
DunaföldváriDunaföldvári

Közéleti lap 2018. májusXXI. évfolyam 5. szám

Szeretettel meghívjuk rendezvénysorozatunk következő programjára!

2018. május 21. 9 órától az evangélikus templom udvarán

 9:00 Reggeli
 10:00 Legkisebb sejt: a család – Pécsi Rita előadása –
  Miért nem működik a „Százszor megmondtam!” 
 12:00 Ebéd – A gulyást Forster Zoltán Czifray-díjas
  szakács készíti
 14:00 Mády Gabriella kiállítás megnyitója
 15:00 Shajahan Shaju – ayurvéda gyógyító előadása
 Egész nap: gyöngyfűzés, hagományőrző játékok,
  arcfestés, ugrálóvás, népi fajátékokA részvétel díjtalan!

2018. május2018. májusXXI. évfolyam 5. számXXI. évfolyam 5. szám



2. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

Mérnök a Paksi Atomerőműben, 
aztán csoportvezető, osztályveze-
tő, főosztályvezető, igazgató, ve-
zérigazgató, Paks polgármestere, 
majd tárca nélküli miniszter, leg-
újabban pedig a Tolna megyei 3. 
választókerület országgyűlési kép-
viselője. Így Süli János nekünk, du-
naföldváriaknak is országgyűlési 
képviselőnk lett. Televíziónk leg-
utóbb a választások előtt beszél-
getett Süli Jánossal, aki akkor –
politikai szerepvállalása ellenére 
– elsősorban mérnöknek jelölte 
meg magát.

 » BAKSAY ERIKA

– Változott-e a véleménye e te-
kintetben?

– Nem, mivel a politikai sze-
repvállalásom indítéka lényegé-
ben a mérnökségemből ered, már-
mint, hogy bábáskodjak az atom-
erőmű bővítése felett. 

– Meglepte a győzelme? Mire 
számított?

– Úgy indultam neki, hogy 
győzni akarok, így nem lepett 
meg az eredmény. Sokan ismer-

nek itt engem, a 80-as évek óta a 
régióban dolgozom, nem csak az 
erőmű kapcsán, egyéb társadalmi 
szerepvállalásból is ismerhetnek 
az emberek. Polgármesterként a 
térség vezetőivel kapcsolatban 
voltam, sok ponton találkoznak a 
vonalak. 

Természetesen annál nagyobb 
az öröm, és annál nagyobb a le-
gitimitás, minél nagyobb a felha-
talmazás. Aki erőművet akar épí-
teni –és itt lép elő az, hogy alap-
vetően mérnöknek érzem ma-
gam- az nem mehet fejjel falnak, 
jó kapcsolatot kell építenie nem 
csak a közvetlen környezetével, 
hanem távolabb tekintve is. Bár-
ki is legyen hatalmon, a szakma-
iság nem sérülhet. Másfelől a po-
litikai szerep segít abban, hogy 
magasabb polcról szolgáljam ►

Április 30-án zárul a Tolna Me-
gyei Önkormányzat másfél éves 
projektje, melynek keretében kidol-
gozták a Tolna Megyei Klímastraté-
giát, és meghatározták a megye el-
következendő évtizedeit. A 30 millió 
forintos vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatás a klímavédel-
met érintő célkitűzések, intézkedési 
tervek és elvégzendő feladatok meg-
határozását szolgálta. A „Klímavé-
delem és fenntarthatóság – klí-
mastratégia kidolgozása és éghajlat-
változási platform létrehozása és 
működtetése – Tolna megyében” 
című, KEHOP–1.2.0.–15–2016– 
00009 azonosítószámú projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében, az 
Európai Regionális Kohéziós Alap 
finanszírozásával valósult meg.

A klímaszakértők által kidolgo-
zott stratégiai terv integrálja a váro-
si szintű konferenciák (10 db) és 
járási szintű workshopok (5 db), 
valamint a lakossági szemléletfor-
málási akciók (15 db) során a me-
gye lakosai által megfogalmazott 
véleményeket, észrevételeket is. A 
különböző rendezvényeknek kö-
szönhetően összesen 2.352 főt sike-
rült elérni a projekttel. Ehhez hoz-
zájárult a tavaly megtartott megyei 

civil workshop, az általános és kö-
zépiskolások számára szervezett 
klímavédelmi vetélkedő, továbbá a 
zárókonferencia és a megyei önkor-
mányzat eseményei, mint például a 
civilek napja, közgyűlés, értékhan-
goló illetve klímakonferencia. 

A támogatásnak köszönhetően 
készült el négyféle kiadvány, töb-
bek között a projekt céljainak be-
mutatása érdekében. A dokumen-
tumok a Tolna Megyei Önkor-
mányzat honlapján is elérhetőek.

A kiadványokon túl, a szemlé-
letformálási célok elérésének, il-
letve a rendezvények lebonyolítá-
sának megkönnyítése érdekében 
különböző marketing eszközök 
beszerzésére is sor került a pro-
jektben. Így például két villamos 
energia termelő kerékpár, roll 
upok, reklámkockák is készültek. 

2016. december 13-án megala-
kult a Tolna Megyei Éghajlatválto-
zási Platform is, amely a klí-
mastratégia elkészítésének szak-
mai koordinálását segítette, és ösz-
szesen hét alkalommal ülésezett. 

További információk a Tolna 
Megyei Önkormányzat http://
www.tolnamegye.hu oldalán ér-
hetőek el. «

Sajtóközlemény

A klímavédelem ügyét szolgálta a
30 milliós projekt

Lezárult a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal több épületének Eu-
rópai Uniós támogatásból törté-
nő energetikai korszerűsítése. A 
jó szigetelés és a megújuló ener-
giaforrások energiabiztonságot 
teremtenek, a projekt eredmé-
nyeként hosszú távon gazdasá-
gosabb és takarékosabb üzemel-
tetés valósul meg a jövőben. 

A Magyarországi energiafel-
használás 40%-a épületekben 
történik. Az európai parlamenti 
és tanácsi irányelvek előírják az 
uniós tagállamok számára, hogy 
2014–2020 között új energia 
megtakarítást kell elérniük 
évente a 2013. január 1-ét meg-
előző három év átlagában. 

A Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program 
KEHOP–5.2.2 „Középületek 
kiemelt épületenergetikai fej-
lesztései” tárgyú felhívása ke-
retében a Kohéziós Alapból és 
hazai központi költségvetési 
előirányzatból a támogató dön-
tésnek és a Támogatási Szerző-
désben foglaltaknak megfelelő-
en 1 milliárd 36 millió Ft visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert el a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal az általa használt 

épületek energetikai fejleszté-
sére. 

A projekt keretében az épüle-
tek energetikai felújítása – külső 
homlokzati hőszigetelés, nyílás-
zárók cseréje, fűtéskorszerűsí-
tés, napelemes rendszer kiépíté-
se – valósult meg, melynek kö-
vetkeztében az épületek üze-
meltetése gazdaságosabb lett, az 
épületek állaga és komfortja pe-
dig javult. A beruházás hatása-
ként a Tolna Megyei Kormány-
hivatal jelentős mértékű energia 
megtakarítást fog elérni az elkö-
vetkezendő években, miközben 
az üvegházhatású gázok kibo-
csátása csökken.

A megvalósulási helyszínek: 
Tamási, Szabadság út 54., Szek-
szárd, Búzavirág u 23., Szek-
szárd, Bezerédj u. 1., Bonyhád, 
dr. Kolta László u. 21., Paks, 
Szentháromság tér 6., Bonyhád, 
Perczel Mór u. 23., Dombóvár, 
Szent István tér 1., Szekszárd, 
Tormay Béla u. 18. (két épület), 
Szekszárd, Bezerédj u. 10., 
Paks, Dózsa György u. 51–53.

A Projekt kezdő időpontja: 
2016. szeptember 1. A Projekt 
fizikai befejezésének napja: 
2018. március 31.

Sajtóközlemény

Épületenergetikai fejlesztések

Országgyűlési képviselőnk: Süli János
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony 
2018.06.01-től 2020.08.26-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő 

A munkavégzés helye: Duna-
földvár Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Tolna megye, 7020 Du-
naföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: A gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 39. §, a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai fel-
adatairól és működésük feltételei-
ről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet, a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működé-
sük feltételeiről szóló 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 
64. §. szerinti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály sze-
rint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy lete-
lepedett státusz.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve an-

nak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól eltiltó ítélet 
hatálya alatt.

• Egészségügyi alkalmasság.
• Felsőfokú képesítés, 

15/1998.(IV.30.) NM rende-
let 2. sz. melléklet II. rész I/1. 
pontjában előírt végzettség.

• Felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazá-
sok).

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: Családsegítő munkakör-

ben szerzett 1–3 év szakmai ta-
pasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Kiváló szintű önálló munkavég-
zés, precizitás, terhelhetőség, 
szociális érzékenység, empátiás 
készség, szakmai és jogszabályi 
ismeretek, jó kommunikáció, 
konfliktuskezelés, határozott-
ság.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzett-

séget igazoló okiratok máso-
lata.

• Három hónapnál nem régebbi 
hatósági bizonyítvány a bün-
tetlen előélet igazolására, va-
lamint annak igazolására, 
hogy a pályázó nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem te-
szi lehetővé (vagy annak 
igénylését igazoló dokumen-
tum).

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul.

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. 

§ (8) bekezdés szerinti kizáró 
okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2018. június 01.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. május 25.

A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a Dunaföldvár 
Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat (7020 Dunaföldvár, Kossuth 
L. u. 14.) címére történő megkül-
désével. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezé-
sét: családsegítő.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információk:

Sikeres pályázat esetén a mun-
káltató a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 21/A. § alapján 3 hónap próba-
időt köt ki.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt  
Jung Katalin intézményvezető 
nyújt, a 06/75/541–067 telefon-
számon. «

Pályázati felhívás
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére

So ros hir de té s
Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-
nek. Tel.: +36–30–95–52–703

a célt. És a 23 ezer rám sza-
vazó eléggé jelentős nyomatékot 
ad. Ettől biztosabbnak érzem 
magam a céljaimban, magabizto-
sabban képviselem azt, hogy az 
országunkat úgy szeretném látni, 
mint egy fenntartható ország, 
amelyben jó munkával jó bért 
keresnek az emberek, és jó élet-
színvonalon élnek. 

– Úgy gondolja, ezzel a beru-
házással meg lehet állítani a kör-
nyéken a fiatal munkaerő elván-
dorlását?

– Igen, hiszem, hogy az 
erőmű építésével, és ezzel 
együtt a térség fejlesztésével 
nagyobb eséllyel tarthatjuk itt a 
fiatalokat. Persze az erőmű 
nem tud eltartani egy egész me-
gyét. Jelenleg nagyjából 5000 
ember dolgozik a működteté-
sen, amíg épül a következő 

blokk, nyilván kiemelt figyel-
met kap majd, sok ember fog 
dolgozni rajta. Jó lenne a blokk 
elkészülte után kamatoztatni az 
ott megszerzett tapasztalatot, 
olyan új munkahelyeken, ame-
lyeket bevonzott az építés, 
vagy bármilyen módon kapcso-
lódhat az építéshez. Itt nem fel-
tétlenül ipari jellegű beruházá-
sokra, vállalatokra gondolok, 
hanem a szolgáltatás körére is. 
Tény, hogy a térségünk nem tu-
dott élni az adottságaival, de 
most itt az alkalom, tulajdon-
képpen bármilyen tevékenység 
elképzelhető, függetlenül attól, 
milyen tulajdonú a cég, lényeg, 
hogy a helyi képzett munkaerő-
nek adjon munkát. 

Mondok egy konkrét példát: 
nem gondolom, hogy Pakson 
vagy környékén kohóipar mű-

ködik majd, annak megvannak 
a történelmi helyszínei. De azt 
el tudom képzelni, hogy autó-
ipar, konkrétan buszgyártás le-
gyen a térségben, ahol fenntart-
ható, elektromos buszokat ké-
szítünk. Önmagában deklarálja 
a környezettudatos gondolko-
dást, ha az erőmű építéséhez 
elektromos buszokkal szállítjuk 
a több ezer dolgozót. A busz-
gyártásra települhet oktatás, 
buszvezető képzés. Ja, és meg 
kell hozzá építeni a kitűnő uta-
kat, amit el is kezdünk a követ-
kező évben. 

– Milyen területeken érinthetik 
ezek a tervek Dunaföldvárt?

– Paks földrajzi adottságai 
nem teszik lehetővé, hogy min-
den befektetői szándék ott tár-
gyiasuljon. Lényegében bármi 
elképzelhető itt, ahogy Paks kör-

zetében bárhol. És nyilván itt is 
fognak majd lakni olyanok, akik 
az erőmű építésén dolgoznak. 
Ezek az emberek vásárolnak, 
szabadidős tevékenységeket ke-
resnek. Támogatni fogjuk példá-
ul a sportcsarnok építését, hiszen 
a dolgozóknak természetes igé-
nye a sportolási lehetőség. De ez 
csak egy példa volt, számtalan 
területen működik együtt jelen-
leg is, több kapcsolódási pont 
van, Horváth Zsolt polgármester-
rel munkakapcsolatban vagyunk, 
lényegében heti rendszeresség-
gel. 

Jelenleg Pakson van irodám tit-
kársággal, de sokat tartózkodom 
Budapesten. Amint feláll a parla-
ment, feláll a kormány, beindul a 
hétköznapi munka, természetesen 
elérhető leszek a körzetemben, 
így Dunaföldváron is. «

►



4. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

Kedves vendége volt nyáron Duna-
földvárnak és benne a Rozmaringos 
Udvarháznak: nemes céllal érkezett 
hozzánk a Dunán egy deszkán (SUP 
– álló szörf) evezve egy 46 éves né-
met természetvédő férfi , Pascal Rös-
ler. Küldetésének érzi, hogy felhívja 
a fi gyelmet a szennyezett élővíz 
problémájára. Ideája, hogy 25 éven 
belül – még életében – újra iható le-
gyen a Duna.

 » SZENTIRMAY IMRE

Ennek érdekében mindent 
megmozgat: sok támogatót, nem-
zetközi figyelmet szerzett azzal a 

vállalással, hogy Münchentől az 
Isar és a Duna vizén, 10 országon 
és 4 fővároson keresztül evezzen, 
majd a romániai Sulina (a Duna 
hivatalos zéró pontja) régi világí-
tótornyánál elérje a Fekete-ten-
gert. Útját egy forgatócsoport ka-
merákkal, köztük egy drónnal is 
követte. A 23. napon érkezett Du-
naföldvárra, melynek – elmondá-
sa szerint – a természeti adottsá-
gai, földrajzi helyzete, illetve a 
város és a vendégház nyugodt és 
romantikus hangulata olyan ha-
tással volt rá, hogy a szorosan 
megtervezett ideje ellenére egy 

helyett két napot töltött nálunk. 
Örömömre szolgál, hogy az ud-
varház afféle kulturális találkozó-
helyként is funkcionál, és az uta-
zók szívesen pihennek meg a ház 
és a kert zegzugaiban. Beszélge-
téseink során mesélt eddigi ta-
pasztalatairól a Duna vizét illető-
en és véleménye szerint „anakro-
nizmus, hogy sportolóként ott 
vagy a vízen, és mégis vizet kell 
vinned magaddal – inni!”. Ennek 
kapcsán én is elmeséltem neki, 
hogy emlékszem még arra, gye-
rekkoromban az idős generáció 
miként hordta és itta a Duna vi-
zét. Pascal sikeresen teljesítette 
embert próbáló utazását – és a 
dokumentumfilm is elkészült. A 
díszbemutatóra – ahol a film ha-
talmas elismerést aratott – idén 
február 8-án, a müncheni Mat-
häser Filmpalast-ban került sor, 
amelyre én is meghívást kaptam. 
A vetítést a bajor környezetvédel-
mi miniszter nyitotta meg több 
száz vendég előtt, örömmel hang-
súlyozva, hogy ezt a kezdemé-
nyezést nagy nemzetközi figye-
lem kíséri. Maga a film szívszorí-

tó és megható. Egy lírai alkotás 
az ember felelősségéről: élő kör-
nyezete pusztulásáról. Az út fo-
lyamán a 10 országból egyetlen 
település jelenik meg arccal és 
névvel úgy, hogy még magától a 
Dunától is eltávolodik egy időre, 
ez a hely pedig Dunaföldvár. Va-
rázslatos, látványos képekben 
mutatja be városunkat a vetítő-
vásznon.

Pascal 2018-ban is folytatja a 
tiszta víz propagandáját. Előadá-
sai során tudatosabbá szeretné 
tenni az embereket – főleg a fiata-
lokat – a vízvédelem és a vízmi-
nőség kérdéskörében. Valamint 
fontos kérdésnek tartja a 
műanyaghulladék gyűjtését a víz-
partok mentén, és a keletkező 
szennyvíz tisztítását a lehető leg-
nagyobb mértékben. Nyáron visz-
szatér hozzánk, egyik kedvenc 
városkájába, ahol számít a kör-
nyezetükre igényes polgárok tá-
mogatására és segítségére.

További információk: https://
pure-water-for-generations.com    
https://www.facebook.com/pwfg-
munich/ «

Dunaföldvár sikere a német és
osztrák mozikban
63 nap alatt
2467 km a Dunán

A helyi szakképző iskola három éve 
csatlakozott az országos szintű 
Szakmák éjszakája elnevezésű akci-
óhoz, melynek célja, hogy minél 
több fi atal ismerkedjen meg a szak-
képző iskolák munkájával, az itt fo-
lyó oktatással és természetesen az 
iskolák által kínált szakmákkal. Az 
esti időpont sem véletlen, hiszen 
ilyenkor több a ráérő ember. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Hegedűs Ferenc, az intézmény 
vezetője örömmel nyugtázta, hogy 
majd kétszerese volt az idei érdek-
lődés a múlt évhez viszonyítva. 
Külön öröm, hogy sok fiatal szü-
lőkkel együtt érkezett az iskolába. 
Hét helyszínen folytak a bemuta-
tók, az iskolaépületben és az oktató 
műhelyekben. Tanárok, szakokta-
tók, és az iskola néhány diákja vár-
ta az érdeklődőket. A bemutatók 
mellett szívesen válaszoltak a fel-
tett kérdésekre az oktatással, kép-

zéssel, elhelyezkedési lehetőségek-
kel kapcsolatban. A programok 
szervezői igyekeztek látvánnyal és 
érdekes feladatokkal lekötni a gye-
rekeket. Szabályos sorban állás 
volt az autóvezetős és a hegesztő 
szimulátor előtt. Népszerű volt a 
pék és cukrász bemutató is, ahol 
meg lehetett kóstolni a készítmé-
nyeket. Tanulmányozni lehetett 
szerszámgépeket, ruhakészítési fo-
lyamatokat. Az iskolavezetés sze-
rint érdemes folytatni az akciót, 
mivel a jelenlegi diákok közül so-
kan ez alkalommal döntötték el, 
hogy ebben az intézményben sze-
retnének szakmát tanulni. A diáké-
let kellemesebb oldala is szóba ke-
rült, például az iskolai ünnepek, az 
erdélyi kirándulások, szakmai ver-
senysikerek. Az iskola célja, hogy 
bővítse a szakmai választékot, 
nemcsak a gyerekek, de a felnőttek 
számára is. Ősztől újabb szakmák 
képzése indul az iskolában. «

Harmadszor rendezték meg a
Szakmák éjszakáját
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A Dunaföldváron előadott Sin-
ka-ének című produkció során vala-
mi olyan archaikusságot érezhet-
tünk, valami olyan ősi réteg bom-
lott ki énekből, zenéből, táncból és 
szóból, hogy a gyönyörűségtől néha 
megborzongott az ember. „Nagya-
nyáim s szépanyáim lelke dalolt ne-
kem a pusztán, hogy keljek fel a vi-
rágok közül s induljak el a dalok jus-
sán” – írta a bihari mezítlábas feke-
te bojtárból a legdrámaibb hangú 
huszadik századi költővé lett Sinka 
István egyik gyűjteményes kötete 
mottójaként.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Berecz András, a Kossuth-dí-
jas mese- és énekmondó a Nagy-
szalontán született, nagyon 
mélyről jött pásztorköltő verseit 
szólaltatta meg – azaz énekelte 
el. Mint mondta, „elvegyítette” a 
népdalokkal, hiszen ha megada-
tott volna Sinkának kétszáz év 
egy egészséges közösségben, 
költeményeit, balladáit ma nép-
dalként énekelnénk. De a közép-
iskolában se tanítjuk. Hogy miért 
énekli a verseket? A választ a 
Sinka ének című lemez borítóján 
kapjuk meg: Verseiben már rég-
óta dallamokat hallok. Elkezd-
tem ezeket a verseket Sinka szü-
lőföldje, Bihar dallamaiba bele-
rakosgatni. Aztán népdalokat he-
lyeztem elébük-mögéjük, rava-
szul, hogy aki hátradőlve hall-

gatja, vakarózhassék: ez most 
népdal vagy Sinka-vers?

Németh László szerint Sinka a 
legmélyebb emlékű magyar köl-
tő, akiben mély távoli dallamok 
jártak vissza. S ezek a távoli dal-
lamok csendültek fel Berecz And-
rás hangján, s zenészkísérői – ifj. 
Szerényi Béla és Szabó Dániel 
közreműködésével furulyán, táro-
gatón, cimbalmon, s a még külön-
legesebb hangzású facimbalmon, 
amelyet Liszt Ferenc szalmahege-
dűnek nevezett. Szólt a zene, 
szállt az ének, s mint mikor a 
pásztorok estefelé együtt voltak – 
táncra perdült a férfiember. Egye-
nes derékkal, büszkén, önmaga 
örömére. A színpadon Appels-
hoffer János mindannyiunk gyö-
nyörűségére járta a somogyi ka-
násztáncot, a dél-alföldit vagy a 
biharit. Úgy szólt a zene, úgy for-
gott-ugrott a táncos, hogy a világ 
bármely színpadán megállta vol-
na a helyét. 

A remekül szerkesztett műsor-
ban mindezek a teljességérzetet 
adták Berecz András előadásá-
hoz, amelyben mesélt a pászto-
rokról és Sinka Istvánról. Az em-
berről és a költőről, aki a vihar-
vert, bogáncs-embereknek állít 
emléket, s aki az írásnak új értel-
met adott. Arról a világról, amely-
ben az ember szőr ellenében si-
mogatott, mert ilyen a lelke, 
amelyben az elmúlás ellen a szép-
séggel és humorral védekezett. A 
szabadságlelkű Sinkáról és balla-
dáiról, szerelmes költészetéről, 
amelyben olyan titkokat tudott, 
mint a népdalok, de a zsoltáros 
emberről is. Az egységes összeál-
lításban az előadó segítsége nél-
kül tényleg kevesen tudtuk volna, 
Sinka-verset hallunk-e vagy nép-
dalt, esetleg zsoltárt.

Berecz András ízes történeteire 
sokat kacagtunk. Énekére pedig – 
ahogy a Sinka-versben „megéled-
nek a fák, füvek és virágok”, úgy 
dalolt együtt a több mint kétszáz 
ember, megtapasztalván, hogy 
igaz a mondás: a legszebb közös-
ségi együttlét a közös éneklés. .

Hogy miért hatnak ezek az éne-
kelt versek? Agócs Gergely nép-
zenekutató szerint dalban azt is el 
lehet mondani, amire nem elég a 
beszélt nyelv, a dal átviszi azt az 
üzenetet is, amelynek terhét nem 
bírják el az egymásba öltött sza-
vak. És mivel a dal költészet, 
ezért emeli a lelket. «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
április 13-i cikke alapján)

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2018.05.25. Dr. Palkó Ágnes

2018.06.01. Dr. Móricz Zoltán

2018.06.08. Dr. Hallai Róbert

2018.06.15. Dr. Englert Roland

2018.06.22. Dr. Palkó Ágnes

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

Helyreigazítás
 » A SZERK.
Lapunk áprilisi számában, a 

„Város legrégebbi borverse-
nye” cikkében Vecsei Pál ve-
zetéknevét „Becsei”-ként saj-
nálatos módon rosszul írtuk. 
Elnézést kérünk! «

Nagyanyáim, szépanyáim
lelke dalolt

Amikor Ferenczi Zsoltot, az AztaKe-
servit Értékőr Egyesület „frontembe-
rét” felhívtam telefonon, hogy hol 
találom meg az interjúhoz, azt mond-
ta, menjek a „bázisra”. Ő lent van a 
Dunán, épp horgászik. A „békebázis” 
– ahogy ők maguk egymás között ne-
vezik a tevékenységük színterét – a 
Duna-parton található, a volt úttörő-
tábor utáni füves placcon.

 » V. LAJKÓ ANITA

Kb. fél éve kapta meg az egye-
sület a dunaföldvári önkormány-

zattól a területet 10 év használat-
ra. Hogy mit terveznek ide az 
egyesület tagjai? A látványterv 
már elkészült: e szerint találunk 
itt majd interaktív kiállítást, szál-
láslehetőséget, mászófalat, „to-
temszobrot”, sportolási lehetősé-
get stb. 

Zsolttal – vagy, ahogy az egye-
sület tagjai maguk között neve-
zik, a „Kapitánnyal” – többek kö-
zött erről is beszélgettem. 

– A tervünk egy úgynevezett 
„öko-kalózfalu” létrehozása. Egy 

olyan helyé, ahova bárki eljöhet, 
amit bárki használhat. Nem egy 
zárt világot tervezünk ide, hanem 
egy mindenki számára nyitott ki-
kapcsolódási, szórakozási lehető-
séget. A kulcsszó a környezettuda-
tosság, az életközeli élmények 
megtapasztalása. Elsődleges cél-
közönségünk a gyerekek, akiket 
egyfajta táptalajnak vélünk. Tőlük 
kell indulni, mert a környezettuda-
tosságra való „nevelés” csakis az ő 
esetükben lehet érdemleges.

– Sokan egyáltalán nem isme-
rik az AztaKeservit egyesületet 
vagy tévesek az információk. 
Mutasd be magatokat!

AztaKeservit – Ismerjük meg őket!

►
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– Az egyesület baráti társa-
ságból nőtte ki magát. Kb. 4 évvel 
ezelőtt indultunk, hivatalosan 
2016-ban lettünk egyesület. Jogi-
lag jelenleg 15 főt számlál a csa-
patunk (nem csak dunaföldvári-
ak), és nyáron újabb két taggal 
bővülünk. Összesen azonban 40 
fő körül mozog azoknak a száma, 
akik aktívan tevékenykednek az 
egyesület munkájában. 

– Kik lehetnek tagok? Mi a fel-
vétel feltétele?

– Az válhat teljes jogú taggá, 
aki kétszer részt vesz az ún. PET 
Kupán, amit lelkes környezetvé-
dők szerveznek a Tiszán. A PET 
Kupa egy non-profit, civil kezde-
ményezés, egyfajta környezetvé-
delmi akció a Tisza megmentésé-
re. Annak a hatalmas PET palack 
áradatnak üzennek hadat, amely 
évről évre elárasztja a Tisza fo-
lyót. Pet Kalózoknak hívják ma-
gunkat, mert harcban állnak a 
rengeteg szeméttel. 

– Kalózfalu, kalózok, kapitány. 
Nehéz elvonatkoztatni a kifejezé-
sek kapcsán felmerülő asszociá-
cióktól. Kik is vagytok ti valójá-
ban?

– Egy olyan önszerveződő cso-
port, ahol ész és ügyesség a mér-
ce. Egy olyan „falka”, ahol min-
denki tisztán látja a feladatát 
(lásd: van, aki a papírmunkáért, a 
pályázatokért, van, aki az ételért, 
van aki az összehangolásért fele-
lős). A csapat demokratikus, ha 
konfliktus, ellentét támad közöt-
tünk, személyesen, közösen vitat-
juk meg. Nem „én”-ben hanem 
„mi-ben” gondolkodunk. Másik 
erősségünk a brainstorming (öt-

letbörze). Mindenki elmondhatja 
a véleményét, mindenkit meg-
hallgatunk…de csak attól a pont-
tól kezdve, ha egyesületi taggá 
válik. Onnantól kezdve van erre 
létjogosultsága. GONDOLGOZ-
NI – foglalhatnám össze egy szó-
ban a feladatunkat. Tenni a kör-
nyezetünkért, a közösségünkért, 
nemcsak előadások formájában, 
hanem ténylegesen is. Értéket te-
remteni, értéket helyreállítani.  

– Miből tartjátok fenn magato-
kat?

– Fontosnak tartjuk, hogy kérni 
ne kérjünk. Ezért főleg pályá-
zunk. Van pályázatfigyelőnk- és 
írónk, jelentős összegekhez ju-
tunk. Emellett szemétszobrokat 
készítünk, legutóbb pl. a Heine-
ken megbízásából. Van egy jelké-
pes éves tagdíjunk is, de ez jelen-
téktelen összeg.

– A bázis bejáratánál tábla hir-
deti a célkitűzéseitek hármas kö-
rét: természet, sport, alkotás. 

– Egyik nélkül sem tudok élni. 
A természet megnyugtat. Az em-
berekkel sokszor nehéz, a termé-

szetben viszont minden magától 
értetődő. Életem fordulópontja 
volt a 2011-es hajóutam az Atlan-
ti-óceánon. Más emberként tér-
tem vissza arról a három hónap-
ról. Azt szoktam mondani, hogy: 
„Én mindent az óceánnak köszön-
hetek”. Hiszem, hogy a célom ad-
dig is jó volt, de az utat hozzá 
nem találtam. Aztán az óceán 
mindent „helyre tett”. Amikor az 
ember – fellengzősségtől mente-
sen – az életéért küzd, megválto-

zik a dolgok értéke és sorrendje. 
Az út óta csak az számít, hogy 
maradandót alkossunk, hogy 
olyan irányt nyissunk, ami követ-
hető, ami előre visz, ami jobbá 
tesz. Naivan hiszek a céljaink ér-
tékteremtő erejében, megszállott, 
megállíthatatlan vagyok. Nagyot 
álmodok, és nem kételkedem. 
Sokszor azt gondolom, az a leg-
nagyobb előnyünk, hogy alábe-
csülnek bennünket.

– Mi az álmod?
– Lehet, hogy nevetségesen 

hangzik, de mozgalmat indítani a 
környezettudatosság jegyében. 
Nemcsak szemétszedésre gondo-
lok – bár jelenleg ténylegesen ez 
a legkézzelfoghatóbb a tevé-
kenységi körünkből-, hanem 
azon értékek helyreállítása, ame-
lyek eltűntek azzal, hogy elfelej-
tettünk a környezetünkkel együtt 
élni. Nem hippik vagyunk, és 
nem is „kukások”, hanem egy 
olyan mozgalom, akik hisznek 
egy eszmében, és ezért ténylege-
sen hajlandóak is tenni. Termé-
szetesen Dunaföldvár a kiinduló-
pont, de Magyarország bármely 
pontján, sőt a nagyvilágban is 
próbálunk a természetvédelem 
útjára léptetni olyan embereket, 
akik hozzánk hasonlóan gondol-
kodnak a kérdésről. Engedjenek 
meg egy személyes példát: szep-
temberben nősülök, nászútra a 
Karib-térségbe utazunk. Már 
most kapcsolatban vagyok egy 
helyi orvossal, akivel közösen 
szervezünk egy szemétszedési 
akciót a környéken. Azaz: nincs 
lehetetlen. Vagy, ahogy a nagy-
mamám mondta: „Az van mesz-
sze, ami nincs.” «

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

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! 

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 !

►
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Április 10-én 12 napirendnyi témát 
tárgyalt meg Dunaföldvár város 
képviselő-testülete.

 » BAKSAY ERIKA

Az első két napirendben vis 
mayor pályázat benyújtásáról 
döntöttek a képviselők, mindkét 
esetben üregbeszakadások okán. 
Ezek a problémák jellemzően a 
tavaszi hóolvadás után jelentkez-
nek, rendszeresen előfordulnak 
Dunaföldvár területén. A jelenlegi 
két esetben a benyújtandó pályá-
zatokhoz 20, illetve 10%-os ön-
résszel járul hozzá a város.

A következő téma a Sas utca 
útburkolatának felújítása volt. A 
Sas utca lényegében a Kender-

gyár felé vezető út, mellette a 
Cargill, a Bioethanol gyár, és 
most már a Vajda Papír is. A város 
vezetésének fontos, hogy jó kap-
csolatot ápoljon a nagy vállala-
tokkal, lévén, hogy legnagyobb 
adózóként jelentős szerepet vál-
lalnak a városi közfeladatok ellá-
tásában. A jó partneri viszony ré-
sze a Sas utca 583 méterének fel-
újítása, melynek költsége nem 
egyben, hanem 3 évre elosztva 
terheli majd a város költségveté-
sét. 

A következőkben arról döntött 
a testület, hogy mindenképpen 
megépíti, pontosabban kialakítja 
a Rákóczi utca 8. szám alatti volt 
iskola-épületben a Könyv és kul-

túra házát. A Jövőnk energiája tér-
ségfejlesztési alapítványhoz be-
nyújtott 90 millió Ft-os pályázatra 
csak 60 millió Ft-ot ítélt oda a 
pályáztató. A fennmaradó össze-
get szándékai szerint az önkor-
mányzat előteremti a projekt 
megvalósításához.

Egy másik napirend az elképze-
lések szerint valaha megvalósuló 
Duna-parti fürdő-szálloda komp-
lexum megépítésének következő 
lépéseként a város szerződést köt 
egy céggel azért, hogy turisztikai 
befektetőket szerezzen a komple-
xum megépítéséhez. A város 
adottságai, a gyógyvíz, a Du-
na-part bőven elbírna egy olyan 
szállodát, ahol egyszerre elszállá-
solható 50–60 fő. Ennek érdeké-
ben kíván a testület újabb lépést 
tenni a befektetők keresésével. 

A következő napirendben a tes-
tület arról döntött, hogy továbbra 
is a helyi vállalkozót kéri fel a vá-
ros és környéke szúnyoggyéríté-
sére, mégpedig környezettudatos 
módon, biológiai módszerekkel. 
Egyrészt, mert hiszen ennek haté-
konyságában, másrészt, mert el-
kötelezi magát a környeztet meg-
óvása mellett. 

Az utolsó napirendben a képvi-
selők támogató állásfoglalást ad-
tak Bognárné Balogh Andrea 
igazgató pályázata mellett. Ugyan 
az iskola semmilyen formában 
nem tartozik már önkormányzati 
hatáskörbe, az egyesített intéz-
mény főigazgatói pályázatát a 
képviselő-testület véleményezhe-
ti. Ezt a támogató véleményt adta 
meg a testület a pályázónak. «

Rendkívüli testületi ülés

…címmel tartott továbbképzést 
Vály-Nagy Ibolya szociális gondo-
zóknak, a Templom utca 32. szám 
alatti volt iskola-épületben, amit 
mostanában Tanodaként ismernek 
az emberek, és a remények szerint 
a jövőben is helyt ad majd a Tano-
dának a Málta mellett. Az önisme-
reti konfl iktuskezelő tréning célja 
a szociális ágazatban dolgozók lel-
ki egyensúlyának megőrzése, a ki-
égés megelőzése. Az előadóval te-
levíziónk munkatársa beszélge-
tett.

 » BAKSAY ERIKA

– Ez a képzés része a szociá-
lis gondozók kötelező tovább-
képzéseinek?

– A szociális szférában dolgo-
zóknak 6 évente 60 kreditpontot 
kell megszerezniük, ezen kép-
zések egyikének kell speciálisan 
a szakterületük témájába vág-
nia. Amúgy minden területet 
felölelnek a képzések, ahogy a 
szakfeladatok megkívánják: 
gyermekjólét, családgondozás, 
idősellátás, támogató szolgálat, 
szenvedélybetegek, pszichiátri-
ai betegek ellátása, fogyatékkal 
élők gondozása. A képzések kö-
zül a mostani kimondottan azt 

szándékozik elérni, hogy a szak-
emberek feltöltődjenek, szabad 
ventillálási lehetőséghez jussa-
nak, vagyis kibeszélhessék, ami 
a szívüket nyomja. A cél az, 
hogy a lelkileg megterhelő 
munka ellenére a dolgozó képes 
legyen megőrizni a saját lelki 
egyensúlyát, mentális sérülések 
nélkül, és úgy, hogy a készsége 
az empátiára ne fogyjon el. A 
szakmai személyiség ugyanis 
elfárad, megkopik az együttér-
zés, az alulfizetett és kellően 
meg nem becsült szociális dol-
gozó arra a határra kerül, hogy 
elhagyja a pályát. 

A képzés abban akar segíteni, 
hogy új stratégiákkal, fortélyok-
kal, eszközökkel legyen képes a 
dolgozó a lelki egyensúlyát 
megtartani. 

– Mi az, ami a legfontosabb 
lenne a szociális szférában dol-
gozók számára?

– Erkölcsi-anyagi megbecsü-
lés, de nem kicsit. Hogy azok 
számára, akik a döntéseket hoz-
zák, fontos legyen ez a terület, 
és megbecsültek az itt dolgozó 
emberek. Hogy ők is számítsa-
nak, mert nem akármilyen áldo-
zatos munkát végeznek. «

Én és a másság

„Menjél már! Zöldebb nem lesz!”, 
„Lakott területen kívül, nincs korlá-
tozás! Ez meg itt hetvenkettővel 
cammog!”, „Most meg mit fékezel? 
Ja, hogy kanyarodni fogsz! Drága 
szívem, miért nem indexelsz?” …és 
ezek csak a fi nomabb fajtákból va-
lók! Rengeteg bosszantó butasággal 
találkozunk az utakon gépjármű ve-
zetőként, kerékpáros, motoros, gya-
logos vagy éppen egy ház- vagy bolt-
tulajdonosként.
A rovat indításának nem az a célja, 
hogy egyesek magukra ismerjenek, 
hanem a városban látott, tapasz-
talt helytelen forgalmi szituációk-
ra magyarázatot adjanak a rend 
helyi őrei és amellett, hogy meg-
érthetjük, újra tanulhatjuk, ponto-
síthatjuk magunkban a szabályt in-
formációt kaphatunk arról is, hogy 
ha az adott szituációban „tetten 
érnének” minket, akkor az mit von-
hat maga után!
Az első témánk a parkolás. Kapcsoló-
dó fogalmak pontos meghatározása a 
KRESZ szerint: Megállás: járművel a 
be- és a kiszálláshoz vagy a folyama-
tos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, 
ha a vezető a járműnél marad egyéb 
okból legfeljebb öt percig történő egy 
helyben tartózkodás. Várakozás: jár-

művel a megállásnál hosszabb ideig 
történő egy helyben tartózkodás.
Kérdéseimre Bakonyi László rendőr 
őrnagy, a Dunaföldvári Rendőrőrs 
őrsparancsnok-helyettese válaszolt.

 » MAGYARI ÁKOS

A gépjármű állomány emelke-
désével mind nagyobb gondot 
okoz a parkolás immár Duna-
földváron is. Jellemzően az isko-
lai tanítás kezdete és vége az az 
időszak, amikor ezzel leginkább 
szembesülni lehet. Ennek megfe-
lelően a város neuralgikus pont-
jainak elsősorban az iskolák kör-
nyéke tekinthető, de a nap többi 
részében az egyes üzletek kör-
nyékén is találkozhatunk kaoti-
kus állapotokkal. Ilyen helyek 
például a Béke tér, a Kossuth L. 
utca, Mészáros utca és a Paksi 
utca egy–egy szakasza is. Sajnos 
felgyorsult világunk jellemzője, 
hogy a motorizáció térnyerésével 
szinte már mindenhova autóval 
járunk, még az olyan kisvárosok-
ban is, mint Dunaföldvár, ahol 
pedig alig beszélhetünk távolsá-
gokról. Az önkormányzat lehető-
ségei jelenleg meglehetősen kor-
látozottak, tekintettel arra, 

A rendőr válaszol

Parkolás Dunaföldváron

►
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Közeledik a nyár, a tanévből alig pár 
hét maradt hátra. Dolgozó vagy távol 
élő nagyszülők, kiszámolt szabadsá-
gok… és a két és fél hónapos nyári 
szünet. Sok szülő már most azon gon-
dolkodik, vajon hogyan oldja meg ezt 
az időszakot? Ebben próbál segíteni 
ez a cikk. Kigyűjtöttük – a teljesség 
igénye nélkül – milyen lehetőségek 
adódnak Dunaföldváron, ha gyerme-
künket helyben szeretnénk táboroz-
tatni. A „kínálat” színes: kicsiknek 
és nagyo(bba)knak egyaránt találha-
tunk köztük megfelelőt.

 » V. LAJKÓ ANITA

Vöröskeresztes tábor 
Időpontja: július 9–13, reggel 6 

órától este 21 óráig. Helyszín: 
Dunaföldvár, Duna-part. Korosz-
tály: 3–18 év. A táborba elsősor-
ban a véradók gyermekeit vala-
mint hátrányos helyzetű gyerme-
keket várnak. A programok tárhá-
za rendkívül színes: takarítás a 
Duna-parton, Szent András otthon 
időseinek vendégül látása, bohóc-
nap, kirándulás a kecskeméti va-
dasparkba, rajzverseny, íjászat, 
kézműves foglalkozások, Vörös-
kereszt története, elsősegélynyúj-
tás, csecsemőgondozás, konflik-
tuskezelés. A szervező Kuti Valé-
ria. Nála lehet jelentkezni a 
30/310–96–14-es telefonszámon. 
Jelentkezési határidő: május 31. A 
tábor szervezői várják azon kö-
zépiskolások jelentkezését is, 
akik szívesen töltenék itt közössé-
gi munkájukat. 
Kézilabda tábor

Kézilabda tábor fiúknak és lá-
nyoknak Dósáné Vigh Katalin 
szervezésében 1–4. osztályos kor-
osztály számára. A tábor részletei 
még nem kidolgozottak, a későb-
biekben a szervezőnél lehet érdek-
lődni a 20/286–0775-ös számon. 
Úszásoktatás

Újra úszásoktatás a dunaföldvári 
strand- és gyógyfürdő területén. 
Kezdő és haladó csoport indul jú-
nius 18-án (hétfő) 7.30-kor. Kb. 5 
éves kortól (testmagasságtól 

hogy a kiépített parkolók 
száma a gépjármű állomány szá-
mához mérten alacsony. Illetve 
talán a legnagyobb problémát az 
jelenti, hogy a parkolók nem ott 
vannak, ahova éppen menni aka-
runk. Azt meg igen nehezen tud-
ják néhányan elképzelni – tiszte-
let a kivételeknek –, hogy egy–
két utcával távolabb állítsák le az 
autójukat, és gyalog tegyék meg 
a hátralévő néhány métert úti 
céljuk eléréséig.  

A rendőrség a saját eszközeivel 
próbálja fenntartani a rendet, de 
nyilván nem állhat minden parko-
ló autó mellett rendőr, aki fel-
ügyeli a szabályok betartását.

A rendőri intézkedések során 
kollégáink differenciáltan, az 
adott közlekedési helyzet, az el-
követők előélete, és valamennyi 
körülmény mérlegelése után 
döntenek a szankcióról, ami a 
figyelmeztetéstől a szabálysér-
tési feljelentésig terjedhet. Ab-
ban az esetben, ha egy–egy út-
szakaszon megváltozik a forgal-
mi rend, kezdetben figyelmezte-
téssel hívják fel a szabálytalan 
járművezetők figyelmét a szabá-
lyok betartására, ezt tapasztal-
hatták például azok a járműve-
zetők is, akik a Jókai utca bal 
oldalán parkoltak a nemrégiben 
kihelyezett megállást tiltó jelző-
tábla hatálya alatt.

Miért volt szükség a korláto-
zásra? Nem lehetne időkorláttal 
ellátott kiegészítő táblát használ-
ni? Gondolom, ha valaki pl. va-
sárnap délután meg akar állni 
ott, az senkit nem zavarna.

A Jókai utcában a „Megállni ti-
los” közúti jelzőtábla kihelyezé-
sét az indokolta, hogy a járműve-
zetők figyelmen kívül hagyták azt 
a szabályt, melynek értelmében 
egyirányú forgalmú úton, az út-
test bal szélén – ha a közúti jel-
zésből más nem következik – ak-
kor szabad megállni, ha a jármű 
mellett az úttest jobb széléig 5,5 
m szélességű hely marad. Ennek 
következtében, főként a téli idő-
szakban reggel és délután az utcá-
ban igen nehéz volt a közlekedés 
az úttest két szélén parkoló jár-
művek miatt. Ezért szükséges 
volt a megállási tilalomra jelző-
táblával is felhívni a figyelmet.

Az utóbbi hetekben azonban 
sajnos néhány igen kirívó esettel 
is volt alkalmunk találkozni, 
amelyek azt példázzák, hogy 
nem pusztán pillanatnyi figyel-
metlenségből szegtek szabályt a 
járművezetők, hanem szándéko-
san okoztak fennakadást a közle-
kedésben, vagy egy–egy ingatlan 
megközelítésében. Ilyen volt, 
például amikor a járművezető 
egy több üzlet által használt ud-
var megközelítését akadályozta 
meg azzal, hogy az egyetlen be-
járatot elállta autójával, szintén 
egy üzlet megközelítését akadá-
lyozta meg az a járművezető, aki 
közvetlenül az üzlet ajtaja előtt 
hagyta járművét, oly módon, 
hogy az üzlet ajtaját sem lehetett 
kinyitni. Ugyanígy rendkívül 
bosszantó, sőt balesetveszélyes 
helyzetet teremtett az a járműve-
zető, aki a kijelölt gyalogos át-
kelőhely megközelítését akadá-
lyozta azzal, hogy a Béke téren 
az útpadkán állította le járművét, 
ahol ráadásul a megállást jelző-
tábla is tiltja. A szabálytalan 
megállások azon túl, hogy nem 
egy esetben balesetveszélyesek, 
még rendkívül sok bosszúságot 
és kényelmetlenséget is okoznak 
a közlekedés más résztvevői szá-
mára, ilyen eset például a koráb-
bi példa, vagy a mozgáskorláto-
zottak részére fenntartott parko-
lóhelyek elfoglalása is, ami szin-
tén elszaporodott az utóbbi idő-
szakban.

Újabban sok olyan autót látok 
a párhuzamos parkolásra alkal-
mas parkolóhelyeken, akik a 
forgalommal szembeni oldalon 
állnak meg. Miért nem szabá-
lyos ez a parkolás és milyen 
szankciókra számíthat az, aki 
így parkol?

Az úttest szélén a párhuzamo-
san történő megállást és várako-
zást a KRESZ 40.§-a szabályoz-
za, ennek értelmében járművel 
megállni – ha közúti jelzésből 
vagy a (2) – (5) bekezdés rendel-
kezéséből más nem következik – 
csak az úttest menetirány szerinti 
jobb szélén, azzal párhuzamosan, 
egy sorban szabad. A fentiek in-
doka az, hogy abban az esetben, 
amikor forgalommal szemben – 
az úttest menetirány szerinti bal 

szélén – állunk meg járművünk-
kel, akkor megálláskor is, és elin-
duláskor is keresztezni kell az út-
test menetirány szerinti jobb olda-
lán haladó forgalmat, ami jelentős 
fennakadásokat okozhat, és rend-
kívül balesetveszélyes lehet. A 
szankció a figyelmeztetés, a hely-
színi bírság és szabálysértési fel-
jelentés lehet.

Az általános iskola előtt felfes-
tett területet lassan mindenki 
megszokja, de pontosan hogyan 
is kell az autósnak cselekedni, ha 
itt akar megállni?

Az általános iskola előtt felfes-
tett sárga útburkolati jel a különö-
sen veszélyes helyek előjelzésére 
szolgál, ez jelen esetben egyrészt 
az iskola előtti útszakasz, más-
részt az Ilona u. felől lévő kijelölt 
gyalogos átkelőhely. Az ezen a 
szakaszon történő „megállást” az 
iskola előtt, az iskola felőli olda-
lon kihelyezett „Várakozni tilos” 
közúti jelzőtábla szabályozza, 
melynek értelmében az iskola 
előtt – a kialakított parkolóhelye-
ken is – csak megállni lehet, de 
várakozni nem. 

A rendőrség célja nem a bírsá-
golás ezekben az esetekben, hi-
szen attól még nem fognak meg-
szűnni a balesetveszélyes helyze-
tek. A mi célunk az, hogy ne ala-
kuljanak ki olyan szituációk, 
amelyek balesetek bekövetkezé-
séhez vezethetnek, ehhez azon-
ban a lakosság segítségére van 
szükségünk, a közlekedésben 
résztvevők tudatának kell átfog-
nia azt a tényt, hogy az, ami szá-
mukra adott esetben csekély 
könnyebbséget, pillanatnyi előnyt 
jelent, az más számára akár sú-
lyos következményekkel is járhat. 
Ehhez arra van szükség, hogy, 
ahogy az élet más területein, úgy 
a közlekedésben is tiszteljük egy-
mást.

Balesetmentes közlekedést kí-
vánunk! «

Amennyiben kérdéses, bosszantó 
közlekedési szituációt lát és szeretne 
hiteles magyarázatot kapni rá, írja 
meg kérdését a partoldalak@gmail.
com e-mail címre – akár név 
nélkül is – és legjobb tudá-
sunk szerint megadjuk rá a 
választ!

►

►

Nyári tábor-
lehetőségek
Dunaföldváron
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függően) várja Rostási Nán-
dor testnevelő a jelentkezőket. 
Beiratkozás és a tandíj befizetése 
(15 000 Ft, ami tartalmazza a 10 
alkalmas egész napra szóló 
strandbérletet is) a kezdés napján 
7.00-kor a fürdőben. A tanfolyam 
június 30-án (szombat) egy be-
mutatóval zárul. Felnőtt úszások-
tatásra is sor kerülhet megfelelő 
létszám esetén. Ezzel kapcsolat-
ban a kezdés napján lehet érdek-
lődni.
Sünizene tábor 

…Cseke Klára szervezésében. A 
tábor ideje: június 18–22, 9 órától 
10 óráig. Ez egy olyan intenzív 
hét, amikor majdnem minden nap 
találkoznak a gyerekek és anyukák 
(szerda kivételével). A napi egy 
órás foglalkozás minden nap más–
más fejlődési területet céloz meg. 
Ajánlott életkor: 2–5 év.
1. nap – (hétfő) Sünizene hang-
szerkészítéssel
2. nap – (kedd) „Festés nap” kéz-
zel és lábbal
3. nap – (szerda) Szünnap házi 
feladattal
4. nap – (csütörtök) Hangszer be-
mutató
5. nap – (péntek) Bulis, lufis, bá-
bozós nap

Ára: 6000 Ft/ hét (testvérked-
vezmény: 10 000 Ft/hét) Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Jelent-
kezni a sunihirado@gmail.com 
e-mail címen lehet. 
Máltai Szeretetszolgálat
(Tanoda)

A Tanoda – szünet nélkül – 
egész nyáron üzemel 8–14 óra 
között. Elsősorban azt a kb. 30 
hátrányos helyzetű gyermeket 
várják, akik év közben is „tanodá-
sok”.A pedagógusok tábort is 
szerveznek az ide járó gyerekek-
nek, ennek várható időpontja: jú-
nius utolsó hete. 
Történelmi és kézműves tábor

„Szentjeink” címmel tábort hir-
det a Városi Művelődési Központ 
a Római Katolikus Egyházköz-
séggel közösen a Pécsi egyház-
megye támogatásával. A tábor 
időpontja július 9–13, helyszín a 
Várudvar és az Ispánház. A tábor 
vezetői: Fafkáné Simon Ildikó, 
Holmi Melinda, Szabó Ágnes. A 
szervezők 1–6. osztályos gyere-
keket várnak. A tábor tematikája 

alapján azokkal a szentekkel és a 
hozzájuk kapcsolódó történelmi 
korokkal ismerkednek meg a gye-
rekek, akik a Barátok templomá-
ban is láthatóak (Szt. István, Szt. 
László, Szt. Margit és Kapisztrán 
Szt. János). Részletekről érdek-
lődni a Művelődési Központban 
(75/541–000) vagy a 30/44–97–
781-es telefonszámon lehet. 
Evangélikus tábor

Harmadik alkalommal hirdet 
sátortábort – az idei évben először 
Széchenyi-pályázat támogatásá-
val – július 11–15. között a duna-
földvári evangélikus közösség. A 
tábor népi hagyományok köré 
szerveződik: lesz néptánc, népze-
ne, kézműveskedés. A tábor rész-
letei csak lapzártánk után derül-
nek ki. Részletekért a későbbiek-
ben a www.facebook.com/ameny-
nyekkapuja vagy a www.ameny-
nyekkapuja oldalakon tájékozód-
hat valamint az ivan.molnar@lu-
theran.hu és a amennyekkapuja@
gmail.com e-mail címeken érdek-
lődhet. A tábor ingyenes!
Íjász-nomád tábor

Második alkalommal hirdetik 
meg a szervezők azt a tábort, 
ahol a gyerekek nomád körülmé-
nyek között (pl. jurtában alsza-
nak) töltik el idejüket július 2–8. 
között. Helyszín a Homokerdő-
ben található lőtér. Elsősorban 
6–18 év közötti korosztály je-
lentkezését várják. A programok 
között szerepel lovaskocsizás, 
előadás a Szent koronáról, ro-
vásírás-tanulás… Vendégek ér-
keznek Erdélyből, Pest megyé-
ből és Balaton környékéről is. 
Vitéz Vesztergám Miklós tároga-
tóművészt is megtaláljuk az 
előadók sorában. Érdeklődni 
Slámer Istvánnál a 30/814–43–
58-as telefonszámon lehet. «

A szüret a gyümölcsök, termények 
leszedése, a növénytermesztés csú-
csa, amikor minden munkánk be-
érik. A szürethez jókedv és vidám-
ság kötődik, és rendszerint valami-
lyen ünneplés követi. A leszüretelt 
dolgok valamilyen formában gazda-
gítanak minket, táplálékul vagy cse-
reértékként szolgálnak. 
Akkor hát a szemétszüret…? Ma-
radjunk annyiban, hogy a szemét-
szüret alkalmával összegyűjtött, 
egyébként nagyjából haszontalan 
dolgok összegyűjtése mégiscsak jó-
kedvhez és vidámsághoz vezet, sőt, 
még ünneplésbe is torkollik. Telje-
sen önzetlenül…
Ferenczi Zsolttal, az AztaKeservit 
Értékőr Egyesület vezetőjével televí-
ziónk beszélgetett.

 » BAKSAY ERIKA

– Negyedik alkalommal szer-
veztétek meg a szemétszüretet. 
Mondhatjuk, egyre növekvő ér-
deklődés mellett.

– Bizony, közel 200-an regiszt-
ráltak, és jöttek szedni a Du-
na-parton, a külterületeken a sze-
metet, PET palackokat. Ez egy jó 
létszám, még éppen lehet koordi-
nálni. 

A reggelt – ahogy illik – regge-
livel kezdtük, aztán Rostás Robi 
csinált egy kis bemelegítést. A 
nap folyamán nagyjából 45 m3 
vegyes hulladékot szedtünk ösz-
sze, jellemzően Dunaföldvár kül-
területén, és 6m3 PET palackot a 
Duna-parton. Érezhetően keve-
sebb volt a folyami szemét, ko-
rábban ennek háromszorosa, 
négyszerese. Remélem, nekünk is 
részünk van ebben a csökkenés-
ben…Egyébként a DUNANETT 
Kft. és az NHKV Zrt. bocsátotta 
rendelkezésünkre a konténereket, 

amelyeket díjmentesen el is szál-
lított.

Délután 2-kor megettük a jó 
ebédet, rá egy fröccsöt, pálinkát. 
Volt ugrálóvár és gyerekjátékok, 
kovácsműhely és büfé. Nagyon 
sokan jöttek családostul, gyere-
kestül, és jó hangulatban szedték 
a szemetet –természetesen újra-
hasznosított – zsákokba, szelektí-
ven. Azt kicsit sajnáltuk, hogy az 
esti programokra nem mertek el-
jönni olyanok, akik nem szedtek 
szemetet. Most mondom, hogy 
jöjjenek bátran, ünnepeljék meg 
az akciót, és esetleg legközelebb 
kedvet kapnak, hogy maguk is 
beálljanak. 

Nagyon izgalmas volt a zenei 
program, a színpadon a Bélamű-
hely játszott újrahasznosított ütő-
hangszereken, aztán a Junckie 
Jack Flash, és egy ír kocsmazene-
kar zenélt.

– Mi jön most?
– Tele vagyunk tervekkel, mun-

kával. Továbbra is kooperálunk 
barátainkkal Cigándon, Balaton-
földváron, Pécelen… a szemét-
szüretre is eljöttek. Újabb sze-
mét-szobrokra kaptunk megren-
deléseket, a Heinekentől és a Ter-
mészettudományi Múzeumtól. 
Várnak minket Gödöllőn, készü-
lünk a PET-Kupára, és filmeket is 
forgatunk, részben saját filmeket, 
részben kooperálva a Trash Art-
tal, de az M1 és a Duna TV is fel-
fedezett minket. Belefolyunk az 
öko-közéletbe… «

►

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

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 közreműkö-

désével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

Szemétszüret 4.0

A Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtárban

„TEXTILLANÁSOK”
Csomák Lászlóné

textilszobrász
kiállítása

május végéig
látogatható.
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Sergio Garavaglia tanár úr évekkel 
ezelőtt még Ossona polgármestere-
ként létesített testvérvárosi kap-
csolatot Dunaföldvárral. Az őt kö-
vető polgármester nem tartotta 
fontosnak a magyarországi kötő-
dés ápolását, Sergio gimnáziumi 
tanárként viszont továbbra is fenn-
tartja a kapcsolatot hazánkkal és 
városunkkal. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Három évenként tanulmányi ki-
rándulást szervez végzős diákjai-
nak Budapestre és Dunaföldvárra. 
Az olasz oktatási rendszerben 
szerepel ugyanis olyan tanulmá-
nyi kirándulás, mely során egy 
európai ország történelmével és 

kultúrájával ismerkednek a fiata-
lok. A diákok örömmel fogadták a 
magyarországi látogatást. Egyi-
kük sem járt még hazánkban. A 
tanár úr pedig az év során sokat 
mesélt hazánk béli élményeiről, 
mintegy motiválva a fiatalokat. 
Történelem órákon vannak 
ugyanis utalások az olasz-magyar 
kapcsolatokra, például a közös 
Habsburg-ellenes mozgalmakra. 
A diákok ittlétük során egy napot 
töltöttek fővárosunkban. A város 
történelmi emlékeivel, kultúrájá-
val ismerkedtek. Nagy élmény 
volt számukra a paksi atomerőmű 
látogatás, hazájukban ugyanis 
igen erős a zöld mozgalmak 
atomenergia ellenes lobbija. 

Dunaföldváron a várat és a 
gimnázium épületét nézték meg. 
A magyar diákok a tornateremben 
egy rögtönzött táncházat is szer-
veztek vendégeiknek, ahol nép-
tánc és népdal tanulás volt a kö-
zös program. Este a vacsora után 
pedig a várban folytatódott a ba-
rátkozás a földvári gimisekkel, 

főleg angol nyelven. Sergio jelez-
te, hogy nem ez az utolsó földvári 
útja. Zenekarával szeretne ismét 
fellépni valamelyik jeles földvári 
rendezvényen. Jövő évben a vá-
lasztásokon ismét indul a polgár-
mesteri címért. Amennyiben si-
kerrel jár, ígéri, hogy feleleveníti 
a két város közti kapcsolatokat. «

Olasz diákok vendégeskedtek
városunkban

Április 27-én nyílt meg a Fafaragó 
Galériában Nemes Ferenc faragó, 
népi iparművész és lánya, Nemes 
Gabriella szőtteseinek kiállítása. 
Mindketten a Fejér Megyei Népmű-
vészeti Egyesület tagjai. A megnyi-
tóra az egyesület népes delegációja 
kísérte el a két alkotót. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Pataki Dezső, a művelődési ház 
igazgatója köszöntötte a résztvevő-
ket, majd megnyitó beszédében 
Kovács György, a Fejér Megyei 
Művelődési Központ címzetes 
igazgatója ismertette a kiállítók 
életútját és munkásságát. A meg-
nyitó programban Viasz Zoltán, az 
egyesület elnöke maga által készí-
tett furulyákon magyar népdalokat 
adott elő, Fafka Júlia pedig énekelt.  
Nemes Ferenc kézügyessége, tehet-
sége már ifjú korától adott volt, 
hangzott el a megnyitó beszédben. 
Szabadidejében kezdett el faragni, 
majd a tevékenység lassan szenve-
délyévé vált. Alkotásai igen sokol-
dalúak. Találni köztük használati 
tárgyakat, játékokat, bútorokat, de 
elmondása szerint szobrokat, port-
rékat, arcokat készít a legszíveseb-
ben. Több szobra áll hazai városok, 

falvak közterein. Gyakran a fa for-
mája, alakja adja az ötletet munkái-
hoz, például emberi mozdulatok 
ábrázolásához. Számos elismerés-
ben, kitüntetésben részesült. Évti-
zedek óta aktív közreműködője al-
kotó táboroknak, szakköröket, fog-
lalkozásokat vezet főleg fiatalok 
számára itthon és külföldön. A 
munka mellett ideje nagy részét 
ezek a tevékenységek töltik ki. 
Fontosnak tartja a tudás, a tapaszta-
lat átadását. Ma is vannak tehetsé-
ges fiatalok tapasztalatai szerint, 
főleg a kisebb falvakban. Ám mo-
dern világunkban kevesen szánják 
rá magukat a faragásra. Ezért fon-
tosnak tartja a biztatást, a tehetsé-
gek felkutatását és képzését. 

Lánya, Nemes Gabriella szö-
vött munkáit is láthatjuk a kiállí-
táson. Nem titkolja, édesapja si-
kerei is inspirálták, hogy művészi 
szinten foglalkozzon a szövéssel. 
Alkotásaiban a hagyományos né-
pi motívumok mellett modern 
formációk is megjelennek, példá-
ul napjaink divatirányzatainak 
jellemzői. Édesapjához hasonlóan 
ő is igyekszik tudását, tehetségét 
átadni. Óvónőként szakkört vezet 
a gyerekeknek. «

Fafaragó és szőttes kiállítás nyílt a 
galériában

Sokféle irodalmi mű elhangzott már 
a dunaföldvári Rátkay László Irodal-
mi Kávéházban működése két évtize-
de alatt, de slam poetry – alkotást 
most hallottak először a résztvevők. 
A meghívott vendég, Simon Márton 
költő, műfordító ugyanis slammer is. 
Egyébként a József Attila Kör tagja, 
országos slamversenyek többszörös 
dobogós helyezettje. Az est másik 
különlegessége az volt, hogy a kétkö-
tetes fi atal alkotót édesapja, Simon 
István, dunaföldvári nyugalmazott 
református lelkész faggatta. Így ér-
dekes, őszinte és meghitt beszélge-
tés tanúi lehettünk. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Ha leltárt készítünk az alig har-
mincnégy éves Simon Márton al-
kotói pályájáról, a következők ke-
rülnek a listára: két kötet, ősszel 
jelenik meg a harmadik, öt angol 
nyelvű regény fordítása és húsz 
versé japánból. Évi hetven–nyolc-
van slam-fellépés, harminc slam-
szöveg fejből tudása. Most dolgo-
zik a Pulitzer-díjas írónő, Jennifer 
Egan Manhattan Beach című re-
génye magyarításán, a Las Veg-
as-i egyetem egyik oktatója pedig 

éppen most fordítja Simon Már-
ton verseit. 

Simon Márton – vallomása sze-
rint – a pápai gimnázium magas, 
hosszú hajú, az utolsó padban ülő 
fura figurájaként a versírásban ta-
lálta meg kívülállása értelmét. Az 
egyetemen az elsőként választott 
esztétika-kommunikáció tanul-
mányai során úgy érezte, nincs a 
helyén. Végül japán szakon diplo-
mázott.

Verset azért írok, mert hozzá-
tartozik az életemhez – mondja. 
Az eddig megjelent két kötetében 
nagyon különböző költői stílus 
fogadja az olvasót. A 2010-ben 
megjelent Dalok a magasföld-
szintről próza- avagy szabadver-
sei élményalapúnak hatnak. 
Mélyről jövő érzésekről szólnak: 
kapcsolatokról, szerelemről és 
veszteségekről, magányról és 
gyászról. De mint a versek szüle-
tését firtató kérdésre Simon Már-
ton válaszolta: ezek évezredes to-
poszok is. Ha őszinte is az érzés, 
a vers még lehet pocsék. Én a 
mondatokért felelek, alanyban-ál-
lítmányban gondolkodom. A 
nyelvhez való viszonyról 

„Játszom ugyan,
de ti azért vegyetek komolyan” 
Simon Márton költő-slammer Dunaföldváron

►
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szólva a dilemmát is megfo-
galmazza: a használt nyelv az 
időnek ebben a szeletében létezik, 
változása természetes folyamat. 
Egy rétege elévül, meghalad min-
ket. S ezért fontos a mondatokat a 
legtisztábbra csiszolni. 

A költő Polaroidok című máso-
dik kötete mintha e csiszolásnak 
az eredménye lenne. Ez a 
2013-ban megjelent kis könyv, 
amely a következő év elején a ki-
adó összesített eladási listáját ve-
zette, egészen más alkotót mutat. 

Bár a japán haiku hatását sugallja 
a mottó, de mint megtudjuk, hai-
ku a japán nyelven kívül nem mű-
ködik. A széttördelt, számozott 
sorokat, rövid szövegeket tartal-
mazó kötet szerkesztési logikája, 
sűrűsége jól megdolgoztatja az 
olvasót, de a versek szuggesztivi-
tása, tömörsége, vizualitása és 
gondolatisága élménnyé is teszi a 
találkozást. „Nem vers, / csak ta-
nítom beszélni a / szorongásai-
mat” – rögzül bennünk az egyik. 

Simon Márton harmadik meg-
jelenési formája az úgynevezett 
performatív költészet, amelyet 
magyar kifejezés hiányában csak 
slamnek neveznek. Szóbeli kife-
jezésmód ez, amelynek darabjai 
– ízlése szerint – nem kerülhet-
nek egy kötetbe a versnek neve-

zett alkotásokkal. A slam nagy 
érdeklődést váltott ki a jelenlé-
vőkből, akik megérezhették azt 
is, hogy Simon Márton milyen 
másként szólal meg. „Mert én a 
slam vagyok, a szájalás hagyo-
mánya, ugyanis a rap-képtelen 
költő, mint a röpképtelen költöző 
madár, olyan. És csak játszom 
ugyan, de ti azért vegyetek ko-
molyan.” 

Az alkotó hiszi, hogy a világ 
nem fekete–fehér, az éremnek 
több oldala van, s így a szöveg is 
mindig többdimenziójú. De min-
denben munka van, rengeteg 
munka. Mert költőnek lenni élet-
hosszig tartó tanulás. «

(A Dunaújváros Hírlap 2018. 
április 9-án megjelent írása nyo-
mán)

Ez évben technikai okok miatt a fo-
cipályán rendezték meg a Majálist. 
A nap legrangosabb eseménye este 
a Karthago együttes koncertje volt. 
Hat óra után érzékelhetően nőtt a 
majálisozó tömeg száma a sportpá-
lyán. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Arányaiban azért magasabb 
volt az ötvenes, hatvanas korosz-
tály létszáma, nem véletlen, hi-
szen a nyolcvanas évek legendás 
rock csapata a lépett fel a színpa-
don. Pocakosodó, őszülő hajú 
hajdani rockerek köszöntötték, 
üdvözölték egymást, akik a szom-
szédos településekről is nagy 
számban érkeztek. Emlékszel? – 
általában ez volt a leggyakoribb 
kérdés a találkozás első pillanata-
iban, és zúdultak egymásra a har-
minc, negyven évvel ezelőtti kö-
zös emlékek a nagy bulikról, nya-
rakról, koncertekről. 

Szigeti Ferenc, a zenekar veze-
tője és gitárosa nyilatkozatában 
kiemelte, hogy a csapat jelenleg 
is aktív, nem akar csak a múltjá-
ból élni. Tavasszal stúdió munká-
ra vonultak, a nyár a koncertsoro-
zat időszaka lesz, majd ősztől is-
mét a stúdió lesz az otthonuk. A 
szorgos munka háttere, hogy 

2019-ben lesz negyven éves a ze-
nekar, ezt akarják megünnepelni 
egy vadonatúj nagylemezzel és 
jövő tavasszal egy Aréna-beli 
monstre koncerttel. 

A Karthago egyike azon hazai 
rock bandáknak, akik nemzetközi 
szinten is nevet szereztek maguk-
nak. 1983-ban Ausztriában egy 
nemzetközi angol nyelvű rock 
fesztiválon egyedüli kelet-euró-
pai fellépőkként első díjat nyer-
tek Requiem című dalukkal, 
mely, ha nem is lett világsláger, 
főleg német nyelvterületen igen 
ismertté vált. Napjainkban nem-
zetközi szinten is kevés az a for-
máció, amelyik négy évtizeden át 
aktív, koncertezik, új dalokat ad 
ki. Ami világviszonylatban is rit-
kaság, hogy az alapítás éve, 1979 
óta ugyanabban a felállásban lép-
nek színpadra, nem voltak sze-
mélycserék. A zenekar vezetője 
szerint ez annak is betudható, 
hogy a magánéletben is baráti 
kört alkotnak. Ismerik egymás 
gondját, baját, családi körét, sok 
időt töltenek a zenélésen kívül is 
egymással, s ez nagy lelki erőt ad 
a folytatáshoz, a folyamatos meg-
újuláshoz. Ha vannak viták, azok 
szakmai jellegűek, és céljuk a to-
vábbi közös siker. A négy évti-

A rock majális kiemelkedő
produkciója a Karthago koncert volt

zedbe belefért az is, hogy a zene-
kar egyes tagjai időlegesen önál-
lósodtak, más utakon jártak, de a 

közös cél továbbra is az első 
szempont, sokáig halljuk még az 
elefántdübörgést.  «

Innen és túl
(„Tiszán innen, Dunán túl”)

 » SIMON ISTVÁN

Miként a folyó két part között 
folyik, életünk is az innen és túl 
feszültségében telik. Az innen azt 
jelenti, hogy még nem értünk cél-
ba, hogy még úton vagyunk. 
Amikor megszülettünk, még 
mindenen innen voltunk, aztán 
elkezdődött a keresés, a másik, a 
túlsó part feltérképezése. Azzal, 
hogy járni, beszélni tanultunk, 
eszmélkedtünk, elindultunk, 
hogy eljussunk oda, ahol célt és 
értelmet találunk az életünknek. 
Az emberlét örökös zarándoklat, 
az innen és túl közötti szüntelen 

vándorlás. Amikor elérünk vala-
mit, eljutunk valahová, megpihe-
nünk, aztán továbbmegyünk. 
„Túl vagyunk rajta.” – szoktuk 
mondani egy vizsga, bármilyen 
más erőpróba, netán valami sors-
fordító vállalkozás után. Sokszor 
a túlélésért folyik a harc, egy–
egy megoldhatatlannak tűnő 
helyzetben a megoldásáért, a 
mélységből való kilábalásért. 
Reggel amikor fölkelünk, még 
innen vagyunk, de estére a nap 
minden ügyes-bajos dolgán túlju-
tunk és alaposan elfáradunk. Az 
idősek már elmondhatják, hogy 
„Túl vagyunk az innenen, lassan 
majd elmegyünk, a túlsó partra 
átkelünk.” Azonban amíg innen 
vagyunk, félünk az átkelés- ►

►
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 » L. MÉSZÁROS IRMA

Mi lenne aktuálisabb kérdés a 
költészet napja kapcsán, hogy mire 
való és mi a költészet? Az, „Mi a 
tűzhely rideg háznak, / Mi a fészek 
kis madárnak, / Mi a harmat szom-
ju gyepre, / Mi a balzsam égő sebre, 
/ Mi a lámpa sötét éjben” – idézte 
Arany sorait a helyi gimnazisták-
nak tartott előadása kezdetekor dr. 
Reisinger János irodalomtörténész. 
A vers vigasztaló, amelyre minden-
kinek szüksége van. 

A vers az, amit mondani kell – 
tudjuk Kányáditól. Nem elég elol-
vasni. Igazi mélységét a többszöri 
hangos elmondáskor érezzük és 
értjük meg – mondta az előadó is. 
A dunaföldvári Magyar László 
Gimnáziumba jó másfél évtizede 
visszajáró Reisinger János a poé-
zis és a költészet szó eredetéből 
kiindulva, nyelvtörténeti utalások-
kal világította meg a magyar nyel-
vű költészet különlegességét. Köl-
tészeti nagyhatalom-létünket azzal 
igazolta, hogy legalább húsz olyan 
nagyságú költőnk van Balassitól 
Pilinszkyig, akinek sorait hallgat-
va egy művelt külföldinek eláll a 
lélegzete, még akkor is, ha a fordí-
tás a kör négyszögesítése. A Vén 
cigányt tizenhat francia költő for-
dította le, a kínai gimnáziumokban 
tizenhét Petőfi-verset kell tudni. A 

magyar költészet különlegessége 
összefügg nyelvünk sajátosságá-
val. Ezért a magyar költő – mint 
mondta – öt manuálon játszik. Te-
hát ötféle verselési rendszerben, 
ritmusban szólnak a verseink. S 
erre más nyelv nemigen képes. A 
magyar nyelv szavainak első szó-
tagján lévő nyomatékra épülő 
ütemhangsúlyos verselésen kívül, 
szépen szólnak a klasszikus és 
nyugat-európai időmértékes verse-
lésben született alkotások, de szi-
multán ritmusú költemények és 
szabadversek is gazdagítják a ma-
gyar költészetet.

Érdekes volt az a fejtegetés, 
hogy költőink milyen magyar 
verseket minősítenek legszebb-
nek. Szó volt a kisversekről, ame-
lyekben pár sorban benne van a 
világ. Példaként többek között 
Pilinszky, József Attila, Weöres 
Sándor költeményeit hozta az 
előadó. Az a hite is sugárzott, 
hogy a vers jobbá teszi az embert. 
Előadása közben sorjáztak a ver-
sek, verssorok, nyomatékosításul 
meg–megismételve, hátha meg-
jegyzik hallgatói. Igyekezett a rit-
mus kiemelésével, a költemények 
gondolatiságával meggyőzni a di-
ákokat, hogy verset mondani jó. A 
háború előtt egy magyar diák még 
száz verset tudott kívülről. A mai 
magyartanításból csaknem eltűn-

tek a memoriterek – jegyezte meg 
Reisinger János, aki azért járja az 
iskolákat, hogy megszerettesse a 
kisverseket és a költészetet. 

A Magyar László Gimnázium-
mal közösen egy háromszáz rö-
vidverset tartalmazó kötet megje-
lentetésén s ehhez kapcsolódó 
Kárpát-medencei versmondó ver-
seny meghirdetésén munkálko-
dik. A tervezett pályázat a duna-
földvári középiskola névadójá-
nak, az Afrika-kutató Magyar 
Lászlónak a 200. születésnapjá-
hoz kapcsolódik majd. 

Miért rendkívüli a magyar köl-
tészet? Mert – Jókai szerint – ver-
seket költeni a magyar embernek 
annyi, mint a hegedűművésznek 
egy Stradivarin játszani. 

S hogy lapunk olvasói se ma-
radjanak rövidvers nélkül, álljon 

itt példaként a József Attila-töre-
dékek között talált kisvers: „Vala-
mikor volt a tett, / abból lett a 
gyűlölet, / ebből pedig szeretet / s 
a világnak vége lett.” «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
április 18-i írása nyomán) 
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től, félünk az élettől, s még in-
kább a haláltól. Olyan ez, mint a 
vizsgadrukk, amely megbénítja, 
elnémítja még a jól felkészült di-
ákot is. Amíg innen vagyunk, 
szorongunk, félünk a túlsó part-
tól s az oda vezető úttól. „Az el-
múlástól tetten érten” botlado-
zunk az innenső parton, miköz-
ben félve tekintgetünk a túlsó 
félre. „A semmi ágán ül szí-
vünk”, s vacogva gondolunk a 
ránk leselkedő „néma csendre”, a 
halálra. Az elveszéstől való páni 
félelem a bőrünk alá bújik és 
megbénít bennünket, mint a vizs-
gázó diákot. Innentől kezdve job-
ban féltjük magunkat mindennél 
és mindenkinél. Elesettségünk-

ben mi is olyanok vagyunk, mint 
az emmausi tanítványok, nem 
vesszük észre, hogy nem va-
gyunk egyedül, hogy mellénk 
szegődött Valaki az úton. Csak 
akkor tudunk túljutni a félelme-
inken, ha fölismerjük, hogy az 
útitársunkban a Túlnanival talál-
koztunk. A Húsvét az innenivel 
és a túlnanival való találkozás 
különös eseménye, mivel a föltá-
madt Krisztus egyszerre jelenti 
mindkettőt számunkra. Jézus a 
síron innen és a síron túl is talál-
kozik tanítványaival, s ezzel azt 
üzeni, hogy van másik part, s van 
híd, átjárás az immanens és a 
transzcendens között. Az innen 
és a túl immár nem két külön vi-

lág, amit szakadék választ el egy-
mástól, mert Benne e kettő eggyé 
olvad össze. Általa nekünk is 
szabad utunk van az atyai házba, 
miként a tékozló fiúnak, s már jó 
előre megízlelhetjük a feltáma-
dás jó ízét, éltető erejét. Csupán 
arra van szükségünk, hogy még a 
síron innen találkozzunk a síron 
túli Jézussal, a Föltámadottal és 
merítsünk az Ő Isten adta kincse-
iből. Amikor Húsvét után meglá-
togatja rejtőzködő tanítványait, 
így köszönti őket: „Békesség 
néktek”. A sálom (béke) azt a 
lüktető teljességet jelenti, mely-
ben az élet él és élni akar. Élni és 
nem félni, sőt szeretni, mert enél-
kül nincs igazi élet és nincs gyó-

gyulás. Jézus megmutatja a sebe-
it, amelyek immár begyógyultak, 
mert az ir-galmas szeretet a sebe-
inkre gyógyírt tehet, s az irga-
lommal átitatott szív tud csak 
gyógyulni. „Tedd a szívemre Ke-
zed, hogy behegedjenek rajta a 
töménytelen sebek” – írja Zelk 
Zoltán egyik imádságos versé-
ben. Isten békessége minden ér-
telmet felülír, felülhalad, ily mó-
don megmagyarázhatatlan, de Jé-
zus Krisztusban mégis tetten ér-
hető. Az Ő békéje teremt ben-
nünk is békességet, kard helyett 
kelyhet adva a kezünkbe, az utol-
só vacsora kelyhét, hogy a harcot 
békévé oldja bennünk a fájdal-
mas emlékezés. «

Vers az, amit mondani kell
Reisinger János előadása Dunaföldváron

Reisinger János
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Az Evangélikus Egyházközség és a 
Sudridom Hagyományőrző Egyesü-
let szervezésében Győrfi  Károly 
tartott előadást az evangélikus 
templomban. Lebilincselő, mélyen 
elgondolkodtató és nagyon aktuá-
lis téma volt.

 » MAGYARI ÁKOS

Az előadás címe egyben Győrfi 
Károly legújabb könyvének címe 
is. A keresztény értékrendi válsá-
got az jellemzi, hogy a három leg-
fontosabb alapértéket tagadjuk 
meg, az Istenbe való hitet, a hazát 
(nemzetet), helyette a nemzetisé-
get kántáljuk és tagadjuk a csalá-
dot a társadalmunk legfontosabb 
alappillérét.

Ez a válság már régebben el-
kezdődött, de az utóbbi tíz év-
ben mélyült el igazán. Több 
mint 60 évvel ezelőtt az Európai 
Unió egyik alapító atyja, Robert 

Schumann mondta: „Európa 
vagy keresztény lesz, vagy nem 
lesz.” Ő a keresztény értékrend 
megőrzését tartotta alapvető 
fontosságúnak. Ettől a nézettől a 
jelen Európa nagy sebességgel 
és egyre nagyobb mértékben tá-
volodik.

A mélyülő értékrendi válság 
teszi lehetővé a kontinens súly-
ponti vezetőinek hathatós köz-
reműködésével, hogy történel-
mileg rövid idő alatt – ameny-
nyiben a közép-kelet európai 
országok, benne Magyarország 
is, kitartanak a keresztény érté-
kek, a hagyományos kultúra 
megőrzése mellett – Európa 
kettészakad.

Győrfi Károly legújabb könyvé-
ben részletesen foglalkozik a té-
mával, számokkal, kimutatásokkal 
támasztja alá nézetét bárki számá-
ra érthető, köznapi nyelven. «

OKJ-s tanfolyam indul
Dunaújvárosban és Pakson

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését várjuk!
06–30–948–26–46

www.vokk.hu
Engedélyszám:

E–000160/2014/A001

A Mennyek Kapuja programsorozat

Emberi közösségek
Európa értékrendi válsága, úton a vég felé
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 » L. MÉSZÁROS IRMA

Idén lenne kilencvenéves Csőgl 
János, Dunaföldvár egykori ró-
mai katolikus plébánosa, aki az 
1957/58-as tanévben teológiai ta-
nár volt Győrben, utána segédlel-
kész Tevelen, majd 1959-ben ne-
vezte ki dr. Cserháti József püs-
pök településünk belvárosi plébá-
niájára káplánnak, 1976-tól pedig 
a Barátok temploma homok-kül-
városi plébánosának. Mindig úgy 
jöttem el a szentmiséről, hogy ha-
zavittem magammal valamit, s 
utána sokáig gondolkodtam rajta 
– mondta egyik ismerősöm. 

Csőgl János 1928. május 9-én 
született. 1951-ben szentelték pap-
pá. 1980-tól püspöki tanácsos, 
1989-ben tiszteletbeli kanonok cí-
met kapott. Teológiai doktori cí-

met is szerzett. Tudós ember volt, 
jelentős teológiai és irodalmi mun-
kái egyaránt születtek. 1970-től 
1992-ig 15 munkáját adták ki, töb-
bek között Ausztriában is – olvas-
hatjuk a Földvári tabló című kötet-
ben. Az 1981-ben megjelent Tedd 
magad igaz emberré című könyvét 
a Vatikáni Rádió kritikusa is pozi-
tívan értékelte. Nemcsak a keresz-
tény élet friss, életközeli lelkisé-
gét, józan kiegyensúlyozottságát 
és mélyre világító megalapozottsá-
gát emelték ki, hanem a széleskörű 
irodalmi idézet-kincsesbányát, 
amelyet Csőgl János a kötetbe 
szervesen beépített. „A legmele-
gebben ajánlhatjuk ezt a munkát 
mindenkinek: papoknak és világi-
aknak egyaránt” – hangzott el.  
Jellemző volt János atya emberi 
nyitottságára, hogy a Házassági 

ABC (Templomi esküvőre készü-
lőknek) című könyvének 1991-es 
megjelenése előtt dunaföldvári 
végzős gimnazistákon is „tesztel-
te” néhány osztályfőnöki órán. S 
nem hátrált meg a házassági témát 
vagy a cölibátust is érintő kényes 
kérdések elől sem. Neve megőrző-
dött Mándy Iván Szerafin néni 
című novellájában is. A kereszte-
lésről szóló beszélgetésben szere-
pel az alábbi mondat: „Ó, majd 
meglátod, hogy milyen más lesz! 
Maga Csőgli János végzi a szer-
tartást, a plébános.” Csőgl János 
könyveit sok földvári őrzi, idézetei 
a világhálóra és a digitális könyv-
tárba is felkerültek. Gondolatai, 
bölcsességei a lelkekben megma-
radtak, tán tovább is adományo-
zódtak. János atya a Fehérvári ut-
cai temetőben nyugszik. 

1996-ban bekövetkezett halála 
után nagyon hiányzott alakja 
nemcsak a hívők közösségének, 

de a belvárosi utcák lakóinak is, 
hiszen alakja hozzátartozott a 
mindennapokhoz. Délidőben 
zsebrádióval a kezében sétált le a 
Duna-partra, de ha találkozott va-
lakivel, volt néhány kedves vagy 
tréfás szava mindenkihez. Pap és 
ember volt, akitől sokan tanulhat-
tuk, hogyan tehetjük magunkat 
igaz emberré. «

Csőgl Jánosra emlékezünk

Bátaszéki vendégjátéka alkalmával 
vesztette el tavaszi veretlenségi so-
rozatát megyei első osztályú csapa-
tunk. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A meccs előjelei kedvezőtle-
nek voltak, több alapember sé-
rülés miatt nem léphetett pályá-
ra, például Fröhlich, Kőkúti. A 
tartalék csapatból kellett fel-
hozni játékosokat. Az első féli-
dő derekán mi szereztük meg a 
vezetést, de a félidő hajrájában 
a házigazdák egyenlítettek. A 
második játékrészt mi kezdtük 
jobban, újabb gólt szereztünk, 
de a hajrát sajnos nem bírtuk. 
Kapkodó, ideges játékunkkal 
próbáltuk az eredményt tartani, 
de nem sikerült. A Bátaszék 
másodszor is fordítani tudott, 
3:2-es vereséget szenvedtünk. 
Véget ért tavaszi győzelmi so-
rozatunk. 

A Kakasd ellen itthon a folyta-
tásban magabiztos győzelmet 
arattunk. Ellenfelünkről gyorsan 
kiderült, hogy vannak gyenge 
pontjai. Támadásaik sem voltak 

igazán veszélyesek. Előre vágott 
labdákkal próbálkoztak, melye-
ket védelmünk hárítani tudott.  
Az első félidőben 3:0-s vezetés-
hez jutottunk. A második félidő-
ben kaptunk egy gólt, de a mér-
kőzés vége felé az ellenfél öngól-
jával tudtuk növelni előnyünket. 
4:1-es győzelmet arattuk. Kiss 
Patrik kettő, Horváth egy gólt 
szerzett. Csapatunk jelenleg az 
ötödik helyen áll. A dobogós he-
lyezés elérésére van még mate-
matikai esély. 

Remekül szerepel tartalékcsa-
patunk a megyei harmadosztály-
ban. A tavasz során még nem 
vesztett pontot sem. Győzelmei 
általában nagy gólarányúak. Né-
metkéren rossz minőségű pályán, 
kemény ellenféllel szemben sike-
rült győzni 4:0-ra, majd idehaza 
Pálfát győzték le a földvári fiúk 
7:0-ra. Tartjuk második helyünket 
a tabellán Tolna előtt, akik öt 
ponttal vezetnek. Jól szervezett 
csapatuk valószínű megnyeri a 
bajnokságot. Most érezzük kárát 
az ősszel elveszített bajnoki pon-
toknak. «

A feeder technikára alapuló hor-
gászattal kezdődött a Dunaföldvá-
ri Sporthorgász Egyesület évi ver-
senyszezonja április 8-án. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A feeder horgászat az utóbbi 
évtizedekben lett népszerű ha-
zánkban. Fenekező horgászatnak 
is nevezik. Úszó, kapásjelző nél-
kül csak a bot rezgése alapján ér-
zékelhető a fogás. Nagy koncent-
rációt, jó reflexeket igényel ez a 
fajta halfogás, ennek következté-
ben a fogási átlagok is szerények. 
A kiírás szerint két bottal, két ho-
roggal álltak rajthoz a verseny-
zők, összesen huszonheten. Ke-
vés hal került horogra, még a ko-
rábbi évek átlagához viszonyítva 
is. A versenybírák tizenhat fogást 
regisztráltak. A győztes a duna-
egyházi horgász, Alföldi Attila 
lett 2450 grammal, csak tíz gram-
mal előzve meg Mészáros Attilát. 
Harmadik helyen Bálint Gábor 
végzett. A helyezettek 20, 15 és 
10 ezer forintos vásárlási utal-
ványt vehettek át, melyet a helyi 
horgászboltban válthattak be. 

Alföldi Attila rendszeres 
résztvevője a versenyeknek. 

Többször ért el már helyezése-
ket, első helyezést is nyert. Az 
időjárás szerinte kedvező volt, a 
napos, száraz, csendes idő ideá-
lisnak nevezhető. A vízhőmér-
séklet még alacsony volt. Talán 
ennek is köszönhető az alacsony 
fogási arány. Attila két kifogott 
hallal nyert. Tudta, hogy a fee-
der horgászat kevés eredmény-
nyel jár, de szerinte érdekes és 
izgalmas, hiszen a horgász éber-
sége a meghatározó. Örül a si-
kernek, de azért nagyobb zsák-
mányra számított. 

Zárásként ezúttal sem maradt 
el a közös ebéd, melyet ezúttal 
ismét Nagy Gábor készített. A 
következő megmérettetésre áp-
rilis 30-án kerül sor. A békés 
halfogó versenyre nagy az ér-
deklődés, harminc fölötti részt-
vevőre számítanak a rendezők.«

Kevés hal akadt horogra a versenyen Bátaszéken botlott a DFC
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Programjainkra a bérletek 
és a jegyek – beleértve a Du-
naföldvári Vár belépőit is – 
online megvásárolhatók a 
www.dunafoldvar-muvhaz.hu 
oldalon kezelési költség nél-
kül.
Május 15. kedd 9:45, 14:00
A Katáng együttes gyereknapi 
koncertje
a Várudvaron óvodásoknak, 
kisiskolásoknak. 500 Ft
Május 16. szerda 12:00
MÚZEUMI VILÁGNAP
Carmina Danubiana régizene 
együttes koncertje gimnazisták-
nak és felső tagozatosoknak
/török kor, Mátyás király kora/
A belépés díjtalan!
Május 24. csütörtök 10:00
VÉRADÁS
Május 26–27.
GYEREKNAPI CSALÁDI 
HÉTVÉGE A DUNAFÖLD-
VÁRI VÁRBAN
kézművesek, íjászat, játszóház, 
ügyességi játékok, pince mozi
Mesterség bemutató, Hőspróba, 
csúszda, ugráló vár
Május 26. szombat, 16:30
Holló együttes családi koncertje
Május 27. vasárnap 10:00 
Süni zene Cseke Klárival
A programok megváltott ked-
vezményes – 500 Ft/fő – múze-
um belépővel látogathatók!

Június 23–24.
SZENT IVÁN NAPI
CSALÁDI HÉTVÉGE
A DUNAFÖLDVÁRI VÁRBAN
Mindkét nap: kézművesek, íjá-
szat, játszóház, ügyességi játé-
kok, pince mozi, Hőspróba, 
mesterség bemutató
Június 23. szombat 17 órától
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 24. vasárnap 20:00
MARGARET ISLAND koncert
Kedvezményes jegyár május 
31-ig: 3.000 Ft
Jegyár június 1-től: 3.500 Ft
A programok (kivétel Margaret 
Island koncert) kedvezményes 
– 500 Ft/fő – múzeumi belépő-
vel látogathatók
Június 30–július 20.
FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK 
színház, zene és tánc a Dunaföld-
vári Vár szabadtéri színpadán
Július 9–13. 
TÖRI TÁBOR A VÁRBAN
Téma: szentjeink (Szent István, 
Szent László, Szent Margit, 
Kapisztrán szent János és kora)
Táborvezetők: Fafkáné Simon Ildi-
kó, Szabó Ágnes, Holmi Melinda
A táborba általános iskolás gye-
rekek jelentkezhetnek (1. osz-
tály elvégzése után)
Jelentkezési határidő: június 15.
Részvételi díj ebéddel, belépők-
kel: 8.000 Ft

Művelődési központ
Nyári programok

Március 31-én a kiváló labdarúgó 
születésnapjára emlékeztek váro-
sunkban, aki évtizedeken át sok 
szállal kötődött városunkhoz. A sze-
merkélő esőben a Holler UFC labda-
rúgói, helyi sportbarátok, a közélet 
aktív résztvevői jelentek meg az 
emléktábla előtti koszorúzási ün-
nepségen. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az ünnepi beszéd Puskás Öcsi 
életútjának városunkhoz kötődő 
eseményeit elevenítette fel, me-
lyek már az 50-es években meg-
kezdődtek. Feleségének, Erzsébet 
asszonynak a rokonságát látogat-
ták rendszeresen hétvégeken, ün-
nepeken. Ez alkalmakkor került 
kapcsolatba Puskás a helyi focis-
tákkal, akik kortársai voltak. 
Gyakran kijárt edzéseikre, me-
lyek után nem maradhattak el a 
közös vacsorák, beszélgetések. 
Barátságok, ismeretségek kötőd-
tek. Pesti srácként számára Duna-
földvár jelentette a vidék Magyar-
országát, szeretett ide járni. Egy 
alkalommal lehozta barátságos 
meccset játszani klubját, az akkor 
világhírű budapesti Honvédot. 
Puskás mellett igazi világsztárok, 
Hidegkúti, Bozsik léptek pályára. 

Öcsi egy félidőt a földvári csapat-
ban, egyet klubjában játszott. 
Sporttörténeti eseménye volt vá-
rosunknak ez a nap. 

Az emigráció évei után hazatér-
ve feleségével első útjuk Duna-
földvárra vezetett, mivel nem volt 
hol lakniuk. 1983 nyarán a Béke 
téri társasházban laktak majd két 
hónapig. A régi barátságok újra 
életre keltek, újak szövődtek. 
Közvetlensége legendává vált vá-
rosunkban. Délutánonként az 
Édesség presszó teraszán idősek, 
fiatalok által körül ülve mesélt él-
ményeiről a magyar világsztár. 
Egy alkalommal kilátogatott a he-
lyi focicsapat bajnoki meccsére, 
és kezet fogott kezdés előtt a két 
csapat tagjaival, életre szóló él-
ményt szerezve a focistáknak. A 
kilencvenes években is többször 
visszatért rokon- és barátlátoga-
tásra városunkba. Betegsége el-
uralkodásával később elmaradtak 
a földvári utak. Horváth Zsolt 
polgármester beszédében elsősor-
ban a jelenlévő fiatalokhoz szólt, 
mintegy példaként állítva eléjük 
Puskás életútját, aki a legnehe-
zebb élethelyzetekben is képes 
volt erőt venni magán, újra kezde-
ni a megtört pályafutást. «

Június 30. szombat 21.00
(esőnap július 1. vasárnap)
FÖLDVÁRI LAKODALOM
táncjáték
Ördögszekér Néptáncegyüttes
Július 8. vasárnap 21.00 
(esőnap július 9. hétfő)
Dés László –
Geszti Péter –
Grecsó Krisztián 
A PÁL UTCAI FIÚK
zenés játék 
Molnár Ferenc azonos című re-
génye nyomán
Pannon Várszínház

Július 15. vasárnap 21.00
(esőnap július 16. hétfő)
BUDAPEST KLEZMER 
BAND koncert
Feat. Bíró Eszter
Július 20. péntek 20.00
(esőnap július 23. hétfő!)
Stephen Sachs
VALÓDI HAMISÍTVÁNY
vígjáték
Szereplők: Hernádi Judit, Kern 
András, Orlai Produkció
Jegyár előadásonként: 3.500Ft 
és 3.900 Ft. Bérlet a négy előa-
dásra: 12.500 Ft és 14.000 Ft

Földvári Nyári Esték 
Június 30–július 20., Dunaföldvári VárMindkét nap: kézművesek, íjá-

szat, játszóház, ügyességi játé-
kok, pince mozi, Hőspróba, 
mesterség bemutató
Június 23. szombat Múzeumok 
Éjszakája
17.00 a Hahó együttes családi 
koncertje
18.00 „Magas tűzön” Kiss Éva 
/1952–2017/ keramikus mű-
vész kiállításának megnyitója
19.00 Tájház program, tárlatve-
zetések
20.30 a Jazz Steps Band kon-
certje
Minőség, Lendület, Humor, 
jósda, fényfestés, bátorságpró-

ba a vártoronyban, borpavilon 
és kemencés lángos
A programok kedvezményes – 
500 Ft/fő – múzeumi belépővel 
látogathatók
Június 24. vasárnap 20:00
MARGARET ISLAND
koncert
Kedvezményes jegyár május 
31-ig: 3.000 Ft. Jegyár június 
1-től: 3.500 Ft
Programjainkra a bérletek és 
a jegyek – beleértve a Duna-
földvári Vár belépőit is – on-
line megvásárolhatók a www.
dunafoldvar-muvhaz.hu olda-
lon kezelési költség nélkül.

Szent Iván napi családi hétvége 
Június 23–24., Dunaföldvári Vár

Puskás Ferenc emléke tovább él 
városunkban
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„…Hát dícsértessél s hirdettessél,
minden korokon át szeressél,
s nehogy bárkiben alább essél
mindig, mindenütt megméressél!”
(József Attila)
(Az idézetet Ars Poetica gyanánt Cyránski 
Mária a magának készített, József Attila táb-
lára választotta. A tábla ma a Dunaújvárosi 
Könyvtárat díszíti.)

É v f o l y a m á b a n , 
1959-ben elsőként vet-
ték fel a Képzőművé-
szeti Főiskolára. Bár a 
cérnavékony lányt taná-
rai le akarták beszélni a 
nehéz szobrász pályá-
ról, az idők folyamán 
hozzá-erősödött, a férfiak uralta szakmában 
megállta helyét.

 Már főiskolai éveiben megmutatkozik kü-
lönös érdeklődése az emberi alak iránt. A fi-
guratív tanulmányban nem csupán a később 
elfelejtendőt látja, a formai rutin megszerzé-
sét, hanem lelki tréninget, a modelljeivel va-
ló elmélyült megértésre. Rendkívüli karak-
terérzéke volt. Diplomázása után, férjével, 
ifj. Koffán Károllyal, és kétesztendős kislá-

nyával, Eszterrel Dunaújvárosban tele-
pedtek le. A város művészeti életének 
kialakításában úttörő szerepet vál-
lal, az utánpótlás-, a szabadisko-
lai művésznevelésben, a városi 
szintű a „Munkácsy Mihály” 
képzőművészeti kör vezetésé-
vel. A város első aktszobra, 
mely egyúttal a város első nem 
politikai propaganda célú köz-
téri alkotása a „Hajnal” című 
diplomamunkája. Az általában 
vett emberi méltóság megfogal-
mazása. 

A művészeti élet kibontakozá-
sáért, közönséggel való rendsze-
res kapcsolat kialakításáért 
1966-ban férjével létre hozták a má-
ra már 52-ik évébe lépett Dunaújvá-
rosi Tárlat sorozatot. A kezdeti hét 
résztvevő után a létszámbeli és minő-
ségi gazdagodáshoz döntően járult 
hozzá a Munkácsy Körben nevelődött, 
innen indított fiatal művésztársadalom. 

Cyránski 1974-ban elnyeri a Derkovits 
Ösztöndíjat. Műveivel nem csak itthon 
válik ismertté, de eljut Krakkóba, 
Bécsbe és Párizsba is. 1986-ban Du-

naföldvárra költözik, így Tolna Megye 
Kézikönyvében is fejezet szól róla. 
Számos sajtóbeli méltatás mellett 
fontos lexikonok rögzítik munkássá-
gát. 2008-ban megkapja a „Tolna 

Megyei Művészetért” alapított 
ezüst plakettet, és dunaújvárosi 
munkásságáért a „Pro Cultura 
Intercisae” díjat. 

Tagságai: Magyar Alko-
tóművészek Országos Egye-
sülete (1964–); Magyar Kép-
zőművészek Szövetsége 

(1991–); Magyar Szobrászok 
Társasága alapító tag; Tűzzo-

mánc-művészek Magyar Társa-
sága alapító tag (1999–); Szek-
szárdi Művészek Egyesülete ala-
pító tag (1986–); Újpart, Dunaúj-
városi Művészek Egyesülete 
alapító tag (2005–); Képzőmű-
vészek, Iparművészek és Művé-
szeti Dolgozók Szakszervezete 
Elnöksége (1998–2016).

Az életet mindenek fölé he-
lyező értékrendjét sugárzó mű-
veivel távozása után is vigaszt 
nyújt az őt ismerő és szerető 

közönségének, családjá-
nak. 

ifj. Koffán Károly

Búcsú Cyránski Mária szobrászművésztől
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Jegyzet

Anyák napjára
 » V. LAJKÓ ANITA

Anna Marie Jarvis 1914-ben ér-
te el, hogy az anyák napját nemze-
ti ünneppé nyilvánítsák az USA-
ban. Ő az ünnepet május második 
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 
édesanyja emlékére. A különböző 
országokban azonban más és más 
napokon ünneplik az édesanyákat, 
Magyarországon május első vasár-
napján. 

Az anyaság olyan, mint egy 
hullámvasút: egyszer fenn más-
kor lenn. Öröm és bánat, nevetés 
és sírás, magabiztosság és kétség-
beesés, felelősség és játszi köny-
nyedség. Anyának senki sem szü-
letik, anyává úgy válunk az idő 
múlásával. Gyermekeinket nem-
csak mi formáljuk, alakítjuk, ha-
nem ők is bennünket. Ez az út az 
egyik legnagyobb önismereti 
„tréning” egy nő számára. 

Óvodásaink, kisiskolásaink még 
pedagógusok segítségével köszön-
tik az édesanyákat és nagymamá-
kat. Később már miénk a feladat, 
hogy május első vasárnapján vi-
rággal, verssel, kedves szavakkal 
köszöntsük édesanyánkat. Remé-
lem, nem mulasztottuk el!

A képek Jókai utcai óvodában 
készültek a Tulipán csoportban 
meghirdetett „Nagymamával ját-
szok” elnevezésű délelőtti progra-
mon. Fotó: Tarafásné Deák Csil-
la, óvónő.


