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Ritkán örülünk ennyire
három egyesnek
Bácska-Topolyán (Szerbia) rendezték
meg tizenharmadik alkalommal a
Topolyai Zenei Napokat. A Dunaföldvári Zeneiskolából három növendéket nevezett be Erdudac Adrienn hegedűtanárnő az „Amikor a
tücskök ciripelnek” elnevezésű nemzetközi vonós versenyre. A növendékeket Perémi Erzsébet kísérte zongorán.

Virág produkciója is első helyet
ért!
A verseny értékelőrendszere
szerint több első, második és harmadik helyezést is kiosztottak.
Hatalmas elismerés iskolánknak,
hogy hegedűseink az élvonalban
szerepeltek egy ilyen nagyszabású versenyen. A tudatos gyakorlás, a sok–sok felkészüléssel töl-

tött óra és a magas szintű zenei
képzés meghozta gyümölcsét!
A Dunaföldvári Alapfokú
Művészeti Iskola vonósainak
következő megmérettetése a X.
Tolna Megyei Vonós Kamarazenei Találkozó lesz, ahova
Cseharovszky Tatjána és Erdudac Adrienn is több csoporttal
indul. «

A versenyzőket Perémi Erzsébet kísérte zongorán. A képen Magyari Virággal játszanak.

» MAGYARI ÁKOS
A legfiatalabb korosztályt Róka
Lilla képviselte. Korán reggel hatodikként lépett színpadra. Lillát
a korai kelés és nyúlfarknyi felkészülési idő sem zökkentette ki
formájából. Remek hegedüléssel
elhozta nekünk korosztályának
első helyét.
A második korosztályban Dobos Ferenc lépett színpadra. Bár
neki volt ideje próbálni, de az az
idő arra is elég volt, hogy a lámpaláz megnehezítse dolgát. A pódiumon odatette magát és Feri is
magasba emelhette az első helyét
igazoló oklevelét.
Késő délután ötvenedikként
játszhatta el darabjait Magyari
Virág. Nyugodtnak éppen nem
nevezhettem volna, de magabiztosan lépett színre és játszott. A zsűritagok egyik kezükkel a pontokat írták, másik
kezükkel a térdükön doboltak.

Róka Lilla, Dobos Ferenc és Magyari Virág tanárnőjükkel Erdudac Adriennel

Szeretettel meghívjuk rendezvénysorozatunk első előadására!

A belépés díjtalan! Az előadás után könyvdedikálás, kötetlen beszélgetés és könnyű vacsora

2018. április 20. 18 óra, Evangélikus templom
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Vállalkozói fórum
Hosszú évek óta tavasz tájt a városvezetés fórum keretei közt látja
vendégül az első ötven legtöbbet
adózó helyi vállalkozás vezetőjét.
Horváth Zsolt polgármester ez alkalommal is megköszönte éves munkájukat és hangsúlyozta, hogy milyen
jelentős szerepet játsszanak településünk napi életében, Dunaföldvár
fejlődésében adóforintjaikkal, munkahelyteremtéssel, szponzorációjukkal.
» SZABADOS SÁMUEL
A polgármester beszédében kitért a város gazdálkodására, jelezvén, hogy a város mire használja
az adóbevételeket. Szó esett a
2018-as költségvetésről is. A vállalkotás vezetői is szót kaptak.
Például jövőbeli terveikről beszéltek, kitérve arra is, hogy az
önkormányzat miképpen tudná

támogatni elképzeléseiket. Szintén a korábbi hagyományokhoz
híven az első tíz legnagyobb adózó emléktáblát vehetett át a polgármestertől. Jákli János, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója rendszeres résztvevője a fórumnak, ez évben is elismerésben
részesült. Kiemelte, hogy jó a
kapcsolat és nagy a bizalom az
önkormányzat és a szövetkezet
közt. Ezt jelzi, hogy ők kezelik a
város pénzét. A város lakói közül
is sokan fordulnak hozzájuk bizalommal megbízhatóságuk miatt.
Anyagi pozícióik stabilak, szakképzett dolgozóik megbízható
alapot jelentenek a további jó működéshez.
Ötvös Éva igazgató a Dunavet
Rt. képviseletében jelent meg.
Megtisztelőnek tartja, hogy évente meghívást kapnak és elismerés-

Regionális alközpont lett
Dunaföldvár
A Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezete március 17-én tartotta
évi közgyűlését. Jákli Viktor, a szervezet elnöke első napirendi pontként az elmúlt évet értékelte. Beszámolójában kiemelte, hogy a szokásos évi feladatok maradéktalanul
megvalósultak.
» SZABADOS SÁMUEL
A működés zökkenőmentes, a
korábbi évekhez hasonló volt.
Egész évben gyűjtötték az adományokat, melyek nagy részét karácsonykor és húsvétkor osztották
ki. Tartalmuk főleg tartós élelmiszer volt. A készletekből a szomszédos települések is részesültek.
Év közben is figyelemmel kísérték
a szerény körülmények közt élő
családok, emberek napi életét, és a
rászorultaknak támogatást nyújtottak, például ruhákat, élelmiszereket. A múlt évben is sikerült adományokat juttatni az erdélyi gyermekotthonoknak december elején.
Továbbra is él a kapcsolat a német
kisváros, Niederaibach máltai
szervezetével, akik az év során

több kamionnyi adományt szállítottak Dunaföldvárra. A német
szervezet a ruhákon kívül gyógyászati segédeszközöket is ajándékozott városunknak. A múlt év egy
különleges együttműködést is tartalmazott, mégpedig kulturális téren. A szolgálat aktív szerepet vállalt az Ördögszekér Néptáncegyüttes által bemutatott nagy sikerű
Földvári lakodalmas táncjáték
előadásában.
A közgyűlés vendége volt
Ifjabb Csonka Pál, a dél-dunántúli régió pécsi központjának veze-

ben részesülnek. Éva egyike azon
vállalkozás vezetőknek, akik helyi születésűek. Gyökerei a városhoz kötik. A helyismeret pedig
sok előnyt jelent. A Dunavet Rt.
országosan ismert cég. Gyógyszereiket országszerte forgalmazzák. Ez a városnak is jó reklám,
hiszen autóik logóin a város neve
is szerepel.
Lengyel László igazgató-helyettes a dunaföldvári malom
képviseletében először vett részt a
fórumon. Fontosnak tartja, hogy
cége munkahelyteremtéssel is
tője. Évente többször megfordul
városunkban, tehát folyamatosan
végigkíséri a helyi szervezet
munkáját, már csak azért is, mert
a régióban működő 19 önkéntes
csoport közül városunk az egyik
regionális alközpont lett Siófok és
Marcali mellett. A két említett település mellet Dunaföldváron alakult ki hármas funkciójú struktúra. Az alapellátás mellett az iskoláskorú gyerekek számára délutáni tanoda és a rászoruló idősek és
betegek számára napi szinten támogató szolgálat is működik, kellő technikai és infrastrukturális
ellátottsággal. Ez a hármas funkció emelte regionális alközponttá
városunkat. «

2. oldal

hozzájárul a város fejlődéséhez.
Jövőbeni terveik közt a bővítések
is szerepet játsszanak. Ez bevételés adónövekedést is jelent. Jó a
kapcsolatuk a civil szervezetekkel, például a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetét rendszeresen támogatják liszt adományaikkal. «

Lakossági
elektromos és
elektronikai
hulladék gyűjtés
» DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. április 14. (szombat)
9–12 óráig,
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 9.,
a Szerb templom mellett

Ezen a napon várjuk használaton kívüli elektromos vagy
elektronikai berendezéseiket
(mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos tűzhely, hajszárító, elektromos borotva,
vasaló, kisebb barkács gépek /
fúró, flex stb./ kisebb háztartási gépek /kenyérpirító, mixer,
mikró stb./ televízió, porszívó,
varrógép, hősugárzó, fénymásoló, számítógép, monitor,
mobiltelefon, DVD lejátszó,
multimédiás eszközök stb.)
melyeket térítésmentesen adhatják le a helyszínen.
Kérjük, hogy berendezéseiket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak sérülésmentesen (nem szétszerelve) átadni szíveskedjenek.
A hulladékok leadásával segítik városunk környezetének
megóvását és a Szolgálat munkáját! «

Dunaföldvári

Pályázati felhívás

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ TERÁPIÁS MUNKATÁRS munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2018.05.01-től
2020.08.31-ig
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási
Központ Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: Idősek nappali ellátásának megszervezése,
valamint az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló folyamatos munkavégzés biztosítása, szakszerű,
jogszerű és zavartalan működtetés elősegítése, a munkakörhöz
kapcsolódó adminisztráció vezetése.
Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar
állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll
foglalkozástól eltiltó ítélet
hatálya alatt.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Felsőfokú képesítés, 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz.
mellékletben előírt végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Idősek nappali ellátásában
szerzett 1–3 év szakmai tapasztalat.

Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés
» DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2018. április 21. (szombat)
9–12 óráig,
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 9.,
a Szerb templom mellett
Az akcióban a lakosság részéről következő hulladékokat lehet
díjmentesen leadni:
 Festék maradék (szilárd)
 Festék maradék (folyékony)
 Irodatechnikai hulladék
 Ragasztó- és gyantamaradék
(folyékony)
 Ragasztó- és gyantamaradék
(szilárd)
 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat
valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes
folyékony hulladékok (hulladék) (F)

 Ásványolaj alapú klórvegyületet tart. motor hajtómű és
kenőolajok
 Fáradt olaj
 Szintetikus motor, hajtómű
és kenőolajok
 Egyéb motor-, hajtómű- és
kenőolajok
 Halogénmentes oldószer (F)
 Hígító maradék
 Festékes fém csomagolási
hulladék
 Olajos műanyag csomagolási hulladék
 Gyógyszeres műanyag csomagolási hulladék
 Növényvédőszeres göngyöleg
 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok (hulladék)
 Sprays flakon
 Olajos abszorbens
 Veszélyes anyaggal szenynyezett védőruha

Elvárt kompetenciák:
• Szociális érzékenység, empátiás készség, szakmai és
jogszabályi ismeretek, jó
kommunikáció, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés, határozottság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a
büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé (vagy annak
igénylését igazoló dokumentum).
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 01.
 Savas ólomakkumulátor
 Szigetelőanyagok, amelyek
különböznek a 17 06 01 és 17 06
03-tól
 Egészségügyi hulladék
 Gyógyszer hulladék
 Műanyag és gumi
 Bizalmas iratok ellenőrzött
megsemmisítése
 Növényvédőszer maradék
(folyékony)
 Fénycső
 Étolaj és zsír
 Szárazelem
Kérjük a lakosságot, hogy a
hulladékfajtákat külön csomagolva, a folyékony hulladékokat csepegésmentes edényben hozzák a
helyszínre! A használt gumiköpeny és a kiselejtezett elektronikai hulladék elszállítását nem finanszírozza az Önkormányzat az
akció idején!
Az Önkormányzat fenntartja
azt a jogát, hogy az akciót a meghirdetett időpont (12:00 óra) előtt
lezárja, amennyiben azt a pénzügyi keret úgy kívánja! «

3. oldal

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u.
14.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információk:
Sikeres pályázat esetén a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 21/A. § alapján 4 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Jung Katalin intézményvezető
nyújt, a 06/75/541–067, telefonszámon. «

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2018.04.13. Dr. Hallai Róbert
2018.04.20. Dr. Englert Rolland
2018.04.27. Dr. Palkó Ágnes
2018.05.04. Dr. Móricz Zoltán
2018.05.11. Dr. Hallai Róbert
2018.05.18. Dr. Englert Rolland

Dunaföldvári

A város legrégebbi borversenye
Március elején már 42. alkalommal
rendezte meg településünk legrégebbi borversenyét a Kertbarát
Egyesület. Az utóbbi években szintén ez alkalomkor díjazzák a város
borát.
» SZABADOS SÁMUEL
Lipták Tamás egyesületi elnök
örömmel számolt be arról, hogy
idén is sok, pontosan 103 minta
került be az értékelendők közé.
Voltak gazdák, akik több mintával
is neveztek. A kiírás szerint bárki
részt vehetett a megmérettetésen,
így érkeztek résztvevők a szomszédos településekről is. A város
bora címet viszont csak helyi gazda, helyi ültetésű szőlőjével nyerhette el. A zsűri szakemberekből,
borászokból állt. Elnöke, Janki
Ferenc nyugalmazott egyetemi

docens büszke arra, hogy egy–két
megszakítással 1976 óta jár Földvárra minősíteni. Jól ismeri a helyi borokat és a gazdák többségét
is. A minősítés szempontjai a
szakember szerint összetettek. Értékelik az ízek harmóniáját, tartósságát, a savtartalmat, de a mellékízek is szempontot jelenthetnek akár pozitív, vagy negatív értelemben. Az ital színe, tisztasága
is fontos. Az elnök alaposan ismeri a térség természeti adottságait,
például a talajviszonyokat, klimatikus jellemzőket, szerinte mindezek kedvezőek. Mindezek alapján
jó borokat lehet készíteni Dunaföldváron, mint ahogy a zsűri
minden évben talál is ilyen italokat. Ugyanakkor a szakember kötelességének tartja, hogy felhívja
a gazdák figyelmét a hiányossá-

gokra, hibákra. Idén is akadtak
ilyenek. Például a fehérborok közt
kevés volt az igazán jó, vagy kiváló minőségű. Nagyrészük aranysárga színű, némelyik kevésbé
tiszta, mellékízek is érezhetők.
Mindezeket ki lehet küszöbölni
kellő odafigyeléssel. A fehérborok
kényesek, többet kell foglalkozni
velük. Fontos dolog a szüret kiválasztásának az időpontja. Néhány

nap eltérés is számíthat. Azt is
örömmel tapasztalja, hogy a termelők többsége elfogadja tanácsait. A zsűri kilenc vörösbort értékelt arany minősítéssel és hét fehérbort illettek ugyanezzel a címmel. A város bora címet idén fehér
kategóriában Becsei Pál itala érdemelte ki. A legjobb vörösborért
járó elismerést Kelemen Róbert
termelő vehette át. «

helytörténész Bél Mátyás irodalmi és közéleti tevékenységéről
beszélt, majd a gimnázium nyugalmazott történelemtanára, Bognár Zoltán az iskola 65 éves múltját elevenítette fel. Végül Farkas
Beáta egyetemi hallgató, a gim-

názium volt diákja tanulmányi
versenyre készült dolgozatát ismertette, mellyel az országos
döntőbe jutott. A téma a bioetanol
üzem idetelepítésének hátterét és
a városra gyakorolt gazdasági és
társadalmi hatásait mutatja be «

Honismereti nap
Március 24-e a honismereti mozgalom nemzetközi világnapja. Ez alkalomból március 22-én a gimnázium
ebédlőjében honismereti napot rendeztek a diákok, tanárok és a meghívott vendégek részvételével.
» SZABADOS SÁMUEL
A 14 órakor kezdődő rendezvény megnyitója az ebédlőben
volt. Rövid köszöntőt mondott
városunk polgármestere, Horváth
Zsolt, aki kifejtette, hogy Dunaföldváron nagy hagyományai
vannak a honismereti mozgalomnak, melyet a város lehetőségeihez mérten támogat, példa erre az
idén felújított és átadott tájház és
a benne tartott rendezvények. Fehérné Keserű Katalin, a gimnázium igazgatója örömét fejezte ki,
hogy az iskola adhatott otthont a
rendezvénynek. Kitért arra is,
hogy a gimnáziumban évtizedek
óta komoly helytörténeti, honismereti kutatómunka zajlik diákok, tanárok közös munkájával.
A város múltjáról, néprajzáról,
kulturális, természeti értékeiről
számos szakdolgozat született.
Többet közülük országos szinten

is elismeréssel illettek. Dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület elnöke nem véletlenül ajánlotta az
idei honismereti nap helyszínéül
városunkat és a gimnáziumot. Jó
kapcsolatot ápol ő maga és az
egyesület is a földvári helytörténészekkel, a városvezetéssel.
Tisztában van azzal, hogy rendszeresen születnek városunk
múltjáról írások, publikációk. A
gimnázium tantestületének több
tagját régóta személyesen ismeri,
s tőlük tájékozódik arról, hogy az
iskolában nagy szerepet kap a
helytörténet, honismeret. Az
egyesület például nem egyszer
tartott honismereti napot középiskolákban, éppen azért, hogy a diákok érdeklődését felkeltsék szűkebb hazájuk, településük múltja
iránt. Az általa irányított egyesület 25 éve alakult. Jelenleg 106
fős a tagsága. Sikereik elismeréseként néhány éve elnyerték Tolna megyében az Év civil szervezete kitüntetést.
A megnyitó beszédek után az
érdeklődők három előadást hallhattak. Elsőként Kaczián János

Új helyen az
Enni adok – enni kapok ételdoboz
Dunaföldváron új helyre, a Rákóczi utcába került át az Enni adok
– enni kapok doboz. A Re-Formáló
Egyesület november végén alakult
dunaföldvári önkéntes csoportja
Deák Ilona vezetésével már negyedik hónapja működteti a rászoru-
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lók segítésére kihelyezett ételdobozt.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A doboz korábban egy Mészáros
utcai házon volt, amelyet most értékesítenek, ezért kellett váltani. ►

Dunaföldvári
►

A Rákóczi utcában lévő
ingatlan tulajdonosa, Berczeli
Magdolna ajánlotta fel az új helyet a jótékonysági célt szolgáló
doboznak, amelybe bárki betehet, s amelyből bárki kivehet. Az
önkéntesek felügyelik, tisztán
tartják a helyet, kezelik a rendszeres adományokat. Szerencsére már egyre több üzlet, pékség,
étterem adományoz. Örömmel
fogadják nemcsak vállalkozások,
de magánemberek segítségét is:
tartós élelmiszert, pékárut, gyümölcsöt, lekvárt és egyebet, de –
amíg hűvös idő van – dobozba
vagy üvegbe tett készételt is.
Maradt egy adag leves, vagy pár

szelet sütemény? Ne dobjuk ki,
másnak jól fog esni – kérik.
Vagy, ha reggelente egy adaggal
több szendvicset készítünk a
gyereknek, ő iskolába menet beteheti. A Fogadd örökbe az Enni
adok dobozt! akció keretében
örömmel fogadnák osztályok jelentkezését. Az empátiára, a cselekvő segítésre már korán rá lehet szoktatni a gyermekeket – állítják. A középiskolások közösségi szolgálatukat is teljesíthetik
e tevékenységgel. Kérik, keressék az önkéntes csoport vezetőjét, illetve vegyék fel a kapcsolatot a reformalo.egyesület@gmail.com címen.

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7
OM:201948

2018–2019. nevelési évre vonatkozó
beíratási hirdetmény
Beiratkozás napja:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Dunaföldváron 2018. április
23–24–25. (hétfő, kedd, szerda).
Beiratkozás ideje:
8.00–12.00 és 13.00–17.00
Beiratkozás helye:
Jókai utcai óvoda; Jókai utca 7.
Óvodai felvétel tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről 2011.
évi CXC. törvény l8. §
(1) 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
településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Ez azon
gyermekekre vonatkozik, akik
2015. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.)
(4) A kötelező óvodai nevelés
fejlesztő nevelésben is teljesíthető. Nkt. 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, 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.
(3) A települési önkormányzat
közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva-

A budapesti székhelyű Re-Formáló Egyesület önkéntesei országosan már 33 helyen működtetnek Enni adok dobozt Balassagyarmattól

Szarvasig, Budapesttől Dunaújvároson és Dunaföldváron át Gyuláig. «
(A Dunaújvárosi Hírlap 2018.
március 28-i cikke nyomán)

tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
(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
lakóhelye, 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 tar-

tózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek nevére kiállított
• születési anyakönyvi kivonatot,
• személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• TAJ kártyát
• 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
Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
(Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal).
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai felvétele az alapító okiratban
foglaltak szerint biztosított.
Kérem, a Kedves Szülőket,
hogy a fent jelzett napokon tegyenek eleget a gyermekükre vonatkozó beíratási kötelezettségüknek.
A felvételi eljárásról hozott döntés ideje:
Az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot
követő huszonegyedik munkanap: 2018. május 29.
►
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Az óvodáztatási kötelezettség
nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről XXXI. Fejezet
Az óvodai nevelés, valamint az
alapfokú és középfokú nevelés-oktatás rendjét veszélyeztető szabálysértések című bekezdés alapján: Az óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése 247. § (1)
Az a szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába, illetve
az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban
vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete
vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló
gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai
foglalkozásokról igazolatlanul a
jogszabályban meghatározott
mértéket vagy annál többet mulaszt.

Tájékoztató az óvodák
felvételi körzetéről

A Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha 7020
Dunaföldvár Jókai utca 7. alábbi
telephelyeire:
1.) 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7.
2.) 7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7.
3.) 7020 Dunaföldvár, József tér 8.
az óvodai felvételi körzeteket
az alábbiakban foglaltak szerint
határozza meg, amely megegyezik Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
37/2017.(II.28.) KT határozat
önkormányzati határozatával:
1. sz. óvodai körzet – 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.
Ady Endre utca, Alsó Öreghegy, Bánom völgy, Bercsényi
utca, Beszédes sor, Béke tér, Diós, Fehérvári utca (páros 2–52,
páratlan 1.–47), Flórián utca, Gábor Pál utca, Homokai köz, Hősök tere, Ifjúság tér, Ilona utca,
Jókai utca, Kéri út 6-os úton belüli oldala, Magyar köz, Mély út,
Mészáros utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Rátkay köz, Reiter köz, Sóház utca, Tamás István
utca, Tavasz utca, Templom hegy,
Templom utca, Váralja utca, Várdomb utca, Zrínyi köz
Új utcák: Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó Kálvária, Alsó
Újhegy, Alsórév út, Belső Bölcske
utca, Bezerédj utca, Duna utca,

Felső Bölcske utca, Felső Burgundia, Felső Kálvária, Felső Kiskuti
köz, Györki sor, Hunyadi sor, Itató, János hegy, Kakas hegy, Kossuth Lajos utca, Közép Burgundia,
Külső Bölcskei út, Nagy hegy,
Paksi utca 6-os úton belüli része,
Solti út, Somos-hegy, Szent Flórián tér, Szt. László hegy, Széchenyi
utca, Sziget köz, Tabán, Tójárás,
Tóth völgy, Vak Bottyán tér, Vasúti őrház , Belső Kertek köze
2. sz. óvodai körzet – 7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7.
Anna-hegy, Alsó-Homokerdő,
Alsó Tó, Aradi köz, Arany János
utca, Árpád utca, Baross dülő, Baross utca, Battyány sor, Bethlen
köz, Béri Balogh Ádám utca, Csáki
köz, Damjanich utca, Deák tér,
Dézsma sor, Dobó utca, Dózsa
György utca, Erzsébet utca, Iskola
utca, Irinyi János utca (páros 2–4,
páratlan 1–29), Jobbágyősök útja,
Kereszt utca, Kéri út (páros 22–
104, páratlan 19–105.) Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Közép-Homokerdő, Külső Kertek köze, Külső Kéri út, Külső Paksi utca, Külső
Téglaház utca, Magdolna utca, Major köz, Magyar László utca (páros
2–28, páratlan 1–19) Mednyánszky
utca, Mezei köz, Paksi utca 6-os
úton kívüli része, Pince köz, Püspök utca, Rózsa utca, Szent Lőrinc
utca (páros 2–40, páratlan 1–43.)
Szt. István utca, Szt. László utca,

Szondy utca, Vadász utca, Vasút utca, Vágóhíd utca, Völgy utca
Új utcák: Antal hegy, Hunyadi
tér, Vermek sora, Ripszom, Hajdúles, Weikersheim tér, Munkácsy Mihály utca
3. sz. óvodai körzet – József tér 8.
Attila utca, Csaba sor, Dankó Pista
utca, Derecskei utca, Előszállási utca,
Erkel Ferenc utca, Felső-Homokerdő, Felsőfok, Fehérvári utca (páratlan
49–109, páros 54–118), Füzes sor,
Búzavirág utca, Irinyi János utca( páratlan 31–65), József hegy, József tér,
Katona József utca, Kinizsi utca,
Corvin János utca, Liszt Ferenc utca,
Magyar László utca (páros 30–66,
páratlan 21–53), Május 1 utca, Móra
Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca,
Mozsola,, Nefelejcs utca, Olajmalom
köz, Pentelei út, Pipacs utca, Piripócs,
Puskás utca, Radnóti Miklós utca,
Sas utca, Szent Kristóf utca, Szent
Lőrinc utca (páros 42–118, páratlan
45–129.) Sárgaház, Tamankó, Táncsics Mihály utca, Temető sor, Tó
utca, Toldi tér, Új Vermek sor, Váci
Mihály utca, Virág utca,
Új utcák: Baróta köz, Baróta
puszta, Csaba utca, Gyula hegy,
József utca, Kadarka utca, Kenderföldi út, Kossuth tér, Kristály
köz, Matild major, Németh-Kiliti
köz, Rizling utca, Szőlő utca,
Szőlőskertek útja, Vilmos puszta,
Hunyadi park, Vörösmarty utca
Horváth Zsolt, polgármester

Üléstermi
tudósítások

szegre emelje a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás az Emergency
Service Kft. számára a központi orvosi ügyelethez fizetendő hozzájárulást. A testület a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalmi Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt, az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában benyújtott pályázata esetében a jóváhagyásra került csökkentett összegű 2.000.000 Ft támogatás
mellett szükséges többlet forrás
összegét 500.000 Ft-ot biztosítja.
A következőkben a testület döntött „Dunaföldvár Béke tér fejlesztésének I. üteme” című közbeszerzési eljárás eredményéről, mely
szerint a győztes kivitelező a SOLTÚT Kft, nettó 241.408.732 Ft (bruttó 306.589.090 Ft) ajánlattal.

Ezután a 2018. évi költségvetési
rendelet II. fordulós tárgyalása következett, majd a testület önkormányzati rendeleteket módosított.
Ismét a Béta Audit Könyvvizsgáló
Kft-t bízta meg az önkormányzat
könyvvizsgálatával, majd elfogadta a mezőőri szolgálat működéséről szóló beszámolót.
A képviselők javaslatot tettek a
képviselői tiszteletdíjak civil
szervezetek számára történő felajánlására, majd elfogadták a
2018. évi közbeszerzési tervet, illetve kijelölték a közbeszerzéseket elbíráló bizottság tagjait.
Döntés született költségkeret
módosításáról a „Turisztikai
attrakciók, szálláshelyek fejlesztése, turisztikai együttműködések
létrehozásának támogatása” című
pályázattal kapcsolatban, illetve a

testület biztosította a 2018. évi
önkormányzati rendezvények
egészségügyi ellátását.
A testület támogatta a Pannonia
Ethanol Zrt. telek-kiegészítési kérelmét, majd Dunaföldvár külterületi kerékpárútszakasz birtokba
adásáról döntött.
A testület tárgyalta a Templom
utca forgalomszervezését, majd támogatta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásban megfogalmazott felkérést.
A testület jóváhagyta a helyi választási iroda vezetőjének (jegyző)
indítványa alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait, majd döntött a védőnői szolgálat
zavartalan ellátásáról, illetve kezdeményezte állami tulajdonban levő épület (Béke tér 13.) önkormányzati tulajdonba adását. «

Dunaföldvár város képviselő-testülete március 6-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 19 nyilvános
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
» BAKSAY ERIKA
Az első napirendben a képviselők
tudomásul vették és elfogadták az
Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi
Bizottság tájékoztatását, mely szerint az önkormányzati képviselők a
2018. évi vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek eleget tettek.
A következőkben Dunaföldvár
város képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy 2018. április elsejétől 67
Ft/lakos összegről 91 Ft/lakos ösz-
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Beszédes-nap az általános iskolában
Beszédes József, az általános iskola
névadója márciusban született, és
ebben a hónapban is hunyt el, így az
általános iskolások mindig ebben a
hónapban emlékeznek meg névadójukról.
» BAKSAY ERIKA
Ebben az évben – a tavalyi elsőt követve – másodszor is kibővült az ünneplés, vizes szakemberek részvételével, akik a Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubjának tagjai. Idén Sződi Imre és
Bogáth Jenő vett részt a rendezvényen.
– Tavaly 230 éve született Beszédes József –mondja Sződi Im-

re-, ebből az alkalomból a felső
tagozatosok részvételével már
tartottunk foglalkozást az általános iskolában. Idén a kisebbekkel, 3–4. osztályosokkal foglalkoztunk, és nagyon kellemes
meglepetés volt, mennyire aktívak és tájékozottak a vizet érintő
kérdésekben. Előbb egy előadást
hallgattak meg diavetítéssel,
majd egy totót kellett kitölteniük
a hallottak alapján, és igen szép
eredmények születtek. Minden
osztályból két–két csoport versenyzett csapatban, és arra törekedtünk, hogy mindenhová jusson ajándék, amit az osztály
majd a mindennapjaiban hasz-

nálhat. Nem kell mondanom,
mennyire kulcskérdés, hogyan
bánunk a vizeinkkel, és úgy láttuk, ezzel a gyerekek is tisztában
vannak.
Az eredményhirdetés után koszorúzásokkal zártuk a napot,
mégpedig három helyszínen is: az
iskola Beszédes-tábláján, a Beszédes-háznál, illetve a főtéri Beszédes-szoborcsoportnál.
– Mi volt a benyomása a gyerekek tájékozottságáról? – kérdeztük Bogáth Jenőt.
– Számomra meglepő volt,
mennyire értik, milyen fontos
számunkra a víz. Tudják, hogy az
élet forrása, és mindennel összefüggésben hogyan irányítja a természeti folyamatokat. Egy kolléganőnk segítségével próbáltunk

olyan interaktív előadást összehozni, ami fenntartja a gyerekek
érdeklődését, figyelmét, és ez a
jelek szerint sikerült is.
Nagy öröm számunkra, hogy
látjuk, ez az iskola felkészíti a
gyerekeket a vízzel kapcsolatos
információk átadásával, a víz jelentőségének ismertetésével.
Azt szokták mondani, a vizet az
unokáinktól kaptuk kölcsön, és
minimum olyan minőségben kell
visszaadnunk, mint ahogy megkaptuk. Még bőven vannak problémák ezen a téren, de egyre több
vezető ismeri fel a világban,
mennyire kulcskérdés a vízkincs
megóvása, és, ha a vezetők felismerik ezt, talán az egyszerű ember is képes lesz felelősen gondolkozni a vizekről. «

tesen mindig adódnak kisebb
problémák, jellemzően inkább
egyes emberekkel, de ilyen meg
hol nincs?
– Ribányi József a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének egyik alelnöke. Hogyan kapcsolódik a polgárőrséghez?
– Tolna megyében is működik
Bűnmegelőzési Tanács, ami megpróbálja összefogni azokat a szer-

vezeteket, amelyeknek bármilyen
módon is köze lehet a bűnmegelőzéshez. A helyi polgárőrségek
természetes módon részei ennek a
körnek, ezért azt is szükségesnek
tartottuk, hogy együttműködési
megállapodással erősítsük meg a
kapcsolatunkat. Közös célunk,
hogy a megyében minden ember
biztonságban érezze magát és a
javait egyaránt. «

Polgárőr megyei közgyűlés
Ahogy minden évben, idén is összegyűltek a megye polgárőr szervezetei, hogy megvitassák az elmúlt év
tapasztalatait, és a következő év
terveit. Ezúttal Dunaföldvár adott
otthont a rendezvénynek, melyről
Széles János megyei vezető, Markos
György, az országos vezetőség tagja, és Ribányi József, a Tolna Megyei
Önkormányzat alelnöke számolt be
televíziónknak.
» BAKSAY ERIKA
– Minden évben kötelező egyszer összeülnünk, ilyenkor megvitatjuk a tapasztalatainkat, minden
települési szervezet képviselőjével, illetve a társszervezetek – rendőrség, NAV, katasztrófavédelem,
közútkezelő, önkormányzatok –
részvételével. Idén is meghívtunk

minden érintettet, és úgy ítéltük
meg, hogy a 2017-es évet sikeresnek tekinthetjük mind a gazdálkodás, mind a lakossági és a társszervek elégedettsége alapján. A felszereltségünk, emberi erőforrásaink megfelelőek, nem szenvedünk
hiányt semmiben, és az idei év is
hasonlóan kiegyensúlyozottnak
tűnik. 29 millió Ft-ot kap a megye
a működésre, ebből 26 millió Ft
kerül a települési szervezetekhez.
Amennyire látjuk, beruházásra
nem lesz szükség, a működésre
pedig elegendő ez a pénz.
– Mennyire formális a megyei
közgyűlésen való részvétel az országos vezető számára? –kérdeztük Markos Györgyöt, aki az országos szervezet képviseletében
érkezett az összejövetelre.
– Semennyire nem formális,
természetesnek tartom, hogy az
országos vezetés jelen legyen
minden ilyen rendezvényen, hiszen egy csapatban játszunk, és a
megyéknek érezniük kell a támogatást. Figyelünk, segítünk, ahol
tudunk.
Meg vagyunk elégedve a Tolna
megyei polgárőr szervezetek működésével, ahogy egyébként ez
lényegében minden megyére áll.
Összességében jól működik az országban a polgárőrség. Természe-

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390Ft/kg, kutyatápok már 199 Ft/kg-os áron
kaphatók. Dolly dog 10 kg-os kutyatáp 1750 Ft/zsák áron.
EUKANUBA szuperprémium tápok széles választéka kedvező áron!
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Indul a KULLANCS és BOLHA szezon. Védje kedvenceit
a 6–8 hónapos védettséget nyújtó Foresto, Killtix vagy
Scalibor nyakörvekkel ill. Pestigon bolha és kullancsirtó
spot-on cseppekkel !
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200
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Diáknap a gimnáziumban
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon a diákönkormányzat szervezésében került sor a diáknapra,
mely fél kilenckor az iskolai parlamenttel kezdődött. A diákok a tornatermet zsúfolásig megtöltötték,
majd Nikl Luca, a diákönkormányzat
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
» SZABADOS SÁMUEL
A napirendi pontok ismertetése
után az elnök beszámolója következett a tanév eddigi munkájáról.
Hónapokra lebontva értékelte a
végzett munkát, melyet összességében eredményesnek tekintett.
Ezután az osztályok képviselői
szólaltak fel. Elmondták véleményüket, gondjaikat, problémáikat
az iskolai élet mindennapjaival,
illetve az oktatással kapcsolatban.
Szóba kerültek többek közt az
épület hiányosságai, ajtó, ablak
hibák, a mosdók állapota, az iskolai menzához kapcsolódó problémák. Felvetődött a házirend egyes
pontjainak módosítása, az iskolai
ünnepségekkel kapcsolatos új javaslatok. A tanulmányi munka
kapcsán a felsőbb évesek a szintmérő vizsgákkal kapcsolatos
problémáikat vetették fel, például
a vizsgajegy aránytalanul nagy
súlyát. Szó esett a túlterheltség-

Téli esték
» SZIEGL ERIKA
Február 5-én a fülöpjakabi
Nemes Mátyás tartott előadást
ökogazdaságáról.
A hallgatóság nagy része előtt
nem volt ismeretlen az előadó, hiszen nyáron a kertbarátok egy kirándulás keretében már jártak a
gazdaságban. Nemes Mátyás a
’80-as évek elején egy mezőgazdasági vásáron figyelt fel a biogazdálkodásra. Elkezdte gyűjteni
az akkor még szegényes szakirodalmat, majd egy tanfolyamnak
köszönhetően le is vizsgázott biogazdálkodásból. Azóta fiaival és
azok családtagjaival együtt kb. 22
hektáron gazdálkodnak, s bár a
földek alacsony aranykorona ér-

ről, a tanórák számának lehetséges csökkentéséről, a tananyag
mennyiségének szűkítéséről.
A felszólalások után Fehérné
Keserű Katalin tagintézmény vezető válaszolt a feltett kérdésekre,
illetve reagált a hozzászólásokra.
A felvetett problémákat két csoportra osztotta. Az egyik az iskola
házirendjével, állapotával, illetve
a napi tanulmányi munkával kapcsolatos, például a szintmérő
vizsgák esete. Ezek többségén lehet változtatni, mert az iskola saját jogkörébe tartoznak. Jelezte,
hogy a nevelőtestület joga változtatni ezeken, és a lehetőségekhez
képest a diákok felvetéseit figyelembe véve az elkövetkezendő
tanévben várhatók módosítások.
A problémák másik csoportja az
oktatáspolitikához, az oktatási

törvényekhez kötődik, például
tananyag-, vagy óraszámcsökkentés. Ezeken az iskola nem tud változtatni. Annyit tehet, hogy a
megfelelő fórumokon jelzi a felettes szerveknek a diákok gondjait.
A parlament munkájának befejezése után következett a diáknap
szórakoztatóbb része. Tíz órától
az osztályok szervezésében különböző játékos versenyekre, vetélkedőkre került sor. Volt zenei
vetélkedő, játékkaszinó, teaház,
kispályás focibajnokság. Ebéd
után sportprogramokkal folytatódott a diáknap. A gimisek alsóbb
évesekből álló fiú csapata a szakiskola válogatottjával mérkőzött
és 2:1-es győzelmet aratott. Ezután következett a nagy érdeklődéssel várt tanár-diák focimeccs.
Ezúttal a végzős évfolyamból öszszeállított válogatott bizonyult
jobbnak a tanári gárdánál. «

tékűek, zöldtrágyázással igyekeznek a humusztartalmat növelni.
Az öntözőrendszer kiépítése után
megkeresik azokat a növényeket,
amelyek az adott területen jól érzik magukat és gazdasági hasznot
hoznak. Nemesék mellett a faluban és a környéken többen is biogazdálkodást folytatnak, így remélik, hogy hamarosan feldolgozóipar is épül a környéken újabb
lendületet adva a gazdáknak. Nemesék nagyon sokféle zöldséget
termesztenek. A klasszikus sárgarépa, petrezselyem, zeller, pasztinák, cékla, fekete retek és burgonya mellett bővítették a kínálatukat az egyre népszerűbb batátával, fénygyökérrel (batáta fajta)
földi mandulával (tigrismogyoró)
de megtalálható gazdaságukban a

régebbi korok kedvence, a csicsóka és a sütőtök is. A gazdálkodó
szerint a globális felmelegedésnek haszna is van, mert a hidegtűrő zöldségeket, mint pl. a spenót
vagy a távol-keleti levélzöldségek, fóliából télen is lehet szedni.
A megfelelő tárolás és a fóliák
tehát egész évben friss zöldségeket biztosítanak a vevőknek. Nemes Mátyást egyébként egész évben meg lehet találnia a budapesti
biopiacon, ahol az egyik legnépszerűbb gazda, hiszen standja
előtt mindig hosszú sorok állnak.
2015-ben megkapta az Év biogazdája címet, ami nem csak a szaktudást de a kitartó, kemény munkát is elismerte. A fülöpjakabi
biogazda szerint a tiszta tápláléktól tiszták lesznek a gondola- ►

8. oldal

Decs bel- és külterületén egyaránt megoldják
a vízrendezést
A Decsi Önkormányzat 381 762
142 forintot nyert vízrendezésre
a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében. A jelenlegi rendszer nem
képes megfelelően elvezetni a
csapadékvizet, sok helyen pedig
ki sem épültek a csatornák, így a
nagy esőzések rendszeresen járhatatlanná teszik az utakat és
járdákat – indokolta a beruházás szükségét Antal Zsolt polgármester.
» DECS

NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

A vízelvezető árkok közötti
kapcsolat megteremtésével a
település alatt húzódó Tabáni
árokba, illetve a Dobornya-csatornába kerül a víz –
ezeket átemelővel és árokkal
szintén össze kell kötni. A tervezett vízelvezető rendszer 3
534 méter nyílt földárkos és
736 méter burkolt árkos, továbbá 1480 méter zárt csatornaszakaszt tartalmaz. Az öszszesen közel hat kilométeres
szakasz érinti a Szőlőhegyi,
Gárdonyi, Széchenyi, Alkotmány, Széll Judit és Deák utcákat, valamint a Dobornya
csatornát és a Tabáni árkot.
Mindezzel egyetemben mederrendezésre és a tározó felújítására is sor kerül, legkésőbb
2020 februárjáig.
A
TOP-2.1.3-15-TL12016-00027 azonosítószámú
projekt a Széchenyi 2020
program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg. «

Soros hirdetés
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok kezdőknek. Tel.: +36–30–95–52–703

Dunaföldvári

Több mint 237
millióból rendezik a vízelvezetést Zombán
Vízelvezető rendszert építenek ki
Zombán, köszönhetően a 237 493
238 forintos TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrásnak. A belterületi vízrendezést szolgáló támogatást az
önkormányzat pályázat révén
nyerte el, így a településen a jövő
tavasszal már nem fog gondot
okozni a csapadékvíz.
» ZOMBA

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűcs Sándor polgármester
elmondta, hogy a magas talajvíz és az intenzívebb esőzések
egyaránt visszatérő problémát
okoznak, amelyet a jelenlegi
vízelvezető rendszer nem képes megfelelően kezelni. A beruházás megvalósításával elkerülhetővé válik, hogy a belterületi utakat elöntse a víz.
A tervezett vízelvezető rendszer teljes egészében nyílt árkos kialakítású, belterületen
burkolt, külterületen földmedrű. A József Attila, Kossuth Lajos, illetve Rákóczi Ferenc utcákban összesen 1847 méter
hosszú vízelvezető árok épül,
továbbá egy záportározó,
amelyhez a külterületi, 808 méteres földmedrű árok is csatlakozik.
A TOP-2.1.3-15-TL1-201600003 azonosítószámú projekt a
Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg. «

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

► taink is, és ha elfogadjuk ön-

magunkat, cserébe testi és lelki
egészséget kapunk. Ami pedig a
legfontosabbnak tart, hogy utódainknak őrizzük meg bolygónk
egészségét.
Február 19-én Kovács Dóra
tartott termékbemutatóval egybekötött előadást az általa készített biokozmetikumokról és a
szemléletről, melyet cégük képvisel.
A dunaföldvári származású Dóra közgazdásznak tanult, de foglalkozott lovas sportoktatással és
gyógynövénytermesztéssel is. Pályamódosítását nagyanyja példája
inspirálta, aki zöldséget, gyümölcsöt termeszt, ezekből befőz, savanyít és a környezetében található természetes alapanyagokból díszeket, koszorúkat készít az ünnepnapokra. A nagymama kézügyességét Dóra is örökölte, amihez kíváncsisággal vegyes alkotásvágy társult. A kezdeti üvegfestéstől eljutott az első saját készítésű szappanokig, testvajakig,
melyeket aztán őstermelői piacokon árult. Párjával felfedezték
Ázsiát, Indonéziában éltek is egy
rövid ideig. Itt fedezte fel a kókuszolajat, mely mai vállalkozásának fő alapanyaga. Az ázsiai
impulzusok hatására alapították
meg a Coconutoil Cosmetics-et,
melynek mottója hogy „csak azt
kend a bőrödre, amit meg is ennél
!” Dóra egyedül készíti termékeit,

felkutatja az alapanyagokat és elkészíti az alaprecepteket. Fontos
számára, hogy a legjobb minőségű alapanyagokból dolgozzon a
tömegtermelést elutasítva, a kevesebb több elve alapján. Arra törekszik, hogy termékei ne csak
tüneti kezelést, hanem végleges
megoldást jelentsenek egy–egy
bőrproblémára. Elutasít minden
szintetikus alapanyagot, így biotermékeik 95%-ban ökológiai termesztésből származó növényeket
tartalmaznak, csomagolásuk is
környezetbarát. Első magyar
gyártóként a szigorú NaTrue (birminghami) minősítési rendszerben a legmagasabb fokozatot érték el. Leginkább masszázsolajaik, testvajaik, ajakápoló balzsamjaik fogynak, melyek nem csak
táplálják és védik a bőrt, hanem
gyógyítják is. Dórának rengeteg
recept és termékötlet van a fejében. Szeretnének nemzetközi piacra lépni, ezért a kozmetikumok
mellet a bioételek világát is megcélozzák.
„A kicsi szép” – egy ökológiai
szemléletű közgazdász ihlette
gondolatsor böjtnek idején,
avagy mit énekel egy ökológus
és mit les el egy biológus az énekes mesterektől.
A Téli esték utolsó előadásán
egy igazán sokoldalú előadóval
találkozhattak az érdeklődők.
Navratil Andrea ökológus, tanár,
népdalénekes és mesemondó is

Tojásfa Dunaföldvár központjában
Álljon húsvétra egy szép tojásfa Dunaföldvár központjában! Ezzel a kezdeményezéssel szólította meg ismerőseit, az óvodásokat, iskolásokat,
családokat Horváth Irén, a két évvel
ezelőtti dunaföldvári palacsintasütés
Guinness-rekordállítás ötletgazdája.
Most egy látványos tojásfa feldíszítésével akarta megmozgatni a városlakókat és a környékbelieket.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Több száz tojás összegyűlt a pár
hét alatt az Ircsi papírboltban. Az
ötletgazda azonban nagyot álmodott, 1500-ban bízott. Aztán a meghirdetett délután több mint 1600

darabot tettek fel a hívó szóra megjelentek. Készültek erre az alkalomra családok, osztályok, civil közösségek. A Németh Lajosné vezette Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
tagjai például százat vállaltak. A
tojások között akadtak hagyományos festett hímes tojások, különböző technikával feldíszített
műanyag tojások, de a kicsik színes
papírtojásokat is alkottak. Nagyon
szép lett – kapták a dicséretet.
Húsvét hetében a helyi járókelők és a városközponton áthaladó autósok mosolyogva szemlélték az ünnepi díszben álló fát.
Vajon hagyomány lesz? «

9. oldal

egy személyben. Az ELTE kutatóbiológus szakán végzett, de
gyerekkora óta vonzotta az éneklés, a természet, a hagyományos
paraszti világ, az a fajta tudás,
amit az idős emberek őriznek,
amit csak tőlük lehet megtanulni.
Úgy gondolta, a biológia az a tudomány amely mindezen értékeket ötvözi, ezen belül az ökológia
pedig komplexen vizsgálja a létezést. Fontosnak tartja, hogy a tudás élő maradjon, ezért választotta a különböző népművészetek
művelését és a néphagyományok
ápolását. Dalokat, meséket gyűjt,
több népzenei formációban is
énekel, s amit előadóként közvetít, tanárként továbbadja. Számos
népzenei verseny győztese, művészeti díjak birtokosa, de amikor
megkérdezik, kiket tart igazi mesterének, azokat az „öregecskéket”
nevezi meg, akiktől az énekeket
és a hagyományokat tanulta. Vallja, hogy ezektől az emberektől
többet kapott, mint néhány dal,
mese vagy ima, olyan megfogalmazhatatlan érzések ezek, mint
amikor először hallott széki lassút. Legnagyobb öröm számára,
ha olyan emberekkel lehet együtt,
akiknek mindez hasonló értéket
és élményt jelent. A „Fölszállott a
páva” énektanáraként jóleső érzéssel tapasztalta, hogy egyre
több fiatal tartja fontosnak hagyományaink ápolását, a népművészet életben tartását. «

Dunaföldvári
Népzene, néptánc Dunaföldváron

A földvári néptánc
múltja és jelene
A néptánc iránti érdeklődés szempontjából Magyarországon a XX.
században három hullám is megﬁgyelhető volt, a 30-as, az 50-es és a
70-es években. A 30-as évek a néprajztudomány megerősödését hozták, az 50-es évek kultúrpolitikája
támogatta a nagy együttesek létrejöttét, a 70-es évekre pedig egy alaposan feltáró győjtőmunka után beért a néptáncmozgalom, volt anyag,
amire támaszkodni lehetett, és a
társadalmi-kulturális közeg is kedvezett ennek a folyamatnak.
Dunaföldváron is ezekben az években szerveződött néptánccsoport,
tagjai között Bójás Istvánnal, aki a
helyi néptáncmozgalom legszebb
éveiről, és Bozár Lászlóval, aki egyéni karrierjéről mesélt. A néptánc jelenlegi helyzetéről az Ördögszekér
Táncegyesület vezetői, Appelshofferné Rabóczki Anikó és Appelshoffer János beszéltek.
» BAKSAY ERIKA
– Az alakulásnak konkrét ideje
van, 1974 – mondja Bójás István.
– Semetkay Ágnes néni az általános iskolában tanított néptáncot,
de az nem csoport volt, csak 5–6
pár. Götzinger Karcsi bácsi hozta
össze a csoportot, a művelődési
ház legendás igazgatója. Elsőre
Péterffy Attilát, a Vasas művészeti vezetőjét kérte fel, hogy vezesse a dunaföldvári csapatot. Az is
élénken él bennem, hogy mindig
kedden és csütörtökön volt a próbánk, hiszen hétfőn, szerdán és
pénteken Attila a Vasassal próbált.
Hogy milyen színvonalat képviseltünk? Igen komoly munkánk
volt például Molnár István Magyar képeskönyve, ami egy néptáncszvit 7 képben. Ez egy komoly, egész estét betöltő műsor
volt, akkoriban nagyon divatos,
minden magára adó néptánccsoport felvette a repertoárjába, mi a
Vasastól vettük át, és a csárdástól
a verbunkon keresztül a lakodalmasig sokféle táncot bemutatott.
Nagyon büszkék voltunk rá, na-

gyon szerettük, nagyon sikeres
volt. Ez a táncszvit profi munkának számított, büszkén táncoltuk
mindenféle rendezvényen, hiszen
akkoriban nagyon divatosak voltak a különböző vállalati összejövetelek, ÁFÉSZ, Faipari Szövetkezet, Gumiipari Szövetkezet, és
mindenféle állami cég rendezvényei, ahol egyébként kötelező jelleggel, de nagy örömmel vettünk
részt. Ezeknek a fellépéseknek,
amelyeket egyébként Karcsi bácsi
hozott össze nekünk volt egy
olyan hozadéka is, hogy később
ők lettek a szponzoraink, akik
nélkül nem juthattunk volna el a
világ számos pontjára, Görögországba, Portugáliába, Lengyelországba, Csehszlovákiába. Számos
fesztiválon vettünk részt szerte a
világban, ami akkoriban igen
nagy szó volt.
A fesztiválok mellett népszerűek voltak az elsősorban megyeszékhelyeken megtartott minősítők, ahol arany, ezüst és bronz
minősítést lehetett kapni, azon
belül is 1-es, 2-es, 3-as fokozattal.
Első próbálkozásunk alkalmával
ezüst 3-ast kaptunk, ami kezdésnek szép eredmény volt, ezt követte az ezüst 1, majd az arany 3.
Nagyon népszerűek voltunk, nagyon jól éreztük magunkat a parketten.
– Bozár László egyéni karriert
is befutott, a dunaföldvári néptánccsoportból indulva. Mit jelent neked ez a forrás?
– Apám látta meg a hirdetést,
amivel felvételt hirdettek a csoportba – mondja Bozár László –,
és nyomban jelentkeztem is. Negyedik, ötödik osztályos lehettem, Kovács Zoli tartotta a felvételit és az első próbákat, aztán
Mádi Magdolna vezette gyerekek
csoportját. Dolgoztam tisztességesen, ahogy utólag értékelte valaki a tehetségemet-rátermettségemet, az a típus voltam, aki szorgalommal, szívós munkával dolgozza fel magát arra a színvonalra, ahonnan már a profizmus jön.

Dunaföldváron előbb Mádi
Magdi vezette az utánpótlás csoportot, ő amúgy a Vasasban táncolt, majd később Pakson próbált
meg – nagy sikerrel – saját csoportot alakítani. Magdi vitt engem Puskás Bandival együtt a
Vasasba, ahol Péterffy Attila után
Neuwirth Annamáriával és Szögi
Csabával dolgoztam 10 évig. A
katonaságot már Novák Ferenc
oldalán, a Honvédban töltöttem
le, és onnan is mentem táncos
nyugdíjba 2013-ban. Vissza-viszszajárok még, ha kérnek, és szerencsére kérnek időnként.
– Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok, szerepek?
Talán egy kuriózum… A Novák
Tata által rendezett Kőműves Kelemen, de szívesen emlékszem
vissza minden dunaföldvári fellépésre is. Táncoltam sokfelé a világban, legmesszebb Mexikóban,
ahol nagyon jól vették a magyar
temperamentumot, de nekem az
itthoni fellépések a legkedvesebbek: színpadra állni az enyéim
előtt.
– Napjaink dunaföldvári néptánccsoportja az Ördögszekér.
Miért éreztétek fontosnak, hogy
megalapítsátok?
– Annak idején, 2003-ban 8
gyerekkel kezdtünk el táncolni –
mondja Appelshoffer János –, a
következő évben alakultunk
egyesületté, és tettük hivatalossá
a működésünket. Rövidesen csatlakozott hozzánk egy komplett ifi
kategória, egy csapatnyi felnőtt,
köztük abszolút kezdők is, és rövidesen 70-en lettünk, mindenféle
korcsoportban.
A megalakulás mögött nem volt
különösebben meglepő szándék,
egyszerűen olyan adalékot akartunk adni az embereknek, ami
boldogabbá teszi az életüket, egy
szórakozást, amivel visszanyúlunk a múltba, az elődökhöz.
– Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a munkátokban?
– Talán a generáció-váltás. Mire igazán bedolgozzák magukat a
gyerekek a csoportba, addigra elmennek, másik településre, egyetemre, főiskolába. Amikor kiröppennek, mindig támad egy űr,
amit azok töltenek majd ki, akik
utánuk jönnek. Éppen ezért a cso-

10. oldal

porton belül is sokfélék vagyunk,
és igazodnunk kell az aktuális
táncosok aktuális tudásához.
– Van valami egyedi, dunaföldvári specialitása a csoportnak?
– Nem hiszem, hogy lenne
ilyen sajátos arculatunk, ehhez
idő kell. De talán az amatőr lelkesedés a mi nagy erősségünk, talán
a bájunk is.
– Vajon Rabóczki Anikó miatt
dunaföldvári az Ördögszekér?
– Annyiban benne van ebben az
én földváriságom, hogy annak
idején a Janóval éppen elmehettünk volna máshová is lakni, máshol elkezdeni a közös életünket.
De mi itt maradtunk, és ettől
kezdve az általunk alakított néptánc egyesület dunaföldvári…
De semmi sem véletlen. A családom révén megélhettem a múltat: a nagyszüleim, szüleim sokat
sztoriztak, tanítottak a régi dolgokról, a szüleim lényegében ebben a világban éltek.
Mi ezt megpróbáljuk újra élni,
feleleveníteni, kikutatni a régi dolgokat, viseleteket, hagyományokat,
és mindezt bemutatni az embereknek, ahogy bemutattuk a lakodalmas munkánkban. Nem mindegy,
milyen szívvel, milyen alaptudással
állunk ehhez a munkához, mit kezdünk a megszerzett tudással.
Nekünk fontos, hogy a csoport a
helyi, kis-magyarországi hagyományokat kövesse elsősorban, nem
feltétlenül a felkapott táncokat, hiszen mi itt élünk, és igyekszünk a
helyi hagyományokat követni.

A projektet támogatta:

Dunaföldvári
Népzene, néptánc Dunaföldváron

Koreográﬁa
A tánc létrehozásának művészete;
színpadi táncok, balettek tervezésével, komponálásával, rendezésével
foglalkozó művészeti ág, amely
megvalósítja az előadott mozdulatokból álló sorozatok, mozgásformák és az aláfestő zene művészi összhangját, egymást erősítő, érzelmi-gondolati üzenetet átadó jellegét. (wikiszótár)
» BAKSAY ERIKA
Az Ördögszekér Táncegyesület
Földvári lakodalom című nagy sikerű táncjátéka nagyszabású előadás, és nagyszabású munka is volt
a csoport számára. Nem csak táncok füzére, hanem történet, színházi előadás is, amit teljes egységében kell látni. Bár az előadásnak kétségtelenül volt egy spontán jellege, azért mindenki tudja,
hogy a látszólag kötetlen előadásmód mögött pontos koreográfia
rejlik.
Ezt segítette Novák Péter, aki
színész, énekes, szövegíró, zeneszerző, műsorvezető, aki a szövegek írását és a dramaturgiát segítette a produkcióban. Vele, és az
együttes egyik vezetőjével, Appelshoffer Jánossal beszélgettünk.
– Miért pont Novák Péter?
– Érdemes az embernek belátnia, hogy mihez ért. Ha zene, ha
tánc, rendben van, ha szöveg, dramaturgia, akkor érdemes segítsé-

get hívni-mondja Appelshoffer
János.
– Még a Honvédből ismerem
Novák Pétert. Lúdas Matyit táncoltam, annak a szövegét ő írta,
játszottunk is egy színpadon, és
mindenféle módon szerettem a
gondolkodásmódját. Fel sem merült bennem, hogy mást hívjak segítségül a lakodalmashoz, amihez
természetesen minden háttéranyagot megkapott. Szeretem, ahogy
az anyaghoz nyúl, szeretem, hogy
a szövege él, rugalmasan kezeli,
formálja a próbák során. Szeretem a szövegekhez odabiggyesztett megjegyzéseit, amik gyakran
aztán be is kerülnek a szövegbe.
Szóval szeretek vele dolgozni.
– Miért fogadta el az Ördögszekér felkérését?
– Baráti szálak kötnek ide –
mondja Novák Péter –, és mindig
izgalmas számomra új közösséghez tartozni. Van, hogy az ember
érzi, valami kémia köti valahová,
valakikhez, ami miatt megy a
munka. Ez a vándor-módszer jól
működik, a túl professzionális környezet kicsit korrodálja a kapcsolatokat, ezért is esik jól egy kicsit
másokkal lenni, másokkal dolgozni. Örömmel láttam ehhez a munkához, nekem ez az egész spektrum
érdekes volt, a Janóék értékrendje
nagyon közel áll hozzám, klassz
csoportot ismertem meg.
A műfaj nálam szinte genetiku-

san meghatározott: a néptánc,
népzene, néprajz, koreográfia,
etnográfia annyira belém ívódott,
hogy ki sem tudnék esni belőle.
És mindenkit a megfelelő feladatra kell alkalmazni, ha ez így van,
működhet a kreativitás. Itt írói
munkára volt szükség, a megfelelő háttéranyag birtokában. Ennek
tudatában ösztönös jó ízléssel érzi
az ember, meddig mehet el, meddig tágíthatók a keretek. A cél a
kor megidézése volt a szakmaiságon, a tájegységi ismeretek keretein belül maradva.
– Elvek vagy ösztönök vezetik
ilyenkor az író kezét?
– Őszintén szólva nem nagyon
gondolkozom azon, mit csinálok.
Ha látok magam előtt valami víziót, akkor jó úton járok. Ehhez a
munkához jó ízlés kell, és természetesen a háttéranyag pontos ismerete.
Hogy meddig mehetek el? Mi
gondolatokat akarunk érvényre
juttatni, elgondolkodtatni családról, világról, hazáról. A műfajt
nem erőszakolhatjuk meg, de más
szempontból meg a határ a csillagos ég. Átléphetünk, és át is léptünk műfaji és gondolati határokat. Maga a munkafolyamat nagyon rugalmas, ha valakinek bármi eszébe jut, mondja. A színház
ugyan nem egy demokratikus műfaj, de a vége mindenki munkájának, ötletének kohéziója lesz.
Vagyis nem látok határokat.
– Mit jelentenek Önnek a gyökerek?
– Erről a film jut eszembe, az
eszkimóról: miért nem szólt senki Nanuknak, hogy odalent, dé-
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len meleg van? Az emberi lélek
úgy van összerakva, hogy kötődik valamihez. A Kárpát-medence jócskán szolgál történetekkel,
a folklór ezt tudja, 1000 éves
mélységig. Aki ezekben a történetekben nő fel, az megtapasztalja a gyökereket, és ezzel együtt
egy széles eszmerendszert fogad
be.
Így például a táncos hétfőn
verbunkot tanul, kedden egy viharsarki román táncot, szerdán
cigánytáncot, csütörtökön kárpátaljai táncot, pénteken a viseletekről tanul, és a sok–sok beszélgetésben még ezerféle kapcsolódó információt cserél, mind
eközben spirituális elemek is
előkerülnek.
Tehát nem is annyira a gyökér,
mint inkább a gyökér szerkezete
az érdekes. Ágas-bogas, de minden mindennel összefügg. Ha
mindezekhez még hozzátesszük
az adott kor építészetét, képzőművészetét, akkor már elszalad az
elme, látja, hogy minden mindennel összefügg.
Egy kultúra bigott megőrzése a
halálához vezet. Olyan, mintha a
magyar nyelvet, kultúrát két alabárdos, harcsabajuszos, díszmagyarba öltözött őr védené a Nemzeti Múzeumban, csak éppen nem
lehet hozzájutni. A kultúra, amit
így őriznek, elveszti az energiáját,
erejét. A hagyományt nem őrizzük, hanem használjuk.
A projektet támogatta:

Dunaföldvári

Agócs Gergely a megkerülhetetlen
hagyományról
A magyar anyanyelvűek társadalma
közelít ahhoz, amikor az éneklés kivész. Minek dalolni? Bekapcsolunk
valami kütyüt, s szól a zene. Már a
lakodalomban sem dalol a magyar –
állította dr. Agócs Gergely, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, aki a Népszerű Tudomány sorozat 2017/2018-as évadának utolsó
vendégelőadója volt Dunaföldváron.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A népzenész és népzenekutató,
aki a Fölszállott a páva zsűritagja
A megkerülhetetlen hagyomány
című előadásában először a hagyomány fogalmát világította
meg. Szerinte nem csak az ének, a
tánc, a díszítő művészet tartozik
bele, hanem sokkal szélesebben
értendő. Minden olyan minta –
például a kézfogás, a köszönés, a
nyelvhasználat, a viselet, az étel
és sok–sok más terület – amit tudatos változtatás nélkül követünk.A hagyomány azért fontos,
mert sokrétű identitásunkat ez határozza meg.
Születünk valahová, egy adott
családba, egy településre, egy régióba, egy országba. Ha netán árvaházban növünk fel, akkor is
lesz egy nyelv, amit először megtanulunk. Meg egy hely, amit az

Áldások és
sorsok
» SIMON ISTVÁN
Bibliánk sok olyan esetről tudósít minket, melyek egy „jól nevelt
moralistát” igencsak megbotránkoztatnának. Amikor Jákob megszerzi az elsőszülöttség jogán járó
atyai áldást, anyja, Rebeka közreműködésével becsapja idős, vak
édesapját, Izsákot. Aztán bátran
birokra kel egy angyallal, vagy
magával az Úrral, akit nem hajlandó elengedni, mondván: „Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz”.
Ami ennél is meglepőbb, hogy végül győzedelmeskedik, új nevet és
áldást kap, mivel meglátta az Isten
arcát. Menekülnie kell bátyja,

első pár évben otthonunknak nevezünk. Ezek olyan meghatározottságok, hogy bármit is teszünk,
nem tudunk tőlük elvonatkoztatni, amíg csak élünk, végig meghatározzák önképünket. A kis közösségek hajdan zálogai voltak a
kulturális sokszínűségnek. A mai
világban a tömegtermelés, a tévé
kivetkezteti az embert a szokásokból. Nem maradnak meg a lokális kultúra által kialakított helyi
jellegzetességek – hangzott el az
előadáson sok–sok példával alátámasztva.
Agócs Gergely megvilágította a
közösségi lét és tömeglét közötti
különbséget. Állításait az állatvilágból és az emberi társadalomból
vett példákkal bizonyította. A közösségben hierarchia van, kapcsolatok jönnek létre. A benne lévőknek közük van egymáshoz,
felelősséggel, bizalommal vannak
egymás iránt. Az emberek között
ez magasabb szinten működik,
létrejön a szeretet. A tömeget a
kötések ellazulása, elszakadása
jellemzi. Hányszor halljuk a kérdést: Közöd? Ha eltömegesedik a
társadalom, nincs az embereknek
közük egymáshoz.
Nem számszaki kérdés ez –
mondta. Úgy működik, mint a ter-

mészetben. Amíg a funkcionális
diverzitás nem sérül, nincs baj,
mert átveszi valami a helyét. A
népdalét például a magyar nóta.
Amikor azonban a funkció kiesik,
felgyorsulnak a folyamatok. Egy
átlagos parasztember háromszáz-négyszáz nótát tudott aktívan emlékezetéből felidézni. De
az, hogy valakinek tízezer nóta
van a winchesterén, nem azonos
azzal, ha el tud énekelni pár száz
dalt. Dédapáink anyanyelvi kultúrájának sokszínűsége is eltűnt.
Ma alacsony presztízse van a tájnyelvnek. S az eltűnt tájnyelvek
helyébe nem a Kazinczy-féle irodalmi nyelv lépett, hanem a média nyelve nyomult. Az ízes palóc
nyelvjárásban beszélő Agócs Gergely saját tapasztalatait is megosztotta a közönséggel. Elmesélt
néhány esetet, ahogy az ő megszólalását fogadják felnőttek,
gyerekek egyáltalán. Ahogy nyel-

vünkből, úgy öltözetünkből, ételeinkből is eltűnőben a lokális
sokszínűség. Ebben jelentős szerepe van a hálószobákba is beköltöző televíziónak, a reklámoknak,
a tömegtermelésnek, a tudatosan
vezérelt pénzpiaci folyamatoknak, a posztmodern nihilizmusnak. Eltűnt a sokszínűség. S a
kulturális sokszínűség csökkenése az életközösség összeomlása
felé mutat – figyelmeztetett. Mert
a hagyomány biztosítja a sokszínűség megtartását, s a sokféleség a feltétele a fenntartható fejlődésnek, a jövőnek.
Az előadást követő beszélgetés
során nem maradt el a kérés: énekelje el kedves nótáját. A lebilincselően érdekes és elgondolkodtató előadás és a lélekbe hatoló ének
után Agócs Gergellyel együtt szeretnénk hinni: van jövő. «
(A Dunaújvárosi Hírlap 2018.
március 20-i cikke alapján)

Ézsau haragja elől, nagybátyjához
költözik, ahol kétszer hét évig
szolgál, hogy szerelmét, Ráchelt
feleségül vehesse, s eközben nagy
vagyont szerez magának. Jákob
története régen feledésbe merült
volna, ha nem elég bátor, és nem
elég kreatív élete sorsdöntő pillanataiban. Végül a csetlő-botló csalóból – Jákob csalót jelent – áldott
pátriárka lesz, Izrael tizenkét törzsének atyja. Sok hasonló bibliai
„hőssel” együtt Jákob története is
beépült a történelembe, mint az
Örökkévalóval való küzdelmes találkozás örök példája. „Láttam Istent színről-színre, mégis életben
maradtam” – mondja Jákob a tusakodás után. Isten arcát meglátni a
lehető legnagyobbat, a legfőbb jót,
az áldást jelentette. Az ároni áldás

is erről tanúskodik, amikor így
szól: „Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged! Ragyogtassa
rád orcáját az Úr, és irgalmazzon
néked! Fordítsa feléd orcáját az
Úr, és adjon békességet!” Egyszerűbben szólva, hétköznapi nyelven, valami ilyesmit üzen ez az
áldás: „Tekintsen rád a Teremtő,
mosolyogjon rád az Isten” A magányos gyermeknek, Attilának
nem az fájt a legjobban, hogy a
Mama nem vitte föl a padlásra, hanem az, hogy nem nézett rá, az arcát nem fordította felé. („Nem szidott, nem is nézett énrám”) Viktória királynő és Abdul történetében
az indiai szolgának a lelkére kötik,
hogy ne nézzen a királynőre, még
egy szempillantás erejéig sem. Abdul miközben mélyen meghajolva

távolodik a királynő elől, a tilalom
ellenére mégis föltekint rá. Az idős
uralkodó arcába néz, aki viszonozza a tekintetét. A két arc és szempár találkozásából áldás fakad,
egy igaz és mély emberi kapcsolat,
mely még a barátságnál is több,
szerelemnek is betudható. Viktória
maga mellé veszi Abdult, aki
mindhalálig hű és szerető szolgája
marad a királynőnek. Ez a történet
is arról tanúskodik, hogy a sorsunknak nemcsak tárgyai, de alanyai is lehetünk, ha megvan hozzá
a saját, „áldásos” történetünk. Jézus arcán túlnani fény ragyogott,
mert istenarcú ember volt, aki
ugyancsak áldást hordozott. Benne
a teremtés az Alfától az Ómegáig
jutott, ő volt a teljesség maga,
„mert benne lakott az Istenség ►
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► egész teljessége” – ahogy Pál

fogalmaz a Kolossébeliekhez írott
levelében. Az Ő története, a Krisztus-esemény, Betlehemtől a Golgotán át az üres sírig az Isten újjáteremtő irgalmának a története.
Akikkel Jézus találkozott, akiket
megérintett, meggyógyított; akiknek kenyeret adott vagy megbocsájtott, azoknak az élete és a sorsa
ugyancsak megváltozott, mert a
Lélek teremtő erejét kapták ajándékba Krisztustól. Így lettek a
vámszedők, a halászok és még sokan mások tanítványokká, akik
immár az Isten teremtő munkáját
folytatták tovább az emberek között. Mert a teremtés bennünk, emberekben folytatódik. „Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek
elmúltak, íme újjá lett minden”.
Theilard de Chardin beszél a Teremtés beteljesedéséről, az Alfától
az Ómegáig ívelő isteni tettről, Is-

tennek és embernek a Krisztusban
történő nagy találkozásáról. Jézus
sorsa és története, történelmet formáló ereje vitathatatlan, de korántsem befejezett tény, mivel Krisztus
agóniája a világ végezetéig tart.
Ezért mondhatta Pál apostol:
„Nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem” és „testem elszenvedi még mindazt, ami Jézus szenvedéséből még hátravan”. Az én
Atyám szüntelenül munkálkodik,
mondta Jézus, mert tudatában volt
annak, hogy az Isten nem „Deus
hotiosus”, vagyis nem vonult nyugalomba. Némiképp Madách is
téved, amikor azt írja a Tragédiában: „A nagy mű kész igen, a gép
forog, az alkotó pihen, egy ezredévig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell.” Az alkotó, a
Teremtő nem pihen, hanem Fiának
lelkével bennünk és általunk, a mi
sorsunk és történeteink által írja a

történelmet, formálja a világot.
Ezért minden jó szónak, mozdulatnak, nevetésnek, ölelésnek, egyszóval minden áldó gesztusnak
súlya van, mert a sorsunk s a történelmünk része lesz egykor. Senki
se mondhatja, hogy nincs rá szükség, mert mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, akik a magunk
gyermeki módján ugyan, de mégiscsak az Ő országát építjük. Meszsze még a nagykorúság, de reméljük, hogy egyszer elérjük kései
utódaink által, akiknek Nagy
László így üzent: „Csókolom az
arcukat, ha lesz még emberi arcuk.”
Ránk nézve egyelőre még igazak ezek a szavak: „Én mondom,
még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen, kísérje két
szülője szemmel: a szellem és a
szerelem” (József Attila: Ars
poetica)” «

Jótékonysági színielőadás: A bajusz
A közösségek erejét bizonyítja ez az
est – mondta a jó hangulatú előadás és a vastaps után a főszervező
azon a rendezvényen, amelyen az
előszállásiak A bajusz című produkciójukat mutatták be Dunaföldváron.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A fülemüle tavalyi sikere után a
Gajdó András vezette színi tanoda
tagjai az új darabbal is meghívást
kaptak városunkba. Nem akármilyen alkalom volt ez, hiszen a
meghívó szervezetek – a Lipták
Tamás vezette Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete és
a Németh Lajosné irányításával
működő Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub – jótékonysági estnek is
szánták ezt. A Beszédes József
Vízitúra Sportklub januárban porig égett csónakházának újjáépítésére gyűjtöttek. Sokan megmozdultak. A zsúfolásig megtelt nézőtérre pótszékeket kellett betenni.
Bármelyik fővárosi színtársulat
megirigyelhette volna ezt a közönséget.
Az előszállásiak ismét egy
Arany János-alkotáshoz nyúltak.
A leggazdagabb nyelvű költőnk

tréfás és tanulságos művét, a hiszékenységet és a babonaságot
kifigurázó A bajusz című költeményt újra Nyúl Mihály írta át.
Nagy tisztelettel kezelte a szöveget, és a színdarab előtt elő is adta
az eredeti alkotást. A modern változat szójátékai, a jól megjelenített karakterek, a komikus helyzetek nevetést és tapsot váltottak ki,
a szatirikus célzások el is gondolkodtatták a nézőket.
Az est igazi közösségi élmény
volt – mondták többen. Hiszen remek közösségi produkciót láttunk
az előszállásiaktól. Különféle
korosztályba tartozó sokféle foglalkozású emberek – nyugdíjasoktól a háromévesig, a polgármestertől az iskolásokig – együtt
hoztak létre valami maradandót,
amellyel másoknak örömet szereztek. A közösségi hevület, a segíteni akarás tartotta össze a közel
kétszázötven nézőt. Adományként száznyolcvanezer forint jött
össze a csónakház javára. A szervező közösségek pedig bőséges
vendéglátással köszönték meg a
szomszéd település színjátszóinak a produkciót. Az előadás előtt
egyre érkeztek a felajánlott fi-

nomságok, italok, hogy aztán
szendviccsel, süteményekkel,
üdítővel és borral kínálják a vendégeket. Nem maradhatott el a
„bajusszal” díszített torta se Tóth
István cukrász adományaként.
Támogatta a rendezvényt Jákli
Viktor vállalkozó, a Máltai Szeretetszolgálat és sok–sok magánember.
Jó emberek igenis vannak. Melengető érzés, ha nem kell keresni. Nagyon igaza van Böjte Csabának: Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen
el valami jót tenni, és meglátja,
milyen sokan odaállnak mellé. «
(A Dunaújvárosi Hírlap 2018.
március 28-i írása alapján)
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A középiskolás
évek ereje
» L. MÉSZÁROS IRMA
A középiskolában eltöltött
évek mély nyomokat hagynak
az emberben. Jobb esetben pozitív emléknyomokat. Nemcsak a megszerzett tudást,
vagy két–három, időnként
több ember évtizedekre nyúló
barátságát jelenti, hanem maga
a helyszín is feledhetetlen emlékként raktározódik el.
Egy napsütéses márciusi délelőttön egy rég nem látott ismerős ugrott a nyakamba.
Csaknem negyed évszázada
találkoztunk utoljára. Az egykori gimnazista a fővárosból
„ugrott le” édesanyjával a diákévek egykori helyszínét jelentő
városkánkba egy nosztalgiás,
„csajos” kirándulásra. Végigjárták Földváron az egykor
fontos helyszíneket. Láttak,
néztek és kóstoltak, hiszen annak idején a lány sokféle emléket vitt innen magával. S
közben beszélgettek. Töltekeztek: a Duna-parti napsütéssel, a finom ételek ízével és a
találkozás örömével. Emlékidézéssel és az anya-lány kapcsolat megerősítésével. A találkozás öröme engem is gazdagított. Azt hiszem, valóban
itt a tavasz! «
(A Dunaújvárosi Hírlap
2018. március 9-i írása alapján)
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Emlékezés Tamás Istvánra
Húsz évvel ezelőtt, 1998. április 20án halt meg Tamás István író, újságíró, aki édesanyja mellett nyugszik
a Fehérvári utcai temetőben.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Az 1932-es születésű Tamás
István családi gyökerei ide kötötték. „Dunaföldváron nevelkedtem, életre szóló élményeimet tehát egy dunántúli városkában szereztem – írja egyik visszaemlékezésében. Édesanyja, Lang Kató
néni, akinek keze alatt hajdan
nemzedékek tanultak meg Földváron zongorázni. Lánya, Tamás
Marianna is szívében őrzi Dunaföldvárt, édesapja naplóiból jól
ismeri korabeli városunkat. Tamás István nevét 2006 óta emléktábla és utca őrzi. Az utca a malom felől a Nepomuki Szent Já-

nos kápolnához vezet, melynek
csodálatos oltárképét Tamás István özvegye, Udvardi Erzsébet
Kossuth-díjas festőművész adományozta férje városának. A kápolnától a temető felé nyílik a Fehérvári utca. Mindez jelképezi
kettejük kapcsolatát is. Szoros

Győzelmekkel kezdték a szezont
foci csapataink
A rossz időjárási viszonyok ellenére
március közepén megkezdődött a
tolna megyei labdarúgó bajnokság
tavaszi fordulója. Városunk két csapattal is szerepel a folytatásban.
» SZABADOS SÁMUEL
Az első osztályú egyesületünk,
a DFC ötödik helyen zárta az
őszt, a DFC II. a harmadosztályban szerepel, ők a hatodik helyről
várták a tavaszt. Első osztályú
gárdánk korán, már januárban elkezdte a felkészülést, elsősorban
a Fradi otthonában vívott előkészületi meccs miatt. Több mérkőzést is játszottak a nyitányig Fejér
és Bács-Kiskun megyei csapatokkal. Főleg a védelem megerősítésére érkezett két új igazolás,
Paksról, illetve Dunaújvárosból.
Az első mérkőzést a pálya átázott
állapota miatt Soltvadkerten, műfüvön kellett lejátszani Tevel ellen. A mérkőzés elején vendégeink szereztek gólt, de a félidőig
sikerült fordítanunk 3:1-re. A
folytatásban kiegyenlítettebbé
vált a játék, viszont érezni lehetett, hogy fizikai erőállapotunk

jobb, mint az ellenfélé, köszönhetően a hosszú téli felkészülésnek.
Tudtuk fokozni a tempót, s az
utolsó negyedórában három gólt
szereztünk. Gólban gazdag mecscsen tehát 6:1-es győzelemmel
kezdtük a tavaszt. Kiss és Farsang
duplázott, Varga és Hajdok pedig
egy–egy gólt szerzett.
A második fordulóban, Dunaújvárosban szintén műfüvön Szedressel mérkőztünk. Tudtuk, hogy
ellenfelünk kemény, néha durva
stílusban focizik, ennek megfelelően épült fel a taktikánk, melynek alapja az erő tartogatása a
második félidőre. Ezúttal is ellenfelünk szerzett vezetést, de a félidő
előtt sikerült egyenlítenünk Farsang góljával. A második félidő
pedig a taktikának megfelelően
alakult. Farsang újabb, valamint
Varga és Fehér találataival 4:1-es
győzelmet arattunk. A bajnokság
végére a vezetés szerint a dobogós harmadik hely is elérhető, természetesen jó és kiegyensúlyozott folytatással.
Tartalékcsapatunk a megyei
harmadosztályban Decsen kezdte

kötelék fűzte össze ezt a két remek embert. „Amennyi ezüst- és
aranycsillámlás egy Udvardi-képen, annyi költőiség a Tamás-prózában” – írja Kovács Sándor Iván.
Tamás István újságíróként
kezdte a pályáját: „újságíróként
szemügyre vehettem a hazámat és
a világot.” 1957-től a Magyar
Nemzet, majd 1963-tól a Népszabadság munkatársa volt. Főleg
tárcanovellák, illetve színházi
jegyzetek, kritikák kerültek ki a
keze alól. Írásai az Élet és Irodalomban, az Új Horizontban és
más folyóiratokban jelentek meg.
Itthon és otthon címmel ragyogó
riportot készített Amerigo Totról,
azaz Tóth Imréről, a világhírű
szobrászról.
Az esti hajó című gyűjteménye
emlékezéseket, esszéket és naplójegyzeteket tartalmaz. Érdeklődése, problémaérzékenysége
sokfelé ágazó. Írói arcképeket

villant fel pályatársakról, színházi estekről, tévébemutatókról ír
jó szemmel, jó ízléssel. A könyv
egy–egy történetéből Dunaföldvár képei is felvillannak, a Zöld
zátony, az apácák zárdája, a hajóállomás, az esti hajó, Dunaföldvár jellegzetes alakjai és a
zene: a kisváros néptelen utcáinak egyik-másikán kora délelőtt
vagy alkonytájt, amikor a zongoralecke gyakorlásának az ideje
volt, kihallatszott az utcára a Für
Elise dallama. Amikor ritkán
ezeken az utcákon járok, ma is a
Für Elisét hallom.”
„Az esti hajó megrázta fehér
testét, kiúszott a Duna közepére,
lehajtotta kéményeit a híd előtt,
hogy átférjen alatta, otthagyta a
d.-i várakozókat és érkezőket, és
öt óra tizenötkor már csak egy
fénylő pont volt a messzeségben,
útjában Harta, Kalocsa, Baja felé.” (Az esti hajó) «

szereplését és meglepetésre 6:1es győzelmet aratott. Itt szorosabb
az élmezőny. Csak néhány pont a
hátrányunk az első helyezettel

szemben, ez jó teljesítményekkel
ledolgozható. Cél a bajnoki cím
megszerzése és feljutás a megyei
másodosztályba. «

Kiütéssel győzött Csizmadia Gábor
Hosszú idő után ismét kickbox gálát
szerveztek Dunaföldváron a városi
sportcsarnokban. Rozmann István
edző, az egyesület vezetője elmondta, hogy egy hirtelen jött döntés
alapján szervezték meg az eseményt, éppen ezért csak rövid idő
jutott a hirdetésre, reklámra.
» SZABADOS SÁMUEL
Müller Péter főszervező viszont mindent megtett azért, hogy
március 17-én este minden készen álljon a versenyzők és a nézők fogadására. A szervezők népes mezőnyt vonultattak fel, hiszen magyarokon kívül érkeztek
sportolók Boszniából, Ausztriából, Horvátországból is. A hazai
közönség számára az utolsó öszszecsapás volt igazán érdekes. Az
egyetlen dunaföldvári bokszoló,
Csizmadia Gábor mérkőzött meg
szombathelyi ellenfelével. Sipos
Gyula ugyanis sérülése miatt nem
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léphetett ringbe. Gábor számára a
tét nagy volt, hiszen győzelme
esetén megszerezheti harmadik
profi sikerét, és ez által részt vehet külföldön is mérkőzéseken,
azaz beléphet a nemzetközi profi
boksz világába. A múlt évben Dunaújvárosban és Szombathelyen
nyert két meccset, s nagyon örült
annak, hogy itthon, hazai pályán
vívhatja ki a továbblépés lehetőségét. Fontosnak tartja a hazai közönség biztatását, mint minden
sportolónak, neki is lelki erőt ad.
Ellenfelét nem ismerte, kevés információja volt róla. Ennek megfelelően építette fel taktikáját. A
papírforma mellette szólt. Ellenfele nála alacsonyabb, de erős,
zömök testfelépítésű volt. Súlybéli mutatóik nagyjából azonosak
voltak. Gábor az első menetben
ellenfele stílusát, képességeit
igyekezett felmérni. Már ekkor
tükröződött fölénye. A máso- ►
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► dik menetben nagyobb aktivitást produkált, sorra mérte ütéseit
ellenfelére, aki többször megrogygyant. A menet közepén már csak
védekezett, és rövidesen fel is adta a küzdelmet. A győztest, Csizmadia Gábort sokáig ünnepelte a

hazai közönség. A sportág szerelmesei számára jó hír, hogy az
egyesület ősszel újabb gálát szervez Dunaföldváron. Rozmann István ígéri, hogy időben elkezdik a
hírverést és több földvári bokszoló fog ringbe lépni. «

Takarító nappal kezdődött a
horgász szezon
A korábbi évek hagyományaihoz híven ismét takarító és karbantartó
nappal nyitotta a tavaszi horgászszezont a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület. Kiss Lajos egyesületi
elnök igen sikeresnek könyvelte el
az akciót, hiszen a nap során több
mint nyolcvanan vettek részt a takarító és karbantartó munkában.
» SZABADOS SÁMUEL
A stégnél hegesztő munkák zajlottak, miáltal stabilabb lett az
építmény. Takarították a tároló
helyiséget, összegyűjtötték a terület lehullott leveleit és fatörmelé-

két. A téli hónapok sem voltak
eseménytelenek. Sikeres volt a
horgászbál, mintegy kétszáz
résztvevővel. Március elején pedig Sztanovics Péter, a Magyar
Horgász című szaklap újságírója
tartott érdekes előadást a pergető
horgászatról. A tavasz első telepítésére már sor került.
Április 8-án a féderversennyel
kezdődik az idei versenysorozat.
Ezt követi a békés halfogó, majd
az ifjúsági verseny. Már tavasszal
elkezdődik pályázati pénzből a
botház felújítása, átalakítása,
mely során szállás és tisztál- ►
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► kodó helyek kialakítására ke-

rül sor. Ezáltal több napra érkező
vendég horgászokat is lehet fogadni. Tisztázódott az idei horgász juniális időpontja is. 23-án
kerül sor a nagy érdeklődéssel
övezett rendezvényre, melynek
kiemelkedő eseménye a halászléfőző verseny, melyet ma már or-

szágos érdeklődés kísér. Az egyesületi elnök lapunkon keresztül is
felhívja a figyelmet a horgászati
szabályok változására. Kiemelte,
hogy az évtől a magánterületeken
is csak engedéllyel és horgász
vizsgával lehet pecázni, továbbá
több helyen változott a kifogható
halak mérete és mennyisége. «

Pályázatot nyertünk
A Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség és a Sudridom Hagyományőrző Egyesület a társadalmi
együttélés javítására nagy összegű
EU-s vissza nem térítendő pályázatot nyert, melynek során számos
remek programot, eseményt rendeznek.
» FORSTER FERENCNÉ
„A társadalmi kohézió erősítése
az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című
projekt az EFOP-1.3.7-17 program részeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.
A program 2018. január 2-án
indult és 2020. január 2-ig tart. A
szervezés és előkészítés most folyik. Nagyon alapos odafigyelésre van szükség, mert a megvalósítás szigorú előírásokhoz kötött.
A pályázó és konzorciumi társa
meghatározott indikátorok és
műszaki-szakmai eredmények
elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni a nyújtott támogatást.
A projekt célcsoportja hátrányos helyzetű személyek és családok 16 és 95 év között, úgymint

romák, fogyatékkal élők,
szenvedélybetegek, idősek,
veszélyeztetett
fiatalok, stb.
Célunk prevenciós és tájékoztató előadások, képzések
rendezése.
Szeretnénk
közösségépítő, kulturális
és
hagyományőrző rendezvényeket tartani. Elsősorban a fenti
célközösségnek, de természetesen nyitott és díjmentes programjainkra minden érdeklődőt
szívesen látunk.
Programjaink témája például:
Legkisebb sejt: a család; Diszkriminációmentes közösségek; Tolerancia-elfogadás-befogadás;
Halmozottan hátrányos helyzetek; Önismereti és személyiségfejlesztő tréning; Családi nap
(egész napos rendezvény étkezéssel
és jó programokkal); a szabadidő
hasznos eltöltésének, lehetősége-

16. oldal

inek bemutatása
keretén belül hagyományainkról, ünnepeinkről kreatív foglalkozások.
Legelső
programunk április 20-án lesz
(evangélikus
templomban,
Templom u.
32.
szám
alatt),
dr.
Győrfi Károly
előadása az
„Emberi közösségeink” témában – „Európa

értékrendi válsága, úton a vég
felé” címen.
A következő rendezvényünk
egy családi nap lesz, május 21én. Egész napos rendezvény,
melyen a felnőtteknek dr. Pécsi
Rita anya, tanár és pedagógiai
kutató tart előadást a család fontosságáról valamint egy indiai
orvos: Shajahan Shaju az ayurvéda egészséges életmódról. A
gyermekeknek különféle szórakoztató és fejlesztő játékokat
biztosítunk.
Programjainkról mindig előre
tájékoztatjuk az érdeklődőket. Hívunk és várunk mindenkit, használjuk ki a lehetőségeket, amit a
program nyújt. «

