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Fejlécfotó: Prekler János

Több mint ezren voltak kíván-
csiak március 5-én az ismert 
sportember vállalkozására ta-
vaszköszöntő dunai úszására, 
mellyel édesapja nyomdokán 
haladva az egészséges élet-
mód, a sportolás jelentőségére 
igyekezett felhívni a figyelmet.

Szabados Sámuel
Hat évvel ezelőtt már próbál-

kozott Schirilla György egy du-
naföldvári Duna-úszással, de 
akkor a zajló folyó miatt nem 
kapott rá engedélyt. Idén viszont 
igen kellemes idő várta az úszó-
kat és az érdeklődőket. 

Mivel a folyó átúszására ez 
évben sem érkezett meg az en-
gedély, 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 dunaföld-
vári strand és gyógyfürdő igaz-
gatója is. 

A „Rozmár” becenevet bátran 
felvállaló Schirilla György szá-

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 örvé-
nyek, kiszámítható volt a víz 
áramlása. Tanácsokat is adott az 
őt követni szándékozó fiatalok-
nak, melynek lényege az alapos 
felkészülés, a rendszeres test-
edzés – úszás, futás, kerékpáro-
zás – és a test fokozatos szokta-
tása 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 nyúj-
tott számára. Kicsit izgult, de ez 
a vízbe mártózáskor elmúlt. El-
mondása szerint a tél folyamán a 
strand medencéjében szoktatta 
magát a hidegvízhez; keményen 
készült a dunai úszásra, hogy ne 
érje meglepetés. 

Schirilla György Földváron tartotta 
tavaszköszöntő Duna úszását

A fotókat Horváth Szabó Kata és Tóth László készítette.
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Március 10-én Dunaföldváron 
tartotta közös évértékelő érte-
kezletét a Tolna Megyei Rendőr 
Főkapitányság és a Tolna Me-
gyei Polgárőr Szövetség.

Szabados Sámuel

Kovács Zoltán ezredes, a fő-
kapitányság partnerkapcsolato-
kért felelős munkatársa kiemel-
te, hogy a két szervezet között 
évtizedek óta a szerződésben 
rögzítettek szerint történik az 
együttműködés. Ezt a megálla-
podást a lakosság és az önkor-
mányzatok igényei alapján dol-
gozták ki, és szükség szerint 
időszakonként az aktuális elvá-
rásoknak, feladatoknak, jogsza-
bályi változásoknak megfelelő-
en módosítják azt. 

Az ezredes szerint a polgárőr-
ség a rendőrség legfontosabb stra-
tégiai partnere. Munkájuk több 
közös ponton érintkezik. Ilyen 
például a közterületeken zajló 
rendezvények biztosítása: sport-, 
kulturális rendezvények, ünne-
pek, vásárok, de gyakori a közös 
munka a közlekedésirányításban, 
s előfordulhat természeti csapá-
sok esetén is közös területbiztosí-
tás. 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 tapasz-
talja, hogy a polgárőr szerveze-

tek technikai állománya évről 
évre javul, megújul például az 
autópart, a kommunikációs esz-
közök. 

Széles János, a Tolna Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke példaértékűnek ne-
vezte a két szervezet kapcsolatát, 
és pozitív bűnözési adatokkal bi-
zonyította azt. Kitért arra is, 
hogy a polgárőrség szakmai to-

vábbképzésében a rendőrség 
munkatársai is jelentős szerepet 
vállalnak. Elmondása szerint a 
közös akciók napi rendszeres-
ségűek a megye területén, s fon-
tosnak tartotta hangsúlyozni, 
hogy nemcsak a munkában, de 
az ünnepi alkalmakkor is talál-
koznak a két testület vezetői, 
tagjai, például a megyei polgárőr 
vagy rendőr napon.

Az együttműködését értékelte a 
rendőrség és a polgárőrség

Márciusban tartotta éves köz-
gyűlését a Máltai Szeretetszol-
gálat 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 progra-
mok közül ismét a karácsonyi 
adományosztás volt a legna-
gyobb szervezést és mozgósítást 
igénylő esemény, az aktivisták és 
külső segítők közreműködésével 
idén is több száz rászoruló kapott 
az ünnepek előtt segélycsoma-
got. Sikeres volt az erdélyi Mi-
kulás 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 tema-
tikus folklórnap, valamint a 
Mária zarándoklat, előtte pedig a 
Duna-part rendezése.

A második napirendi pont 
alapján került sor a vezetőség vá-
lasztásra. A tagság ismét egyhan-
gúlag elnökké választotta Jákli 
Viktort, helyettesévé pedig Vida 
Ferencnét.  

A továbbiakban az idei év ter-
vezéséről volt szó. Az alapfel-
adatok mellett szerveződik gyer-
mek néptánc fesztivál, valamint 
a cserkésztábor. Egész évben 
zajlik az adománygyűjtés, és 
folytatódik a Duna-parti zarán-
dokút kiépítése, karbantartása. A 
szolgálat szoros partneri kapcso-
latokat ápol a helyi vöröskereszt-
tel, a polgárőrséggel, a kertbará-
tokkal. 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-

szágos szolgálat külkapcsolato-
kért felelős munkatársa, valamint 

Bölcske és Dunaföldvár polgár-
mestere.

Megerősítették tisztségükben a 
Máltai Szeretetszolgálat helyi 
vezetőit

A világhírű, olimpiai arany- és 
világbajnoki ezüstérmes labda-
rúgó születésnapján, április el-
sején a Part – oldalak Kulturális 
Egylet ez évben is koszorúzási 
ünnepséget rendezett a Béke 
téri Puskás Ferenc emléktáblá-
nál. 

Szabados Sámuel

Minden idők legjobb magyar 
labdarúgóját családja révén több 
évtizedes kapcsolat kötötte váro-

sunkhoz, a 80–90-es években 
rendszeresen megfordult itt sok 
barátra, ismerősre tett szert. Ma-
gyarországra hazatérve 1983-ban 
hónapokon át a takarékszövetke-
zet fölötti épületben lakott felesé-
ge rokonainál.   

Az idei megemlékezés Pálfi 
Anna szavalatával és Gauzer 
Szandra népdal előadásával kez-
dődött, majd az ünnepség szóno-
ka ismertette a jeles labdarúgó 
életútját, kiemelve annak 

Puskás Ferencre emlékezett 
városunk 

►
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Harmadik
Szemét Szüret  
Április 23-án, szombaton har-
madik alkalommal szervezik 
meg az Aztakeservit és az Öko-
logistic civil csoportok Duna- 
partunk árterének nagytakarí-
tását. 

Szirgl Erika

A tagok az előző két alkalom 
tapasztalataiból kiindulva idén 
nagy hangsúlyt fektettek a pro-
mócióra, az esemény hirdetésére. 
Hetek óta szórólapok, plakátok 
hívják fel a figyelmet a „Tavaszi 
Betakarításra”, melyet a közös-
ségi és helyi média is segít. 

A nap programja a következő-
képpen alakul:

9.00 Gyülekező a Ladi Pin-
ce-Borozó előtt (Mély út) – Re-
gisztráció – 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 – Af-
rodzaqum – AC/DC/GP 

23.30: Össznépi Jam-session
Az esemény sikeres lebonyo-

lításához a szervezők bármilyen 
felajánlást elfogadnak. (Tel: 
30/489–23–79)

Menjünk el minél többen! Jó 
levegő, mozgás, buli!

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata eladás útján történő 
hasznosításra meghirdeti a tulaj-
donában álló Dunaföldvár törté-
nelmi belvárosában igényesen 
felújított műemléki környezetben 
lévő 7020 Dunaföldvár, Rákóczi 
u. 8. szám (1049/1hrsz.) alatt ta-
lálható volt gyógypedagógiai 
iskola megnevezésű ingatlanát.

Az ingatlan közelében találha-
tó a Vár épületegyüttese a 
Csonka toronnyal, a városi strand 
és gyógyfürdő, a Duna-parti 
sétány és a Halászcsárda.

Az épület helyi műemléki vé-
dettségű, többcélú hasznosításra 
alkalmas (szálloda, panzió, étte-
rem, villa, iskola) teljes körű fel-
újítást követően. A HÉSZ szerinti 
övezeti besorolása Vt-3-z település 
központi vegyes terület. Az ingat-
lan 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 építménymagas-
ságú épület építhető. Az épületben 
a pince hasznos alapterülete 36,93 
m2, a földszint hasznos alapterüle-
te 170,69 m2, az emelet hasznos 
alapterülete 169,53 m2. A tetőtér 
beépítésre alkalmas, jelenleg pad-
lástérként funkcionál.

Az épület mindkét szintjén a 
korábbi funkcióból adódóan tan-
termek, tanári szoba, vizes blok-
kok találhatóak. A pincében dön-
gölt földpadló, a tantermekben 
hajópadló vagy parketta, a vizes 
blokkban márványmozaik padló-
burkolat található. Az épület 
alapja és falai is nagyméretű tég-
lából készültek, a külső falak 65 
cm vastagságúak. A tetőszerke-
zet kötőgerendás függesztett fa 
szarufatető jó állapotú. Nyílászá-
rói fa gerébtokos ablakok fehérre 
mázolva. Az ingatlan teljes 
körűen közművesített. Az ingat-
lant délről egy üres (7020 Duna-
földvár, Sóház u. 11. szám /1047 
hrsz./1150 m2 területű, értékesí-
tendő) önkormányzati tulajdon-
ban lévő terület határolja, mely-
lyel növelhető az ingatlan terüle-
te, telekalakítással összevonható 
a két terület.

Az ingatlan értékbecslés alap-
ján 67.000.000 Ft értéket képvi-
seli. Az üres 1047 hrsz.-ú ingat-
lan értéke 15.000.000 Ft.

További információt a Duna-
földvári Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Műszaki Iro-
dája ad. (7020 Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Tel.: 75/541–
558.)

Eladó Dunaföldváron a volt
gyógypedagógiai iskola

M�ller Ingrid, kabinetvezet�

Számos közfoglalkoztatási 
program kezdődött el 2016. már-
cius 1-jén Tolna megyében. A 
járási startmunka mintaprogra-
mok és ráépülő programok indítá-
sára a jogszabály szerinti kedvez-
ményezett települések, illetve 
kedvezményezett járásban fekvő 
települések pályázhattak. Tolna 
megye 3 járásának (Dombóvár, 
Tamási, Paks) 47 települési ön-

kormányzata, valamint egy ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági 
társasága élt ezzel a lehetőséggel. 
107 projekt valósul meg ebben a 
programban, amelynek 2,1 milli-
árd Ft-nyi támogatási keretössze-
ge 1.587 fő foglalkoztatására 
nyújt lehetőséget jövő év február 
végéig. A mintaprogramok kere-
tében az alábbi értékteremtő tevé-
kenységek valósulnak meg.

A mezőgazdasági programok 
célja, hogy a helyi lehetősé-

Sajtóközlemény

Elindultak a 2016. évi
közfoglalkoztatási programok 
Tolna megyében

►

helyi vonatkozásait. Horváth 
Zsolt polgármester beszédében 
napjaink ifjúsága számára állítot-
ta példaképül Puskás Öcsit, aki 
pályafutása csúcspontján is meg-
maradt egyszerű, őszinte spor-
tembernek, el nem feledkezve 
régi ismerőseiről, barátairól. 

Szöllősi György, a Puskás In-
tézet elnöke, Puskás Ferenc 
életrajzának kutatója először 
vett részt városunk koszorúzási 
ünnepségén. Elismerően be-
szélt arról a szellemiségről, 
mely Dunaföldváron napjaink-
ban is őrzi a „Száguldó őrnagy” 
emlékét. 

A beszédek után az emlék-
táblán koszorút helyezett el 

városunk polgármestere, a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
nevében Krausz Márton az 
MLSZ Tolnai Megyei Igazga-
tóságának elnöke és Sebestyén 
Ágoston, a Megyei Játékveze-
tői Bizottság elnöke. Szöllősi 
György a Puskás Ferenc Aka-
démia nevében rótta le kegye-
letét. A DFC koszorúját Mráz 
Balázs, focicsapatunk elnöke 
helyezte el, a Holler UFC kép-
viseletében pedig Holler 
Ferenc és Lesnyik Gábor ko-
szorúzott. 

Az ünnepségen jelen voltak 
Puskás Ferenc feleségének, Er-
zsébet asszonynak Budapesten 
élő rokonai is.

►
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M�ller Ingrid kabinetvezet�

A PRRS fiatal malacokban önál-
lóan, vagy később társult fertőzés 
formájában légzőszervi elváltozá-
sokat, míg idősebb sertések esetén 
szaporodási zavarokat okozó víru-
sos megbetegedés. A fertőzés világ-
szerte elterjedt. A PPRS megjelené-
se az állományban jelentős, szám-
szerűsíthető gazdasági veszteséggel 
jár. Magyarország azon európai or-
szágok közé tartozik, melyek az 
elsők között kezdték meg a beteg-
ségtől való mentesítést. 

A mentesítési terv sikeres vég-
rehajtása Tolna megyében 2016. 
márciusára megtörtént, a fertőzött 

állományok felszámolásra kerül-
tek, így a NÉBIH Tolna megyét 
PRRS betegségtől mentesnek mi-
nősítette.  Ennek eredményeképp 
a PRRS okozta veszteségek csök-
kentése, vagy felszámolása mel-
lett, a hazai mentes sertésállomá-
nyok a nemzetközi piacokon is 
jelentős előnyt szerezhetnek.

A mentesség deklarálása után 
a megyébe mind továbbtartási, 
mind hizlalási céllal csak mentes 
állományból engedélyezett a ser-
tések beszállítása, ezen felül az 
állatokat a beszállítást követően 
hatvan napig karanténozni szük-
séges, mely során újbóli vérvizs-
gálatok kerülnek elvégzésre.

A betegséggel kapcsolatos to-
vábbi információ a területileg il-
letékes járási hivatalok állat 
egészségügyi és élelmiszer-
lánc-biztonsági osztályaitól a

http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/tolna/hirdetmenyek/bony-
hadi-jarasi-hivatal-elelmiszer-
lanc -b i z tonsag i -es -a l la te -
geszsegugyi-osztaly, 

http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tama-
si-jarasi-hivatal-elelmiszer-
lanc -b i z tonsag i -es -a l la te -
geszsegugyi-osztaly címen, 

valamint az Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Földművelésügyi 
Főosztálytól a http://www.kor-
manyhivatal.hu/hu/tolna/szerve-
zeti-egysegek/elelmiszerlanc-biz-
t o n s a g i - e s - f o l d m u v e -
lesugyi-foosztaly)  címen kérhető.

Sajtóközlemény

PRRS betegségtől mentes Tolna megye

gek, adottságok kihasználá-
sával megtermelt zöldség és gyü-
mölcs, takarmánynövények, vala-
mint kisállattartás biztosítsa az 
önkormányzati intézmények ellá-
tását. A helyben megtermelt ter-
mények felhasználásával állandó 
friss alapanyag kerül a települése-
ken működő konyhákra és lehető-
ség nyílik a keletkező többlet fel-
dolgozására, tartósítására, raktá-
rozására is.

A helyi sajátosságokra épülő 
programokban a közösségi szük-
ségletek kielégítése, a település 
fejlődésének elősegítése a cél 
olyan egyedi programokkal, ame-
lyek a korábbi munka- és termelé-
si kultúrán vagy a település eddig 
kiaknázatlan földrajzi és termé-
szeti adottságain alapulnak. A 
szociális programelemekben a te-
lepülések összképének javítása, 
rendbe tétele céljából belvízelve-
zetést, a mezőgazdasági földutak 
rendbe tételét, az illegális hulla-
déklerakó-helyek felszámolását 
és a közúthálózat javítását végzik 
a közfoglalkoztatottak. 3 telepü-
lés érintett a bio- és megújuló 
energiafelhasználásban, melynek 
célja a gáz kiváltása alternatív 
fűtési móddal, a fűtőanyag hely-
ben történő biztosításával.

A Belügyminisztérium a köz-
foglalkoztatás szervezésében és 
végrehajtásában kiemelkedő tevé-

kenységet végző önkormányzato-
kat elismerésben részesítette. A 
„Start Plusz 2015” programban 
Tolna megyéből Tamási Város 
Önkormányzatának és Felsőnyék 
Község Önkormányzatának mun-
káját tüntették ki, akik 3 millió Ft 
támogatásban részesültek, melyet 
megkezdett munkájuk folytatásá-
hoz és mintaprogramjaik tovább-
fejlesztéséhez használhattak fel. 
Felsőnyék a megítélt támogatást 
ráépülő mintaprogramjába építet-
te be, Tamási pedig palánta-előál-
lítási kapacitásának bővítése ér-
dekében növényházi termesz-
tőasztal berendezés vásárlására és 
traktor-javításra fordítja mező-
gazdasági programja keretében.

Országosan 8 települést érint a 
varrodai tevékenységre irányuló 
közfoglalkoztatási ráépülő prog-
ram. Megyénkben Fürgeden mű-
ködik ilyen varroda, ahol a köz-
foglalkoztatottak számára varr-
nak munkaruházatot és értékesí-
tik 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 – ki-
emelten a kerékpárutak – hasz-
nálhatóságának biztosítása, kar-

bantartása. Tolna megyében 29 
településen 200 fő végzi ezt a 
feladatot november végéig. 

Március 1-jével elindult 2 or-
szágos közfoglalkoztatási prog-
ram is, a vízgazdálkodás és az 
állami erdőgazdálkodás területén 
tevékenykedő közfoglalkoztatók 
239 fő támogatott foglalkoztatá-
sát vállalták. Március 16-án to-
vábbi 2 program indul, melyek 
további 121 főnek biztosítanak 
majd munkalehetőséget. A 
megyén kívül székhellyel rendel-
kező országos közfoglalkoztatók 
programjaiba Tolna megyében 
március hónap folyamán közel 
800 fő kapcsolódik be.

A hagyományos, hosszabb idő-
tartamú közfoglalkoztatás kereté-
ben – mely elsősorban az önkor-
mányzatok számára teremt lehető-
séget, hogy közfoglalkoztatás ke-
retében oldják meg a települést 
érintő kötelező, illetve önként vál-
lalt feladataikat – is március hó-
naptól nyílik lehetőség az ez évi 
foglalkoztatásra. 2016-tól kezdő-
dően azonban a hátrányos helyzetű 
kedvezményezetti körből kikerülő 
települések, illetve a magán erdő-
gazdálkodók is ebben a program-
ban vehetnek részt. A Belügymi-
nisztérium által biztosított közel 
2,5 milliárd Ft forrásból előrelát-
hatóan 1800 fő foglalkoztatására 
nyílik lehetőség. 

►

Hirdetmény

Civil szervezetek 
részére
Duna��ldvári Polgármesteri 

Hivatal

A Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatály-
balépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. tör-
vény módosítása értelmében a 
Ptk. hatálybalépésekor nyilvántar-
tásba bejegyzett, illetve a bejegy-
zés alatt álló egyesület és alapít-
vány 2017. március 15. napjáig 
köteles a létesítő okiratának mind-
azon rendelkezését felülvizsgálni 
és szükséges szerint módosítani, 
amelyek nem felelnek meg a Ptk. 
szabályainak. Egyesület esetében 
nem kell módosítani az alapsza-
bályt abból az okból, hogy az tar-
talmazza az egyesület alapító tag-
jainak nevét és azok lakóhelyét 
vagy székhelyét.

A fent hivatkozott jogszabály 
értelmében, kérem a civil szer-
vezeteket, hogy a létesítő okira-
tokat felülvizsgálni szívesked-
jenek!

Érettségi 3 év 
alatt!

Esti tagozatú, 3 éves gim-
náziumi képzésre várjuk a je-
lentkezőket a dunaföldvári 
Magyar László Gimnázium-
ba! 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
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Januártól a Duna utcai épület-
ben új, díjmentes programokon 
vehetnek részt az érdeklődők, 
tájékoztatta lapunkat Jung Kata-
lin intézményvezető. 

Szabados Sámuel

A gyógytorna az idősek és 
mozgáskorlátozottak számára 
indult. Ízületi bántalmakkal, 
mozgásszervi betegségekkel 
küzdők számára javasolják, de 
bárki részt vehet rajta, aki idő-
sebb korában is szeretné a testét 
karbantartani. A szakképzett 
vezető irányítása mellett az élet-
kornak megfelelő gyakorlatok 
elvégzése sokat segíthet a kö-

zérzet javításában, az esetleges 
gyógyulási folyamatban. A köz-
pont biztosítja a mozgáskorláto-
zottak számára a be- és haza-
szállítást is. 

Simon István nyugalmazott re-
formátus lelkész csütörtökönként 
bibliaértelmezéssel egybekötött 
lélekgondozó beszélgetésre várja 
az érdeklődőket, akik a magá-
nyukat oldhatják a program által. 
A feldolgozandó témák termé-
szetesen a mindennapi élethez is 
kötődnek, kötetlen beszélgeté-
sekké válhatnak.

A gyermekjóléti szolgálat a 
nyári és az őszi szünidő folyta-
tásaként a tavaszi szünetben is 

szervezett napközis tábort főleg 
rászorult, hátrányos helyzetű 
gyerekeknek. A szünidő rövid-
sége miatt a tábor csak két napos 
volt.

Az első napon 27 diák vett 
részt. A fiúk a Holler UFC foci-
edzésére látogattak ki, ahol a 
sportegyesület edzői irányítot-
ták a programot, ami közös foci-
zással zárult. A lányok a műve-
lődési házban húsvéti ajándéko-
kat készítettek, a tojásfestéssel 
ismerkedtek. Délben a kertbará-
tok által készített gulyáslevest 
és palacsintát ebédeltek a gyere-
kek, délután pedig a Duna- 
parton játékos, sportos vetélke-
dővel zárult a nap. A második 
napon mozielőadás várta a fiata-
lokat, a 3D-s filmvetítés nagy 
élményt jelentett számukra.

Ez évtől új szolgáltatásokat is 
nyújt az alapellátási központ

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 tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket 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 tele-
püléseken lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi ké-
relme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31-ig a har-
madik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt. A jegyző a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, va-
lamint 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 körül-
ményei, képességeinek kibonta-
koztatása, sajátos helyzete indo-
kolja.”

49. § (1) Az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján törté-
nik. Az óvodába a gyermek – e 
törvényben foglalt kivétellel – 
harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő gyerme-
ke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban 
abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében 
lakik, vagy ahol szülője dolgo-
zik. A felvételről, átvételről az 
óvoda vezetője dönt. Ha a jelent-
kezők száma meghaladja a felve-
hető gyermekek számát, az 
óvodavezető, amennyiben az 
óvoda fenntartója több óvodát 
tart fenn, az óvoda fenntartója bi-
zottságot szervez, amely javasla-
tot tesz a felvételre.

(4) Az óvodába felvett gyer-
mekek csoportba való beosztásá-
ról a szülők és az óvodapedagó-
gusok véleményének kikérése 
mellett az óvodavezető dönt.

A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatá-
ról 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 önkormány-
zat által közzétett közlemény-
ben vagy hirdetményben meg-
határozott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írás-
ban értesíteni a gyermek lakóhe-

lye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegy-
zőt. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett, az óvodá-
val jogviszonyban álló gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövő-
ben külföldön teljesíti, előzete-
sen köteles értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes 
jegyző’’’.

Az óvodai beiratkozáskor be 
kell mutatni a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt, továbbá a szülő személyi 
azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványát.

A jelentkezés elutasítása 
esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)–
(3) bekezdése alapján érdeksé-
relemre hivatkozással 15 napon 
belül kérelmet nyújthat be az 
intézmény fenntartójához, a Du-
naföldvár, Bölcske, Madocsa 
Köznevelési Intézményfenntar-
tó Társuláshoz, 7020 Dunaföld-
vár, Kossuth Lajos utca 2. (Du-
naföldvári Polgármesteri Hiva-
tal).

Kérjük a zülőket, hogy a fent jel-
zett napokon tegyenek eleget a 
gyermekükre vonatkozó beíra-

Meghívó
A Tolna Megyei Kormányhi-

vatal tisztelettel és szeretettel 
várja önt a DUNAFÖLDVÁRI 
KORMÁNYABLAK ÜNNE-
PÉLYES ÁTADÓJÁRA

Helyszín: Dunaföldvári Kor-
mányablak (7020 Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2.)

Időpont: 2016. április 14., 
csütörtök, 16 óra

PROGRAM:
Ünnepélyes köszöntő — Dr. 

Kovács Zoltán, területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár 
Dr. Horváth Kálmán, kormány-
megbízott

Szántóné dr. Novák Eszter, 
járási hivatalvezető

Horváth Zsolt, Dunaföldvár 
polgármestere

Szalagátvágás — A Duna-
földvári Kormányablak ünne-
pélyes átadása.Hirdetmény 

Óvodai beiratkozás

►
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tási kötelezettségüknek. Az 
óvodai felvételről hozott döntés ha-
tárnapja: 2016. május 27.

Az integráltan nevelhető sajá-
tos nevelési igényű gyerekek 

óvodai felvétele az alapító okirat-
ban foglaltak szerint biztosított.

Az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyele-
te vagy gyámsága alatt álló gyer-

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

életmódra felkészítő foglalkozá-
sokról igazolatlanul a jogsza-
bályban meghatározott mértéket 
vagy annál többet mulaszt, sza-
bálysértést követ el.

►

Pályázati felhívás

Napsugár
Idősek Otthona

1 fő ápoló munkakör betölté-
sére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: Teljes 
munkaidő.

A munkavégzés helye: Napsu-
gár Idősek Otthona 7020 Duna-
földvár, Hunyadi park 5.

A munkakörbe tartozó lénye-
ges feladatok: Szakképesítésnek 
megfelelően a gondozási –ápolá-
si feladatok elvégzése (gyógy-
szerelés, injekciózás, vérnyo-
másmérés, súlymérés, sebkeze-
lés, vércukor ellenőrzés). Ellátot-
tak testi ápolása, személyi higié-
niával kapcsolatos feladatok el-
látása. Ápolási – gondozási 
dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadóak.

A munkakör betöltésének fel-
tételei:

• OKJ Ápoló, Szociális gon-
dozó és ápoló

• Magyar állampolgárság

• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Egészségügyi alkalmasság
A benyújtandó iratok, igazolá-

sok: Részletes, fényképes szak-
mai önéletrajz, végzettséget iga-
zoló bizonyítványok másolata, 
sikeres pályázat esetén erkölcsi 
bizonyítvány.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Magas szintű felelősség, hivatás-
tudat, pontosság, problémameg-
oldó képesség. 

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: A munkakör leg-
korábban 2016. május 2. napjától 
tölthető be.

A pályázat benyújtásának 
ideje: 2016. április 20.

A pályázattal kapcsolatos további 
információt Jenei Judit intézmény-
vezető 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 határ-
ideje: 2016. április 27.

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

Sziegl Erika

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 főszer-
vező Horváth Ircsi elmondta la-
punknak, hogy bízik az összefo-

gásban, ha az meglesz, akkor a 
Guinness rekord is sikerül. Bár 
az adományozás jó úton halad, 
szükség van még lisztre, cukor-
ra, porcukorra, olajra, fahéjra, 
lekvárra és kakaóra is. 

Az adományokat az Ircsi Pa-
pírboltban hétköznap 8–17 óráig, 
a volt Platán Gyógyszertár helyi-
ségében minden szerdán 16-tól 
18 óráig lehet leadni. 

A pénzbeli felajánlásokat a 
70600016–33958778-as számla-
számon várják a szervezők. 
FONTOS még, hogy a boltokban 
vásárolt termékeket azok pénztá-
ri bizonylatával együtt adják oda 
a szervezőknek.

Kapcsolat: Horváth Irén:  
30/438–90–56, Gurics Annamá-
ria: gurics.annamaria@gmail.
com

Közlemény
Dr. Stingli Erzsébet, települé-

sünk 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/

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert
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Határozat
A Dunaföldvári Ördögsze-
kér Táncegyesület 2014. évi 
taggyűlésének határozatai

4/2014. sz. közgyűlési határo-
zat – Alapszabály I.7. pontjának 
elfogadása

5/2014. sz. közgyűlési határo-
zat – Alapszabály II.13 pontjá-
nak elfogadása

6/2014. sz. közgyűlési határo-
zat – Alapszabály III.1.e) pontjá-

nak elfogadása
7/2014. sz. közgyűlési határo-

zat – Alapszabály III.1.g) pontjá-
nak elfogadása

8/2014. sz. közgyűlési határo-
zat – Alapszabály III.2.e) pontjá-
nak elfogadása

9/2014. sz. közgyűlési határo-
zat – Alapszabály III. 5. pontjá-
nak elfogadása

10/2014. sz. közgyűlési hatá-
rozat – Alapszabály V.3. pontjá-
nak elfogadása

11/2014. sz. közgyűlési hatá-

rozat – Alapszabály V.4. pontjá-
nak elfogadása

12/2014. sz. közgyűlési hatá-
rozat – Alapszabály VII.1. pont-
jának elfogadása

13/2014. sz. közgyűlési hatá-
rozat – Alapszabály V.2. pontjá-
nak elfogadása

A Dunaföldvári Ördögszekér 
Táncegyesület 2015. évi taggyű-
lésének határozatai

1/2015. sz. közgyűlési határo-
zat – Közhasznúsági melléklet 
elfogadása

2/2015. sz. közgyűlési határo-
zat – 2014. éves beszámoló elfo-
gadása

3/2015. sz. közgyűlési határo-
zat – 2015. évi költségvetési ter-
vezet elfogadása

4/2014. sz. közgyűlési határo-
zat – Tisztségek megválasztása.

Az „Áldozzunk Gyermeke-
ink Tudásáért” alapítvány kura-
tóriuma tisztelettel megköszöni 
mindazoknak, akik az elmúlt 
évben a személyi jövedelem-
adójuk 1%-át felajánlották a 
Magyar László Gimnázium ok-
tató-nevelő céljait támogató 
alapítvány javára.  

A támogatást az alapítvány 
alapszabályban meghatározott 
célokra használt fel. 

Az idei esztendőben is kö-
szönettel fogadjuk segítő támo-
gatásukat!

Adószámunk: 19232032–1–17

Kérjük, támogassa befizetett 
adója 1%-ával a Dunaföldvári 
Polgárőrség Védelem Alapítvá-
nyát!

Adószám: 18852723–1–17
Köszönjük a támogatást!

Kérjük, ajánlja fel adója 
1%-át a Dunaföldvár tűzvédel-
méért! 

Adószám: 18855403–1–17
Köszönjük a támogatást!

A dunaföldvári Annamatia 
Zenei Egyesület tagjai tisztelet-
tel megköszönik mindazoknak, 
akik az elmúlt évben is a sze-
mélyi 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 Bölcső-
dét Támogató Alapítvány 
javára!

Adószám:18203703–1–17

Szutyányi
Hetven – száz évvel ezelőtt szá-
mos iparos dolgozott Földváron 
kiszolgálták a környező telepü-
lések lakóit is.
Igényességével, tudásával több 
család kivívta az elismerést, 
megbecsülést. Közéjük tartozik 
a Szutyányi kelmefestő és tisztí-
tó dinasztia. A ma is aktív Szu-
tyányi Zoltán mesél mestersé-
géről és családjáról.

Kiss Éva

„Családom apai és anyai ágról 
vegytisztítással foglalkozott. 
Édesapám családja felvidéki – 
perediek –, de Pozsonyban is 
laktak. 1918-ban átjöttek Ma-
gyarországra, de már nem tudtak 
visszamenni, mert közben meg-
változtak a határok. Édesapámat, 
Szutyányi Zoltánt édesanyja 
beadta kelmefestő, vegytisztító 
inasnak Kecskemétre, ott szaba-
dult.

Édesanyám családja már 1905 
óta folytatta az ipart. Nagyapám, 
Rédely János nagy tudású, 
művelt ember volt, a családja Er-
délyből származott. Nagyapám 
eredetileg postatiszt volt, de fog-
lalkozása mellett állandóan kí-
sérletezett, 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 vég-
zett, apjától átvette az ipart, kel-
lett egy segéd, apám ekkor került 
Földvárra. Testvére megtetszett 

apámnak, ugyan öregapámnak és 
a fiának ez nem volt ínyére, de 
beletörődtek a házasságkötésük-
be. 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. Koráb-
ban 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 te-
kerte 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 haszná-
lunk, csak nem volt automata 
programozásuk. Benzin he- ►

Rédely János
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lyett trikloretilénnel tisztí-
tott, TRI gépnek hívták a masi-
nákat. Ma perkloretilénnel dol-
gozunk, ami nem olyan veszé-
lyes anyag, de tisztító hatása 
jobb, mint a benziné. 

1949-ben jött ki az első komoly 
gépe, amit szabadalommal védett. 
Az ország minden részére szállí-
totta az eszközeit, aztán lett egy 
automata változata is. Az 50-es 
években őt is államosították, de 
annyira benne volt a munkában, 
hogy beosztottként tovább dolgo-
zott. Büszkék voltak a halasiak, 
hogy szerte az országban a Patyo-
latok (állami vegytisztító vállalat, 
országos hálózat) az ő gépével 
dolgoztak. Több újságcikk foglal-
kozott különleges berendezései-
vel, például a Halasi Hírek 1963-
ban „Városunkban találták fel!” 
címmel írt róla. 

Az ágynemű vizes tisztítást 
igényel, a vegytisztítás száraz, 
víz nem ér hozzá, a ruha nem 
gyűrődik. Ma nagy hőmérsékle-
ten dolgozik a gép, a pára le-
csapódik. 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 szövetru-
hák, gyapjú szőnyegek, a toron-
tálik ezzel a technológiával tisz-
tulnak. Szűrő rendszere van, 80 
liter vegyszer plusz a ruha, kö-
rülbelül két mázsa súly van a 

gépben. A piszok ártalmatlan por 
formájában marad fenn a szűrőn. 

Apámék végig benzines eljá-
rást használtak, ők mosást nem 
vállaltak, csak mi csináljuk most. 
Gyerekkoromban, hat testvérem-
mel 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 évek-
ben, de a házunkat igen, két szo-

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 két-
száz nadrág várt tisztításra. Elő-
fordult, hogy húsvét előtt egy 
hónappal már nem tudtak új 
munkát vállalni. Mi gyerekek li-
feráltunk, 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 ellá-
tott sparhertben melegedtek, 
denferrel, vizes vászonnal gőzöl-
ték a ruhát. A nyomós kútról 
hoztuk a vizet, volt olyan nap, 
hogy harminc–negyven litert el-
használtak a vasaláshoz. 

A festésben nagyon jó volt 
apám, rengeteget festett. Nagy 
tudás kell hozzá. Egy rézüstbe 80 
–100 liter vizet melegített, a ki-
kevert festéket ebben főzte fel. 
Utána gőzkazán fűtött, a gőz me-
legítette a vizet. Később Bartalos 
szivattyút szerelt a kútba, lassan 
könnyebbé vált a munka. 

Fiatalkoromban nagy élet volt 
Földváron, sok zenés szórakozó-
hellyel. Szenzáció volt, amikor 
Sárdy hazajött. Reggel 4-ig tar-
tottak 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, beve-
zettem az irhabundák tisztítását, 
festését – több mint 200 telepü-
lésről hozták a kuncsaftok a 
munkákat. Ma fiammal együtt az 
elődök igényességével végezzük 
a munkánkat.”

►

Március 25-én a Roma Kisebb-
ségi Önkormányzat aktivistái 
élelmiszercsomagokat adtak át 
a rászorultaknak. 

Szabados Sámuel

Mendi Ferenc, az önkormány-
zat vezetője elmondta, hogy a 
szervezet pénzéből vásároltak 
tartós élelmiszereket – cukrot, 
rizst, étolajat, paprikát- , de 
húsvét kapcsán édességek is ke-
rültek az adományba. 

Összesen 89 csomagot készí-
tettek. A városi önkormányzat 
szociális részlege és a kisebbsé-
gi önkormányzat vezetői közö-

sen állították össze az adomá-
nyozottak névsorát, melyen 
főleg a nagy családosok és az 
egyedülálló idősek, betegek sze-
repeltek. 

Mendi Ferenc elmondása sze-
rint évente két alkalommal 
tudnak hasonló ajándékozást vé-
gezni: húsvétkor és karácsony 
előtt. Az idei karácsonyi akció 
során igyekeznek majd a válasz-
tékot bővíteni, az élelmiszerek 
összetételét szélesíteni. 

Elhangzott az is, hogy idén is 
szerveznek gyermeknapot a 
Dankó-gödörben, ahova főleg a 
családokat várják. Lesz főzés – 

az önkormányzat biztosít hozzá 
alapanyagot –, sok érdekes játék, 
vetélkedő és jutalom várja majd 
a résztvevőket. 

Mendi Ferenc szerint a kisebb-
ségi önkormányzati munka 
nehéz, sok problémával kell 
szembenézniük. Nehéz megszó-
lítani az embereket, mert sokan 
bizalmatlanok. Mindettől függet-
lenül azért sokat tudnak segíteni, 
például munkahelykeresés, beis-
koláztatás, ügyintézés terén. 

A városi önkormányzattól je-
lentős segítséget kapnak, jól 
együttműködnek. Idén például 
közösen nyújtanak be pályázatot 
a roma kultúra megőrzésével 
kapcsolatos témában. 

Évek óta szerveznek kisebbsé-
gi 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 város-
vezetés.

Húsvéti ajándékcsomagokat 
osztott a kisebbségi önkormányzat

Mendi Ferenc
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Csepeli Istvánnak, a Népművé-
szet Mesterének alkotásaiból 
szép kiállítás nyílt márciusban a 
paksi Csengey Dénes Kulturális 
Központban. A fa metamorfózi-
sa című tárlatot Lukácsi Pálné, a 
Magyar László Gimnázium nyug-
díjas 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 nemzedé-
keket. A fa árnyat és meleget ad. 
Jelképe az emberi életnek. Gyö-
kerek 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 he-
gedűkészítőébe, akkor gyönyörű 
hangokon megszólal. Egy olyan 
fafaragó, mint Csepeli István, a 
lélek mélyén rezdülő még fino-
mabb 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 mű-
fajban 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 Köz-
pontban, hiszen a házba belépőket 
három évtizede egy különös szer-
kezetes alkotása, a Bálványok 
című korszakos mű fogadja. 
Pakson a mostani kiállítást meg-
előzően két alkalommal kapott 
önálló bemutatkozási lehetőséget: 
1987-ben és 1997-ben.

Csepeli István csaknem ötve-
néves pályája elején egy sorssze-
rű véletlen folytán cserélte fel 
tanult szakmáját, a kőszobrásza-
tot a fafaragásra. A kemény és 
hideg követ a hozzá talán jobban 
illő fára. Fafaragóként a pásztor-
művészettől indult Király Zsiga, 
id. Kapoli Antal nyomdokaiban. 
Hogy aztán az évtizedek során el 
is távolodjon tőlük. A gyönyörű 
tükröstől és mángorlófától elju-
tott a Család megható szobrán át 
a gazdag jelképvilágú paksi Bál-
ványokig, majd a dunaföldvári 
díszterem pogány oltárán, a vár-
kapun és a solti Mária Neve 
templom szentélyén át még 
tovább, a legújabb alkotásokig, a 
Sztélékig, a Lélekvirágig és a 
Kapcsolatokig.

Művei domborművek, szob-
rok, konstrukciók és műfaji 
szempontból talán meg nem ha-
tározható alkotások. Anyaga a fa, 
Rosner Gyula régész, múze-
umigazgató szavaival „a szem-
mel 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 Ka-
poli-díjas, Tolna megyei Prí-
ma-díjas alkotó járja a saját útját. 
Kapaszkodik a gyökerekbe, de 
folyton-folyvást megújul. Nem 
kategorizálható, nem skatulyáz-
ható be sehová. Az elmúlt évtize-
dek munkáin újra és újra gazda-
godó motívumkincset látunk: az 
ősi magyar hitvilágból, a honfog-
lalás kori kultúránkból, a paraszti 
hagyományokból, a keresztény 
mitológiából. De nem csak ezek-
ből. Időben-térben gazdag világ 
ez, hiszen merít a regék és 
mondák világából, a népdalkincs-
ből, a klasszikus és modern 
magyar irodalom kincsestárából, 
sőt a népi csillagászatból is. Bár-
milyen motívumra épít, az meg-
mozdul, új életre kel, átalakul. 
Csepelissé válik. Munkáiban 
egyre inkább ott van az egész uni-
verzum, a mikro- és makrokoz-
mosz; sokjelentésű jelképeiben 
ott rejtőzik az érző ember és a 
világ.

Mi kell ahhoz, hogy ilyen al-
kotások szülessenek? Mindany-
nyian tudjuk: a mesterségbeli, 
technikai készség, a fa ismerete 
és sok másfajta tárgyi tudás mel-
lett még valami nagyon lénye-
ges. Hogy a gondolat és érzelem 
valamilyen módon transzformá-
lódva 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 

fát alakítja, hol a csonttal kombi-
nálja, hol különböző fafajtákkal 
hoz létre csodát, másutt meg a 
fémberakással gazdagított egyedi 
spanyolozás technikájával fejezi 
ki belső világát.

Ha a fát jól faragod, szerszá-
mod ütése úgy szól, mint a szív 
verése. Ha erőszakolod, ritmus 
nélküli zagyvaság lesz – írta Cse-
peli 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 meg-
munkált anyagból kibontott fa 
szép rajzolatát akarjuk megérinte-
ni, hogy kapcsolatba kerüljünk a 
soha nem tapasztalttal; hol meg 
úgy véljük, egy kicsit mélyebb 
üzenetét is megfejtjük. Ilyenkor a 
lelkünket is simogatja maga az al-
kotás. Mert érzelmeket, gondola-
tokat vált ki belőlünk. Mert Cse-
peli István alkotásai a lélekben 
születnek és a lélekre hatnak, rá-
adásul úgy, hogy kifejeznek 
valami lényegeset az ősi hagyo-
mányokban élő ember lelkivilá-
gáról 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, alkotá-
sai pedig őt. Mi meg gazdago-
dunk általuk. Mert – ahogy Pi-
casso mondja – a művészet le-
mossa a lélekről a mindennapok 
porát. Ezért érezzük, hogy ünnep 
az ilyen találkozás.”

A fa metamorfózisa
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Idén márciusban negyvenedik 
alkalommal rendezte meg a Du-
naföldvári Kertbarátok Városvé-
dő Egyesület hagyományos bor-
versenyét. 

Szabados Sámuel

Lipták Tamás elnök beszámo-
lója szerint ez a város legrégebbi 
időkre visszatekintő versenye. 
Idén a korábbi évek átlagához vi-
szonyítva nagyobb volt az érdek-
lődés: 111 mintával, négy kate-
góriában – vörös, fehér, gyü-
mölcs és rozé borok – neveztek a 
gazdák.  

A szervezők külön öröme volt, 
hogy szinte minden jelentős bor-
termelő területről érkezett neve-
zés. Jelen voltak a Rókus dombi 

gazdák, s a Sárga gödörből, a 
Mélyútból, az Öreghegyről is 
több minta érkezett. 

A zsűri ez alkalommal is szak-
emberekből, 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 szak-
emberek a szomszédos települé-
sekről, például Bölcskéről is. 

A megmérettetés után a zsűri 
18 arany, 40 ezüst és 33 bronz-
minősítést, valamint 15 oklevelet 
osztott ki; hat mintát gyenge mi-
nősége miatt kizárt a versenybí-
róság.

Mint minden évben, idén is 
nagy izgalommal várták a 

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

A Város bora címért folyó ver-
sengésben feltétel, hogy a nevezett 
bor csak Földváron termett szőlő-
ből készülhet, és legalább 300 liter 
mennyiséget kell a gazdának fel-
mutatnia. A megtisztelő cím rangot 
jelent, hiszen a jó borok eljutnak 
az ország távoli vidékeire is gazdá-
juknak és városunknak egyaránt 
elismerést hozva.

Dunaföldvár legrégebbi 
borversenye

Bizalom
Simon István

Amikor útra kelt, telis-tele volt 
bizakodással. Egyik zsebében az 
örökség, másik zsebében a re-
ménység, 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 kezde-
ni, 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 

látogatott, gyakran estétől reg-
gelig 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 örök-
sége. Nagy társaság, evés-ivás, 
mulatozás, szerelem és barátko-
zás; ez volt a mindennapi ke-
nyere. Aztán hirtelen elcsönde-
sült körülötte a világ, sötétség, 
hideg és üresség vette körül. 
Senki sem maradt mellette, hir-
telen minden szerelmét, barátját 
elveszítette. 

Csalódottságánál csak az 
éhsége volt nagyobb, ezért ke-
nyérkereset után nézett. Talált is 
magának munkát, de egyáltalán 

nem kedvére valót, enni pedig 
még mindig nem kapott.

Ekkor magába szállt. Lelké-
ben rég elfeledett képek és em-
lékek örvénylettek. Az apai 
házról, a családról, a terített asz-
talról, ahol mindenkinek jutott 
hely és bőséges eledel, még a 
cselédeknek is. Az emlékezés 
melegséggel és reménységgel 
töltötte el az amúgy meglehe-
tősen kiüresedett szívét. Mi 
lenne, ha…, gondolta, de hirte-
len 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 har-
madikkal: mi lenne, ha haza-
menne? Hazamenne és bocsána-
tot kérne mindazért, amit tett, és 
újrakezdene mindent. 

Fölidézte magában apja arcát, 
hangját, néhány mozdulatát, mi-
közben azon tűnődött, milyen 
lesz, ha újra találkoznak egymás-
sal. 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 en-
gedni többé. A szíve csordultig 
megtelt bizalommal, és sietős 
léptekkel elindult hazafelé. 

A Magyar László Gimnázium di-
ákönkormányzata régi hagyo-
mányai szerint a tavaszi szünet 
előtti utolsó napon rendezte di-
áknapját. 

Szabados Sámuel

A tanítás nélküli munkanapon 
a diákönkormányzat tervei alap-
ján sokszínű program várta a 
résztvevőket. Reggel osztály-

szinten fórumokra került sor, 
ahol a diákok az iskolai élet min-
dennapjaira reagáltak, fogalmaz-
ták meg a problémáikat, össze-
gezték javaslataikat a diákélet 
változatosabbá tétele érdekében. 

Ezután a tornateremben való-
sult meg a diákparlament éves 
ülése, melyen az iskola vala-
mennyi tanulója és tanára részt 
vett.  Nánai Levente, a di-

Gimnáziumi diáknap

Nánai Levente►
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ákönkormányzat elnöke 
beszámolójában a tanulók 
szemszögéből értékelte a tanév 
eddigi időszakát. Beszámolt a 
diákönkormányzat évi munká-
járól, kiemelte a tanórán kívüli 
tevékenységeket, az iskolai 
rendezvényeket, tanulmányi 
versenyeket, a közösségi 
munkát. Ezután az osztályok 
képviselői szólaltak fel a diáké-
let mindennapjairól alkotva vé-
leményt, kritikát és építő jel-
legű javaslatokat. 

A fórum alkalmas volt a köz-
életi szerep gyakorlására is. A 
felszólaló tizenévesek többsége 
tanúbizonyságot tett arról, hogy 
a „mai fiatalok” igenis sok társa-

dalmi, közéleti folyamatot tisz-
tán látnak, reálisan tudják érté-
kelni ezeket, és elképzelésük is 
van az általuk szebbnek, élhe-
tőbbnek vélt jövőről. A felvető-
dött kérdésekre a diáktanács 
elnöke és Balogh Emese tagin-
tézmény-vezető válaszolt.

A nap a továbbiakban az osztá-
lyok által szervezett szórakoztató 
programokkal folytatódott. Játé-
kos, ügyességi, műveltségi és 
sportvetélkedőkön, játékokon 
mérhették össze tudásukat, 
ügyességüket a fiatalok a jókedv, 
a tréfa és a versenyszellem han-
gulatában. 

A délután a sport jegyében zaj-
lott. A hagyományos tanár-diák 

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

A tanár-diák férfi kispályás fo-
cimeccset, a végzős diákok és a 
tanárok búcsúmérkőzését a bal-
lagás előtti napokban tartják 
majd meg. 

►

2016. március 20-án Székesfe-
hérvárott rendezték meg a Me-
zőföld Virágai regionális nép-
tánc versenyt. Közel 90 jelentke-
ző közül választotta ki a zsűri 
azokat a páros-, illetve szólótán-
cosokat, akik produkciójukkal 
kiérdemelték a Mezőföld Virá-
gai 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 Mező-
föld Virágai címet. 

Az első korcsoportban Czup-
pon 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 el-
ismerését. 

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 tánco-
sai 3–5 éve, a második korcso-

port tagjai pedig 7–10 éve tanul-
nak a Levendula iskola népi tánc 
tagozatán. 

A verseny komoly felkészült-
séget igényelt, hiszen csupán 
két perc állt a párosok rendel-
kezésére ahhoz, hogy megy-
győzzék a zsűrit tudásukról. Ez 
alatt az öt–hat dallamnyi idő 
alatt kellett bemutatniuk a vá-
lasztott táncdialektus egy–két 
tánctípusát, hitelesen, improvi-
zatív módon előadniuk prog-
ramjukat. 

„A verseny nem természetes 
dolog, a teljesíteni akarás, a 
stressz, a frusztráltság rányomta 
egy kicsit a produkciókra a bé-
lyegét, de mindenki nagyon jól 
teljesített; elégedett voltam a 
bemutatott táncokkal.” – össze-
gezte Iker Józsefné. Aki el-
mondta, hogy a Levendula 
Alapfokú Művészeti Iskola tán-
cosaira feladatok sora vár a 
közeli jövőben. Az éves gá-
laműsort követően szerepelnek 
majd a Baracsi Néptánc Feszti-
válon, a helyi majálison, részt 
vesznek egy dunaújvárosi nép-
tánc fesztiválon, illetve a föld-
vári Antanténusz Gyermektánc 
Fesztiválon. Nyáron visszaláto-
gatnak az erdélyi Szilágycseh-
be, táncokat tanulnak a balatoni 
Csámborgó táborban és fellép-
nek a lellei borhéten. 

Mezőföld Virágai

Fafka Júlia, Regensburger Ervin Farkas Áron, Gordos Iringó
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Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie 
nigériai írónő Americanah című 
regényét (Alfred A. Knopf, New 
York, 2013) a megjelenés évé-
ben a New York Times az év tíz 
legjobb regénye közé választot-
ta, ugyanakkor Adichie-t a tíz 
legígéretesebb negyven évnél 
fiatalabb író közé sorolták.

Kiss Éva

Ifemelu és Obinze szerelme a 
középiskolában kezdődött. Elér-
kezett a továbbtanulás ideje, s a 
diákok, elmenekülnek a polgár-
háború utáni kilátástalan Nigéri-
ából. 

Ifemelu, a lány a princetoni 
egyetemen szerez rész-ösztöndí-
jat. Megélhetését megalázó 
módon tudja biztosítani, de bará-
tokkal, jó emberekkel hozza 
össze a sors, és a jó emberek se-
gítenek neki talpra állni. Élet-
mód blogot indít Fajszabadítás –, 
avagy „Egy nem amerikai fekete 
különféle megfigyelései a (ko-
rábban négernek nevezett) fekete 
amerikaiakról” címmel, amely-

nek sikere fordulatot hoz az éle-
tébe.

Szerelme, az Amerikáról áb-
rándozó Obinze az otthoni dip-
loma megszerzése után Angliáig 
jut. Találkozik befogadó, türel-
mes, jó emberekkel, de rasszis-
tákkal is. Az illegális bevándor-
ló túlélő stratégiáival a szürkeg-
azdaságban próbálkozik, de 
végül hazatoloncolják. Otthon 
aztán az új demokráciában meg-
csinálja a szerencséjét. Vagyo-
nos lesz, igyekszik lelkiismere-
tét félig fehéren tartani a hazai 
üzleti élet mocsarában – „együtt 
úszol az árral, vagy lenyom-
nak”.

Vajon elfelejtik egymást a volt 
szerelmesek? 

Ifemelu sikeres, új életet élhet 
Amerikában, váratlanul mégis 
mindent otthagy, és hazaköltö-
zik. Ám Nigériában Americanah 
lesz – Amerikát megjárt idegen. 
Kétségbe ejti a korrupció, a pro-
vincializmus. 

Majd újra találkoznak az egy-
kori szerelmesek. 

Mit éreznek? Lehet-e folytatni 
a kapcsolatot? Van-e jövőjük?

Adichie magyarul megjelent 
regénye, Az aranyló fél napko-
rong (Sawasawa, 2013) a nigéri-
ai polgárháborúról, a biafrai há-
borúról szól. Az Americanah 
című regény a polgárháború 
utáni Nigéria diktatúrák alatti 
éveiben indít, mely nagy kiván-
dorlások 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 Álla-
mok és Nigéria között. Harminc 
nyelvre fordították le műveit; 
megjelent a The New Yorker, 
Granta, The O’Henry Prize Stori-
es, the Financial Times, a Zoe-
trope: All Story oldalain. A ma-
gyarul 2013-ban is kiadott Az 
aranyló fél napkorong című regé-
nyét 2014-ben megfilmesítették. 

Az írónő elismerései: Com-
menwealth Writers’ Prize, a Hurs-
ton/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 Guardi-
an 2016 áprilisi Könyvek rovata 
felsorolta a tíz legajánlottabb írónő 
között Wirginia Wolf és Doris Les-
sing mellett Adichie-t.

Az Americanah című regényét 
Kiss Árpád fordításában már ma-
gyarul is olvashatják. A könyv 
rövidesen Dunaföldváron is kap-
ható lesz a könyvesboltban.

Tamás könyve
Március 22-én a Magyar László 
Gimnáziumban rendhagyó iro-
dalom – történelem órán, a 
Marcipán cukrászdában pedig a 
Rátkay László Irodalmi Kávéház 
összejövetelén mutatta be Ta-
más könyvét Tóth Ildikó. 

Balogh Emese

Tóth Ildikót a dunaföldváriak 
jól ismerik, hiszen Ossona, olasz 
testvérvárosunk küldöttségét, il-
letve a Magyar László Gimnázi-
umba látogató magentai diákcso-
portokat szinte minden alkalom-
mal elkísérte városunkba, tol-
mácsként közreműködött a kap-
csolatok alakításában, műközd-
tetésében.

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 em-
léket állíthasson Hábermann Ta-

másnak, soha nem ismert féltest-
vérének.

A Magyarországon élő Tamás 
és az Olaszországban lakó 
édesapa levelezését Ildikó 
2005-ben Anna Mari Haber-
mann otthonában ismerte meg, 
amikor az olasz orvosnő a csa-
ládi széf titkos rekeszéből és a 
sokat látott utazóláda rejtett al-
jából előkerült leveleket, fény-
képeket 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 Vöröske-
reszt hivatalos értesítői Tamás 
Auschwitzba deportálásáról, 
eltűnéséről szóltak. 

Ildikót Hábermann Tamás tör-
ténete nagyon megérintette. 
Sorsszerűnek érezte a küldetését: 
Tamás hagyatékát haza akarta 
hozni Magyarországra, történetét 
meg akarta ismertetni a széle-
sebb közönséggel.

Így született meg 2010-ben a 
Kieselbach Kiadó gondozásá-
ban Tamás könyve, mely fak-
szimilie dokumentumokkal bi-
zonyítja az utókor számára a 
világégés egyik gyermekáldo-
zatának létezését. Hábermann 
Tamás egy a második világhá-
borúban 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
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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. Néhá-
nyan azonban jártak a helyszí-
neken, ezeket feltétlen meg kell 
említenem: Thaly Kálmán, mint 
írtam is, járt itt. 1875-ben azt 
írta: „Tolnában Kömlőd határá-
ban még állnak a szőlő koszo-

rúzta hegyek tetején a sáncok, 
amelyeket ő (Bottyán) hánya-
tott”. Három év elteltével a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „Ma is 
gyakran találnak a szőlő kapá-
sok a szétdúlt sáncai között li-
bertas pénzeket. Romjairól gyö-
nyörű kilátás nyílik Tolna he-
gyeire, a Duna mostani folyásá-
ra 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. Készítő-
je ismeretlen. Értesülésem van 
arról, hogy Novák Sándor, paksi 
orvos ismerte a várat. A várról 
levelet és rajzot küldött Rómer 
Flórisnak, aki ezt 1874. január-
ban 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 or-
szágút biztonsága érdekében.” 
1841-ben, miután az imsósi Du-
nakanyart átvágták, már volt 
helye az országútnak a Sánchegy 
alatt. A régi út a Sánchegy nyu-
gati oldalán húzódott Paks irá-
nyában. Schilling Roger a sánc 

történetét nagyon röviden írta le 
és konkrétan, mint aki a helyszí-
nen sokszor járt, csak annyit ír: 
„A hegy tetején ma is láthatók a 
sáncok.”

Míg Bodonyi Béláról tudjuk, 
hogy az ordasi tanítóval, Be-
senczi Sándorral együtt felkeres-
te 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 löszsu-
vadással leszakadt a Duna-meder 
szélére. Sajnos itt kutatás, ennek 
eredetéről nem történt. Wosinsz-
ky szerint a bronzkor emléke, 
amely korból sok lelet került elő 
a dombon.

Tolna megye több bronzkori 
erődített telepét övezi hasonló 
terasz a dombtető pereme 

Művelődési ház
Áprilisi programok 
15. PÉNTEK 19.00
Tánc világnapi gála
Közreműködnek a Magyar 
Táncművészeti Főiskola taná-
rai és diákjai.
Támogatói szelvény: 2.200 Ft, 
2.500 Ft.
Támogatói szelvények vásárol-
hatók 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 meg-
nyitója 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 pala-
csinta
9:00–12:00 – Duna-parti Grill-
party és Spenótfesztivál kezdete
10:00–16:00 – Palacsintasütés
11:00 – LEVENDULA Művé-
szeti Iskola néptáncosai, 
LÖFAN mazsorett csoport leg-
apróbbjai
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

Rendőrségi 
hírek
SZABÁLYSÉRTÉS:

Több tulajdon elleni szabály-
sértés, kisebb lopások – bolti, fa 
– miatt kellett intézkednie a ren-
dőrségnek. Ezek a bűncselek-
mények elzárással is büntethe-
tők, a hatóság mérlegeli a bünte-
tés milyenségét.

Az utóbbi időben több jelzés 
érkezett az őrsre, hogy a határ-
ban, a földutakon megnőtt a 
gépkocsi forgalom. Nőtt az ille-
gális szemétlerakók száma. 
Kérjük, ha idegenek mozgását 
tapasztalják, írják fel a gépkocsik 

rendszámát, ezzel is nagyban se-
gítik a rendőrség munkáját!

KÖZLEKEDÉS:
A közutakon továbbra is szer-

vezett akciók keretében folyik a 
közlekedők ellenőrzése. Válto-
zatlanul igen sokan nem használ-
ják a biztonsági berendezéseket 
– biztonsági öv, gyerekülés –, 
nincs érvényes biztosításuk, a 
forgalmijuk sok esetben lejárt. 

A húsvéti ünnepekben két sze-
méllyel szemben ittas vezetés 
miatt eljárás indult. 

Kérjük, ellenőrizzék indulás 
előtt gépkocsijuk műszaki álla-
potát, irataik meglétét, akkor is, 
ha kölcsönautóval közlekednek, 

mert a büntetés igen magas, több 
tízezer forint!

Parkoláskor csak a megenge-
dett helyen állítsák le autójukat, 
a rendőrség folyamatosan elle-
nőrzi azokat.

BŰNCSELEKMÉNY:
Elloptak egy gépkocsit márci-

usban. 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 minő-
ségűt kaptak. Legyenek körülte-
kintőbbek, megbízható helyről 
rendeljenek!

Kutatásaim szülőföldemen
3. rész
A dunakömlődi Bottyán vár

►

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

Április 10-én vasárnap Gáncs 
Péter evangélikus püspök fel-
szentelte az evangélikus temp-
lom kisoltárát.

Ezen a napon a püspök úr sze-
mélyesen adta át a konfirmációs 
emléklapokat Duschnig Annának 
és Magyari Virágnak.

alatt. A dombtetőn a Boty-
tyán-vár alatt Lussonium, római 
erőd állt. Ennek romjaira restau-
rálták, felépítették teljes egészé-
ben a római kori őrtornyot.

Az őrtorony romjai felső réte-
gében, 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 víz-
szintesen feküdt feketére szene-
sedve.

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 mutat-
ják, hogy a sánc szerkezetet fa-
törzsekből kialakított rácsszer-
kezet tartotta. A közöket pedig 
földdel töltötték ki. A Boty-
tyán-vár hossza 230 méter, szé-
lessége északi végén tűnik 
épnek, itt 50 méter, dél felé kö-
zépen 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 hadmér-
nök és Bottyán elképzelései 

alapján lett tervezve, a kivitele-
zésen azonban végül összevesz-
tek, Rákóczi neheztelése ellené-
re  Bottyán tervei alapján ké-
szült el a vár12. Két rövid vége, 
akkor a Duna-part feletti szaka-
dékhoz kanyarodott, Lemaire 
meg is jegyezte, hogy Bottyán 
„tudatlansága miatt” szárnyvé-
delem nem készült. 

A Bottyán-vár legkorábbi áb-
rázolását Quits 1790. évi térké-
pén láthatjuk. A vár alakja az 
ásatási eredményekkel egyezik, 
de attól eltérően kettős sánccal 
ábrázolták. A külső sánc az 
akkori, még ép alsó teraszt mu-

tatja. Ezen a képen jól látható a 
vár északi végén egy kisméretű 
ovális terület, sánccal körülvé-
ve, ez volt a hídfő jobb oldali 
részén lévő véd-rendszer, ame-
lyet 9 üteg védett. A későbbiek-
ben 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 megváltoz-
tatta, nem tudjuk, hogy egykor 
valóban volt-e itt sánc. Az itt 
folyó harcok részletezésével itt 
nem óhajtok foglalkozni.

►

Gáncs Péter
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Március közepén edzőversenyt 
szervezett Dunaföldváron a DSTE 
Motocross Szakosztálya. 

Szabados Sámuel

A meghívásos versenyt inter-
neten, személyes kapcsolatok 
útján hirdették, és meglehetősen 
nagy volt rá az érdeklődés. Még 
Szlovéniából is érkezett résztve-
vő, ezáltal nemzetközivé vált a 
rendezvény. A futamokra 110 
versenyző nevezett, ami nagy 
létszámnak tekinthető. A verseny 
népszerűségét növelte, hogy mo-
toros 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 kategó-
ria 30 perces, a cross pedig 15 
perces futamot jelentett. A leg-
többen az egyórás profi verseny-
re jelentkeztek. 

A viszonylag kellemes időnek 
köszönhetően nagy volt az ér-
deklődés, a versenyzőkön és 

stábjukon kívül a technikai sport 
szerelmesei nagy számban láto-
gattak ki a rendezvényre, mely-
nek rangját az is emelte, hogy 
országos szinten ez volt az egyik 
első edzőverseny. 

A DSTE versenyzői a tisztes-
séges középmezőnyben végez-
tek. A legeredményesebb Nyíri 
Kristóf volt, aki a hobbi kategó-
riában a második helyen zárt. A 
földvári motorosok tavasszal 
már részt vettek nemzetközi ver-
senyen: Kertész István és Dobro-
vics 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 nevez-
ték a márciusi versenyt. Nagy 
volt az érdeklődés, sok volt a 
résztvevő, a futamok baleset-
mentesen zajlottak. Az eredmé-
nyességet látva a szakosztály 
ősszel is tervez Dunaföldvárra 
egy versenyt.

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

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)

So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 m2-es 

tég la építésű szi ge telt 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 18 
m2-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa-
raszt ház el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Meg �e le nik 500 ��l dány ban
Ki ad �a a Part-Oldalak

Kul tu rá lis Egy let
F������ ����������:

And rás Fe ren�,
E-mail: andras�@tolna.net

T�� �� ���: Magyari Ákos
C��: 7020 Duna��ldvár,

Kossuth L. u. 2.,
T� �� ���: (75) 341–176,

H�����: ���.�art-oldalak.hu,
���������� Taká�s András

N��� ��� ��: SÉD Nyom da K�t.,
7100 Szekszárd, E�reskert u. 10.,

Tele�on: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek,
iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.
Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű
ügy in té zés sel, ügy véd közreműködésé-
vel, in gye nes nyil ván tar tás sal.

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

Edzőversenyt tartottak a
motocrossosok
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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 vonat-
kozó hirdetményünket.

www.dunafoldvartksz.hu


