkotmánynak
mégiscsak volt némi fogyatkozása, amit
egy suszterinas vett észre. Mily tökéletes
a mi hidunk - mondták az alkotók, amikor a fentebb említett suhanc így kiáltott
föl: hogy lenne már tökéletes, amikor az
oroszlánoknak nincs nyelvük? Mindezt a
nagyanyjától hallotta, aki még azt is hoz-
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Ü neki: Horthy Miklós fehér lovon vonult végig a hídon, nyomában a kísérete,
s az ünneplõ sokaság. Hirtelen vad szélvihar kezdte cibálni a hídavatókat, a keménykalapokat és a cilindereket mind a
Dunába fújta a szél. Ha úgy vesszük, õ
szerencsésebb volt ezeknél, mert a palástja azért mégsem „úszott el“. Erre az
alkalomra verset is írt, és még emlékezett
néhány sorára:
„Áldott légy földvári híd,
tudjuk, még sok víz fog lefolyni a Dunán,
s születnek még új hidak ezután,
karcsúbbak, szebbek is talán,
de nekünk mindig Te leszel a kedvesebb,
mert az egyetlennél a több is kevesebb.“
Ennyi maradt a versbõl, a többi elveszett, de a híd most is ott pompázott karcsú
testével a Duna fölött. A barátjára gondolt,
aki nem sokkal a halála elõtt megállt az autójával a parton, és csak nézte, nézte a Dunát. Óvatosan beült mellé és lassan, csöndesen beszélgetni kezdtek. Nehéz volt
mindkettõjüknek, mert egyikük sem merte
kimondani, hogy vége, búcsúzni kell egymástól és a világtól. Csak a lassan höm-

Ipolyi Gáspár
Ipolyszalkán, Hont vármegyében 1710
körül született Ipolyi Gáspár, aki több
mint egy évtizedig Dunaföldváron plébánosként teljesített szolgálatot. A késõbbi esztergomi apátkanonok, szentgyörgymezei prépost Esztergomban
halt meg 250 éve: 1762. december 27én.
n

SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Az esztergomi apátkanonokot kisgyermekkorában az Ipoly partjára tették ki, ezért
megtalálói az Ipolyi nevet adták neki. A
Stummer család nevelte. Elemi iskolái elvégzése után 1728-ban a budai Széchényi
Papnevelõ Intézetbe került, ahol bölcseletet
tanult, majd a nagyszombati egyetemen teológiát hallgatott. 1732-ben a bölcselet magisztere (tanára) lett. A következõ évben
Dömösön szentelték pappá, és a helységben
kezdte meg plébánosi munkáját.
Egy évvel késõbb, az egyházi zsinat alkalmával helyettes titkári teendõkkel bízták meg, majd 1736-ban muzslai plébánossá nevezték ki.
Drámai napokban érkezett új állomáshelyére, városunkba, Dunaföldvárra - itt
szintén plébános lett.

pölygõ vízfolyam és a fölötte magasodó
híd adott reménységet arra nézve, hogy
van másik part. Hogy nem a semmivel találkozunk, ha meghalunk. Errõl ugyan
nem esett szó, mégis kimondatlanul is hadüzenet küldetett a halálnak. Mi volna, ha
nem volna túlsó part, és nem volna híd,
ami összeköt vele, s ha nem hinnénk mindebben? - gondolta elmélázva.
Közeledett a karácsony. Az egyik éjszaka különös álma volt, „mert akit az Úr szeret, annak álmában is ád eleget.“ Egy hídon ballagott keresztül, ahol fényes arcú
férfiak, afféle angyalok jöttek-mentek,
közlekedtek. Ahogy lépésrõl lépésre haladt a hídon, egyre nagyobb fényesség és
békesség vette körül. Ekkor valaki egy parányi gyermekkel a kezében hozzálépett,
és ünnepélyes mozdulattal a kezébe tette
az apróságot. Õ elfogadta a különös ajándékot, és valami furcsa érzés kerítette hatalmába. Hirtelen úgy érezte, hogy megérkezett, végleg hazaérkezett. Egy nyitott ajtó várta, és egy asztal, amelyen kenyér és
bor volt, körötte a szerettei és mindazok,
akikhez valaha is köze volt az életében.

Sokan voltak így együtt, egészen közel
egymáshoz, mégsem szorongatták egymást és mindenkinek volt egy mosolya
vagy egy jó szava a többiek számára. Megtörték a kenyeret, ittak a borból, megölelték egymást, aztán mindenki ment a maga
útjára. Õ tovább sétált a hídon, gyermekkora kedvenc hídján, és hirtelen szembe találta magát a kõoroszlánokkal. Újra gyermekké lett, és teljes, tökéletes békesség
lengte körül, szinte szárnyalt, lebegett ebben a kimondhatatlan nyugalomban. Ekkor vette észre, hogy az elõtte terpeszkedõ
kõoroszlánnak immár van nyelve.
Aznap úgy intézte a dolgát, hogy néhány
percig szabad lehessen, és egy pillantást
vethessen a hídra, mert mindig tisztelte a
hidakat, sõt szerette is õket.
A Part-Oldalak szerkesztõsége születésnapján köszönti a 60 éves szerzõt, aki
2000 júliusa óta szolgálja a dunaföldvári
református közösséget, a hozzá forduló
civileket, a segítségre szorulókat. Harminc évnyi szolgálatához gratulálunk, a
továbbiakhoz erõt, kitartást és jó egészséget kívánunk. n

1738-1742 között Magyarországon a
„mirigyes pestis“ pusztított, Dunaföldvárt
sem kímélte. A döghalál 1742 elején tetõzött, ötszáz földvári halálát okozva. A
megmenekült földváriak fogadalomból Nagy Gáspár elsõ bíró pénzgyûjtése után Szent Rókus, Sebestyén és Rozália tiszteletére kápolnát emeltek az akkor még a város szélén lévõ Szõlõhegyen.
A kápolna érdekessége, hogy tornyának szélessége megegyezik a hajóéval. A
kis kápolna a XVIII. századi oltármûvészet értékes alkotását rejti, egy ikonográfiai érdekességgel. Az oltárkép témája - a
Szentháromság a Zakariás-áldás keresztjével és pestistõl védõ szentekkel - ritkán
fordul elõ hazánkban. Felette a Passaui
Madonna kegykép másolatát látjuk. A
csavart oszlopos oltár is figyelemre méltó XVIII. század közepérõl származó alkotás.
A plébános is ellenõrizte az építkezést,
Földváron több alapítványt tett, hogy
Nagy Gáspár pénzgyûjtése mellett hozzájáruljon - többek között - az építkezés költségeinek fedezéséhez. Még ebben az évben egyezményt kötött a ferencrendiek tartományfõnökével, hogy az Öreg-templomban a szertartás nyelve a magyar legyen, a
ferencesek (barátok) templomában német,

bizonyos napokon pedig magyar és tót
(szlovák) nyelvû misét tartsanak.
1749-ben hagyta el Dunaföldvárt. Esztergomi kanonok, majd rákanyi címzetes apát
lett. 1754-ben honti fõesperessé, egy év
múlva Szent Györgyrõl elnevezett préposttá
és fõszékesegyházi fõesperessé nevezték ki.
1761-1765 között Barkóczy Ferenc volt
az esztergomi érsek. A prímás szívén viselte székesvárosának fejlõdését, ezért elsõ
intézkedései közé tartozott, hogy Esztergomot és Párkányt repülõhíd kösse össze.
A munka felügyeletével Ipolyi Gáspárt
bízta meg. A kanonok 1762 novemberében
ezt írja: a „Nagy-Duna jól tûri, hogy repülõhíd úszkál a hátán. Elõször utaztam repülõhídon. Hat perc alatt teszi meg az utat
mindkét irányban…“
Ipolyi Gáspárt tisztességes életû, áldozatokra képes, segítõ szándékú lelkipásztornak tartották. Mikor 1762. december 27-én
meghalt, testén vezeklõláncot (ciliciumot)
viselt, embertársai bûnéért is vezekelt. Az
esztergomi Bakócz - kápolnában temették
el. 1823-ban, sírja felnyitásakor testét
csaknem teljesen épen találták.
Ipolyi (Stummer) Arnold nagyváradi
püspök, mûvészettörténész, mitológiakutató (1823-1886) Ipolyi Gáspárt egyik példaképének tartotta.
Ü
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Ü 1979-ben Lékai László bíboros,
prímás a kanonoki stallumokat (hivatalokat) jeles személyiségekrõl nevezte el - ezek egyike volt Ipolyi
Gáspár.
Fõ munkái:
Levelei. Máthes Joannes Nepomuk
Veteris arcis Strigoniensis.. descriptio.
Strigonii, 1827 c. munkában

Kézirata: Veiner Bálint: Világ zsib-vásárja, ford. Ipolyi Gáspár által (az esztergomi
fõszékesegyházi könyvtárban) 1761
Irodalom:
Cziráky Gyula: Tolnavármegyei Dunaföldvár multja és jelene. Dunaföldvár,
1910
Dr. Szalai Károly: Az új honfoglalás és a
polgárosodás (1686-1849). In: Duna-

Gitárzene és vers

Rangos vendégei voltak az
idei máltai bálnak

A Szekszárdi Gitárkvartett volt a vendége a Rátkay László Irodalmi Kávéház évadnyitó rendezvényének 2012.
november 27-én a Marcipán cukrászdában.

November végén tartotta a városi sportcsarnokban hagyományos Erzsébet napi
jótékonysági bálját a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi szervezete.
n

n

SZABADOS SÁMUEL

A kulturális mûsorban fellépett az Ördögszekér néptáncegyüttes, a Györkönyi
Hagyományõrzõ Egyesület, a Löfan
mazsorett csoport; Papp Marcella és Pataki Anna pedig népdalokat énekelt.
A rendezvény meglepetése volt több nem
mindennapi vendég, akik közül Kuvait magyarországi nagykövetének jelenléte keltette
a legnagyobb figyelmet. Elfogadta a meghívást Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ, a
Tolna Megyei Kormányhivatal vezetõje, jelen volt Tálai Ferenc, a szolgálat országos
vezetõségének a tagja és Szentgyörgyvári
Károly régióvezetõ, de érkeztek vendégek a
németországi Niederaibachból és az erdélyi
Kalotaszegrõl is.
A korábbi hagyományokhoz híven helyi és környékbeli alkotók ajánlottak árverésre mûtárgyakat, többek között Bakos András, Bernát Jánosné, Borzavári
István, Csepeli István, Csizmadia Margit,
Fabó Ferenc, Ferenczi Zsolt, Vizi Géza
és a dunaújvárosi SKICC egyesület. A
felajánlott képek, alkotások nagy része
elkelt.
Jákli Viktor, a szolgálat helyi elnöke
sikeresnek értékelte a rendezvényt, mint
mondta, a korábbi évekhez hasonlóan
több mint egymillió forint gyûlt össze jótékonysági célokra.
A bál után is sok dolga akad még az év
utolsó hónapjában a szolgálatnak. December elején Erdélybe a dévai gyermekotthonba szállítanak élelmiszert és ajándékokat az aktivisták. Az akciót évek óta
egy külsõ munkatárs, a városból elszármazott Jendrolovics Gábor szervezi.

földvár története az õskortól napjainkig.
Part-Oldalak Kulturális Egylet. Dunaföldvár, 2002
Szinnyei József: Magyar írók élete és
munkái. http://mek.oszk niif.hu
Káptalan-kanonokok
testülete.
http://www. magyarkurir.hu
Prokopp Gyula: Esztergomi Duna-híd.
http://franka.egom.ofm.hu n

Decemberben javában tart a gyûjtés a
karácsonyi adományosztáshoz. A korábbi évekhez hasonlóan a központban lévõ
bevásárló központban a szolgálat munkatársainak lehet leadni a tartós élelmiszer
felajánlásokat december 11. és 19-e között. De az adományokat a magánszemélyek, vállalkozók a Duna utcai központba
is eljuttathatják.
Az évet a karácsonyi csomagosztás zárja,
melyre a támogatott családok, személyek
névre szóló meghívót kapnak majd. n
10.

BALOGH EMESE

A Szekszárdi Gitárkvartett nem ismeretlen a dunaföldváriak számára; az
együttes nagy sikerrel szerepelt már a
nyári színházi esték fellépõjeként városunkban.
A gitárkvartett alapítása óta több mint
200 koncertet adott, repertoárjában a
nagy stílustörténeti korszakok darabjai
mellett különbözõ népek dalai, könnyûzenei feldolgozások és saját kompozíciók szerepelnek.
A Rátkay László Irodalmi Kávéház
összejövetelén „Õsz és tavasz között“
címmel Babits Mihály verseibõl és saját
gitárdarabjaikból összeállított estjükkel
léptek a nagyérdemû elé. A Csele Lajos
vezette gitáregyüttes - Dudás Attila,
Komjáthy Péter, Decsi-Kiss András - az
est idejére kiegészült az ütõs hangszereket megszólaltató Wessely Ágnessel és a
Babits verseket tolmácsoló Rubányi
Anita színész, elõadómûvésszel.
Az különös lüktetésû programban a
mediterrán hangulatú gitárzene és a rezignált hangulatú Babits költemények
felváltva szólították meg az észt és a
szívet. n

Pihenõudvar a Kossuth téri iskolában
Ünnepélyes keretek között vehették birtokukba az általános iskolások a Kossuth utcai iskolaépület pihenõudvarát.
n
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Dr. Sûrû Jánosné igazgató arról tájékoztatta lapunkat, hogy az udvar kialakítása egy
évet vett igénybe. Ez idõ alatt parkosítottak:
23 darab fát ültettek, felmérték a gyerekek
igényeit, szponzorokat kerestek, megvásárolták a legmegfelelõbb sport- és játszótéri
eszközöket, és megépítették a pihenõudvart.

Dr. Sûrû Jánosné

Boldog születésnapot Annamatia!
Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte az Annamatia Nõi Kar 2012. november 17-én a mûvelõdési házban.
n
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A kórus 1981 októberében vegyes karként kezdte meg mûködését Telekiné Rábai Melinda vezetésével, majd 1983-ban
nõi karrá alakult. Az alapító kórusvezetõt
15 év után Hartmann József váltotta,
majd távozását követõen a kórustagok
maguk közül választottak karnagyot:
Kun Erika 14 éve, 1988 óta irányítja az
Annamatiát.
Intenzív próbaidõszakkal készült a kórus
a jubileumra, amely valójában tavaly jelentett kerek évfordulót. 2011-ben, egy saját CD elkészítésével ünnepeltek, s a tényleges születésnapi ünnepséget csak az idei
esztendõben tudták megvalósítani.
Egy mindenki számára érthetõ kórustalálkozóval akartak megemlékezni az
Annamatia tagjai az elmúlt 30 évrõl, ezért

Bemutatkozott a bölcskei fotó klub
A novemberben a mûvelõdési ház folyosó galériáján állították ki a bölcskei fotóklub képeit.
n
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A klubot bölcskei fiatalok alapították
fél éve, a korszellemnek megfelelõen:
internetes közösségi oldalon. Azóta
mintegy 170-en vették fel a kapcsolatot
velük, s közülük sokan küldtek fotókat is.
11.

A másfélmillió forintos beruházás során
az uniós elõírásoknak megfelelõ közösségi
teret alakítottak ki, mely a szabadidõ hasznos eltöltése mellett a mindennapos testnevelésnek is helyszíne lehet. n
is kérték a fellépõket, hogy közérthetõ mûveket adjanak elõ. Az est során színpadra
lépett a Cantemus Kamarakórus, Webber
József és a színes szélesvásznú álomkabát
címû musicaljébõl adtak elõ részleteket. A
Bölcskei Nõi Kar népszerû könnyûzenei
slágereket, Süveges Gréta jiddis dalokat
énekelt, Bacsa Kata és Pataki Dezsõ prózával, Pataki Anna hegedûszólóval szórakoztatta a megjelenteket.
Hogyan tovább? - kérdeztük Kun Erikát, aki elmondta, hogy a távlati célok
között a kar újabb minõsítése szerepel.
Az Annamatia Nõi Kar programját 1988ban és 2005-ben arany minõsítéssel díjazta a szakmai zsûri, 2010-ben pedig
ezüstminõsítést kaptak. Utóbbit szeretnék ismét a legfényesebbre „cserélni“, és
nagy vágyuk, hogy 2013 októberében ismét részt vehessenek a Riva del Gardában megrendezett nemzetközi kórusversenyen. „Elõtte azonban a kórus összetételét fiatalítani, a létszámot növelni lenne
jó“ - mondta Kun Erika, aki szeretettel
várja jó hangú fiatalok jelentkezését az
Annamatia Nõi Karba. n
Ferde Gábor alapító, jelenleg a klub vezetõje szerint éppen ezért lett a csoport
neve „Nem csak bölcskei fotó fan klub“.
Az igazán aktív tagok száma 15-20 fõ,
többnyire falubeli fiatalok, akik rendszeresen találkoznak a klubfoglalkozás keretei között. Értékelik, megbeszélik a beküldött képeket, tervezik a jövõt és kiállításokat szerveznek.
Elsõ bemutatkozásuk Bölcskén volt a
mûvelõdési házban, majd Pakson egy kisebb anyaggal. Ezután került sor a földvári kiállításra.
Ü

Mivel mindannyian amatõrök, ezért
szükségük van egyfajta szakmai, mûvészeti útmutatásra. Ennek szellemében szerveznek havonta elõadásokat, beszélgetéseket, melyeken hivatásos fotósok, mûvészek a meghívott vendégek. A témák igen
változatosak, de a természetfotók, épületek
fotózása mellett túlsúlyba kerülnek az emberábrázolások, a portrék, ezen belül is a
korosztályukhoz közelálló témák, például
a sport, a szórakozás.
Ferde Orsolya szintén az alapítók közé
tartozik, hat éve fotózik. A fordulatot
számára az jelentette, amikor vett egy komolyabb, tükörreflexes gépet, s rájött,

Ferde Gábor

hogy a magasabb technika által egy különleges, izgalmas világ tárulkozik ki

elõtte. Szenvedélyes fotóssá vált. Témáit általában elõre eltervezi, kiválasztja, de
nyitott a pillanatnyi ösztön- felvételek
irányába is.
A kiállítást Dr. Krizsán Margit
bölcskei gyermekorvos nyitotta meg,
aki a klub patrónusa, szellemi instruktora. A doktornõ bevallás szerint soha
nem fotózott, de nyitott a mûvészetekre.
Óriási értéknek tartja. hogy egy kis településen fiatalokból álló, a világra nyitott
alkotócsoport jött létre. Örül, hogy köztük lehet, s ha mással nem, élettapasztalatainak átadásával támogatni tudja
munkájukat n

Akvarellek a városi könyvtárban
Csizmadia Margit, dunaföldvári kötõdésû alkotó akvarelljeibõl láthattak kiállítást novemberben a Berze-Nagy Ilona könyvtárba látogatók.
n
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Csizmadia Margit 40 év után, nyugdíjasként nyúlt ismét az ecsethez. Általános- és középiskolás éveiben Oszoli Piroska festõmûvész tanítványaként rengeteget festett, azonban hosszú évtizedekig
nem volt ideje e szenvedélyének hódolni.
A Budapesti Mûszaki Egyetemen építészmérnök diplomát szerzett, tervezõként, építésügyi elõadóként dolgozott;

Csizmadia Margit

mindez teljes embert igényelt csakúgy,
mint a festészet.

Legendák a történelemben
A Népszerû tudomány elõadássorozat
keretei között 2012. november 13-án Dr.
Hermann Róbert Zrínyi Miklós- díjas
hadtörténész, az MTA doktora, a Hadtörténeti Múzeum és Intézet tudományos helyettese ismertette meg hallgatóságával 1848-1849 történelmi legendáit,
mítoszait.
n
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Dr. Hermann Róbert évtizedek óta kutatja
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hadtörténetét, számos legendát oszlatott már
el kutatásai eredményeképp. Így például bebizonyította, hogy az 1849. február 26-27-i,
számunkra vesztes kápolnai csata hadijelentését, Teofil Lapinski lengyel tüzérszázados
hamisította, aki feltehetõen az emlékiratait

Dr. Hermann Róbert

tömörítõ mûvét akarta így hitelesebbé tenni
az olvasók szemében, illetve, cáfolta hogy
Jellasics a számára vesztes pákozdi csata
után megszegte a hadibékét, és elszökött a
seregével.
12.

Elmondása szerint kíváncsiságból fogott
ismét ecsetet. „Keserves munka volt“ mondta, de megérte - teszem én hozzá. Hiszen szülõvárosában megvalósult elsõ önálló kiállítása, melyen változatos témájú csendélet, városkép, tájkép, portré - egységes hangulatú akvarellekkel lépett a közönség elé, mely nagy örömmel és elismeréssel
fogadta a tárlatot. n
„A legendák köztudatban való tisztázása
reménytelen“ - mondta az ELTE doktori
iskolájának tanára. Ahogy Petõfi 1848.
március 15-i szavalatára a Nemzeti Múzeumnál mindenki emlékezik tanulmányaiból - pedig tényekkel bizonyított, hogy
nem történt meg ez az esemény -, úgy a fehér ló, Lehel kürtje és Botond is elmaradhatatlan eleme a honfoglalás koráról köztudatban szereplõ ismereteknek.
Dr. Hermann Róbert véleménye szerint
ezeket a legendákat nem is kell számûzni a
laikusok gondolkodásából; a kutatók feladata mindössze abban áll, hogy felfedjék
a mítoszok tényleges igazságtartalmát.
A tudományos ismeretterjesztõ elõadások ezért is fontosak számára; hiszen az
úgynevezett magas tudomány ismeretei eljuthatnak az átlagemberekhez, kutatóként
közvetlen kontaktust teremthet olvasóival;
lehetségessé válik a tévhitek tisztázása. n

Színvonalas elõadások az iskolanapon

Lukácsi Pálné

adásokat a diákoknak különbözõ tudományos témákból. Dr. Gyuricza László geográfus Alaszka természetföldrajzát mutatta be látványos vetítés kíséretében, Dr.
Hoffmann Gyula fejlõdésbiológus az
evolúciós újításokról beszélt. Kemecsi
Ferenc elõadómûvész a kommunikáció
és a retorika összefüggéseirõl világosította fel az érdeklõdõket, Dombi Imre természetvédelmi õr pedig a Duna-Dráva
Nemzeti Park Tolna megyei érdekességeit, többek között a gemenci területet mutatta be. Dr. Kubassek János geográfus a
magyar világjáró nõk életpályáit ismertette, Lukácsi Pálné, a gimnázium nyugállományú tanárnõje pedig a mesék varázslatos világába vezette hallgatóit. Dr.
Sík András bolygókutató a Marskutatás
legújabb eredményeit ismertette, míg
Tóth-Szöllõs
András
filmrendezõ
Almásy László múlt századi Afrika expedícióját mutatta be dokumentumfilm
részletekkel, a dunaföldvári bioethanol
üzem mûködésérõl pedig a cég termelési
igazgatójától kaphattak információt a diákok.
A színvonalas elõadások felkeltették a
diákok érdeklõdését. Több vendég az elõadása után még hosszú percekig a gyerekek gyûrûjében állva igyekezett válaszolni
a záporozó kérdésekre. Az elõadások után
a gimnázium aulájában a program kötetlen
beszélgetésekkel folytatódott, s ebéd után
került sor a szintén hagyományosnak számító tanár-diák kispályás focimeccsre,
mely során nagy küzdelemben a tanárok
gárdája kerekedett felül. A gimnazisták és
a szakiskolások összecsapásán ezúttal a
szakiskolások bizonyultak jobbnak. n

Pats József

szinte valamennyi területérõl. A csoport
egy éve vált hivatalosan is bejegyzett
egyesületté, Dunaújváros a központja, de
vannak tagjai az ország több táján. Fõ támogatójuk a Dunaújvárosi Fõiskola, mely
rendelkezésükre bocsátotta egykori szabadidõközpontját, melyet alkotóházként
mûködtetnek, s nyáron ez a helyszíne az
alkotótáboruknak is.
A dunaföldvári tárlaton 15 képzõmûvész
mutatkozik be: festményekben, kisplasztikákban és fotókban gyönyörködhetnek az
evangélikus templomba látogatók. Az alkotások megvásárolhatók: a vételár fele az
evangélikus egyház javát szolgálja, a másik felét a SKICC alkotóházának fejlesztésére fordítják majd. n

Iskolanap keretei közt emlékeztek a névadóra a Magyar
László Gimnázium diákjai és
tanárai.
n
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November 16-án reggel ünneplõbe öltözve tanítás nélküli
iskolanapra gyülekeztek a diákok, a tanárok és a meghívott
vendégek a Magyar László Gimnáziumban. Az ünnepi megemlékezés kezdetére kilenc óra elõtt
került sor az iskola lépcsõházában, ahol az elsõévesek adtak mûsort,
majd koszorút helyeztek el a névadó szobránál. Ez alatt a diákönkormányzat tagjai
az általános iskola falán lévõ emléktáblát
koszorúzták meg.
Az ünnepség ezután a várudvaron álló
Magyar László szobornál folytatódott. A
végzõs diákok rövid mûsorban felelevenítették Magyar László életútját és munkásságát. Ezt követõen Balogh Emese
igazgató jutalmazta a Magyar László mûveltségi vetélkedõ dobogós csapatait; a
három kategóriában rendezett vetélkedõ
helyezettjei könyvjutalomban részesültek. A megemlékezés koszorúzással zárult. A szobor talapzatánál a helyi iskolák
képviselõi mellett koszorút helyezett el
Dunaföldvár polgármestere, a mûvelõdési ház igazgatója, illetve Öttömös község
polgármestere.
Tíz órától az iskolanap hagyományaihoz híven rangos elõadók tartottak elõ-

Kortárs tárlat az
evangélikus templomban
2012. november 30-án a SKICC Mûvészeti Egyesület alkotóinak munkáiból
nyílt tárlat az evangélikus templomban.
n
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A tárlat létrehozásának kezdeményezõje
Zámbó József volt - tudtuk meg Pats József
képzõmûvésztõl -, aki segítette a SKICC
Mûvészeti Egyesület alkotóházának felújítását, s cserébe azt kérte, hogy az alkotók mutatkozzanak be Dunaföldváron is.
A SKICC hét éve mûködõ csoport, tagjai képzett mûvészek a képzõmûvészet
13.

Sport és
hagyományõrzés
Másfél éve alakult meg a DSTE keretei
között a Dunaföldvári Hagyományõrzõ
Íjászok Egylete.
n
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Tóth István, az alapítók egyike egy kis
baráti körbõl származtatja az ötletet, a társaság, melynek maga is tagja volt alkalomszerûen gyûlt össze, közéletrõl, kultúráról,
történelemrõl beszélgettek. Nagy Vince
vetette fel, hogy hagyományõrzõ egyletet
lehetne alapítani, s az ötletbõl valóság lett.

nõségi fából, szaruból készült íjak, ezek a
drágábbak, de készülnek üvegszálasak,
mûanyagok is. Egy közép kategóriájú felszerelés kb. 30 ezer forintba kerül.
Puskás Zsolt elnök, történelemtanárként
a hagyományõrzésre, ismeretterjesztésre is
nagy hangsúlyt fektet. A beszélgetések,
elõadások során szóba kerül a haditechnika fejlõdése, s nemzetünk történelmének
jeles eseményeirõl is megemlékeznek. A
tél, mint sok egyéb sportág esetében itt is
egyfajta holt idõt jelent. Az egylet élete viszont tovább zajlik. Elõadásokat szerveznek, és tovább folytatódik az épület felújítása, átalakítása. A jövõ év tervei közt szerepel, hogy minél több versenyen mérettessék meg magukat a földvári íjászok, és
elképzelhetõ, hogy tavaszra már egyenruhája is lesz a tagságnak. n

Varró Máté
nemzetközi
versenyeken
A társaság a városvezetéshez fordult, s a
lõtér használatának a lehetõségeirõl tárgyalva megállapodtak, hogy az egylet
megkapja a használat jogát, a fenntartás,
gondozás fejében. A társaságnak volt mit
tennie, hiszen a terület és az épület elhanyagolt állapotban volt. Az alapító tízegynéhány tag viszont rövid idõ alatt használhatóvá tette a pályát.
Az egylet létszáma folyamatosan nõ,
jelenleg kb. harmincan látogatják a foglalkozásokat. A korosztályos összetétel
tág határok közt mozog: a legfiatalabbak
8-10 évesek, a rangidõsek hatvanhoz közelítenek.
Az egylet elnöke Puskás Zsolt késõbb
csatlakozott a társasághoz. Örömmel számolt be arról, hogy ez évben már versenyeken is részt vettek a tagok, Pakson és
Dunaújvárosban vendégként, Földváron
pedig házigazdaként, szervezõként. Sikerük egyelõre egy harmadik helyezés volt,
de bizakodnak, hogy ezt mielõbb felülmúlják.
Az íjászat sokoldalú készségekre épül. A
koncentráció, a test és a lélek feletti tökéletes uralom, a helyes testtartás, a reflexek
játéka, a kellõ pillanat kiválasztása sok
gyakorlást igényel. Az íjászok sokféle
technika közül válogathatnak: vannak mi-

Varró Máté a dunaújvárosi sporttagozatos Vasvári Pál Általános Iskola tanulója, és a Dunaferr egyesületének igazolt
versenyzõje. A 12 éves földvári kisdiák
már hat éve aktív sportoló.
n
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Máté korosztályának hatszoros gumiasztal tornászbajnoka, aki ebben az évben már
nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet.
Október közepén a csehországi Jablonec
városában a világkupán indult magyar színekben a 12-14 éves korosztály legfiatalabbjaként. A torna legjobb nyolc versenyzõje közé sikerült bejutnia a selejtezõkön,
ahol a nyolcadik helyen végzett, úgy hogy
nem rontott gyakorlatot.
Október végén az ausztriai Salzburgban
vett részt az Alpesi Gumiasztal Kupán. A
rangos versenyen kiegyensúlyozott volt a
mezõny, Máté szoros küzdelemben a második helyen végzett. Az ezüstérem a nemzetközi megmérettetés elsõ komolyabb sikerének számít.
Ezek után november 3-án a Budapesten
rendezett Magyar Gumiasztal Bajnokságon kellett bizonyítania, hiszen ellenfelei a
hazai mezõny legjobbjai voltak. Máté a
nemzetközi versenyeken bemutatott gyakorlatával indult, s hibátlan versenyszámmal az elsõ helyen végzett, megszerezve
így hatodik magyar bajnoki címét.
14.

A bemutatott gyakorlatban Máté tíz ugrása közül öt duplaszaltó volt. Ez önmagában is kiemelkedõ teljesítmény. A további
sikerekhez azonban önmagát kell felülmúlnia, ami edzõje, Trenka János szerint
jövõre már csak a triplaszaltó bemutatásával lehetséges. A fiatal versenyzõ számára
tehát adott a feladat. A heti tíz edzés sok
energiáját és idejét köti le, s az iskolai szünetek sem jelentenek számára igazi pihenést, hiszen a versenyekre való felkészülés
ekkor folyik n

Gyengén szerepeltek
az õszi fordulókon
labdarúgóink
Az utóbbi évek leggyengébb teljesítményét nyújtotta megyei elsõ osztályú labdarúgó csapatunk a DFC.
n
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Az õszi szezon befejezése után az utolsó helyen végzett csapatunk. A két utolsó
bajnoki fordulónk is vereséggel zárult:
Nagymányokon 3:1-es vereséget szenvedtünk, majd a Bátaszék hazai pályán
gyõzött le minket 1:0-ra. Ificsapatunk
mindkét meccsen 3:1-es vereséget szenvedett.
Az õsz során csupán négy pontot tudott szerezni gárdánk. Dunaszentgyörgyöt gyõztük le itthon 3:0-ra, illetve szintén hazai pályán Kakasd ellen értünk el 2:2-es döntetlent. 12 mérkõzésbõl egy gyõzelem, egy döntetlen és tíz
vereség a mérleg, ami nagyon gyenge
teljesítmény.
Az õsz során Szabó Péter egyesületi elnök lemondott, vele távozott az edzõ Kerekes Béla is. A hátralevõ mérkõzéseken
a klub alelnöke Holler Ferenc látta el
ideiglenesen az elnöki és az edzõi teendõket. Azonban a személycserék sem
tudtak lendületet adni a csapatnak. A sorozatos vereségek demoralizálták a társaságot, s a sérülések is tovább nehezítették a helyzetet. Többször minimális létszámmal indult a gárda a vidéki találkozókra, több labdarúgó már a játékot sem
merte vállalni.
A hosszú téli szünet talán alkalmat ad arra, hogy megoldódjanak a klub személyi
kérdései. Fontos feladat a játékosállomány
együtt tartása, hiszen a keret nem képvisel
olyan gyenge játékerõt, mint amilyet a Ü

Ü helyezés jelez. Vannak tehetséges játékosok, de erõsítésre is szükség lenne.
A szurkolók egyelõre döbbenten várnak,
reménykednek, hogy rendezõdnek a klub
dolgai, és a gárda a tavasz során legalább a
bent maradást jelentõ helyek egyikét eléri.
Jelenleg ez lehet a cél.
Ütõképes, jó csapat kialakítása évek
munkájába telik. A szebb napokat megélt
földvári labdarúgásnak egyelõre a túlélés,
a válságból való kilábalás a fõ feladata.
Reménykedünk, hogy a tél és a tavasz elegendõ idõt ad erre. n

vábbjutáshoz. Az elsõ helyezett Mizse
KC- tól három pontra maradtunk le, de
szoros a mezõny, mert nekünk csak két
pont az elõnyünk a harmadik helyezettel
szemben. A tavaszi mérkõzéseken tehát
mindenképpen meg kell tartani a második
helyet A déli csoport lehetséges továbbjutói: a Kecel, a Paks és talán a Dávod. A
felsõházban várhatóan rangos ellenfelekkel találkozhatunk majd.
A novemberi mérkõzések gyõzelemsorozata sajnos az utolsó, Miklós KC elleni
meccsen
megszakadt.
Eredmények:
Dunaföldvár-Tiszakécske VSE 39:25,
Soltvadkert UKC - Dunaföldvár 18:26,
Miklós KC - Dunaföldvár 27:26. n

Második helyen zárta
az õszt kézilabda
Gratuláció
csapatunk
A regionális kézilabda bajnokság alapszakaszának õszi fordulója után második helyen áll kézilabda csapatunk.
n

SZABADOS SÁMUEL
A tavasz során még három mérkõzést
kell játszani az alapszakaszban. A tét nagy,
hiszen az északi és déli csoport elsõ három
helyezettje fogja alkotni a hatos mezõnyt a
felsõházban, õk a bajnoki címét küzdenek
majd. Jelenlegi pozíciónk elegendõ a to-

n

SZIKLENKA LÁSZLÓ

Külön köszönet a rendezvényekhez
nyújtott segítségért a Kertbarát Klubnak, a Máltai Szeretetszolgálat, a Szent
Rókus Borlovagrendnek, Természetvédelmi Egyesületnek.
December 16, 23-án 10 órakor zenés áhítat a református templomban.
December 15. szombat
19 órakor Cserkész karácsony az Öreg
templomban
December 16. vasárnap
15 órakor Vásárnyitás a Béke téri díszkútnál tea, forralt bor, sült gesztenye, zsíros
kenyér
Hulladékból karácsonyfadísz - Természetvédelmi Egyesület

SZERETETTEL VÁR MAGYARORSZÁG
3.500 Ft
DUNAFÖLDVÁR TÖRTÉNETE
AZ ÕSKORTÓL NAPJAINKIG

2.500 Ft
SZERETTEL VÁR DUNAFÖLDVÁR
2.000 Ft
FÖLDVÁRI TABLÓ ( II. KÖTET )
1.800 Ft
BESZÉDES JÓZSEF ÉS DUNAFÖLDVÁR
1.500 Ft

VEZETÕ EDZÕ

A DSTE Kajak-Kenu Szakosztály nevében gratulálok a Nagy-hideghegyi futóinknak, akik helytálltak és teljesítették
a nehéz futótávot. Kiváló eredményüknek és a szerencsének köszönhetõen
szakosztályunk nyert egy MC-1-es mini
kenut. A csapat tagjai voltak: Vicsik János, Péter Bence, Böde Levente, Kaczkó
Máté, Kaczkó Fanni és vezetõjük Györkõ
Sándor. n

Decemberi programok
ADVENT

Karácsonyi
ajándék-ötlet házi
könyvtárba való
helyi kiadványok:

17 órakor Gyertyagyújtás
- Áldást mond Molnár Iván evangélikus
lelkész
- Betlehemezés a cserkészekkel
- Szironta csengettyû együttes
December 21. péntek
15 órakor Vásárnyitás a Béke téri díszkútnál
Tea, forralt bor, sült gesztenye, zsíros kenyér
16 órakor Gyertyagyújtás, Beszédes József Általános iskola tanulóinak mûsora
18 órakor a Cantemus kórus karácsonyi
koncertje az Öregtemplomban

SZILVESZTER
December 31. 23:30
Helyszín: Városháza mellett
Pezsgõ, forralt bor, tûzijáték, éjfél után:
zene.
15.

VÁRBÓL VÁRBA (MESEKÖNYV)
1.500 Ft
SZERETETTEL VÁR DUNAFÖLDVÁR (DVD)
1.500 Ft
A kiadványok megvásárolhatók a
Tourinform irodában. (várudvar)

Lapzártakor érkezett a szomorú hír,
nyolcvankét éves korában, december
2-án elhunyt Papp József. Utolsó útjára december 10-én kísérik a Fehérvári
utcai temetõbe.

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber
Lászlóné

Felhõssy László
emlékére

DECEMBER

2012. november 22-én kísértük utolsó földi útjára a dunaföldvári Fehérvári úti temetõben az életének 92. évében elhunyt
Felhõssy Laci bácsit. A családtagok, rokonok és a nagy számban végtisztességet
tevõ barátok, ismerõsök, a kertbarátok
által körülvett ravatalnál a református
vallás szerinti temetési szertartáson Dr.
Bodolai György hatósági állatorvos, egykori munkatársa búcsúzott.

HOTEL TRANSZILVANIA
színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film

15. szombat
FEHÉR ÉJSZAKA
színes, feliratos, francia-belga-luxemburgi thriller

21. péntek
ÉLETEM SZERELME
színes, feliratos, francia vígjáték

22. szombat
AZ EMLÉKMÁS
színes, magyarul beszélõ, amerikai-kanadai akciófilm

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje

2012. december 14. Dr. Hallai Róbert
2012. december 21. Dr. Englert Rolland
2012. december 28. Dr. Palkó Ágnes
2013. január 4. Dr. Móricz Zoltán
2013. január 11. Dr. Hallai Róbert

28. péntek 10 óra (szünidei matiné)
MADAGASZKÁR 3.
színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film

29. szombat
RÓMÁNAK SZERETETTEL
színes, feliratos, amerikai-olasz-spanyol vígjáték
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!
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KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET
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TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

Rákóczi u. 2. (a
városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

Alphazoo
Dunaföldvár

…A régi munkatársak nevében búcsúzom Laci bácsitól. Volt egyszer egy csapat
az akkori Mezõfalvi Mezõgazdasági Kombinátban. Ez az állattenyésztésben dolgozók csapata volt. Ehhez a csapathoz tartozott Felhõssy Laci bácsi is. 1953-tól dolgozott az állattenyésztésben állat egészségügyi szaksegédként. Munkáját precízen, nagy odaadással végezte. Megbízható
volt. Amit megbeszéltünk, amit õ megígért
azt mindig betartotta. Nyíltszívû volt. Sokat mesélt a régen történtekrõl. Sok gyakorlati fogást megtanulhattunk tõle. 1981ben nyugdíjba vonult, aztán még évekig
visszajárt, jött mikor visszahívtuk, amikor
szükség volt rá. Jól éreztük magunkat vele, humorával, adomáival a társaság középpontjában volt. Halkan, udvariasan,
tiszteletadóan beszélt és kért. Udvariasságot, tiszteletet kapott mindenkitõl.
Kertjét, szõlõjét, gyümölcsfáit büszkén
mutatta meg, mikor otthonába mentünk.
Nagyon szeretett kertészkedni, biztos,
hogy a kerti munka éltette, és adott fizikai
lelki erõt neki még kilencvenedik születésnapja után is. Felesége biztos fészket, nyugodt hátteret adott Laci bácsinak, és õ ontotta felénk a szeretetet. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Szerettük õt.
A közel kilencvenkét év biztosan sok
örömet adott neki a nehézségek, fájdalmak
mellett. Õ észrevette az élet apró, de számtalan szépségét: a rügyezõ fákat, a fodrozódó Róbert-völgyi tavakat, a térdig érõ
fûben legelészõ borjakat, a zúzmarától
csillogó út menti fákat. Gyorsan ment el a
végsõ, hosszú útra, lelke bizonyára találkozott már szeretteivel. Mindenkit magához ölel az Isten, a jókat különösen.
Laci bácsi! Köszönjük, hogy együtt lehettünk, hogy ismerhettük, hogy ajtaját kinyitotta elõttünk. Köszönjük szerénységét,
barátságát, szolgálatát.
Nyugodjon békességben, Isten vele!

14. péntek

