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Schirilla György Földváron tartotta
tavaszköszöntő Duna úszását
Több mint ezren voltak kíváncsiak március 5-én az ismert
sportember vállalkozására tavaszköszöntő dunai úszására,
mellyel édesapja nyomdokán
haladva az egészséges életmód, a sportolás jelentőségére
igyekezett felhívni a figyelmet.
Szabados Sámuel
Hat évvel ezelőtt már próbálkozott Schirilla György egy dunaföldvári Duna-úszással, de
akkor a zajló folyó miatt nem
kapott rá engedélyt. Idén viszont
igen kellemes idő várta az úszókat és az érdeklődőket.
Mivel a folyó átúszására ez
évben sem érkezett meg az engedély, így csak a Duna egy
adott szakaszán lehetett úszni.
Bemelegítő futással kezdődött a
program, melyen több száz diák
is részt vett, majd a csónakból
vízbe csobbanva úszott a két
merész vállalkozó, hiszen a nap
meglepetése volt, hogy Schirilla
Györggyel egy szakaszon együtt
úszott Viczai János a dunaföldvári strand és gyógyfürdő igazgatója is.
A „Rozmár” becenevet bátran
felvállaló Schirilla György száA fotókat Horváth Szabó Kata és Tóth László készítette.

mára nem jelentett különösebb
izgalmat a rövid úszás. A víz
szerinte kellemes volt, 5 Celsius
fokot mutatott a hőmérő, a
levegő pedig majdnem 10 fokos
volt. Dicsérte az általa még nem
ismert folyószakaszt, mint
mondta, nem voltak benne örvények, kiszámítható volt a víz
áramlása. Tanácsokat is adott az
őt követni szándékozó fiataloknak, melynek lényege az alapos
felkészülés, a rendszeres testedzés – úszás, futás, kerékpározás – és a test fokozatos szoktatása a hideg vízhez. Szerinte a
téli, tél végi szabadvízi fürdőzés
nem egy óriási bravúr, alapos
felkészüléssel átlagemberek is
képesek ezt teljesíteni, amint azt
Viczai János is tette.
János a szerencsés partot érés
után elmondta, hogy régi vágya
teljesült e napon. Örült, hogy
Schirilla Györggyel úszhatott
együtt, ez biztonságérzetet nyújtott számára. Kicsit izgult, de ez
a vízbe mártózáskor elmúlt. Elmondása szerint a tél folyamán a
strand medencéjében szoktatta
magát a hidegvízhez; keményen
készült a dunai úszásra, hogy ne
érje meglepetés.

Az együttműködését értékelte a
rendőrség és a polgárőrség
Március 10-én Dunaföldváron
tartotta közös évértékelő értekezletét a Tolna Megyei Rendőr
Főkapitányság és a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség.
Szabados Sámuel
Kovács Zoltán ezredes, a főkapitányság partnerkapcsolatokért felelős munkatársa kiemelte, hogy a két szervezet között
évtizedek óta a szerződésben
rögzítettek szerint történik az
együttműködés. Ezt a megállapodást a lakosság és az önkormányzatok igényei alapján dolgozták ki, és szükség szerint
időszakonként az aktuális elvárásoknak, feladatoknak, jogszabályi változásoknak megfelelően módosítják azt.

Az ezredes szerint a polgárőrség a rendőrség legfontosabb stratégiai partnere. Munkájuk több
közös ponton érintkezik. Ilyen
például a közterületeken zajló
rendezvények biztosítása: sport-,
kulturális rendezvények, ünnepek, vásárok, de gyakori a közös
munka a közlekedésirányításban,
s előfordulhat természeti csapások esetén is közös területbiztosítás. A rendőrség és a polgárőrség
közös bűnmegelőzési programot
működtet, gyakorta a lakosságot
is együttesen tájékoztatják. Az
együttműködés hatékonyságát
jelzi, hogy megyénk a bűnesetek
alacsony számát tekintve az
ország élvonalában van.
A rendőrség örömmel tapasztalja, hogy a polgárőr szerveze-

tek technikai állománya évről
évre javul, megújul például az
autópart, a kommunikációs eszközök.
Széles János, a Tolna Megyei
Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke példaértékűnek nevezte a két szervezet kapcsolatát,
és pozitív bűnözési adatokkal bizonyította azt. Kitért arra is,
hogy a polgárőrség szakmai to-

vábbképzésében a rendőrség
munkatársai is jelentős szerepet
vállalnak. Elmondása szerint a
közös akciók napi rendszerességűek a megye területén, s fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy nemcsak a munkában, de
az ünnepi alkalmakkor is találkoznak a két testület vezetői,
tagjai, például a megyei polgárőr
vagy rendőr napon.

szágos szolgálat külkapcsolatokért felelős munkatársa, valamint

Bölcske és Dunaföldvár polgármestere.

Megerősítették tisztségükben a
Máltai Szeretetszolgálat helyi
vezetőit
Márciusban tartotta éves közgyűlését a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete.
Szabados Sámuel
Jákli Viktor elnök számolt be a
közgyűlés eseményeiről, melyen
három kiemelt napirendi pont
szerepelt.
Először az elmúlt évi munkát
értékelte az elnök. Jákli Viktor
szerint sikeresnek tekinthető a
múlt év. A hagyományos programok közül ismét a karácsonyi
adományosztás volt a legnagyobb szervezést és mozgósítást
igénylő esemény, az aktivisták és
külső segítők közreműködésével
idén is több száz rászoruló kapott
az ünnepek előtt segélycsomagot. Sikeres volt az erdélyi Mikulás túra is, mely során a dévai
gyermekotthon lakóinak vitt
ajándékot a szervezet. Minden
városi rendezvényen részt vett a
Szeretetszolgálat, az augusztusi
három szentes búcsúnak pedig
egyik szervezője volt.

Újdonságokat is hozott a múlt
év. Ilyen volt az augusztusi tematikus folklórnap, valamint a
Mária zarándoklat, előtte pedig a
Duna-part rendezése.
A második napirendi pont
alapján került sor a vezetőség választásra. A tagság ismét egyhangúlag elnökké választotta Jákli
Viktort, helyettesévé pedig Vida
Ferencnét.
A továbbiakban az idei év tervezéséről volt szó. Az alapfeladatok mellett szerveződik gyermek néptánc fesztivál, valamint
a cserkésztábor. Egész évben
zajlik az adománygyűjtés, és
folytatódik a Duna-parti zarándokút kiépítése, karbantartása. A
szolgálat szoros partneri kapcsolatokat ápol a helyi vöröskereszttel, a polgárőrséggel, a kertbarátokkal. Az együttműködés az idei
évben is széles és sokoldalú lesz.
A közgyűlés vendége volt ifjú
Csonka Pál és Jónás Gergő, a
dél–dunántúli régió két vezető
munkatársa, Tálai Ferenc az or-

Puskás Ferencre emlékezett
városunk
A világhírű, olimpiai arany- és
világbajnoki ezüstérmes labdarúgó születésnapján, április elsején a Part – oldalak Kulturális
Egylet ez évben is koszorúzási
ünnepséget rendezett a Béke
téri Puskás Ferenc emléktáblánál.
Szabados Sámuel
Minden idők legjobb magyar
labdarúgóját családja révén több
évtizedes kapcsolat kötötte váro-
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sunkhoz, a 80–90-es években
rendszeresen megfordult itt sok
barátra, ismerősre tett szert. Magyarországra hazatérve 1983-ban
hónapokon át a takarékszövetkezet fölötti épületben lakott felesége rokonainál.
Az idei megemlékezés Pálfi
Anna szavalatával és Gauzer
Szandra népdal előadásával kezdődött, majd az ünnepség szónoka ismertette a jeles labdarúgó
életútját, kiemelve annak ►

► helyi vonatkozásait. Horváth

Zsolt polgármester beszédében
napjaink ifjúsága számára állította példaképül Puskás Öcsit, aki
pályafutása csúcspontján is megmaradt egyszerű, őszinte sportembernek, el nem feledkezve
régi ismerőseiről, barátairól.
Szöllősi György, a Puskás Intézet elnöke, Puskás Ferenc
életrajzának kutatója először
vett részt városunk koszorúzási
ünnepségén. Elismerően beszélt arról a szellemiségről,
mely Dunaföldváron napjainkban is őrzi a „Száguldó őrnagy”
emlékét.
A beszédek után az emléktáblán koszorút helyezett el

Harmadik
Szemét Szüret
Április 23-án, szombaton harmadik alkalommal szervezik
meg az Aztakeservit és az Ökologistic civil csoportok Dunapartunk árterének nagytakarítását.
Szirgl Erika
A tagok az előző két alkalom
tapasztalataiból kiindulva idén
nagy hangsúlyt fektettek a promócióra, az esemény hirdetésére.
Hetek óta szórólapok, plakátok
hívják fel a figyelmet a „Tavaszi
Betakarításra”, melyet a közösségi és helyi média is segít.
A nap programja a következőképpen alakul:

Eladó Dunaföldváron a volt
gyógypedagógiai iskola

városunk polgármestere, a
Magyar Labdarúgó Szövetség
nevében Krausz Márton az
MLSZ Tolnai Megyei Igazgatóságának elnöke és Sebestyén
Ágoston, a Megyei Játékvezetői Bizottság elnöke. Szöllősi
György a Puskás Ferenc Akadémia nevében rótta le kegyeletét. A DFC koszorúját Mráz
Balázs, focicsapatunk elnöke
helyezte el, a Holler UFC képviseletében pedig Holler
Ferenc és Lesnyik Gábor koszorúzott.
Az ünnepségen jelen voltak
Puskás Ferenc feleségének, Erzsébet asszonynak Budapesten
élő rokonai is.

Dunaföldvár Város Önkormányzata eladás útján történő
hasznosításra meghirdeti a tulajdonában álló Dunaföldvár történelmi belvárosában igényesen
felújított műemléki környezetben
lévő 7020 Dunaföldvár, Rákóczi
u. 8. szám (1049/1hrsz.) alatt található volt gyógypedagógiai
iskola megnevezésű ingatlanát.
Az ingatlan közelében található a Vár épületegyüttese a
Csonka toronnyal, a városi strand
és gyógyfürdő, a Duna-parti
sétány és a Halászcsárda.
Az épület helyi műemléki védettségű, többcélú hasznosításra
alkalmas (szálloda, panzió, étterem, villa, iskola) teljes körű felújítást követően. A HÉSZ szerinti
övezeti besorolása Vt-3-z település
központi vegyes terület. Az ingatlan területe 1964 m2, melynek
45%-a (884 m2) beépíthető. Ebből
jelenleg 256 m2 beépített, tehát
még 628 m2 a beépíthető terület,
melyen 5,5 m-es építménymagasságú épület építhető. Az épületben
a pince hasznos alapterülete 36,93
m2, a földszint hasznos alapterülete 170,69 m2, az emelet hasznos
alapterülete 169,53 m2. A tetőtér
beépítésre alkalmas, jelenleg padlástérként funkcionál.

9.00 Gyülekező a Ladi Pince-Borozó előtt (Mély út) – Regisztráció – Reggeli
10.00 Eligazítás
10.30 Indulás a helyszínekre
– lovasok irányításával szemét
szedés, -szállítás
16.00 Visszaérkezés
Este: Vadhúsos vacsora
15.00 órától folyamatosan
koncertek a Ladi pince előtt:
Kashow – Vien Dans Crew –
Big Fakopáncs – Hush – Afrodzaqum – AC/DC/GP
23.30: Össznépi Jam-session
Az esemény sikeres lebonyolításához a szervezők bármilyen
felajánlást elfogadnak. (Tel:
30/489–23–79)
Menjünk el minél többen! Jó
levegő, mozgás, buli!

Az épület mindkét szintjén a
korábbi funkcióból adódóan tantermek, tanári szoba, vizes blokkok találhatóak. A pincében döngölt földpadló, a tantermekben
hajópadló vagy parketta, a vizes
blokkban márványmozaik padlóburkolat található. Az épület
alapja és falai is nagyméretű téglából készültek, a külső falak 65
cm vastagságúak. A tetőszerkezet kötőgerendás függesztett fa
szarufatető jó állapotú. Nyílászárói fa gerébtokos ablakok fehérre
mázolva. Az ingatlan teljes
körűen közművesített. Az ingatlant délről egy üres (7020 Dunaföldvár, Sóház u. 11. szám /1047
hrsz./1150 m2 területű, értékesítendő) önkormányzati tulajdonban lévő terület határolja, melylyel növelhető az ingatlan területe, telekalakítással összevonható
a két terület.
Az ingatlan értékbecslés alapján 67.000.000 Ft értéket képviseli. Az üres 1047 hrsz.-ú ingatlan értéke 15.000.000 Ft.
További információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Műszaki Irodája ad. (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Tel.: 75/541–
558.)
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Elindultak a 2016. évi
közfoglalkoztatási programok
Tolna megyében
M�ller Ingrid, kabinetvezet�
Számos közfoglalkoztatási
program kezdődött el 2016. március 1-jén Tolna megyében. A
járási startmunka mintaprogramok és ráépülő programok indítására a jogszabály szerinti kedvezményezett települések, illetve
kedvezményezett járásban fekvő
települések pályázhattak. Tolna
megye 3 járásának (Dombóvár,
Tamási, Paks) 47 települési ön-
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kormányzata, valamint egy önkormányzati tulajdonú gazdasági
társasága élt ezzel a lehetőséggel.
107 projekt valósul meg ebben a
programban, amelynek 2,1 milliárd Ft-nyi támogatási keretösszege 1.587 fő foglalkoztatására
nyújt lehetőséget jövő év február
végéig. A mintaprogramok keretében az alábbi értékteremtő tevékenységek valósulnak meg.
A mezőgazdasági programok
célja, hogy a helyi lehetősé- ►

► gek, adottságok kihasználá-

sával megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, valamint kisállattartás biztosítsa az
önkormányzati intézmények ellátását. A helyben megtermelt termények felhasználásával állandó
friss alapanyag kerül a településeken működő konyhákra és lehetőség nyílik a keletkező többlet feldolgozására, tartósítására, raktározására is.
A helyi sajátosságokra épülő
programokban a közösségi szükségletek kielégítése, a település
fejlődésének elősegítése a cél
olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrán vagy a település eddig
kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak. A
szociális programelemekben a települések összképének javítása,
rendbe tétele céljából belvízelvezetést, a mezőgazdasági földutak
rendbe tételét, az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolását
és a közúthálózat javítását végzik
a közfoglalkoztatottak. 3 település érintett a bio- és megújuló
energiafelhasználásban, melynek
célja a gáz kiváltása alternatív
fűtési móddal, a fűtőanyag helyben történő biztosításával.
A Belügyminisztérium a közfoglalkoztatás szervezésében és
végrehajtásában kiemelkedő tevé-

kenységet végző önkormányzatokat elismerésben részesítette. A
„Start Plusz 2015” programban
Tolna megyéből Tamási Város
Önkormányzatának és Felsőnyék
Község Önkormányzatának munkáját tüntették ki, akik 3 millió Ft
támogatásban részesültek, melyet
megkezdett munkájuk folytatásához és mintaprogramjaik továbbfejlesztéséhez használhattak fel.
Felsőnyék a megítélt támogatást
ráépülő mintaprogramjába építette be, Tamási pedig palánta-előállítási kapacitásának bővítése érdekében növényházi termesztőasztal berendezés vásárlására és
traktor-javításra fordítja mezőgazdasági programja keretében.
Országosan 8 települést érint a
varrodai tevékenységre irányuló
közfoglalkoztatási ráépülő program. Megyénkben Fürgeden működik ilyen varroda, ahol a közfoglalkoztatottak számára varrnak munkaruházatot és értékesítik is azokat. A program 20 fő
számára nyújt munkalehetőséget.
A startmunka mintaprogramok
közé tartozik az önkormányzati
útőr program is, melynek célja az
önkormányzatok kezelésében
lévő utakon, közterületeken a
közterület
rendezettségének
megtartása és az úthálózat – kiemelten a kerékpárutak – használhatóságának biztosítása, kar-

bantartása. Tolna megyében 29
településen 200 fő végzi ezt a
feladatot november végéig.
Március 1-jével elindult 2 országos közfoglalkoztatási program is, a vízgazdálkodás és az
állami erdőgazdálkodás területén
tevékenykedő közfoglalkoztatók
239 fő támogatott foglalkoztatását vállalták. Március 16-án további 2 program indul, melyek
további 121 főnek biztosítanak
majd munkalehetőséget. A
megyén kívül székhellyel rendelkező országos közfoglalkoztatók
programjaiba Tolna megyében
március hónap folyamán közel
800 fő kapcsolódik be.
A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében – mely elsősorban az önkormányzatok számára teremt lehetőséget, hogy közfoglalkoztatás keretében oldják meg a települést
érintő kötelező, illetve önként vállalt feladataikat – is március hónaptól nyílik lehetőség az ez évi
foglalkoztatásra. 2016-tól kezdődően azonban a hátrányos helyzetű
kedvezményezetti körből kikerülő
települések, illetve a magán erdőgazdálkodók is ebben a programban vehetnek részt. A Belügyminisztérium által biztosított közel
2,5 milliárd Ft forrásból előreláthatóan 1800 fő foglalkoztatására
nyílik lehetőség.
A betegséggel kapcsolatos további információ a területileg illetékes járási hivatalok állat
egészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági osztályaitól a
http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/tolna/hirdetmenyek/bonyhadi-jarasi-hivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-osztaly,
http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tamasi-jarasi-hivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-osztaly címen,
valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztálytól a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/szervezeti-egysegek/elelmiszerlanc-biztonsagi-es-foldmuvelesugyi-foosztaly) címen kérhető.

PRRS betegségtől mentes Tolna megye
A PRRS fiatal malacokban önállóan, vagy később társult fertőzés
formájában légzőszervi elváltozásokat, míg idősebb sertések esetén
szaporodási zavarokat okozó vírusos megbetegedés. A fertőzés világszerte elterjedt. A PPRS megjelenése az állományban jelentős, számszerűsíthető gazdasági veszteséggel
jár. Magyarország azon európai országok közé tartozik, melyek az
elsők között kezdték meg a betegségtől való mentesítést.
A mentesítési terv sikeres végrehajtása Tolna megyében 2016.
márciusára megtörtént, a fertőzött

Esti tagozatú, 3 éves gimnáziumi képzésre várjuk a jelentkezőket a dunaföldvári
Magyar László Gimnáziumba! A képzés tandíjmentes, a
tankönyveket kölcsönzéssel
biztosítjuk.
Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Templom
u, 5. tel.: 75/ 541–269, 70/
380–91–41
e-mail: magyarlaszlogimi1@
gmail.com

Hirdetmény

Civil szervezetek
részére
Duna��ldvári Polgármesteri
Hivatal
A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása értelmében a
Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a bejegy-

Sajtóközlemény

M�ller Ingrid kabinetvezet�

Érettségi 3 év
alatt!

állományok felszámolásra kerültek, így a NÉBIH Tolna megyét
PRRS betegségtől mentesnek minősítette. Ennek eredményeképp
a PRRS okozta veszteségek csökkentése, vagy felszámolása mellett, a hazai mentes sertésállományok a nemzetközi piacokon is
jelentős előnyt szerezhetnek.
A mentesség deklarálása után
a megyébe mind továbbtartási,
mind hizlalási céllal csak mentes
állományból engedélyezett a sertések beszállítása, ezen felül az
állatokat a beszállítást követően
hatvan napig karanténozni szükséges, mely során újbóli vérvizsgálatok kerülnek elvégzésre.
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zés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig
köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni
és szükséges szerint módosítani,
amelyek nem felelnek meg a Ptk.
szabályainak. Egyesület esetében
nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét és azok lakóhelyét
vagy székhelyét.
A fent hivatkozott jogszabály
értelmében, kérem a civil szervezeteket, hogy a létesítő okiratokat felülvizsgálni szíveskedjenek!

Ez évtől új szolgáltatásokat is
nyújt az alapellátási központ
Januártól a Duna utcai épületben új, díjmentes programokon
vehetnek részt az érdeklődők,
tájékoztatta lapunkat Jung Katalin intézményvezető.
Szabados Sámuel
A gyógytorna az idősek és
mozgáskorlátozottak számára
indult. Ízületi bántalmakkal,
mozgásszervi betegségekkel
küzdők számára javasolják, de
bárki részt vehet rajta, aki idősebb korában is szeretné a testét
karbantartani. A szakképzett
vezető irányítása mellett az életkornak megfelelő gyakorlatok
elvégzése sokat segíthet a kö-

szervezett napközis tábort főleg
rászorult, hátrányos helyzetű
gyerekeknek. A szünidő rövidsége miatt a tábor csak két napos
volt.
Az első napon 27 diák vett
részt. A fiúk a Holler UFC fociedzésére látogattak ki, ahol a
sportegyesület edzői irányították a programot, ami közös focizással zárult. A lányok a művelődési házban húsvéti ajándékokat készítettek, a tojásfestéssel
ismerkedtek. Délben a kertbarátok által készített gulyáslevest
és palacsintát ebédeltek a gyerekek, délután pedig a Dunaparton játékos, sportos vetélkedővel zárult a nap. A második
napon mozielőadás várta a fiatalokat, a 3D-s filmvetítés nagy
élményt jelentett számukra.

zérzet javításában, az esetleges
gyógyulási folyamatban. A központ biztosítja a mozgáskorlátozottak számára a be- és hazaszállítást is.
Simon István nyugalmazott református lelkész csütörtökönként
bibliaértelmezéssel egybekötött
lélekgondozó beszélgetésre várja
az érdeklődőket, akik a magányukat oldhatják a program által.
A feldolgozandó témák természetesen a mindennapi élethez is
kötődnek, kötetlen beszélgetésekké válhatnak.
A gyermekjóléti szolgálat a
nyári és az őszi szünidő folytatásaként a tavaszi szünetben is

Hirdetmény

átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az
óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető, amennyiben az
óvoda fenntartója több óvodát
tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése
mellett az óvodavezető dönt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20. § (2) és (3)
bekezdése szerint:
A szülő az óvodai nevelésben
történő részvételre jogszabály
alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi
négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhe-

Óvodai beiratkozás
Duna��ldvár, B�l�ske,
Mado�sa K�znevel�si
Int�zm�ny�enntart� Társulás
Értesítjük a szülőket, hogy a
társulás óvodáiba beiratkozás
ideje a 2016/2017. nevelési évre:
Dunaföldváron
2016. április 25–27. (hétfő–
szerda) 8–12 óra, 13–17 óra
Helye: Dunaföldvár, Jókai
utca 7. sz. óvodaépület.
Bölcskén
2016. április 25–26. (hétfő,
kedd) 8–12 óra, 13–17 óra
Helye: Bölcske, Paksi utca 21.
sz. óvodaépület.
Madocsán
2016. április 25–26. (hétfő,
kedd) 8–12 óra, 13–17 óra
Helye: Madocsa, Paksi utca
19. sz. óvodaépület.
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
értelmében „az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden,
a településen, fővárosi kerületben,
vagy ha a felvételi körzet több te-

lepülésen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyeztetésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
49. § (1) Az óvodai felvétel,
átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e
törvényben foglalt kivétellel –
harmadik életévének betöltése
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban
abba az óvodába kell felvenni,
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Meghívó
A Tolna Megyei Kormányhivatal tisztelettel és szeretettel
várja önt a DUNAFÖLDVÁRI
KORMÁNYABLAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJÁRA
Helyszín: Dunaföldvári Kormányablak (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.)
Időpont: 2016. április 14.,
csütörtök, 16 óra
PROGRAM:
Ünnepélyes köszöntő — Dr.
Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár
Dr. Horváth Kálmán, kormánymegbízott
Szántóné dr. Novák Eszter,
járási hivatalvezető
Horváth Zsolt, Dunaföldvár
polgármestere
Szalagátvágás — A Dunaföldvári Kormányablak ünnepélyes átadása.
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek
szülője, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyző’’’.
Az óvodai beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A jelentkezés elutasítása
esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)–
(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással 15 napon
belül kérelmet nyújthat be az
intézmény fenntartójához, a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa
Köznevelési Intézményfenntartó Társuláshoz, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. (Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal).
Kérjük a zülőket, hogy a fent jelzett napokon tegyenek eleget a
gyermekükre vonatkozó beíra- ►

► tási kötelezettségüknek. Az

óvodai felvétele az alapító okiratban foglaltak szerint biztosított.
Az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-

Pályázati felhívás

• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Egészségügyi alkalmasság
A benyújtandó iratok, igazolások: Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
sikeres pályázat esetén erkölcsi
bizonyítvány.
Előnyt jelentő kompetenciák:
Magas szintű felelősség, hivatástudat, pontosság, problémamegoldó képesség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. május 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának
ideje: 2016. április 20.
A pályázattal kapcsolatos további
információt Jenei Judit intézményvezető nyújt, a 06–75/541–113, 06–
30/493–52–21 telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának
módja: Postai úton, Napsugár
Idősek Otthona címére (7020
Dunaföldvár, Hunyadi park 5.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: Ápoló.
Elektronikus úton Jenei Judit
részére a napsugar.gazdasagi@
gmail.com e-mail címre.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Felvételi interjút
követően a vezetői team döntése
szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 27.

óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2016. május 27.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek

Napsugár
Idősek Otthona
1 fő ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: Teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Napsugár Idősek Otthona 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szakképesítésnek
megfelelően a gondozási –ápolási feladatok elvégzése (gyógyszerelés, injekciózás, vérnyomásmérés, súlymérés, sebkezelés, vércukor ellenőrzés). Ellátottak testi ápolása, személyi higiéniával kapcsolatos feladatok ellátása. Ápolási – gondozási
dokumentáció vezetése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadóak.
A munkakör betöltésének feltételei:
• OKJ Ápoló, Szociális gondozó és ápoló
• Magyar állampolgárság

Közlemény
Dr. Stingli Erzsébet, településünk háziorvosa – a zsűri döntése
alapján – bekerült „Az év praxisa
a Kárpát-medencében“ pályázat
10 legjobb háziorvosa közé.
Ha kellő számú szavazatot
kap, akár meg is nyerheti a
hazai orvosok versenyét.
A link, ahol április 17-ig
lehet szavazni:
http://www.azevpraxisa.hu/
palyazatok/

meket kellő időben az óvodába
nem íratja be, akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeke ugyanabban az
óvodai nevelési évben az iskolai

életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket
vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

Visszaszámlálás

gásban, ha az meglesz, akkor a
Guinness rekord is sikerül. Bár
az adományozás jó úton halad,
szükség van még lisztre, cukorra, porcukorra, olajra, fahéjra,
lekvárra és kakaóra is.
Az adományokat az Ircsi Papírboltban hétköznap 8–17 óráig,
a volt Platán Gyógyszertár helyiségében minden szerdán 16-tól
18 óráig lehet leadni.
A pénzbeli felajánlásokat a
70600016–33958778-as számlaszámon várják a szervezők.
FONTOS még, hogy a boltokban
vásárolt termékeket azok pénztári bizonylatával együtt adják oda
a szervezőknek.
Kapcsolat: Horváth Irén:
30/438–90–56, Gurics Annamária: gurics.annamaria@gmail.
com

Már csak két hét és „Itt van május elseje…”! Idén visszaköltözik
a rendezvény a Duna-partra,
melynek egyik fő oka, hogy az
őszi Guinness-rekord kísérlet
főpróbájához itt kedvezőbb az
infrastruktúra.

Támogatóink

Sziegl Erika

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

A rekord felállításához 24
óra alatt 40 ezer (!) palacsintát
kell sütniük a résztvevőknek. A
számokból adódik tehát,
hogyha most a majálison hat
óra alatt 10 ezer palacsintát
meg tudunk sütni, akkor nagy
valószínűséggel a rekord is
meglesz.
Az ötletgazda és egyik főszervező Horváth Ircsi elmondta lapunknak, hogy bízik az összefo-

Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
6

Határozat
A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület 2014. évi
taggyűlésének határozatai
4/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály I.7. pontjának
elfogadása
5/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály II.13 pontjának elfogadása
6/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály III.1.e) pontjá-

nak elfogadása
7/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály III.1.g) pontjának elfogadása
8/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály III.2.e) pontjának elfogadása
9/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály III. 5. pontjának elfogadása
10/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály V.3. pontjának elfogadása
11/2014. sz. közgyűlési hatá-

rozat – Alapszabály V.4. pontjának elfogadása
12/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály VII.1. pontjának elfogadása
13/2014. sz. közgyűlési határozat – Alapszabály V.2. pontjának elfogadása
A Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesület 2015. évi taggyűlésének határozatai
1/2015. sz. közgyűlési határozat – Közhasznúsági melléklet
elfogadása

Szutyányi
Hetven – száz évvel ezelőtt számos iparos dolgozott Földváron
kiszolgálták a környező települések lakóit is.
Igényességével, tudásával több
család kivívta az elismerést,
megbecsülést. Közéjük tartozik
a Szutyányi kelmefestő és tisztító dinasztia. A ma is aktív Szutyányi Zoltán mesél mesterségéről és családjáról.

Az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” alapítvány kuratóriuma tisztelettel megköszöni
mindazoknak, akik az elmúlt
évben a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a
Magyar László Gimnázium oktató-nevelő céljait támogató
alapítvány javára.
A támogatást az alapítvány
alapszabályban meghatározott
célokra használt fel.
Az idei esztendőben is köszönettel fogadjuk segítő támogatásukat!
Adószámunk: 19232032–1–17
Kérjük, támogassa befizetett
adója 1%-ával a Dunaföldvári
Polgárőrség Védelem Alapítványát!
Adószám: 18852723–1–17
Köszönjük a támogatást!

Kiss Éva
„Családom apai és anyai ágról
vegytisztítással foglalkozott.
Édesapám családja felvidéki –
perediek –, de Pozsonyban is
laktak. 1918-ban átjöttek Magyarországra, de már nem tudtak
visszamenni, mert közben megváltoztak a határok. Édesapámat,
Szutyányi Zoltánt édesanyja
beadta kelmefestő, vegytisztító
inasnak Kecskemétre, ott szabadult.
Édesanyám családja már 1905
óta folytatta az ipart. Nagyapám,
Rédely János nagy tudású,
művelt ember volt, a családja Erdélyből származott. Nagyapám
eredetileg postatiszt volt, de foglalkozása mellett állandóan kísérletezett, gépeket szerkesztett.
Például összeállított egy gőzzel
működő ruhatisztító gépet, ami
olyan jól sikerült, hogy feladta
munkáját a postán, önállósította
magát, megnyitotta kelmetisztító
üzemét.
Amikor nagybátyám is végzett, apjától átvette az ipart, kellett egy segéd, apám ekkor került
Földvárra. Testvére megtetszett

2/2015. sz. közgyűlési határozat – 2014. éves beszámoló elfogadása
3/2015. sz. közgyűlési határozat – 2015. évi költségvetési tervezet elfogadása
4/2014. sz. közgyűlési határozat – Tisztségek megválasztása.

Kérjük, ajánlja fel adója
1%-át a Dunaföldvár tűzvédelméért!
Adószám: 18855403–1–17
Köszönjük a támogatást!

Rédely János

apámnak, ugyan öregapámnak és
a fiának ez nem volt ínyére, de
beletörődtek a házasságkötésükbe. A nagybátyám, János úgy
döntött, itt hagyja az üzletet,
elment Halasra, ahol nyitott egy
üzemet.
Már akkor, a 30-as években
gondolkodott egy új módszeren,
ami megkönnyítette volna a
munkát, hogy kézzel kevesebb
dolgot kelljen végezni. Korábban a benzines vegytisztításnál
kézzel kellett a gépet hajtani, ami
egy fa henger volt a ruhával,

alatta pedig egy vályúban volt a
benzin. Tízet jobbra-tízet, balra
kellett hajtani, emlékszem
Lacsek Gyula járt hozzánk, ő tekerte a gépet.
Nagybátyám az első rajzait a
harmincas években készítette.
Megalkotta az első, majd többi
gépét, és a vegytisztítás mellett
létrehozott egy lakatos műhelyt,
ahol elkészítették a vegytisztító
berendezéseket. Ezek hasonlóak
voltak, mint amit most használunk, csak nem volt automata
programozásuk. Benzin he- ►
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A dunaföldvári Annamatia
Zenei Egyesület tagjai tisztelettel megköszönik mindazoknak,
akik az elmúlt évben is a személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották részükre.
Várjuk ez évben is a kedves
közönségünk biztatását, anyagi
támogatását!
Adószámunk: 18856521–1–17
„Ha a gyerekek elfogadva és
barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a
szeretetet a világban.”
Kérjük, ajánlja fel adója
1%-át a Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány
javára!
Adószám:18203703–1–17

► lyett trikloretilénnel tisztí-

tott, TRI gépnek hívták a masinákat. Ma perkloretilénnel dolgozunk, ami nem olyan veszélyes anyag, de tisztító hatása
jobb, mint a benziné.
1949-ben jött ki az első komoly
gépe, amit szabadalommal védett.
Az ország minden részére szállította az eszközeit, aztán lett egy
automata változata is. Az 50-es
években őt is államosították, de
annyira benne volt a munkában,
hogy beosztottként tovább dolgozott. Büszkék voltak a halasiak,
hogy szerte az országban a Patyolatok (állami vegytisztító vállalat,
országos hálózat) az ő gépével
dolgoztak. Több újságcikk foglalkozott különleges berendezéseivel, például a Halasi Hírek 1963ban „Városunkban találták fel!”
címmel írt róla.
Az ágynemű vizes tisztítást
igényel, a vegytisztítás száraz,
víz nem ér hozzá, a ruha nem
gyűrődik. Ma nagy hőmérsékleten dolgozik a gép, a pára lecsapódik. Az egy óra húsz perces
ciklusból 5 perc a tisztítás, a
többi időben a gép visszanyeri a
tisztító anyagot, így szárazon
veszem ki a ruhát. A szövetruhák, gyapjú szőnyegek, a torontálik ezzel a technológiával tisztulnak. Szűrő rendszere van, 80
liter vegyszer plusz a ruha, körülbelül két mázsa súly van a

gépben. A piszok ártalmatlan por
formájában marad fenn a szűrőn.
Apámék végig benzines eljárást használtak, ők mosást nem
vállaltak, csak mi csináljuk most.
Gyerekkoromban, hat testvéremmel együtt a Fehérvári utca elején
éltünk, a műhely is itt működött,
üzletünk a Rákóczi utcában volt,
amit béreltünk a tanácstól.
Amikor felmondták a bérletet, a
Papp Jóska bácsi üzletét vettük ki,
aztán a 60-as években áthelyeztük
a Fehérvári utcába. Apámat,
mivel kézi erővel dolgoztunk,
nem államosították az 50-es években, de a házunkat igen, két szo-

Húsvéti ajándékcsomagokat
osztott a kisebbségi önkormányzat
Március 25-én a Roma Kisebbségi Önkormányzat aktivistái
élelmiszercsomagokat adtak át
a rászorultaknak.
Szabados Sámuel
Mendi Ferenc, az önkormányzat vezetője elmondta, hogy a
szervezet pénzéből vásároltak
tartós élelmiszereket – cukrot,
rizst, étolajat, paprikát- , de
húsvét kapcsán édességek is kerültek az adományba.
Összesen 89 csomagot készítettek. A városi önkormányzat
szociális részlege és a kisebbségi önkormányzat vezetői közö-

sen állították össze az adományozottak névsorát, melyen
főleg a nagy családosok és az
egyedülálló idősek, betegek szerepeltek.
Mendi Ferenc elmondása szerint évente két alkalommal
tudnak hasonló ajándékozást végezni: húsvétkor és karácsony
előtt. Az idei karácsonyi akció
során igyekeznek majd a választékot bővíteni, az élelmiszerek
összetételét szélesíteni.
Elhangzott az is, hogy idén is
szerveznek gyermeknapot a
Dankó-gödörben, ahova főleg a
családokat várják. Lesz főzés –
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bában kilencen zsúfolódtunk
össze. Lakbért fizettünk a saját
házunkban. Később húszéves
részletre megvásárolhattuk…
Nagybátyám sok benzines
gépet készített kisiparosoknak,
amikor nyugdíjas lett a 70-es
évek elején, készített egyet
apámnak is. Szüleim nagyon
ügyeltek a minőségre, nagyon
sok munkájuk volt, gyakran kétszáz nadrág várt tisztításra. Előfordult, hogy húsvét előtt egy
hónappal már nem tudtak új
munkát vállalni. Mi gyerekek liferáltunk, házhoz szállítottuk a
ruhát a jó ismerősöknek.

Szüleim nehéz, fizikai munkát
végeztek, például a nadrágokat 8
kilós vasalóval vasalta apám, a
női ruhákat anyám 6 kilóssal.
Ezek a vasalók egy tepsivel ellátott sparhertben melegedtek,
denferrel, vizes vászonnal gőzölték a ruhát. A nyomós kútról
hoztuk a vizet, volt olyan nap,
hogy harminc–negyven litert elhasználtak a vasaláshoz.
A festésben nagyon jó volt
apám, rengeteget festett. Nagy
tudás kell hozzá. Egy rézüstbe 80
–100 liter vizet melegített, a kikevert festéket ebben főzte fel.
Utána gőzkazán fűtött, a gőz melegítette a vizet. Később Bartalos
szivattyút szerelt a kútba, lassan
könnyebbé vált a munka.
Fiatalkoromban nagy élet volt
Földváron, sok zenés szórakozóhellyel. Szenzáció volt, amikor
Sárdy hazajött. Reggel 4-ig tartottak a ráadások, nem lehetett
kihagyni, apámék azonban
reggel 6-kor mégis kinyitottak.
Operabérletük is volt, havonta
Pestre jártak, nem is tudom
hogyan bírták.
1974-ben hazajöttem, a családi
vállalkozásban dolgoztam, bevezettem az irhabundák tisztítását,
festését – több mint 200 településről hozták a kuncsaftok a
munkákat. Ma fiammal együtt az
elődök igényességével végezzük
a munkánkat.”

az önkormányzat biztosít hozzá
alapanyagot –, sok érdekes játék,
vetélkedő és jutalom várja majd
a résztvevőket.
Mendi Ferenc szerint a kisebbségi önkormányzati munka
nehéz, sok problémával kell
szembenézniük. Nehéz megszólítani az embereket, mert sokan
bizalmatlanok. Mindettől függetlenül azért sokat tudnak segíteni,
például munkahelykeresés, beiskoláztatás, ügyintézés terén.
A városi önkormányzattól jelentős segítséget kapnak, jól
együttműködnek. Idén például
közösen nyújtanak be pályázatot
a roma kultúra megőrzésével
kapcsolatos témában.
Évek óta szerveznek kisebbségi napot, melyen a részvételi

arány, ha lassan is, de emelkedik.
Céljuk, hogy a program idővel
jelentős városi rendezvénnyé
váljon, színes programokkal.
Ebben is segítséget ígért a városvezetés.

Mendi Ferenc

A fa metamorfózisa
Csepeli Istvánnak, a Népművészet Mesterének alkotásaiból
szép kiállítás nyílt márciusban a
paksi Csengey Dénes Kulturális
Központban. A fa metamorfózisa című tárlatot Lukácsi Pálné, a
Magyar László Gimnázium nyugdíjas tanára nyitotta meg. Az
alábbi írást a megnyitó beszéd
alapján közöljük.
„A fa végigkísérte eleink életét
a bölcsőtől a koporsóig. Talán
más módon, de a miénket is.
Hiszen a fa összeköti a nemzedékeket. A fa árnyat és meleget ad.
Jelképe az emberi életnek. Gyökerek fogják, ágat, levelet hajt,
virágzik, termést hoz, majd eljön
érte a Nagy Favágó. A fa élet és
elmúlás. Benne van múlt, jelen,
de benne rejtezik a jövendő is.
Különösen akkor, ha a kivágott
fa értő kezekbe kerül. Ha egy hegedűkészítőébe, akkor gyönyörű
hangokon megszólal. Egy olyan
fafaragó, mint Csepeli István, a
lélek mélyén rezdülő még finomabb hangokat hívja elő. Mert
kezei között új életre kelnek a
fák, s üzenetet közvetítenek az
időből, a magyarság és az ember
mélységes mély kútjából.
Nemes Ferenc képzőművész, a
kiállítás rendezője szerint „a
fával dolgozó alkotók másként
érzékenyek, mint az egyéb műfajban tevékenykedő kollégáik.
Az élő fa összeköti a földet az
égiekkel.” Így még az is lehet,
hogy a Csepeli-féle fafaragó
korunk sámánja.

Csepeli István nem vendég a
Csengey Dénes Kulturális Központban, hiszen a házba belépőket
három évtizede egy különös szerkezetes alkotása, a Bálványok
című korszakos mű fogadja.
Pakson a mostani kiállítást megelőzően két alkalommal kapott
önálló bemutatkozási lehetőséget:
1987-ben és 1997-ben.
Csepeli István csaknem ötvenéves pályája elején egy sorsszerű véletlen folytán cserélte fel
tanult szakmáját, a kőszobrászatot a fafaragásra. A kemény és
hideg követ a hozzá talán jobban
illő fára. Fafaragóként a pásztorművészettől indult Király Zsiga,
id. Kapoli Antal nyomdokaiban.
Hogy aztán az évtizedek során el
is távolodjon tőlük. A gyönyörű
tükröstől és mángorlófától eljutott a Család megható szobrán át
a gazdag jelképvilágú paksi Bálványokig, majd a dunaföldvári
díszterem pogány oltárán, a várkapun és a solti Mária Neve
templom szentélyén át még
tovább, a legújabb alkotásokig, a
Sztélékig, a Lélekvirágig és a
Kapcsolatokig.
Művei domborművek, szobrok, konstrukciók és műfaji
szempontból talán meg nem határozható alkotások. Anyaga a fa,
Rosner Gyula régész, múzeumigazgató szavaival „a szemmel és ujjbeggyel letapintható
szép-varázs”, amely Csepelinél
„tiszta emberi hangon szólal
meg”, és a csont, „a makacsul

formatartó anyag”, amely nála
„látványból szőtt látomássá”
válik.
Csepeli István, a Népművészet
Mestere, Babits-, Kodály és Kapoli-díjas, Tolna megyei Príma-díjas alkotó járja a saját útját.
Kapaszkodik a gyökerekbe, de
folyton-folyvást megújul. Nem
kategorizálható, nem skatulyázható be sehová. Az elmúlt évtizedek munkáin újra és újra gazdagodó motívumkincset látunk: az
ősi magyar hitvilágból, a honfoglalás kori kultúránkból, a paraszti
hagyományokból, a keresztény
mitológiából. De nem csak ezekből. Időben-térben gazdag világ
ez, hiszen merít a regék és
mondák világából, a népdalkincsből, a klasszikus és modern
magyar irodalom kincsestárából,
sőt a népi csillagászatból is. Bármilyen motívumra épít, az megmozdul, új életre kel, átalakul.
Csepelissé válik. Munkáiban
egyre inkább ott van az egész univerzum, a mikro- és makrokozmosz; sokjelentésű jelképeiben
ott rejtőzik az érző ember és a
világ.
Mi kell ahhoz, hogy ilyen alkotások szülessenek? Mindan�nyian tudjuk: a mesterségbeli,
technikai készség, a fa ismerete
és sok másfajta tárgyi tudás mellett még valami nagyon lényeges. Hogy a gondolat és érzelem
valamilyen módon transzformálódva képivé váljon. Csepeli
István és a fák értik egymást. Ő
ugyanis beleszületett a fába.
Tudja, a fának lelke van. Bármit
alkot, világlátását, gondolatait,
érzéseit vési, faragja, karcolja az
ősi anyagokba. Hol egyszerűen a
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fát alakítja, hol a csonttal kombinálja, hol különböző fafajtákkal
hoz létre csodát, másutt meg a
fémberakással gazdagított egyedi
spanyolozás technikájával fejezi
ki belső világát.
Ha a fát jól faragod, szerszámod ütése úgy szól, mint a szív
verése. Ha erőszakolod, ritmus
nélküli zagyvaság lesz – írta Csepeli pár évtizeddel ezelőtt. Az
övé úgy szól, mint a szív verése.
S ebből harmónia születik. És
szépség. A fák új élete.
Mi, laikusok is értünk valamit
az általa teremtett világból. Hol
egyszerűen csak a mívesen megmunkált anyagból kibontott fa
szép rajzolatát akarjuk megérinteni, hogy kapcsolatba kerüljünk a
soha nem tapasztalttal; hol meg
úgy véljük, egy kicsit mélyebb
üzenetét is megfejtjük. Ilyenkor a
lelkünket is simogatja maga az alkotás. Mert érzelmeket, gondolatokat vált ki belőlünk. Mert Csepeli István alkotásai a lélekben
születnek és a lélekre hatnak, ráadásul úgy, hogy kifejeznek
valami lényegeset az ősi hagyományokban élő ember lelkivilágáról és az anyag lelkéről is. Ezért
kapta a nemrég megjelent könyv
a Csepeli, a lélekvéső címet.
Csontváry szavai szerint,
akinek megadatott a képesség az
alkotásra, annak megadatott a
képesség a halhatatlanságra.
Csepeli halhatatlanná teszi a fát,
mert új életet lehel belé, alkotásai pedig őt. Mi meg gazdagodunk általuk. Mert – ahogy Picasso mondja – a művészet lemossa a lélekről a mindennapok
porát. Ezért érezzük, hogy ünnep
az ilyen találkozás.”

Dunaföldvár legrégebbi
borversenye
Idén márciusban negyvenedik
alkalommal rendezte meg a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesület hagyományos borversenyét.
Szabados Sámuel
Lipták Tamás elnök beszámolója szerint ez a város legrégebbi
időkre visszatekintő versenye.
Idén a korábbi évek átlagához viszonyítva nagyobb volt az érdeklődés: 111 mintával, négy kategóriában – vörös, fehér, gyümölcs és rozé borok – neveztek a
gazdák.
A szervezők külön öröme volt,
hogy szinte minden jelentős bortermelő területről érkezett nevezés. Jelen voltak a Rókus dombi

Bizalom
Simon István
Amikor útra kelt, telis-tele volt
bizakodással. Egyik zsebében az
örökség, másik zsebében a reménység, hogy övé lesz a világ.
Eztán majd minden úgy lesz,
ahogy ő akarja, úgy fog élni,
ahogy a kedve tartja. Nem
fognak neki parancsolni, se az
apja, se a bátyja, se senki fia.
Valami vállalkozásba fog kezdeni, csak előbb körülnéz egy kicsit
a nagyvilágban.
Társaság és vidámság nélkül
semmit sem ér az élet. Elindult
hát társaságot keresni, barátokat
szerezni. Jobbnál jobb helyeket

gazdák, s a Sárga gödörből, a
Mélyútból, az Öreghegyről is
több minta érkezett.
A zsűri ez alkalommal is szakemberekből, borászokból állt. A
20 fős bírálóbizottság elnöke, s a
verseny fő védnöke idén is Dr.
Janki Ferenc docens a Corvinus
Egyetem borászati tanszékének
vezetője volt, de érkeztek szakemberek a szomszédos településekről, például Bölcskéről is.
A megmérettetés után a zsűri
18 arany, 40 ezüst és 33 bronzminősítést, valamint 15 oklevelet
osztott ki; hat mintát gyenge minősége miatt kizárt a versenybíróság.
Mint minden évben, idén is
nagy izgalommal várták a

résztvevők a Város bora kitüntető cím kihirdetését. A zsűri
fehérbor kategóriában Nagy
Sándor rizlingjét, a vörösborok
közül Kelemen Róbert cabernet-jét ítélte a legjobbnak.
Minden évben díjazzák az
otelló kategóriát is, ebben
Viczai János itala minősült a
legjobbnak.

A Város bora címért folyó versengésben feltétel, hogy a nevezett
bor csak Földváron termett szőlőből készülhet, és legalább 300 liter
mennyiséget kell a gazdának felmutatnia. A megtisztelő cím rangot
jelent, hiszen a jó borok eljutnak
az ország távoli vidékeire is gazdájuknak és városunknak egyaránt
elismerést hozva.

látogatott, gyakran estétől reggelig mulatozott. Miközben az
édes életet ízlelgette, észre sem
vette, hogy fogytán van a pénze.
Jut is, marad is, gondolta néha,
ha mégis eszébe jutott az öröksége. Nagy társaság, evés-ivás,
mulatozás, szerelem és barátkozás; ez volt a mindennapi kenyere. Aztán hirtelen elcsöndesült körülötte a világ, sötétség,
hideg és üresség vette körül.
Senki sem maradt mellette, hirtelen minden szerelmét, barátját
elveszítette.
Csalódottságánál csak az
éhsége volt nagyobb, ezért kenyérkereset után nézett. Talált is
magának munkát, de egyáltalán

nem kedvére valót, enni pedig
még mindig nem kapott.
Ekkor magába szállt. Lelkében rég elfeledett képek és emlékek örvénylettek. Az apai
házról, a családról, a terített asztalról, ahol mindenkinek jutott
hely és bőséges eledel, még a
cselédeknek is. Az emlékezés
melegséggel és reménységgel
töltötte el az amúgy meglehetősen kiüresedett szívét. Mi
lenne, ha…, gondolta, de hirtelen abba is hagyta, a gondolatot
nem folytatta. A múltból ismét a
jelenbe révedt, magára nézett, s
már gondolni sem mert arra, ami
az előbb eszébe jutott. Kis idő
múltán azonban ismét hallotta a

két szót, kiegészülve egy harmadikkal: mi lenne, ha hazamenne? Hazamenne és bocsánatot kérne mindazért, amit tett, és
újrakezdene mindent.
Fölidézte magában apja arcát,
hangját, néhány mozdulatát, miközben azon tűnődött, milyen
lesz, ha újra találkoznak egymással. Miközben a megbánáshoz
méltó szavakat keresgélt, egyre
jobban érezte magát, szinte
érezte már az otthon illatát.
Egyre inkább hatalmába kerítette
az érzés, mintha valaki várná,
megölelné, és el sem akarná engedni többé. A szíve csordultig
megtelt bizalommal, és sietős
léptekkel elindult hazafelé.

Gimnáziumi diáknap
A Magyar László Gimnázium diákönkormányzata régi hagyományai szerint a tavaszi szünet
előtti utolsó napon rendezte diáknapját.
Szabados Sámuel
A tanítás nélküli munkanapon
a diákönkormányzat tervei alapján sokszínű program várta a
résztvevőket. Reggel osztály-

szinten fórumokra került sor,
ahol a diákok az iskolai élet mindennapjaira reagáltak, fogalmazták meg a problémáikat, összegezték javaslataikat a diákélet
változatosabbá tétele érdekében.
Ezután a tornateremben valósult meg a diákparlament éves
ülése, melyen az iskola valamennyi tanulója és tanára részt
vett. Nánai Levente, a di- ►

Nánai Levente
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► ákönkormányzat elnöke
beszámolójában a tanulók
szemszögéből értékelte a tanév
eddigi időszakát. Beszámolt a
diákönkormányzat évi munkájáról, kiemelte a tanórán kívüli
tevékenységeket, az iskolai
rendezvényeket, tanulmányi
versenyeket, a közösségi
munkát. Ezután az osztályok
képviselői szólaltak fel a diákélet mindennapjairól alkotva véleményt, kritikát és építő jellegű javaslatokat.
A fórum alkalmas volt a közéleti szerep gyakorlására is. A
felszólaló tizenévesek többsége
tanúbizonyságot tett arról, hogy
a „mai fiatalok” igenis sok társa-

dalmi, közéleti folyamatot tisztán látnak, reálisan tudják értékelni ezeket, és elképzelésük is
van az általuk szebbnek, élhetőbbnek vélt jövőről. A felvetődött kérdésekre a diáktanács
elnöke és Balogh Emese tagintézmény-vezető válaszolt.
A nap a továbbiakban az osztályok által szervezett szórakoztató
programokkal folytatódott. Játékos, ügyességi, műveltségi és
sportvetélkedőkön, játékokon
mérhették össze tudásukat,
ügyességüket a fiatalok a jókedv,
a tréfa és a versenyszellem hangulatában.
A délután a sport jegyében zajlott. A hagyományos tanár-diák

mérkőzések közül ezúttal csak a
diáklányok és a tanárnők röplabda mérkőzése valósulhatott meg,
melyen szoros küzdelemben a
diákok lettek eredményesek.

A tanár-diák férfi kispályás focimeccset, a végzős diákok és a
tanárok búcsúmérkőzését a ballagás előtti napokban tartják
majd meg.

Mezőföld Virágai
2016. március 20-án Székesfehérvárott rendezték meg a Mezőföld Virágai regionális néptánc versenyt. Közel 90 jelentkező közül választotta ki a zsűri
azokat a páros-, illetve szólótáncosokat, akik produkciójukkal
kiérdemelték a Mezőföld Virágai címet.
Balogh Emese
A versenyen részt vevő 14
táncműhely táncosai között ott
voltak a dunaföldvári Levendula
Alapfokú Művészeti Iskola
páros- és szólótáncosai is, akik
közül két pár elnyerte a Mezőföld Virágai címet.
Az első korcsoportban Czuppon Péter növendékei, Gordos
Iringó és Farkas Áron párosa
mezőföldi táncukkal érdemelte
ki a legjobbnak járó címet, a
második korcsoportban pedig
Iker Józsefné tanítványai,
Fafka Júlia és Regensburger
Ervin bogyiszlói táncok szóló
etűdjével söpörte be a zsűri elismerését.
Iker Józsefné, a művészeti
iskola táncpedagógusa elmondta,
hogy a gyerekekkel nagyon sokat
készültek a regionális versenyre.
A növendékek mögött már most
komoly néptáncos múlt áll,
hiszen az első korcsoport táncosai 3–5 éve, a második korcso-

port tagjai pedig 7–10 éve tanulnak a Levendula iskola népi tánc
tagozatán.
A verseny komoly felkészültséget igényelt, hiszen csupán
két perc állt a párosok rendelkezésére ahhoz, hogy meg�győzzék a zsűrit tudásukról. Ez
alatt az öt–hat dallamnyi idő
alatt kellett bemutatniuk a választott táncdialektus egy–két
tánctípusát, hitelesen, improvizatív módon előadniuk programjukat.
„A verseny nem természetes
dolog, a teljesíteni akarás, a
stressz, a frusztráltság rányomta
egy kicsit a produkciókra a bélyegét, de mindenki nagyon jól
teljesített; elégedett voltam a
bemutatott táncokkal.” – összegezte Iker Józsefné. Aki elmondta, hogy a Levendula
Alapfokú Művészeti Iskola táncosaira feladatok sora vár a
közeli jövőben. Az éves gálaműsort követően szerepelnek
majd a Baracsi Néptánc Fesztiválon, a helyi majálison, részt
vesznek egy dunaújvárosi néptánc fesztiválon, illetve a földvári Antanténusz Gyermektánc
Fesztiválon. Nyáron visszalátogatnak az erdélyi Szilágycsehbe, táncokat tanulnak a balatoni
Csámborgó táborban és fellépnek a lellei borhéten.

Fafka Júlia, Regensburger Ervin
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Farkas Áron, Gordos Iringó

Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie
nigériai írónő Americanah című
regényét (Alfred A. Knopf, New
York, 2013) a megjelenés évében a New York Times az év tíz
legjobb regénye közé választotta, ugyanakkor Adichie-t a tíz
legígéretesebb negyven évnél
fiatalabb író közé sorolták.
Kiss Éva
Ifemelu és Obinze szerelme a
középiskolában kezdődött. Elérkezett a továbbtanulás ideje, s a
diákok, elmenekülnek a polgárháború utáni kilátástalan Nigériából.
Ifemelu, a lány a princetoni
egyetemen szerez rész-ösztöndíjat. Megélhetését megalázó
módon tudja biztosítani, de barátokkal, jó emberekkel hozza
össze a sors, és a jó emberek segítenek neki talpra állni. Életmód blogot indít Fajszabadítás –,
avagy „Egy nem amerikai fekete
különféle megfigyelései a (korábban négernek nevezett) fekete
amerikaiakról” címmel, amely-

Tamás könyve
Március 22-én a Magyar László
Gimnáziumban rendhagyó irodalom – történelem órán, a
Marcipán cukrászdában pedig a
Rátkay László Irodalmi Kávéház
összejövetelén mutatta be Tamás könyvét Tóth Ildikó.
Balogh Emese
Tóth Ildikót a dunaföldváriak
jól ismerik, hiszen Ossona, olasz
testvérvárosunk küldöttségét, illetve a Magyar László Gimnáziumba látogató magentai diákcsoportokat szinte minden alkalommal elkísérte városunkba, tolmácsként közreműködött a kapcsolatok alakításában, műközdtetésében.
Most azonban más szerepben
mutatkozott be a dunaföldváriak
előtt. Tóth Ildikó ötletgazdája
volt Tamás könyvének, segítője
Anna Mari Habermann-nak
abban, hogy a kötettel örök emléket állíthasson Hábermann Ta-

nek sikere fordulatot hoz az életébe.
Szerelme, az Amerikáról ábrándozó Obinze az otthoni diploma megszerzése után Angliáig
jut. Találkozik befogadó, türelmes, jó emberekkel, de rasszistákkal is. Az illegális bevándorló túlélő stratégiáival a szürkegazdaságban próbálkozik, de
végül hazatoloncolják. Otthon
aztán az új demokráciában megcsinálja a szerencséjét. Vagyonos lesz, igyekszik lelkiismeretét félig fehéren tartani a hazai
üzleti élet mocsarában – „együtt
úszol az árral, vagy lenyomnak”.
Vajon elfelejtik egymást a volt
szerelmesek?
Ifemelu sikeres, új életet élhet
Amerikában, váratlanul mégis
mindent otthagy, és hazaköltözik. Ám Nigériában Americanah
lesz – Amerikát megjárt idegen.
Kétségbe ejti a korrupció, a provincializmus.
Majd újra találkoznak az egykori szerelmesek.
Mit éreznek? Lehet-e folytatni
a kapcsolatot? Van-e jövőjük?
másnak, soha nem ismert féltestvérének.
A Magyarországon élő Tamás
és az Olaszországban lakó
édesapa levelezését Ildikó
2005-ben Anna Mari Habermann otthonában ismerte meg,
amikor az olasz orvosnő a családi széf titkos rekeszéből és a
sokat látott utazóláda rejtett aljából előkerült leveleket, fényképeket megmutatta neki.
Ezekből kirajzolódott a Baján
élő kisfiú – Tamás – 1936–
1944 közötti élete, a testvéré,
akiről Anna Marinak soha nem
beszéltek szülei. A miértre is
megvolt a válasz: a Vöröskereszt hivatalos értesítői Tamás
Auschwitzba deportálásáról,
eltűnéséről szóltak.
Ildikót Hábermann Tamás története nagyon megérintette.
Sorsszerűnek érezte a küldetését:
Tamás hagyatékát haza akarta
hozni Magyarországra, történetét
meg akarta ismertetni a szélesebb közönséggel.

Adichie magyarul megjelent
regénye, Az aranyló fél napkorong (Sawasawa, 2013) a nigériai polgárháborúról, a biafrai háborúról szól. Az Americanah
című regény a polgárháború
utáni Nigéria diktatúrák alatti
éveiben indít, mely nagy kivándorlások időszaka, és a történet
átvezet az új évezredig.
C.N. Adichie Nigériában nőtt
föl. Eredetileg gyógyszerésznek
tanult, majd Amerikában folytatta

irodalmi tanulmányait. Jelenleg is
megosztottan él az Egyesült Államok és Nigéria között. Harminc
nyelvre fordították le műveit;
megjelent a The New Yorker,
Granta, The O’Henry Prize Stories, the Financial Times, a Zoetrope: All Story oldalain. A magyarul 2013-ban is kiadott Az
aranyló fél napkorong című regényét 2014-ben megfilmesítették.
Az írónő elismerései: Commenwealth Writers’ Prize, a Hurston/Wright Legacy Award, Orange
Prize, National Book Critics Circle
Awards , a New York Times és a
People, a Black Issues Book
Review Az év legjobb könyve,
Angliában a hónap legjobb könyve
és 2013-ban a The New York
Times Az év 10 legjobb könyve
az Americanah. Az angliai Guardian 2016 áprilisi Könyvek rovata
felsorolta a tíz legajánlottabb írónő
között Wirginia Wolf és Doris Lessing mellett Adichie-t.
Az Americanah című regényét
Kiss Árpád fordításában már magyarul is olvashatják. A könyv
rövidesen Dunaföldváron is kapható lesz a könyvesboltban.

Így született meg 2010-ben a
Kieselbach Kiadó gondozásában Tamás könyve, mely fakszimilie dokumentumokkal bizonyítja az utókor számára a
világégés egyik gyermekáldozatának létezését. Hábermann
Tamás egy a második világháborúban elpusztított gyerme-

kek közül. Személye azonban
mára a soha fel nem növő
gyermek
jelképévé
vált.
Könyve, Tamás könyve pedig
emléket állít azon gyermekek
millióinak, akiket a holokauszt
idején ordas eszmék miatt
megfosztottak a felnőtté válás
lehetőségétől.

Tóth Ildikó

12

Rendőrségi
hírek
SZABÁLYSÉRTÉS:
Több tulajdon elleni szabálysértés, kisebb lopások – bolti, fa
– miatt kellett intézkednie a rendőrségnek. Ezek a bűncselekmények elzárással is büntethetők, a hatóság mérlegeli a büntetés milyenségét.
Az utóbbi időben több jelzés
érkezett az őrsre, hogy a határban, a földutakon megnőtt a
gépkocsi forgalom. Nőtt az illegális szemétlerakók száma.
Kérjük, ha idegenek mozgását
tapasztalják, írják fel a gépkocsik

rendszámát, ezzel is nagyban segítik a rendőrség munkáját!

mert a büntetés igen magas, több
tízezer forint!
Parkoláskor csak a megengedett helyen állítsák le autójukat,
a rendőrség folyamatosan ellenőrzi azokat.

KÖZLEKEDÉS:
A közutakon továbbra is szervezett akciók keretében folyik a
közlekedők ellenőrzése. Változatlanul igen sokan nem használják a biztonsági berendezéseket
– biztonsági öv, gyerekülés –,
nincs érvényes biztosításuk, a
forgalmijuk sok esetben lejárt.
A húsvéti ünnepekben két személlyel szemben ittas vezetés
miatt eljárás indult.
Kérjük, ellenőrizzék indulás
előtt gépkocsijuk műszaki állapotát, irataik meglétét, akkor is,
ha kölcsönautóval közlekednek,

BŰNCSELEKMÉNY:
Elloptak egy gépkocsit márciusban. Az autó megkerült, a
helyi elkövető ellen az eljárás
folyik. Kábítószer fogyasztók
ellen is indult az eljárás.
Ismét sokan károsulttá váltak
internetes vásárláskor, mert nem
az ígért árut, hanem silány minőségűt kaptak. Legyenek körültekintőbbek, megbízható helyről
rendeljenek!

Kutatásaim szülőföldemen

történetét nagyon röviden írta le
és konkrétan, mint aki a helyszínen sokszor járt, csak annyit ír:
„A hegy tetején ma is láthatók a
sáncok.”
Míg Bodonyi Béláról tudjuk,
hogy az ordasi tanítóval, Besenczi Sándorral együtt felkereste a Bottyán várat, de helyszíni
megfigyeléseit sehol sem írta le.
A dombtető alatt, a nyugati
perem oldalán több méter széles
terasz húzódik végig, sok helyen
újkori bolygatással. Hasonló
terasz van a meredek keleti oldal
felett is. Ennek egy része löszsuvadással leszakadt a Duna-meder
szélére. Sajnos itt kutatás, ennek
eredetéről nem történt. Wosinszky szerint a bronzkor emléke,
amely korból sok lelet került elő
a dombon.
Tolna megye több bronzkori
erődített telepét övezi hasonló
terasz a dombtető pereme ►

3. rész
A dunakömlődi Bottyán vár
Heged�s János
A vár történetét a történészek
már többször leírták, részletesen
feldolgozták, így bővebben nem
óhajtok vele foglalkozni.
A baj az, hogy a történetírók a
helyszínen nem jártak. Néhányan azonban jártak a helyszíneken, ezeket feltétlen meg kell
említenem: Thaly Kálmán, mint
írtam is, járt itt. 1875-ben azt
írta: „Tolnában Kömlőd határában még állnak a szőlő koszo-

A dunakölmődi Bottyán vár látképe
(forrás: www.civertan.hu)

rúzta hegyek tetején a sáncok,
amelyeket ő (Bottyán) hányatott”. Három év elteltével a következőket olvashatjuk: „Ma is
gyakran találnak a szőlő kapások a szétdúlt sáncai között libertas pénzeket. Romjairól gyönyörű kilátás nyílik Tolna hegyeire, a Duna mostani folyására és az alföldi rónákra”.
Ugyanekkor közölt egy távlati
rajzot Bottyán várról. A vár az
egyetlen egykori ábrázolása
sajnos nem pontos, a valóságot
egyáltalán nem tükrözi. Készítője ismeretlen. Értesülésem van
arról, hogy Novák Sándor, paksi
orvos ismerte a várat. A várról
levelet és rajzot küldött Rómer
Flórisnak, aki ezt 1874. januárban és februárban két levélben
köszönte meg és írta, hogy átadta
Thalynak.
Valószínű, hogy Hőke Lajos is
járt a helyszínen, mert, mint írja:
„Sánchegy dunaparti oldalát a
sánc egy részével együtt rézsút
leásták, az alatta elvonuló országút biztonsága érdekében.”
1841-ben, miután az imsósi Dunakanyart átvágták, már volt
helye az országútnak a Sánchegy
alatt. A régi út a Sánchegy nyugati oldalán húzódott Paks irányában. Schilling Roger a sánc

Művelődési ház
Áprilisi programok

15. PÉNTEK 19.00
Tánc világnapi gála
Közreműködnek a Magyar
Táncművészeti Főiskola tanárai és diákjai.
Támogatói szelvény: 2.200 Ft,
2.500 Ft.
Támogatói szelvények vásárolhatók április 9-én 9–12 óráig,
valamint az előadás előtt a
művelődési házban
19. KEDD 9.00–15.00 ÉS 20.
SZERDA 13–17.30
Véradás
22. PÉNTEK 18.00
Szezonnyitó a Dunaföldvári
Várban
„Tolna megye népművészeti
értéktára” című kiállítás megnyitója a Fafaragó Galériában
A kiállítást megnyitja
Csibi Krisztina a Magyarság
Házának igazgatója.
Közreműködik: Fafka Júlia
MÁJUS 1.
Majális a Duna-parton
Duna-parti Grillparty, Spenót
Fesztivál és 10.000 db palacsinta
9:00–12:00 – Duna-parti Grillparty és Spenótfesztivál kezdete
10:00–16:00 – Palacsintasütés
11:00 – LEVENDULA Művészeti Iskola néptáncosai,
LÖFAN mazsorett csoport legapróbbjai
13:00 – Grillparty és Spenót
Fesztivál eredményhirdetése
15:00 – LÖFAN mazsorett
parádé, ZSIGEC musical
műsor,
ÖRDÖGSZEKÉR
Táncegyesület
16:00 – DESPERADO műsora
16:45 – MURI ENIKŐ műsora
17:30 – Buli a SUBRUNE
zenekarral
Egész nap: vásár, vidámpark,
büfé
MÁJUS 8. 15.00
Anyák napi nótagála
Közreműködnek: Szávolovics
Gabriella, Tarnai Kiss László,
Dócs Péter, Mendi Milán
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► alatt. A dombtetőn a Bot�-

tyán-vár alatt Lussonium, római
erőd állt. Ennek romjaira restaurálták, felépítették teljes egészében a római kori őrtornyot.
Az őrtorony romjai felső rétegében, a római kori rétegek
felett, a kuruc kori sánc töltése,
benne a többnyire összeégett,
omlott faszerkezet maradványai
is napvilágra kerültek. A vár
váza, valamennyi fatörzs vízszintesen feküdt feketére szenesedve.
A későbbi ásatási években a
dombtető déli végében a feltárt
terület közepe táján kerültek elő

a kuruc kori sánc nyomai.
Pontos rekonstrukcióra ezek
nem elegendőek, de jól mutatják, hogy a sánc szerkezetet fatörzsekből kialakított rácsszerkezet tartotta. A közöket pedig
földdel töltötték ki. A Bot�tyán-vár hossza 230 méter, szélessége északi végén tűnik
épnek, itt 50 méter, dél felé középen 40 méter, déli végében
már csak 25 méter. Ez annak a
következménye, hogy a domb
keleti, meredek oldalának egy
része leszakadt. A Bottyán-vár
építése Lemire, francia hadmérnök és Bottyán elképzelései

alapján lett tervezve, a kivitelezésen azonban végül összevesztek, Rákóczi neheztelése ellenére Bottyán tervei alapján készült el a vár12. Két rövid vége,
akkor a Duna-part feletti szakadékhoz kanyarodott, Lemaire
meg is jegyezte, hogy Bottyán
„tudatlansága miatt” szárnyvédelem nem készült.
A Bottyán-vár legkorábbi ábrázolását Quits 1790. évi térképén láthatjuk. A vár alakja az
ásatási eredményekkel egyezik,
de attól eltérően kettős sánccal
ábrázolták. A külső sánc az
akkori, még ép alsó teraszt mu-

Felszentelték
Magyari Ákos
Április 10-én vasárnap Gáncs
Péter evangélikus püspök felszentelte az evangélikus templom kisoltárát.
Ezen a napon a püspök úr személyesen adta át a konfirmációs
emléklapokat Duschnig Annának
és Magyari Virágnak.

Gáncs Péter
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tatja. Ezen a képen jól látható a
vár északi végén egy kisméretű
ovális terület, sánccal körülvéve, ez volt a hídfő jobb oldali
részén lévő véd-rendszer, amelyet 9 üteg védett. A későbbiekben erről még bővebben írok.
Sajnos ez a véd-rendszer az
1840-es években épült országúti
munkáknál teljesen eltűnt a föld
színéről. A külső sánc, az akkor
még ép alsó teraszt mutatja, a
földművelés erősen megváltoztatta, nem tudjuk, hogy egykor
valóban volt-e itt sánc. Az itt
folyó harcok részletezésével itt
nem óhajtok foglalkozni.

Edzőversenyt tartottak a
motocrossosok
Március közepén edzőversenyt
szervezett Dunaföldváron a DSTE
Motocross Szakosztálya.
Szabados Sámuel
A meghívásos versenyt interneten, személyes kapcsolatok
útján hirdették, és meglehetősen
nagy volt rá az érdeklődés. Még
Szlovéniából is érkezett résztvevő, ezáltal nemzetközivé vált a
rendezvény. A futamokra 110
versenyző nevezett, ami nagy
létszámnak tekinthető. A verseny
népszerűségét növelte, hogy motoros körökben már ismert a
földvári pálya kiváló minősége.
A homokos talaj ugyanis gyorsan
elnyeli a csapadékot, ezáltal a
pálya minősége még esős időben
is garantált.
Három kategóriában hirdették
meg a versenyt. A hobbi kategória 30 perces, a cross pedig 15
perces futamot jelentett. A legtöbben az egyórás profi versenyre jelentkeztek.
A viszonylag kellemes időnek
köszönhetően nagy volt az érdeklődés, a versenyzőkön és

stábjukon kívül a technikai sport
szerelmesei nagy számban látogattak ki a rendezvényre, melynek rangját az is emelte, hogy
országos szinten ez volt az egyik
első edzőverseny.
A DSTE versenyzői a tisztességes középmezőnyben végeztek. A legeredményesebb Nyíri
Kristóf volt, aki a hobbi kategóriában a második helyen zárt. A
földvári motorosok tavasszal
már részt vettek nemzetközi versenyen: Kertész István és Dobrovics Zoltán Romániában ért el
szép eredményt.
Jelenleg 16–17 tagja van a
helyi szakosztálynak, egy részük
solti. Az utánpótlással nincs
gond, mivel sok fiatal vesz részt
a pályaedzéseken, egy részük
még gyermekkorú, 9–10 éves.
A szervezők sikeresnek nevezték a márciusi versenyt. Nagy
volt az érdeklődés, sok volt a
résztvevő, a futamok balesetmentesen zajlottak. Az eredményességet látva a szakosztály
ősszel is tervez Dunaföldvárra
egy versenyt.

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körű
ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

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

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje

2016.04.15. Dr. Móricz Zoltán
2016.04.22. Dr. Hallai Róbert
2016.04.29. Dr. Englert Rolland
2016.05.06. Dr. Palkó Ágnes
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Soros hirdetések
Az Ifjúság téren 58 m2-es
tégla építésű szigetelt 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó 18
m2-es garázs eladó!
Tel.: 30/974–27–96
Felső-Bölcskei utcai parasztház eladó!
Tel.: 30/974–27–96

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

Külső élősködők elleni cseppek
akciós áron kaphatók.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák.
Újra kapható májas karika horgászathoz is!
(330 Ft/kg)
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

15

Fotó: Kõszegi Dániel

Területalapú támogatások előfinanszírozása
Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyújtott szabad-felhasználású kölcsön

Igényelje a tavaszi
munkákhoz!
SAPS+Zöldítés előfinanszírozása
esetén a kölcsönösszeg
a támogatási összeg 80–90%-a,
azaz 53.232 Ft/ha–59.886 Ft/ha.

Egyéb közvetlen agrártámogatás esetén a kölcsönösszeg
a támogatási összeg 80–90%-a.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, vagy hivatalos tájékoztatónak. A Dunaföldvár és
Vidéke Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes
tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely kirendeltségünkhöz, vagy tekintse meg weboldalunkat és a vonatkozó hirdetményünket.
www.dunafoldvartksz.hu

