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Nem mindennapi sportsikert ért el 
Juhász Szebasztián, a Magyar László 
Szakképző Iskola 10. évfolyamos di-
ákja. A Dubaiban megrendezett Spe-
ciális Olimpiai Világjátékokon a ma-
gyar olimpiai csapat tagjaként szer-
tornában három arany, egy ezüst és 
egy bronzéremmel tért haza, s a 
küldöttség egyik legsikeresebb 
sportolója lett. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Szebasztián hat éve kezdett tor-
nászni dunaújvárosi klubjában 
Salamonné Szabó Éva edző irá-
nyításával. Közben városunk 
szakképző iskolájába került, ahol 
hegesztő szakmát tanul. A múlt 
évben egy budapesti országos 
verseny után kiváló teljesítmé-
nyei alapján válogatták be az 
olimpiai keretbe. Kemény edzé-
sekkel készült a nagy megméret-
tetésre. Az iskola és tanárai sokat 
segítettek a felkészülésben. Igye-
keztek minél több szabadidőt biz-
tosítani a felkészüléshez. Az 
olimpia nagy élmény volt számá-
ra. 190 ország sportolói vonultak 
fel a megnyitón. Szép egyenruhá-
ban vonult be a 62 fős magyar de-
legáció. Az olimpiai faluban kü-
lön hétköznapi egyenruhát visel-

tek. A versenyek során egymás 
küzdelmeit is figyelemmel kísér-
ték. Ügyeltek arra, hogy minden 
versenyszámban, ahol érdekeltek 
voltunk legyen néhány szurkoló 
nemzeti színű zászlót lengetve. 

Szebasztián reménykedett a jó 
szereplésben, de a végeredmény 
őt is meglepte. Három aranyérmet 
szerzett talajon, nyújtón és össze-
tett tornában. Lólengésben ezüst-
érmes lett, a korláton bronzérmet 
szerzett. A himnusz felcsendülé-
sekor bizony meghatódott, s úgy 
érezte, hogy a sikere az egész ma-
gyar nemzet sikere. Jól esett neki, 
hogy visszatérve iskolájába taná-
rai, diáktársai gratuláltak neki, s 
végig figyelemmel kísérték sze-
replését. Az elkövetkező hetek rö-
vid pihenője után újabb verse-
nyek várnak rá, majd következik 
két év múlva az Európa Bajnok-
ság. Szeretne a következő, a pári-
zsi olimpián is részt venni 
2023-ban. Ha nem jön közbe 
semmi probléma, úgy érzi, hogy 
onnan is érmekkel térhet haza. A 
sport mellett igyekszik jövőjét is 
építeni. A hegesztői szakma meg-
szerzése után rendvédelmi szakon 
szeretne továbbtanulni Dunaújvá-
rosban. «

Olimpiai bajnokát köszöntötte 
a szakképző iskola

Hatalmas sikert aratott 2019. ápri-
lis 6-án, Tatabányán, az Országos 
Mazsorett Bajnokságon a Löfan 
Mazsorett Csoport. A csoportveze-
tő Béres Barbara a versenyt köve-
tően így nyilatkozott: „Sokat dol-
goztunk azért, hogy minél szebb 
eredményekkel térjünk haza. Lá-
nyaink lelkesen, mindent beleadva 
táncoltak a reggeltől estig tartó 
megmérettetésen. Büszkék va-
gyunk, hogy ilyen csaptunk van! Jú-
liusban irány Zágráb, teljes lét-
számmal ott leszünk az Európa Baj-
nokságon!” 

 » V. LAJKÓ ANITA

Béres Barbara mellett Somogy-
vári Lilla vezeti a csoportot, Döb-
rentei Kamilla, Horváth Zsanett, 
Tóth Renáta és Tilli Fanni az 
edzői munkában segítenek. Jelen-
leg négy korcsoport működik: 
óvodások, cadet – (7–11 évesek), 
junior – (12–14 évesek) és senior 
korcsoport (15 éves kortól).

Az edzések szeptemberben in-
dulnak, akkor alakulnak ki a kor-
osztályok alapján a csapatok, 
akikkel megkezdik a munkát a 
tavaszi–nyári versenyekre való 
felkészülésre: botforgatás techni-
kájának fejlesztése, testképzés, 
koreográfia tanulása adják a mun-
ka alapjait. 

Ebben a versenyévadban három 
versenyen jártak. Február 23-án a 
„Szolnok Open”-en, ami a szö-
vetségi tagságtól független ver-
seny volt. Nagyon szép eredmé-
nyekkel tértek haza, a Löfan lett a 
legeredményesebb egyesület a 
versenyen, ezért ők kapták az ún. 
Tisza-kupát is. Március 9-én a 
„Domaszék Open” elnevezésű 
versenyre utaztak, ami a Magyar 
Majorette Szervezetek Szövetsé-
gének versenye. Ez a verseny elő-
futára volt az országos bajnokság-
nak, mindhárom versenyző kor-
csoportjukat megmérettették a 
helyszínen.  Április 6-án az V. 
Országos Majorette Bajnokságot 
Tatabányán rendezték. Ez a Szö-
vetség legnagyobb versenye: 16 
egyesület, 300 versenyzője 174 
versenyszámban versenyzett a 
bajnoki címekért, illetve a júliusi 
zágrábi Európa Bajnokságra tör-
ténő kvalifikációért.

A csapatokból az első öt helye-
zett, szólókból, duókból és mini 
formációkból az 1. és 2. helyezett 
jut ki automatikusan az EB-re. 
Emiatt nagy volt az izgalom, hogy 
minél több egyéni versenyző sze-
repelhessen majd Zágrábban. A 
kiugróan szép eredményeknek kö-
szönhetően a teljes Löfan ott lesz 
az Európa Bajnokságon. ►



2. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

2019. május

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-tes-
tülete április 16-án tartotta soros 
ülését, melynek napirendjén 21 
nyilvános és 3 zárt ülésen tárgya-
landó téma szerepelt. 

 » BAKSAY ERIKA 

Az első napirendben a képvi-
selők átfogó értékelést fogadtak 
el az önkormányzat 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról, illet-
ve a Dunaföldvári Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alap-
szolgáltatási Központ beszámo-
lóját fogadták el annak 2018. évi 
munkájáról. Támogatták a Duna-
földvári Eszterlánc Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha Varázskert 
Bölcsőde létszámkeret növelés 
iránti kérelmét, majd módosítot-
ták a Gyermekeink Jövőjéért 
Közalapítvány alapító okiratát.

A testület elfogadta a Duna-
földvári Dunaparti Idegenforgal-
mi Kft. 2019. évi üzleti tervét, 
illetve támogatta a gyógymeden-
ce fóliájának cseréjét. A testület 
felbontotta szerződését dr. Palkó 
Ágnes háziorvossal, aki novem-
ber 1-től tartós helyettesítéssel 
látja el a III. számú háziorvosi 
körzettel járó feladatokat. A kép-

viselők győztest hirdettek a Du-
naföldvár honlap fejlesztésére 
kiírt pályázatban, majd haszon-
bérleti ügyről tárgyaltak. Pályá-
zatot írtak ki Dunaföldvár térfi-
gyelő rendszerének üzemelteté-
sére, üzemképessé tételére, majd 
mezőgazdasági földutak tulaj-
donlásáról döntöttek. Módosítot-
ták a dunaföldvári piac és vásár 
működési rendtartását, majd 
eredményt hirdettek a Mély úton 
leégett csónakház felújítására ki-
írt pályázat tárgyában. E szerint a 
beruházást a Generál Globál Kft. 
hajtja majd végre, bruttó 21,480 
millió forint értékben. 

A következő napirendekben a 
testület közvilágítási hálózat lé-
tesítéséről döntött a Fel-
ső-Bölcske-Bezerédj utca sar-
kán, illetve gondoskodott a 
2019. évi szúnyoggyérítésről. 
Árajánlatot fogadott el színpad-
fedő ponyva megvásárlásához, 
majd ingatlanokkal kapcsolatos 
kérelmeket bírált el. 

A zárt ülésen a képviselők 
döntöttek a Dunaföldvári Duna-
parti Idegenforgalmi Kft. cégér-
tékelésének megrendeléséről, il-
letve a Kemping visszavásárlá-
sáról, javaslatokat tettek a Tolna 
megyei Önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekre, 
illetve ingatlan felajánlási kérel-
met bíráltak el. «

Negyedik alkalommal szervezte 
meg a Magyar László Szakképző Is-
kola a Szakmák éjszakája nevű or-
szágos programot. Az est a nyitott 
iskola elve alapján szerveződött. 
Célja a szakképzés népszerűsítése. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A helyi iskolába ez alkalommal 
is bárki bejöhetett. Végigjárhatta 
az iskola épületét, megnézhette a 
tanműhelyeket. A tanárok, szak-
oktatók szívesen álltak az érdek-
lődők rendelkezésére. Tájékozta-
tást adtak az egyes szakmákról, a 
képzés, oktatás menetéről. Hege-
dűs Ferenc igazgató örömmel 

számolt be arról, hogy a múlt év-
hez viszonyítva kb. ötven száza-
lékkal nagyobb volt az érdeklő-
dés a rendezvény iránt. Jöttek 
gyerekek, szülők, és nagyon so-
kan érdeklődtek a felnőttképzés 
iránt. Technikai, oktatási eszkö-
zöket lehetett kipróbálni. Tájé-
koztatót hallgattak az elhelyezke-
dés lehetőségeiről is. Az igazgató 
szerint van eredménye a propa-
ganda akciónak. Az utóbbi évek-
ben néhány fővel nőtt a kezdő 
évfolyamosok száma. A felnőttek 
száma is nő. A tanulói létszám 
nagyobb hányadát már a felnőtt-
képzés adja. Az elhelyezkedés 

lehetőségei is jók. Nemegyszer 
cégek keresik fel az iskolát mun-
kaerő-toborzás végett. Még a vá-
logatósabbaknak is sikerül a vég-
zés után egy-két hónapon belül 
elhelyezkedni itt helyben, vagy a 
közeli iparvárosokban, Dunaúj-
városban, Pakson. Az intézmény 
vezetője szerint az iskola felsze-
reltsége jó, a pedagógusok, okta-
tók képzettsége a követelmé-
nyeknek megfelelő. Az iskolának 
vannak országos szakmai ver-
senyeredményei is, melyek az it-
teni oktatómunka hatékonyságát 
jelzik. Jelenleg nyolc szakma kö-
zül válogathatnak az érdeklődők. 
A kínálatot a jövőben szeretnék 
növelni, elképzelhető, hogy már 
ősztől az új tanév kezdetén na-
gyobb lesz a választék. «

Nőtt a Szakmák éjszakájának
látogatottsága

A megmérettetés előtti hét-
végén meghívták magunkhoz a 
Szövetség alelnökét, Mezeiné 
Szegedi Erzsébetet – aki nívódí-
jas mazsorett oktató –, hogy fej-
ben és lélekben is segítse ver-
senyzőinket a felkészülés során. 
Átnézte a koreográfiákat, a ver-
senyre indulás előtt adott még 
egy–két jó tanácsot. 

A tatabányai szereplés után 
most pár hetes szünet következik, 
majd májusban újult erővel indul 
a felkészülés az EB-re, illetve a 
közeljövőben számos felkérésnek 
tesznek eleget városunk mazso-
rettes lányai. 

Béres Barbara azt is elmondta, 
hogy nagyon sok kiadásuk van 
egy évben (a versenynevezések, 
utazások, az újonnan varratott 
ruhák). Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata nagy segítséget 
nyújt minden évben a nekik meg-
ítélt támogatással, ezért nagyon 
hálásak, és cserébe igyekeznek 
vinni Dunaföldvár hírét szerte az 
országban és külföldön is. To-
vábbá köszönettel tartoznak a 
helyi iskoláknak, a Művelődési 
Központnak és Baranyai Gyön-
gyinek (Gyöngy Fitness), mert 
bármikor szükségünk van hely-
színre – legyen szó edzésről, to-
vábbképzésről, értekezletről – 
hétköznapról vagy hétvégéről, 
mindig fordulhatnak hozzájuk 
segítségért.

Dunaföldvár földrajzi elhelyez-
kedése szerencsés, mert az ország 
közepén található, így a Szövet-
ség továbbképzéseinek, közgyű-
léseinek praktikus helyszíne. Idén 
is érkeztek vendégek az ország 
különböző pontjairól Dunaföld-
várra: januárban a Szövetség köz-
gyűlését, februárban egy egyna-
pos-, márciusban kétnapos to-
vábbképzést szerveztek a Szövet-
ség megbízásából. Ez utóbbira 
Csehországból utazott Dunaföld-
várra két tréner elméleti és gya-
korlati oktatást tartani az ország 
13 településéről érkező csoport-
vezetőknek, mazsoretteknek. 

„Amikor beszélgetünk más ma-
zsorett egyesületekkel, nagy büsz-
keséggel szoktuk újságolni, hogy 
milyen szerencsés helyzetben va-
gyunk Dunaföldváron, mert jelen-
tős támogatásokat kapunk a műkö-
désünkhöz (és itt nem csak az 
anyagi támogatásokra gondolok). 
Fontos azt is elmondanom, hogy 
nem lennénk ilyen sikeresek, s 
nem tudnánk ilyen színvonalon 
működni, ha nem állna mögöttünk 
olyan szülői gárda, akikre mindig 
számíthatunk.” – hangsúlyozta 
Béres Barbara. 

Ennek ékes bizonyítéka a nem-
régiben LÖFANatic néven ala-
kult szurkolói csoport, akik 
egyen pólóban szurkolják végig 
a versenyeiket: legközelebb Zág-
rábban. «

►
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Ez évben a Magyar László Gimnázi-
um sikerrel pályázott a Határtala-
nul elnevezésű országos diákcsere 
akcióhoz, melynek célja, hogy a ha-
zai iskolák teremtsenek kapcsolatot 
határainkon túli magyar nyelvű is-
kolákkal. Gimnáziumunk a romániai 
Nagyvárad egyik líceumával, azaz 
humán középiskolájával lépett kap-
csolatba. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A pályázatnak megkötései is 
voltak. A fogadó iskolának kellett 
a vendégek programját összeállí-
tani, amely város-, országismereti 
kirándulásokból állt, valamint a 
diákokat be kellett vonni a helyi 
iskola mindennapi életébe néhány 
órában, hogy ismerkedjenek az 
itteni oktatási viszonyokkal. Vé-
gül egy közös kulturális program 
zárta a vendégek itteni napjait. 

Az érkezés napján a vendégek 
városunkkal ismerkedtek. Meg-
nézték a várat, az Öregtemplo-
mot, a Kálváriát, a tájházat és sé-

táltak a Duna-parton. Másnap 
Solton, a Révbér pusztán lo-
vasprogram várta őket. Szerdán a 
paksi atomerőmű látogatóköz-
pontját és múzeumát nézték meg. 
A szekszárdi kirándulás program-
ja is gazdag volt. Múzeum, Vár-
megyeháza, Fritz pincészeti láto-
gatás. Csütörtökön a gimnázium-
ban tanórákat néztek meg a diá-
kok, ismerkedtek az iskolával, 
diáktársaikkal. Pénteken került 
sor a kulturális programra, ahol a 
földvári és a váradi diákok egy 
közösen begyakorolt néptánc pro-
dukciót adtak elő. 

Domján Katalin, a nagyváradi 
diákok kísérő tanára igen hasz-
nosnak értékelte az itt töltött na-
pokat. Diákjainak szinte mind-
egyike járt már Magyarországon, 
főleg a fővárosban, nagy váro-
sokban, vagy a Balatonon. Ez vi-
szont jó alkalom volt, hogy a vi-
déki Magyarországot, egy kisvá-
rost, egy kis gimnázium minden-
napi életét megismerhessék. A 
tanárnő szerint  vannak hasonló-
ságok és különbségek a két or-
szág oktatásrendszerében. Ami 
közös, hogy mindkét országban 
sok a reform, a változtatás, de 
úgy tűnik, egyikben sem igazán 
jó az oktatás. Sajnos a végzős di-
ákok jelentős része náluk is kül-
földön, például Magyarországon 
vagy Nyugat-Európában képzeli 
el távoli jövőjét. A diákok is él-
ményekkel gazdagodva térhettek 
haza. Volt, akinek a solti lo-
vasprogram tetszett, másnak az 
erőmű, de a gimnáziumunk régi, 
ódon hangulatú épülete is sikert 
aratott. Egyesek szigorúnak tar-
tották az itteni osztályzási rend-
szert, de hangulatosabbnak a ta-
nórák légkörét. «

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2019.05.17. Dr. Móricz Zoltán
2019.05.24. Dr. Hallai Róbert
2019.05.31. Dr. Englert Rolland
2019.06.07. Dr. Palkó Ágnes
2019.06.14. Dr. Móricz Zoltán
2019.06.21. Dr. Hallai Róbert
2019.06.28. Dr. Englert Rolland

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

A korábbi hagyományok szerint is-
mét a tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási napon rendezték meg a 
Magyar László Gimnázium diáknap-
ját. A diákönkormányzat állította 
össze a programokat, melyek lebo-
nyolításában a tanárok is segéd-
keztek. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Nikl Luca, a diáktanács elnöke 
elmondta, hogy a korábbi évek-
hez viszonyítva kissé más jelleget 
öltött a rendezvény. Igyekeztek a 
szokványostól eltérő elemekkel 
színezni, változatosabbá tenni. 
Például a naphoz kötődő esemé-
nyekként a megelőző napokban 
fordított órákat lehetett tartani 
vállalkozó kedvű tanulóknak. A 
szaktanárok segítségével készül-
tek fel az önjelölt pedagógusok, 
adott tananyagból. Voltak válto-
zatos, érdekes és kissé egyhangú 
órák. A sikeres órákat jelessel ju-

talmazták a tanárok. Ugyancsak a 
diáknap előtt készültek el diáki-
gazgató jelöltek bemutatkozó 
kampányfilmjei, melyeket a diák-
napon lehetett megtekinteni. 
Szerda délelőtt fél kilenckor kez-
dődtek a programok, melyekre 
osztályonként jelentkezhettek a 
résztvevők, vagy a versenyző csa-
patok. A Medve Matek játék, mint 
a neve is jelzi érdekes, matemati-
kai logikát igénylő feladatok 
megoldását jelentette, melyeket 
különböző helyszíneken, többek 
közt a város egyes pontjain ismer-
hettek meg a résztvevők. A tanár 
totó megoldása jó megfigyelő ké-
pességet igényelt, és igen sok vi-
dámságot hozott. Tanárokat kel-
lett felismerni például ruhájuk, 
használati tárgyaik, jellegzetes 
mondásaik alapján. A városisme-
reti vetélkedő a várossá avatás 30. 
évfordulójának tiszteletére került 
a programok közé. A Land Art 

foglalkozás keretei közt a kreati-
vitás, az esztétikai érzék került 
előtérbe. A gimnázium előtti fákat 
elemként felhasználva lehetett 
művészeti jellegű alkotásokat ké-
szíteni. Az ötletek igen változato-
sak voltak, és az utca járókelői 
még napokon át megtekinthették 
őket. A sportpályán egész délelőtt 
kispályás focibajnokság zajlott. 
Tömegek látogatták a nap folya-
mán a sütödét, ahol gyorsan elké-
szíthető édességeket, ételkülönle-

gességeket készítettek főleg a lá-
nyok, de volt fiúcsapat is. A 
gyorsételek bizony igen gyorsan 
el is fogytak. Kiegészítő tevé-
kenységként a kis udvaron lehe-
tett asztaliteniszezni, rajzolni, fes-
teni, kézműveskedni. A versenyek 
eredményhirdetésére dél körül 
került sor. A sikeres résztvevők 
kisebb jutalomban részesültek. 
Délután a végzős évfolyam lányai 
búcsú röplabdamérkőzést játszot-
tak a tanár csapattal. «

Diáknap több programmal

Nagyváradi diákokat
látott vendégül a gimnázium
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A Magyar László Szakképző Iskola 
28 diákja és 3 tanára a Határtalanul 
diákcsere akció keretei közt a romá-
niai Székelyudvarhelyen töltött öt 
napot. 

 » SZABADOS SÁMUEL  

A múlt évben is ugyanitt jártak, 
tehát a környezet nem volt isme-
retlen. Ez évben is a helyi Bányai 
János Szakközépiskola vendégei 
voltak.  A pályázat feltétele volt, 
hogy kirándulás keretei közt is-
merjék meg a környék kulturális 
és természeti értékeit, valamint a 
fogadó iskolában ismerkedjenek 
az ottani oktatási viszonyokkal, a 
diákélettel. A házigazdák öröm-
mel fogadták a földvári diákokat. 
Többeket ismerősként üdvözöl-

tek. Színes programot állítottak 
össze a számukra, ahova a ven-
déglátó iskola tanárai és néhány 
diák is elkísérte őket. A Bé-
kás-szoros és a Gyilkos-tó ismét 
kihagyhatatlan volt, tekintettel ar-
ra, hogy sok diák még nem látta. 
Azok számára, akik már jártak itt, 
a természeti szépsége megunha-
tatlan. Megnézték a székelyderzsi 
Erődtemplomot és Tamási Áron 
szülőfaluját. Ismerkedtek a kis fa-
lu hangulatával, ahol az utcákon 
nagyon sokan beszéltek magya-
rul. Volt természetesen székely-
udvarhelyi városi séta, vásárlás. 

Az iskolában órákat látogattak 
a fiatalok, hiszen a két iskola 
profilja hasonló. Megállapították, 
hogy több közös tantárgyuk is 

van. Belenéztek a magyar nyelvű 
tankönyvekbe. Az erdélyi diákok 
beszéltek nekik a diákéletről, a 
suli bulikról, a közelgő ballagás-
ról. Diákjaink meglepődtek azon, 
hogy milyen jól felszereltek a tan-
műhelyek, korszerűek a technikai 
eszközök. Nyilván ez az iskola 
méreteiből is adódik, hiszen több 
száz diák képzése folyik az inté-
zetben. Az iskolavezetés sikeres-

nek tartotta a kirándulást. A gye-
rekek sok mindent láttak, tapasz-
taltak, élményekkel tértek haza. 
Közülük többen először jártak 
külföldön. Ismereteket szereztek 
a határon túli magyarság minden-
napi életéről. Sokan jelezték, 
hogy jövőre szívesen mennének 
ismét kirándulni. Az erdélyi diá-
kokat májusban látja vendégül a 
földvári iskola és városunk. «

A szakképzős diákok
ismét Erdélyben jártak

A művelődési ház április közepén 
évek óta esti ünnepséggel emléke-
zik meg a költészet napjáról. Ez év-
ben várossá avatásunk harmincadik 
évfordulójának tiszteletére vers- és 
novellaíró pályázatot hirdettek meg 
a szervezők.  

 » SZABADOS SÁMUEL

A tízéves évfordulón is indult 
hasonló pályázat, az sikeresnek 
bizonyult. Az idein bárki részt ve-
hetett, egyetlen feltétel volt, hogy 
a mű valamilyen formában váro-
sunkhoz kötődjön, Dunaföldvár-
ról szóljon. A művek anonim mó-
don, jeligével kerültek a zsűri elé. 
29 pályázat érkezett be. Érdekes 
módon többen voltak, akik ma 
már nem a településen élnek. 

Az eredményhirdetésre a költé-
szet napi ünnepségen került sor a 
művelődési házban. A minősítők 
szerint sok színvonalas alkotás 
készült. A vers kategóriában B. 
Horváth István lett a győztes. A 
próza kategóriában Kovács Dóra 
levél novellája bizonyult a leg-
jobbnak. Dóra dunaföldvári szü-
letésű, de házassága révén jelen-
leg Solton él. A földrajzi közelség 
miatt éppen ezért szoros a kötődé-
se szülővárosával. A levélben egy 

negyven feletti nő emlékezik szü-
lővárosára úgy húsz, harminc év 
távlatában. Utcarészletek jelen-
nek meg előttünk a novellában, 
például a buszmegálló és környé-
ke. Nem hiányoznak az emberi 
arcok, karakterek sem, például a 
Mészáros utcai cipész mester, a 
lángosos. Különösen az idősebb 
korosztály számára lehet érdekes 
az írás. Dóra remélte, hogy a mű-
ve a díjazottak közt lesz, de az 
első helyezés kissé meglepte. Az 
első ilyen jellegű próbálkozása 
volt, de a sikeren felbátorodva el-

képzelhető, hogy nem hagyja ab-
ba az írást. 

A zsűri egy különdíjat is kiosz-
tott, mellyel Szabó Bence Szerte-
foszló emlékek című versét díjaz-
ta. Bence a helyi gimnázium ki-
lencedik évfolyamos diákja. Fő-
leg zenével foglalkozik, gitáron 
játszik. Néhány dalszöveget írt 
már magának, innen vette a bátor-
ságot, hogy versével nevezzen. 
Fiatal kora ellenére máris sok él-
mény köti városához, melyhez 
nagyon ragaszkodik. A vers tulaj-
donképpen egyfajta szorongást, 
félelmet is kifejez. Mi lesz, ha 
ezek az emlékek halványulnak, 

tompulnak, esetleg eltűnnek? 
Szerinte ez által az ember szegé-
nyebb lesz lélekben. Az irodalmi 
pályázat díjátadója után a Mistral 
együttes megzenésített verseit 
hallhatta a közönség. 

A művelődési ház fotópályáza-
tot is hirdetett Mutasd be a múltat 
címmel. A feladat az, hogy egy 
régi, több évtizedes kép alapján 
ugyanazt a városrészt, tájat, épü-
letet kell lefotózni ugyanabból a 
pozícióból. A határidő május 15. 
Az értékelésre júniusban, a Mú-
zeumok Éjszakáján kerül sor. Az 
elkészült fotókból kiállítás is nyí-
lik a vármúzeumban. «

Irodalmi pályázat győztesei
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Példák:
1. Természetes személy, 1 db 

120 literes edény esetén
„A” változatú díjszabás alap-

ján a hulladékszállítási közszol-
gáltatásért 1.148 Ft + Áfa alapdí-
jat fizet havonta, amely alapdíj 13 
db ürítést tartalmaz negyedévente 
(heti 1x ürítés), az ezen felüli ürí-
tésekért 184 Ft + Áfa.

„B” változatú díjszabás alap-
ján a hulladékszállítási közszol-
gáltatásért 872 Ft + Áfa alapdíjat 
fizet havonta, amely alapdíj havi 
2 db ürítést tartalmaz, az ezen fe-
lüli ürítésekért 184 Ft + Áfa.

„utca vége” 510 Ft + Áfa alap-
díjat fizet havonta, amely alapdíj 
havi 2 ürítést tartalmaz, az ezen 
felüli ürítésekért 184 Ft + Áfa.

„utca vége”: a hulladékgyűjtő 
gépjármű nem tud bemenni, így 
ezen ingatlantulajdonosoknak – 
előzetes megállapodás alapján – 
az utca elejére vagy végére kell 
kihúzni a hulladékgyűjtő edényt.

„lakatlan” ingatlan esetén 510 
Ft + Áfa alapdíj, ún. „rendelke-
zésre állási díj” fizetése kötelező 
(a 13/2016 (VI.29.) önkormány-
zati rendelet alapján).

Lakatlannak az a lakóingatlan 
minősül, ahol senki nem tartózko-
dik életvitel szerűen. Az ingatlan-
használó a személyi adat- és lak-
címkártya nyilvántartás alapján ki-
állított, az adott tárgyévre érvé-
nyes igazolás közszolgáltató ré-
szére történő benyújtásával jelez-
heti, hogy a lakóingatlan lakatlan. 
A lakatlan lakóingatlan utáni díj 
számlázását a bejelentést követő 
hónaptól kezdi meg az NHKV 
Zrt.. Az igénybejelentést minden 
tárgyév január 31-ig meg kell újí-

tani. Az ingatlanhasználó 30 na-
pon belül köteles írásban bejelen-
teni a közszolgáltatónak, ha a la-
kóingatlan lakatlan állapota meg-
szűnik, vagy az értékesítésre kerül.

2. Természetes személy, 1 db 
240 literes edény esetén

„A” változatú díjszabás alap-
ján a hulladékszállítási közszol-
gáltatásért 2.308 Ft + Áfa alapdí-
jat fizet havonta, amely alapdíj 13 
db ürítést tartalmaz negyedévente 
(heti 1x ürítés), az ezen felüli ürí-
tésekért 415 Ft + Áfa.

„B” változatú díjszabás alap-
ján a hulladékszállítási közszol-
gáltatásért 925 Ft + Áfa alapdíjat 
fizet havonta, amely alapdíj havi 
2 db ürítést tartalmaz, az ezen fe-
lüli ürítésekért 415 Ft + Áfa.

A nem természetes személy 
ingatlanhasználók részére a 
hulladékszállítási közszolgálta-
tás igénybevétele minimum heti 
1-szeri alkalommal kötelező!

Edénybérleti díjak 2018. au-
gusztus1-től

120 literes edény – 196 Ft + 
Áfa/db/hó || 240 literes edény – 
390 Ft + Áfa/db/hó || 1100 literes 
edény – 2.925 Ft + Áfa/db/hó

Az edénybérleti díjat a Du-
nanett Nonprofit Kft. számlázza 
évente 1 alkalommal.

Az edények Dunaföldvári fel-
használási helyre történő kiszállí-
tását a Dunanett Nonprofit Kft. 
15.500 Ft + Áfa díj ellenében vál-
lalja szállításonként.

Hulladékgyűjtő edények meg-
vásárlása

120 literes – új edény 7.165 Ft 
+ Áfa/db || 240 literes – új edény 
12.670 Ft + Áfa/db || 240 literes 
– jó állapotú, használt edény 

7.480 Ft + Áfa/db || 1100 literes 
– új edény 100.800 Ft + Áfa/db

Az edény ellenértékének megfi-
zetése a Dunanett Nonprofit Kft. 
dunaújvárosi ügyfélszolgálati iro-
dájában, készpénzben történik.

Az árváltozás jogát a Dunanett 
Nonprofit Kft. fenntartja!

Edénytörés/beürítés esetén az 
ingatlantulajdonos panaszával a 
dunaújvárosi ügyfélszolgálati iro-
dához fordulhat!

Többlethulladék elszállítása
A „Vertikál” feliratú ún. „szür-

ke” zsákban történik, melyet a la-
kossági ügyfelek 300 Ft + Áfa/db, 
a gazdálkodó szervezetek 320 Ft 
+ Áfa/db áron vásárolhatnak meg. 
A zsákok ellenértékét az NHKV 
Zrt. számlázza ki az ügyfelek ré-
szére. A zsákok kiadása előtt a 
Dunanett Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálatával egyeztetni kell, 
hogy az ügyfél rendelkezik-e hul-
ladékszállítási közszolgáltatási 
szerződéssel!

Szelektív hulladékgyűjtő zsákok
Dunaföldváron a szelektív hul-

ladékok (papír és PET) elszállítá-
sa 2019-ben az alábbi napokon 
történik:

Április 17., május 1.,15.,29., jú-
nius 12., 26., július 10., 24., au-
gusztus 7.,21., szeptember 4.,18., 
október 2., 16., 30., november 
13., 27., december 11.

Fentiek értelmében a papír és 
PET szelektív gyűjtésére alkal-
manként 1–1 db (évente 24–24 
db, de mindig csak az igénylés 
napjától számított hátralévő idő-
szaknak megfelelő darabszámú 
zsák adható ki) pl. 2019.04.17 – 
2019.12.11. időszakra 18–18 db 
zsák adható.

Biológiailag lebomló (zöld) 
hulladék elszállítása

2019-ben az alábbi napokon, 
kizárólag a Dunanett Nonprofit 
Kft. által biztosított, biológiailag 
lebomló zsákban történhet:

május 29., június 26., július 24., 
augusztus 7., szeptember 4., októ-
ber 30., november 27.

Fentiek értelmében a biológiai-
lag lebomló hulladék gyűjtésére 
alkalmanként 1 db, de évente max. 
8 db zsák adható, mivel január hó-
napban kizárólag fenyőfa gyűjtése 
történik, február, március és de-
cember hónapokban nincs zöld-
hulladék elszállítás. Ebben az eset-
ben is mindig csak az igénylés 
napjától számított hátralévő idő-
szaknak megfelelő darabszámú 
zsák adható ki. Pl. 2019.05.29 – 
2019.11.27. időszakra 7 db zsák 
adható

Lomtalanítás
Kizárólag lakossági ügyfelek 

részére, évente 1 alkalommal, az 
alábbi feltételek együttes teljesü-
lése esetén kérhető:

– érvényes hulladékszállítási 
közszolgáltatási szerződés meglé-
te,

– edénybérleti díjból (Dunanett 
Nonprofit Kft.) és közszolgáltatá-
si díjból (NHKV Zrt.) eredő tarto-
zásmentesség.

A lomtalanítás elvégzése előze-
tes időpont egyeztetést követően 
(tel.: +36 25 436 535), alkalman-
ként legfeljebb 1,5m3 lomhulla-
dék kihelyezésével, a kommuná-
lis hulladék elszállításának szoká-
sos napjára kérhető.

Az elszállítás platós teherautó-
val, kézi felrakodással történik, 
így a lomhulladékot kötegelve/
zsákolva/lapra szerelve kell a 
szállítás napjára kihelyezni úgy, 
hogy az a közlekedést ne akadá-
lyozza, a zöldterületet ne károsít-
sa és a gyűjtést végző járművel 
jól megközelíthető legyen.

Lomtalanítás keretében közte-
rületre NEM helyezhető ki (és 
nem kerül elszállításra):

– építési és bontási hulladék
– gumiabroncs
– ipari, mezőgazdasági vagy 

szolgáltatási tevékenység során 
képződött hulladék

– veszélyes hulladék (festék-
maradék, festékes flakon, fáradto-
laj, elektronikai hulladék, akku-
mulátor, elem, stb.)

– háztartási vegyes hulladék
– elkülönítetten gyűjtött papír, 

műanyag és fém hulladék
– kerti zöldhulladék «

Kommunális hulladékszállítási díjak
2019.01.01-től Dunaföldváron

►
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So ros hir de té sek
Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-

nek. Tel.: +36–30–95–52–703

Az Ifjúság téren 58 nm-es, 

téglaépítésű, szigetelt, 2. eme-

leti lakás és a hozzá tartozó 18 

nm-es garázs eladó. Tel.: +36–

30–974–27–96

V. Szemétszüret
A szemerkélő eső ellenére április 
13-án az AztaKeservit Értékőr 
Egyesület invitálására mintegy 
150 fő lelkes aktivista gyűlt ösz-
sze a Duna-parti Békebázison, 
hogy ismét hadat üzenjenek a 
szemetelőknek. Az eredményes 
és eseménydús napról Ferenczi 
Zsolt, az egyesület elnöke szá-
molt be.

 » SZIEGL ERIKA

Az egyesületi tagok már ru-
tinosan, mindenre odafigyelve 
szervezték meg az akciót, 
hogy a szelektív gyűjtés zök-
kenőmentesen haladjon. A reg-
geli és az átmozgató torna után 
a résztvevők a Duna-partot, 
valamint városunk bel- és kül-
területeit vették célba, hogy az 
illegális szemétlerakókat fel-
számolják. A szétválogatott, 
kb. 70 köbméter (5–6 tonna) 
hulladékot a volt vízmű telepre 

szállították, további sorsát a 
Dunanett Kft. intézte. A nagy 
mennyiségű szemét fele kom-
munális hulladék volt, ami a 
háztartásokból kerül a termé-
szetbe. Ahogy mindig, most is 
több magánszemély és cég 
hagyta „névjegyét” a hulladé-
kok mellett. Az egyesületnek 
sem joga, sem dolga a szankci-
onálás, de örömmel tapasztal-
ják, hogy nő a büntetések szá-
ma. A többéves akcióknak kö-
szönhetően van némi morális 
fejlődés, az eldobált PET pa-
lackok mennyisége például az 
ötödére csökkent. Ahogy szü-
retkor szokás, munka után étel, 
ital várta a szüretelőket, a 
szervezők műsorral és kon-
certtel is megköszönték az ak-
tivisták munkáját. A LÖFAN 
mazsorettek, a cigándi Sar-
kantyús néptánc csoport, Szá-
volovits Gabi és a Junkie Jack 
Flash zenekar gondoskodtak a 
hajnalig tartó jókedvről. «

A sorban állás a múlté, intézze 
ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkor-
mányzati Hivatali Portál nem-
csak magánszemélyeknek, ha-
nem a vállalkozásoknak is meg-
könnyíti a mindennapjait. Az 
e-ügyintézési felületen keresztül 
az ország bármelyik pontjáról, 
gyorsan és kényelmesen intézhe-
tők az önkormányzati ügyek. Az 
elektronikus ügyintézést válasz-
tók így nemcsak a sorban állás 
miatti bosszankodástól kímélik 
meg magukat, hanem támogatják 
a papírmentes és környezetkímé-
lő ügyintézést is. Egy új vállalko-
zás elindítása, vagy egy meglévő 
adminisztrációs feladat teljesíté-
se mellett nehéz a rohanó hétköz-
napok során még az önkormány-
zati hivatalt is útba ejteni. Sze-
rencsére manapság erre már nincs 
feltétlenül szükség, hiszen van 
olyan digitális tér, amelyre belép-
ve egyre több helyi hivatali ügy 
elintézhető. Az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül lakos-

sági, ipari, kereskedelmi, szociá-
lis ügyek sora indítható és egy-
szerűen nyomon követhető. A 
portál segítségével a papír alapú, 
személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés helyett az ország bár-
mely pontjáról, bármikor, ké-
nyelmesen, online is intézhetők 
akár a magán és vállalkozói helyi 
adóügyek is. Adóigazolás kérhe-
tő, túlfizetés esetén átvezetés és 
visszatérítés kezdeményezhető, 
gépjármű-, illetve termőföld adó 
jelenthető be, valamint helyi/ön-
kormányzati adó- és értékbizo-
nyítvány igénylésre is van mód. 
A helyi iparűzési adó bevallása a 
portál segítségével szintén köny-
nyűszerrel megoldható, függetle-
nül attól, hogy általános vagy 
ideiglenes tevékenységről van 
szó. Az elektronikus ügyintézés-
nek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbevallásra 
fordított idő. A lakosság mellett a 
gazdálkodó szervezetek is ké-
nyelmesen teljesíthetik helyi adó-
bevallással kapcsolatos kötele-

zettségüket, és lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket. Az online 
rendszerbe való belépést és sze-
mélyes azonosítást követően is-
mét időt takarít meg a rendszer a 
felhasználónak, ugyanis közhite-
les nyilvántartásokban meglévő 
személyes adatok már automati-
kusan kitöltve jelennek meg az 
űrlapokon. Az online ügyintézési 
felületen közel félszáz különféle 
ügy indítható, többek között ipari 
és kereskedelmi, hagyatéki, bir-
tokvédelmi, valamint szociális, 
sőt az Önkormányzati Hivatali 
Portálról is közvetlen linken elér-
hető, az úgynevezett e-Papír 
szolgáltatás (epapir.gov.hu) se-
gítségével szinte bármilyen 
egyéb ügy is benyújtható elektro-
nikus úton. A bejelentkezett fel-
használók bármikor nyomon kö-
vethetik az általuk indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár 
kattintás után megtekinthetik, 
hol tart az adott ügy, illetve az 
előzetesen már kitöltött űrlapjai-
kat is könnyedén elérhetik. Az 
Önkormányzati Hivatali Portál az 
https://e-onkormanyzat.gov.hu 
weboldalon és településünk web-
oldalán is elérhető. «
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Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. 
Bárhonnan.

Intézze önkor-
mányzati ügyeit 
elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt 
a bárhonnan elérhető Önkormány-
zati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszüle-
tés, építkezés, autóvásárlás, vállal-
kozásindítás, mind–mind fontos és 
örömteli, ugyanakkor kétségtele-
nül hivatalos ügyintézéssel is járó 
események. Januártól már minden 
magyarországi településen, így ná-
lunk is elérhető az Önkormányzati 
Hivatali Portál szolgáltatás, ame-
lyen keresztül online, akár a saját 
nappalinkból is kényelmesen és 
gyorsan intézhetők az önkormány-
zati hivatali ügyek a hét minden 
napján. Így életünk kisebb–na-
gyobb eseményei és azok admi-
nisztrációs feladatai is sokkal köny-
nyebbé válnak. Évente számos hi-
vatalos ügyben keressük fel a helyi 
önkormányzatot, a hivatali látoga-
tások száma pedig tovább nő éle-
tünk nagy pillanatainál. Anya-
könyvi kivonat kiállítása, gépjár-
mű- és építményadó bejelentés, 
szociális támogatási kérelem be-
nyújtása, szálláshely nyilvántartás-
ba vétel, iparűzési adó bevallás és 
még sorolhatnánk azon tevékeny-
ségeket, melyek általánosan a sze-
mélyes ügyintézések közé tartoz-
nak és automatikusan a hosszú 
sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a 
kép azonban 2019-től teljesen 
megváltozik, mert az Önkormány-
zati Hivatali Portálon keresztül 
már egyre több ügyet elektroniku-
san is intézhetünk, amikor időnk 
engedi, akár a vasárnapi ebéd után 
is. Az e-ügyintézés országosan 
egységes ügymenetet biztosít, és 
ahogy a személyes ügyfélfogadás-
nál megszokhattuk, úgy a digitális 
térben is végigvezet minket a jól 
ismert folyamatokon. Első lépés-
ben saját magunk beazonosítása 
történik, majd a lakossági és vállal-
kozási ügyintézés kiválasztása, ezt 
követően pedig a szükséges adatok 
megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, át-
láthatóbban és papírmentesen, 
vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban. Az Ön-
kormányzati Hivatali Portálon ►
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FELHÍVÁS
Dunaföldvár Város Önkor-

mányzata a Dunaföldvári Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Alapszolgáltatás Központ útján 
biztosítja városunkban a szociális 
szolgáltatást.

Ennek keretében:
• szociális étkezést
• házi segítségnyújtást
• idősek nappali ellátását 

Házi segítségnyújtás
Az idős emberek segítésének 

egyik legfőbb helyszíne saját ott-
honuk, ezért feladatunk és célunk, 
hogy megteremtsük mindazokat a 
lehetőségeket, amelyek lehetővé 
teszik az idős, beteg, rászoruló el-
látottak lakókörnyezetükben tör-
ténő gondozását, ápolását.

A szociális segítés keretében 
milyen segítséget nyújtanak?

• a lakókörnyezeti higiénia / ta-
karítás /megtartásában való 
közreműködést,

• a háztartási tevékenységben 
való közreműködést, /bevá-
sárlás/

• a veszélyhelyzetek kialakulá-
sának megelőzésében és a ki-
alakult veszélyhelyzet elhárí-
tásában történő segítségnyúj-
tást,

• szükség esetén a bentlakásos 
szociális intézménybe történő 
beköltözés segítését.

A gondozás díja: 500Ft/óra
A személyi gondozás keretében 

milyen segítséget nyújtanak?
• az ellátást igénybe vevővel a 

segítő kapcsolat kialakítását 
és fenntartását,

• a gondozási és ápolási felada-
tok elvégzését,

• a háztartási segítségnyújtást
• és a szociális segítést /takarí-

tás, bevásárlás, gyógyszer ki-
váltás/

A gondozás térítésmentes. 
Nappali ellátás: 
Az idősek klubja a klubtagok 

részére szociális, egészségi és 
mentális állapotuknak megfelelő, 
napi életritmust biztosító szolgál-
tatást nyújt.

Rendszeres programjaink:
Hétfőn – filmklub
Szerdán – gyógytorna, irodalmi kör
Csütörtökön – gyógyulás- lelki 
gondozói klub
Havonta – kézműves szakkör
A nappali ellátás térítésmentes.

Érdeklődni személyesen:
Dunaföldvár, Duna u.13.

Érdeklődni telefonon: 
06/75/341–068 «

Felhívás névadásra
Dunaföldvár Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete ötletpá-
lyázatot hirdet az új PIAC- ÉS REN-
DEZVÉNYTÉR körforgó felőli hom-
lokzatán elhelyezendő – jelenlegi 
PIAC feliratot felváltó – új tábla 
feliratának szövegezésére, az el-
helyezésre kerülő új tábla formá-
jának, méretének, színvilágának, 
grafi kájának megtervezésére.

A tervezés során kifejezésre 
juthat az a tény, hogy a várossá 
válás 30 éves jubileumi évében 
nyitott ki a felújított létesít-
mény, a városi jelképekben a 
kék-fehér szín dominál.

Az ötleteket a testület 2019. 
június 7-ig várja, zárt boríték-
ban, a 7020 Dunaföldvár Kos-
suth L. u. 2. levélcímen, e-mail-
ben a titkarsag@dunafoldvar.hu  
oldalon.

A pályázat más elektronikus 
adathordozón is leadható a Pol-

gármesteri Hivatal titkárságán.  
Jelige: „piactér”.

A képviselő-testület június 
havi ülésén választja ki a leg-
jobb ötletet, és dönt arról, mi-
lyen formában és tartalommal 
használja fel az ötletpályázat 
nyertesének munkáját, és végle-
gesíti az új feliratot.

A legjobb ötlet beküldője a 
Nyári Esték rendezvénysorozat 
valamennyi előadására szóló 
kétszemélyes bérletet vehet át. «

Ha messzire
akarunk jutni
Az elmúlt hónapban Dunaföldvár 
bekerült az országos sajtóba, sőt 
erdélyi portál is hírt adott váro-
sunk postai irányítószámával azo-
nos számú színes tojást tartalmazó 
és a húsvéti ünnep hangulatát hir-
dető tojásfánkról. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Civil kezdeményezés volt ez a 
díszítés is, mint pár éve a pala-
csintasütési Guinness-rekordkí-
sérlet. Horváth Irén és önkéntes 
segítői nagy összefogásának iga-
zán szép és sikeres akciója. Ah-
hoz hasonló, ahogy két civil egye-
sület, a DunaTúra és az AztaKe-
servit tagjai festették le a Kecske-
ugrató lépcsőit és kerítését, hogy 
igazi színfolt legyen a városban. 
A dunatúrások gondozzák az 
elültetett tujákat, vagy szépítik 
a Szerb templom kertjét. Az 
AztaKeservit szervezésében civi-
lek keze nyomán tisztult meg már 
ötödik alkalommal a Duna-part és 
város külterülete az eldobott vagy 
az illegálisan lerakott szeméttől. 
Megint mások kitakarították a 
Kálváriára vezető utat. Egy mun-
kahelyi közösség új padokat he-
lyezett el a kereszt mellett. Társa-
dalmi munkára rendszeresen ösz-
szejönnek a horgászok, hogy a 
Kis-Duna partján lévő horgászta-
nya környéke és a kirándulásokra, 
sétára is alkalmas útvonal jól 
használható és igazán szép le-
gyen. Akadnak, akik a szeretet-
szolgálatok, jótékonysági szerve-

zetek önkénteseiként, azaz szin-
tén fizetség nélkül – szolgálnak 
másokat: ételt, ruhát gyűjtenek és 
osztanak, vagy az Enni adok do-
bozt töltik meg naponta. Igaz, 
vannak emberek, akiknek köny-
nyebb reklamálni, elégedetlen-
kedni, sőt rongálni. De szerencsé-
re olyanok is, akik nem várnak el 
mindent másoktól, a hivataltól, 
hanem észreveszik, ha valamit ők 
maguk is tehetnek a környezetü-
kért vagy éppen a rászoruló em-
bertársaikért. Mindezzel másokat 
és a közösséget gazdagítják, de 
maguk is gazdagodnak – az adás 
örömével, a szolgálat alázatával 
és a közösségi élménnyel. Mert 
együtt létrehozni valamit, amihez 
így aztán igazán közünk van, 
nagy élmény – állítják. Reméljük, 
egyre többen tapasztalják meg 
ezt. 

Ezért is fogalmazódott meg 
egyikükben az ötlet: fogadjunk 
örökbe egy kis területet. Bárhol 
a lakókörnyezetünkben: egy el-
hanyagolt kis sarkot, ami ugyan 
nem a saját tulajdonunk, de ami-
nek a látványa virágosítva, gon-
dozva minket is örömmel tölthet 
el. De ha csak egy–egy idős, 
mozgásképtelen szomszéd háza 
előtt vágjuk le a füvet, vagy gon-
dozzuk a kertjét, akkor is sokat 
segítettünk, sokat tettünk. Lehet, 
hogy a köztévé kamerái nem 
fogják megmutatni ezt, de váro-
sunk lesz szebb általa. Mert, 
ahogy a Szabadnak született 
című jubileumi könyv is idézi az 
afrikai közmondást: Ha gyorsan 
akarsz haladni, menj egyedül! 
Ha messzire akarsz eljutni, men-
jetek együtt! «

keresztül bejelentkezett fel-
használók számos helyi lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online űr-
lappal nem rendelkező ügyek ese-
tén pedig az e-Papír szolgáltatást 
lehet igénybe venni. Az e-ügyinté-
zést választókat a belépést követő-
en azonosítja a rendszer és az űrla-
pok általános adatai automatikusan 
kitöltésre kerülnek, rövidítve így a 
ráfordított időt. A felhasználók bár-
mikor nyomon követhetik az álta-
luk elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár 

kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát és meg-
nyithatják a lementett űrlapokat. A 
gyorsabb ügyintézést támogatja, 
hogy a lakosság mellett a vállalko-
zások is kényelmesen teljesíthetik 
adóbevallással kapcsolatos ügyei-
ket és távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folya-
mataik státuszát. Az Önkormány-
zati Hivatali Portál a 
https://e-onkormanyzat.gov.hu 
weboldalon érhető el, melyet tele-
pülésünk weboldalán is megtalál-
nak. «

►
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A Dunaföldvári Vár új állandó kiállí-
tását április 26-án nyitotta meg Sü-
megi József, a bátaszéki II. Géza 
Gimnázium igazgatója.

 » SZIEGL ERIKA

A szemléltető anyagokban 
gazdag kiállítás a török hódolt-
ság korába visz el minket, ezen 
belül is Dunaföldvárra és kör-

nyékére. A XVI–XVII. század 
szemelvényei bemutatják az 
1520 körül épült reneszánsz to-
rony elhelyezkedését az akkori 
földrajzi környezetben, a Zrínyi-
ek harcait, a sikereket, bukáso-
kat. A földszintről induló idősza-
lag végigvezeti a látogatót Mo-
hácstól a karlócai békéig. A szer-
számok, különböző használati 

tárgyak, fegyverek, viseletek be-
tekintést nyújtanak az akkori 
életmódba, szokásokba, a vallási 
életbe, a földművelés és a keres-
kedelem mindennapjaiba. A kor-
hű térképek bemutatják a hódolt-
ság Duna menti településeit, a 
csaták helyszíneit, a hadjáratok 
útvonalait, a három részre sza-
kadt ország gazdaságát. A látoga-
tó izgalmas időutazáson vehet 
részt, visszacsöppenve abba az 
időszakba, amikor két különböző 

kultúra kényszerű együttélése 
határozta meg a mindennapokat.

A forgatókönyvet írta és a kiál-
lítást rendezte Dr. Vizi Márta, a 
látványterveket Sági Apollónia 
készítette. Támogatók: Dunaföld-
vár Város Önkormányzata, Duna-
földvári Művelődési Központ és 
Könyvtár, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

A kiállítás október 31-ig láto-
gatható, hétfő kivételével naponta 
10–18 óráig. «

Magyar világ Török világ

Pataki Zsófi t ismerem születése óta, 
számtalan alkalommal szakítottam 
el tőle édesapját, akivel rendszerint 
egy kocsiban utaztunk a dunaújvá-
rosi színházba próbákra, előadások-
ra. Vagyis mondhatnánk, hogy kis-
korától élete része a színház. Hogy 
édesapja erősen hatott rá. Hogy kis-
gyerekként meg lett fertőzve a szín-
ház által. Tudat alatt, lehet. Mert 
Zsófi  nem így emlékszik. 

 » BAKSAY ERIKA

– Valójában mi csapódott le 
benned apukád színészi tevé-
kenységéből?

– Nem sok, kisgyerek voltam, 
alig emlékszem rá. A nővéreim 
jobban tudják az egészet, nekem 
nem sok maradt meg, egy–két 
előadás, legjobban a Zöldboszor-
ka. Inkább arra emlékszem, anyu 
gyakran sóhajtozott, hogy apa 
rengeteget van távol, nagyon el-
foglalt. Eszembe sem jutott, hogy 

a színház közelébe kerüljek. Igaz, 
a szüleim, testvéreim, a családom 
révén több ponton is folyamato-
san jelen volt a művészet, jobbára 
a zene, meg úgy általában a hu-
mán értékek, de, ha a jövőmre 
gondoltam, akkor legfeljebb a 
rendezvényszervezés ugrott be 
(ez se véletlen). 

– Akkor hogyan…?
– A mamám hívta fel a figyel-

memet a Bartók Kamaraszínház 
felhívására, amiben gyereksze-
replőket kerestek a Valahol Euró-
pában musicalhez. Apáék támo-
gatták a dolgot, jelentkeztem. A 
meghallgatáson verset kértek, 
énekeltettek, aztán behívtak még 
egyszer, akkor szituációs gyakor-
latokat játszottunk, és már a hang-
fekvésemre voltak kíváncsiak. 
Egy darabig arról volt szó, máso-
dik szereposztásban játszom 
majd, aztán a másik szereplő-je-
lölt eltűnt a képből, így kaptam 
meg Suhanc (Éva) szerepét. Nem 
ismertem a darabot, de utána néz-
tem, sokat hallgattam a zenéjét, és 
nagyon tetszett az egész. 

– Milyen volt a próbafolya-
mat? Ráéreztél?

– Nagyon–nagyon élveztem. 
Az első pillanattól megfogott a 
színházi légkör, jó volt a társaság, 
a közösség, és nem csak a gyerek-
csapatra gondolok, sőt, elsősor-
ban nem rájuk. Egy kicsit ugyanis 
a levegőben lógtam, a gyerekek-
hez képest felnőtt voltam, a fel-
nőttekhez képest gyerek. De 
gyorsan beépültem, mindenki 
kedves és befogadó volt. Őze 
Áront, a darab rendezőjét is na-

gyon megszerettem. A színházi 
világ meglehetősen demokrati-
kus, már abból a szempontból, 
hogy minden szereplőt partner-
ként kezelnek, az „öregeket” is 
tegezzük, a színészek, a műszak, 
a rendező, az öltöztetők, fodrá-
szok, asszisztensek lazák, jó fe-
jek. 

Sokat próbáltunk, külön a pró-
zai és zenés részeket, aztán 
együtt, de ennek minden percét 
élveztem, ahogy az előadásokat 
is. Nem is csak a siker miatt, ha-
nem azért, mert a színház nagyon 
érdekes és változatos világ. 

– Ez a rengeteg próba hogyan 
fért össze az eredeti tevékenység-
gel? Úgy hallottam, a gimnázi-
umban nem mindig örültek a 
„másodállásnak”…

– Hát… én úgy éreztem, elfér 
együtt a kettő, négyes–ötös tanuló 
vagyok, nem romlott a tanulmá-
nyi eredményem. És azóta új sze-
repeket is kaptam, A mi kis váro-
sunkban, a Twist Olivérben és a 
Társakban. Ez utóbbiban már ke-
vesebbet próbáltam, megpróbál-
tak tekintettel lenni a sulira, és 
úgy érzem, a gimiben támogatják 
a színházi munkámat. Az az igaz-
ság, hogy időközben a színház 
nagyon fontos lett nekem, szinte a 
legfontosabb, annyira, hogy el-
döntöttem, színész leszek. Min-
denképpen.

– Mindenképpen? Nincs is B 
terv?

– Nem tudok elképzelni mást, 
semmilyen hivatás vagy szakma 
nem érdekel. Idén érettségizek, és 
a jelentkezésemet csak színész-
képző iskolába adtam be. A hely-
zet az, hogy tegnap meg is volt a 
felvételi a Színház és Filmművé-

szeti Egyetemre, és nem jutottam 
túl az első fordulón. 

– Akkor most mi van? Hogy 
éled meg ezt a helyzetet? És mi 
jön utána?

– Fura, de nem tört le nagyon a 
kudarc. Maga a felvételi egyálta-
lán nem volt stresszes, sőt, inkább 
úgy érzem, egy élménnyel gazda-
godtam. Az intézmény, de még a 
terem sem volt ismeretlen, mert 
egy hetet már eltöltöttem ott egy 
színésztáborban. 

Novák Eszter rendező és Sel-
meczi György zeneszerző, rende-
ző felvételiztetett, de nem estek 
nekünk egyből, hanem két dráma 
instruktor segítségével próbáltak 
ráhangolni minket az eseményre, 
szituációs gyakorlatokkal, játé-
kokkal. Délután 3-kor kezdtünk, 
és én csak 7 óra körül kerültem 
sorra, de nem éreztem feszültsé-
get. Jó volt a társaság, oldott a 
légkör, közvetlen a hangnem. 

– Mit kértek tőled?
– Elsőként egy népdalt énekel-

tem, aztán egy ukrán sanzon-félét 
ukulele kísérettel, majd egy Mar-
garet Island dalt. Verset ők vá-
lasztottak, Szabó Lőrincet, aztán 
Eliz monológját mondtam el a 
Fösvényből. Utolsó előtti voltam, 
nemsokára közölték is, hogyan 
döntöttek. Az aznapi tizenhár-
munk közül talán négyen men-
tünk először felvételizni, és való-
színűleg nem utoljára… Volt, akit 
visszahívtak, volt, akit átküldtek a 
prózai tagozatra. Többféle indok 
is elhangzott az elutasítottakkal 
kapcsolatban, nekem például azt 
mondták, még túl fiatal vagyok. 
Jellemző a felvételi közvetlen 
hangvételére, hogy egy srácot, aki 
linken, felkészületlenül érke-

Akit megfertőzött a színház

►
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 » L. MÉSZÁROS IRMA

Eljuthat valaki a porból a csil-
lagokig? – tehetjük fel a kérdést 
a Majdnem Esterházy című kötet 
alcímét olvasva.  Ahogy a Rát-
kay László Irodalmi Kávéház 
résztvevőivel a kötet erős kisu-
gárzású szerzőjét hallgatjuk, el-
hisszük neki. Mert Eszterhai Ka-
talin író, újságíró szerint nem az 
a fontos, min mentél keresztül, 
hanem az, mihez kezdesz mind-
ezzel. A földvári irodalombará-
tok kedvenc programján, az évad 
utolsó rendezvényén nem egy-
szerűen könyvbemutatót tartot-
tak április utolsó keddjén, hanem 
valami többet: életszemléletet 
alakító, életörömöt hirdető tan-
folyamot. Hiszen a szerző nem 
tett mást, csak mesélt: önmagá-
ról, életéről, s arról, hogyan le-
hetünk csillag-emberek, akik be-
ragyogják környezetüket. A Ka-
nadában élő Eszterhai Katalin a 
program után az alábbi levelet 
küldte Dunaföldvárra:  

„Az élet teljességét nem évek-
ben mérik, hanem örömökben, 
kinek–kinek annyit ér az élete, 
amennyi örömet szerez mások-
nak” – olvasom Zay László sora-
it abban a gyönyörű könyvben 

(Csepeli, a lélekvéső), amellyel 
megajándékoztak Dunaföldvá-
ron. amikor április 30-án vendé-
ge voltam a Berze-Nagy Ilona 
Városi Könyvtárnak. Remélem, 
hogy valamennyien, akik a Mar-
cipán Cukrászdában jelen voltak 
(a Rátkay László Irodalmi Kávé-
ház tagjai, a gyönyörű, mesébe 
illő Marcipán dolgozói) elmond-
hatják: örömteli az életük… és 
ha az égiek majd egyszer mér-
legre teszik az életüket, vala-

mennyiüket értékesnek, egyedi-
nek, teljesnek vélnek majd… 
Biztosan tudom, hogy így lesz, 
hiszen olyan sokszor, olyan sok 
embernek szereztek örömet, 
köztük nekem is. Nekem meg-
tisztelő volt, hogy együtt lehet-
tünk, hogy együtt nevethettünk, 
együtt sírhattunk, hogy gondo-
latban egymás után megkocog-
tathattuk a csillagokat az égen, 
és amikor valamennyi már vilá-
gított, elénekelhettük: „csilla-
gok, csillagok, szépen ragyogja-
tok…” 

Szívből, szeretettel köszönöm 
Bertalanné Bóka Zsuzsannának 
a meghívást, a hitet bennem, kö-
szönöm a gyönyörű énekhangú 
Tóth Juditnak a szívet-lelket me-
lengető régi magyar áldást és a 
Születésnapra című verset, a vá-
ros történetét bemutató könyve-
ket, a helyi televízió munkatár-
sainak a rám szánt időt, a Marci-
pánban kínált finomabbnál fino-
mabb süteményeket, és köszö-
nöm, hogy megkóstolhattuk a 
híres halászlét is. Hálás vagyok a 
kapott ölelésekért, a szeretetért. 
Milyen jó is, hogy a sors nem 
patikamérlegen méri ki a szere-
tetet számomra! Köszönöm va-
lamennyiüknek, hogy ünnepet 
varázsoltak a lelkembe.” «

A minap egy ismerősöm mesélte, 
milyen érdekes úti beszámolóban 
volt része a Sok-Szín-Tér Női Köré-
nek előadásán. Hegedűsné Katona 
Klára osztotta meg utazásának él-
ményeit Indiáról, azon belül is a nők 
életéről, helyzetéről, vágyairól. 
Tudtam, hogy Klári a férjével Indiá-
ba utazik, nem is voltam ezen annyi-
ra meglepve, holott India nem egy 
szokványos turisztikai célpont, de a 
Hegedűs házaspár nem is annak 
szánta. Úgy gondolom, ez az út egy 
másfajta út következménye volt, így 
vált belsőből külsővé. Klári és Péter 
otthonában mutatta meg nekem, 
milyennek látták Indiát.  

 » BAKSAY ERIKA

– Milyen igény vezetett el eh-
hez az úthoz?

– Életem „nagy utazás” álma In-
dia – mondta Klári –, kiskorom óta 
hív, húz, de sokáig elérhetetlen 
volt. Tizenévesen hallottam elő-
ször indiai zenét, láttam a táncu-
kat, a ruhákat, a hangulatot, ami 
megmagyarázhatatlan módon von-
zott. Amikor már kapni lehetett 
Magyarországon Indiáról, a hin-
duizmusról, az ottani szokásokról, 
életmódról, filozófiáról szóló 
könyveket, akkor megvettem eze-
ket, ajándékba is sokszor ezt kér-
tem. Megismerkedtem az ayurvé-
dával, ami szó szerint az élet tudo-
mányát jelenti, és nem véletlenül, 
hiszen magába foglalja az emberi 
életről alkotott valamennyi tudást. 
Holisztikus szemlélete az embert 
egészében nézi, komplett életfor-
mát, gyógyítást, életfilozófiát kí-
nál, túlkapások nélkül. 

Szóval, amire vágytam, bele-
mentem, csak India volt álom so-
káig, aztán átlendült tervvé, de 
toltam magam előtt az időpontot. 
Aztán eljött az is, hogy rátaláltam 
az India Spirit Egyesületre, amely 
holisztikus utakat szervez Indiá-
ba, Sri Lankára, Nepálba. Szá-
momra nem volt kérdés, hogy 
megyek.

– És számodra? – kérdezem 
Pétert, Klári férjét. ►

zett a felvételire simán annak 
minősítették, amit érdemelt, de 
azért adtak neki még egy lehető-
séget. 

– Mit gondolsz az egészről? 
Miben kell erősítened magad? 

– Áron – Őze Áron rendező, szí-
nész, a Bartók Kamaraszínház 
igazgatója – készített fel a felvéte-
lire, segít és támogat engem, talán 
hisz bennem. Ő arra ösztönöz, le-
gyek nyitottabb. Tény, hogy egy 
olyan helyzetben, mint amilyen a 
felvételi előtti csoportos szituációs 
játék volt nem én vagyok az, aki 
előre tolja magát, nem vagyok fel-
tűnő és magamutogató. Gyakran 
választok megfigyelő álláspontot, 
de nem érzem, hogy gátlásos vagy 
izgulós lennék. Ettől függetlenül 
figyelek a szavára. És lehet, még 
tényleg fiatal vagyok…

– Most akkor mi lesz?
– Nem mondom, hogy nem 

voltam csalódott, de olyan na-

gyon nem törtem le. Vannak még 
lehetőségek, létezik még színész-
képzés egyetemi szinten, Kapos-
váron, illetve szóba jöhet a Pesti 
Magyar Színiakadémia, ami egy-
részt azért szimpatikus nekem, 
mert kapcsolatban van a Színmű-
vészetivel, arra készít fel, más-
részt már az első évtől színházban 
játszanak a diákok, ami nekem 
nagyon fontos. Színházi szerepre 
valószínűleg itthon, a Bartók Ka-
maraszínházban is számíthatok, 
ha az időbeosztásom lehetővé te-
szi. Nagy öröm számomra, hogy 
számolnak velem, visszahívnak. 

– Tulajdonképpen miért akarsz 
színész lenni?

– Valamiért nagyon vonz a szín-
házi világ. Munka, de szórakozás. 
Nehéz és fárasztó, de érdekes. 
Nem tudnék elképzelni egyhangú 
és unalmas munkát. Most, a Twist 
Olivérben éreztem rá arra, meny-
nyire fel tudok oldódni a színpa-

don. A kedvencem egy utcai jele-
net, ahol mindenki csinál valamit, 
ami a figurájához passzol: seftel, 
lop, csen, kéreget, mindenféle te-
vékenységet folytat, amit persze 
előre kitaláltunk gondosan, de 
öröm nézni, ahogy az idők folya-
mán, előadásról előadásra szület-
nek az új dolgok, ahogy felépítjük 
magunkat, a figurát, a világot, 
amiben játszunk. Amióta ebbe be-
lekóstoltam, a többi dolog nem tű-
nik elég érdekesnek. «

Akik megkocogtatták a csillagokat

Vágyak, 
álmok, India
Külső és belső utak

►
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– Ez az út volt Klári nagy 
álma. Én meg úgy gondoltam, ott 
akarok lenni mellette, amikor 
megéli. Pedig nem volt egyszerű 
eljutni oda. Fél éves tortúra volt a 
szükséges vízumok megszerzése, 
hepatitisz A, B, tífusz és vérhas 
elleni oltásokat kaptunk. Dohán 
keresztül repültünk Chennaiba 
(Madrasz), ja, és Dohában össze-
futottunk egy földvárival is. 

A 17 napos utazás során Kerala 
és Tamil Nádu államokban jártuk 
az országot, minden állomáson 1 
éjszakára szálltunk meg, illetve 
az utolsó 4 napot töltöttük egy he-
lyen, Kovalamban. 

– Miért pont ez volt az útvo-
nal? Hiszen az ismertebb turisz-
tikai célpontok északon vannak, 
Delhi, Agra, Jaipur „arany há-
romszögében”.

– Valóban, ott a Gangesz, ott a 
Taj Mahal, és még számos ismert 
indiai látnivaló. Viszont Kerala az 
ayurvéda hazája. Ezen kívül még 
számos érv szólt a déli államok 
mellett. Ez a régió inkább a föld-
művelésből él, az itteni emberek 
nyitottabbak, barátságosabbak, 
elfogadóbbak. Itt mindenki mun-
kából akar megélni, nem úgy, 
mint a túlzsúfolt északi nagyváro-
sokban. A déli államok a jólétet 
tekintve kiegyenlítettebbek, az 
emberek, ha szerényen is, de nem 
nyomorban élnek, míg északon 
nagy a szórás: iszonyú gazdagok 
és iszonyú szegények. És még 
egy fontos érv: dél közelebb van a 
hagyományos indiai élethez, mint 
észak.  Itt a hagyományt nem 
ápolják, hanem élik. És mi valódi 
Indiát akartunk látni. 

Itt a férfiak nem csak farmer-
ben járnak, hanem mundiban és 
ingben, a nők száriban, kendőben. 
A boltos reggelente porból man-
dalát, kolamot rajzol a ház bejára-
ta, az üzlet elé, ez jó szerencsét, 
jólétet hoz rá.  Az emberek reggel 
virágokból kirakott tálakat készí-
tenek, az isteneknek ajánlva. A 
vallás gyakorlása az élet része, 
sőt alapja, mindent áthat és meg-
határoz. És csodálatra méltó, 
mennyire türelmesek egymás 
iránt a vallások ezen a területen. A 
hinduizmus, az iszlám és a ke-
reszténység csodálatos harmóniá-
ban fér meg egymással, és szö-

gezzük le, hogy függetlenül attól, 
melyik vallás híve az ember, min-
denki hisz az ember újra megtes-
tesülésében, feltámadásként vagy 
karmaként. Utóbbi sajátos indiai 
életfilozófiát eredményez. A ke-
reszténység nem a gyarmati biro-
dalommal ért Indiába, Tamás 
apostollal ősi kereszténység gyö-
kerezett meg, amivel nehezen bir-
kózott meg a gyarmatosítók ke-
reszténység-szemlélete, hiszen 
milyen keresztény az, aki melles-
leg hisz a lélekvándorlásban? Pe-
dig a karma okos dolog. Arra ösz-
tönöz, hogy légy elfogadó és ne 
árts másoknak, hiszen a tetteid-
nek következménye van, jó is, 
rossz is visszahullik rád. A karma 
nem jutalom vagy büntetés, ha-
nem a következmények szigorú 
törvénye. Ez a titka az indiai em-
berek bölcs elfogadásának, annak 
a nyugodt összhangnak, ami a lát-
szólagos zűrzavar mögött van. In-
diában közlekedni zűrösnek tű-
nik, a rengeteg motor, tuk–tuk 
különösebb szabályok és táblák 
nélkül, egyfajta békés elfogadás-
ban jön–megy, a dudálás nem a 
tülekedés jele, csak jelzi, hogy itt 
jövök. Senki nem veszekszik, el-
engedik egymást, haladnak. Ha 
egy árus az útra telepszik le a por-
tékájával, hát megkerülik. Mezít-
lábas, száris asszonyok morzsol-
gatják a rózsafűzért az oltár előtt, 

de azért minden nap elkészítik a 
hagyományos virágtálat és man-
dalát, hiszen számukra az Isten 
imádatának része ez. És még so-
rolhatnám a számtalan mindenna-
pos apró mozzanatot, amit áthat 
egyfelől a vallás, másfelől a bé-
kés egymás mellett élés sok–sok 
bizonyítéka. 

– Indiáról szólva kihagyhatat-
lan a sok sztereotípia: kasztrend-
szer, nők helyzete, erőszak, gyil-
kosság, csonkolás. Mennyi igaz 
ebből?

– Ezek az események megtör-
ténnek, különösen a társadalmilag 
széttagoltabb északi államokban 
megerőszakolnak, megölnek nő-
ket, él a kasztrendszer, de magunk 
ebből semmit nem tapasztaltunk. 
Mondták, hogy sötétedés után 
nők kíséret nélkül ne menjenek 
utcára, és természetesen be kell 
tartani néhány szabályt, hogy az 
európai nő ne keveredjen kom-
munikációs félreértésbe. A külföl-
di nők leginkább ezt tévesztik 
szem elől. A helyiekkel más a 
helyzet, de mindkét dolog a köz-
törvényes bűnözés kategóriája. 
De igen, létezik az áldozat-hibáz-
tatás, létezik az előre elrendezett 

esküvő, és a leány csecsemők 
megölése is. Ám a társadalom ka-
maszkorba lépett. A fiatalság és a 
nők is kezdenek öntudatra ébred-
ni, tanulni akarnak, szerelemből 
házasodni, elutasítják a régi társa-
dalmi rendszer merev szokásait. 
Ellentmondásos világ, de színes 
és érdekes, illatos és fűszeres.

– Ha már fűszeres… hogy bír-
ta az európai gyomor az indiai 
kosztot?

– Nagy a meleg, nem nagyon 
tömi ott magát az ember, szeren-
csére – sóhajt Péter. – Én nem bí-
rom a csípőset, ott meg minden 
erősen fűszeres. A Klári simán 
vette az akadályt, nekem néha ka-
vargott odabent… Hála isten, 
hogy sok finom gyümölcs terem 
arrafelé, bár volt, hogy a varjak 
ellopkodták a vacsoránkat. 

Van ott még egy–két veszélyes 
dolog. Munnaiban nincs polgár-
őrség, mert éjszaka nem tanácsos 
kijárni a kobrák miatt. Aztán el-
mentünk egyszer egy hagyomá-
nyos táncszínházba, ahol a festett 
arcú színész csak mimikával és az 
ujjai mozgatásával meséli el a tör-
ténetet, ha van. Úgy hívják, kat-
hákali.

– Akkor kicsit olyan, mint a ja-
pán kabuki. Nehezen értelmez-
hető. 

– Inkább borzasztó. De a mel-
lettünk ülő helyi család nagyon 
élvezte. 

Ami viszont nagyon tetszett, az 
a tisztelet volt, ami akkor övezett, 
mikor rendszeresen három nővel 
mentem a boltokba alkudozni. 
Aki ezt megteheti, igen nagy em-
ber Indiában. Kis kárpótlás a kat-
hákali miatt… «

►
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VÉDEKEZZ a kullancs, bolha és a szívférgességet okozó lep-
keszúnyog ellen!
6–8 hónapos védettséget nyújtó Forestó, Killtix és
Caneshield nyakörvekkel ill. a Pestigon spot-on cseppekkel!

Széles tápválasztékunk kutyáknak már 220Ft/kg-os ártól! 
EUKANUBA szuperprémium tápok teljes választéka.
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Cyránski Mária 
szobrai között
Április 4-én az Ispánház Galériá-
ban a tavaly elhunyt szobrászmű-
vész alkotásaival nyitotta meg 
Szente Tünde szociológus az idei 
turisztikai szezont.

 » SZIEGL ERIKA

A művészházaspár, ifj. Koffán 
Károly festőművész és Cyránski 
Mária a dunaújvárosi évek után 
1986-ban telepedtek le Duna-
földváron. Kapcsolatuk a város-
sal korábban kezdődött, hiszen a 
’70-es évek végén a művelődési 
házban népszerű képzőművésze-
ti szakkört vezettek, 1983-ban a 
Vármúzeumban pedig megnyílt 
a művésznő első dunaföldvári ki-
állítása. Cyránski Mária lírai rea-
lista alkotásait, szobrait, dom-
borműveit, érméit, plakettjeit 
számos egyéni kiállításon ismer-
hették meg országszerte a művé-
szetet kedvelők. Monumentális 
szobrai városok, közintézmé-
nyek tereit díszítik, sok alkotása 
megtalálható közgyűjtemények-
ben is. Művei előterében, aho-
gyan ő fogalmaz a női tisztaság, 
az anyaság eszméje áll. Büszke 
volt arra, hogy munkái nagy ré-

sze nem megrendelésre készült, 
hanem az elkészült művek kiállí-
tási sikerei hozták az anyagi ala-
pokat is biztosító elismerést. 
Méltatásként álljon itt néhány 
idézet a vendégkönyvből: „Gye-
rekkorom szép élménye volt a 
várban egy közös kiállítás…” 
„Cyránski Mária műalkotásaiból 
sugárzik a művészet és az alko-
tás szeretete.” „ A kifejező alko-
tások egészen meghatottak…” 
„Életem első szoborkiállítása 
volt, és nagyon megragadott.” 
„Forma, anyag, téma és termé-
kenység tökéletes elegye.” „ 
Szép főhajtás ez a kiállítás Cyra 
emléke előtt. Sajnos nagyon ko-
rán ért véget ez a művészpálya. 
Alkotásaiban, emlékeinkben to-
vább él.”

Az emlékkiállítás június 16-ig 
látogatható. «

Egy korty derű 
Mindig különösen érdekes a szemé-
lyes találkozás egy olyan emberrel, 
akinek írásait rendszeresen olvas-
suk és fotóját évek, sőt néha évtize-
dek óta ismerjük a sajtóból. Vajon 
olyan lesz, amilyennek cikkei alap-
ján gondoljuk? Mennyit árul el a kép 
és a szöveg az emberről? Akik a Rát-
kay László Irodalmi Kávéház márciu-
si programján részt vettek, bizonyá-
ra nem csalódtak. Lehet, hogy ala-
csonyabb és vékonyabb, mint felté-
teleztük, de kisugárzása, stílusa, 
derűje, empátiája az övé.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Amikor V. Kulcsár Ildikó új-
ságíró-író, a hét évtized óta meg-
jelenő Nők Lapja egyik legnép-
szerűbb munkatársa volt a vendég 
a rendezvénynek helyet adó Mar-
cipán cukrászdában, egy gombos-
tűt sem lehetett leejteni, Igénye-
sen megírt, jó humorú vagy em-
pátiával és érzelemmel teli írásait 
1990 óta olvashatjuk a hetilapban. 
Az Életsorsok vagy a Ne félj, me-
sélj! rovatban olyan embereket 
mutat be, akik „a hétköznapok 
harcait vívják”; emberi sorsokat, 
drámaiakat és furcsákat, szépeket 
és lélekerősítőket. Olvasói leve-
lekre válaszol, sokat utazik a ri-
portalanyai hívó szavára. Taná-
csot ad és segítséget nyújt. De 
szükség esetén gyermekruhát 
vagy mást is visz. Előfordult, 
hogy valamely írása nyomán la-
káshoz juthatott egy rászoruló 
család.  

Az Egy korty derű című előa-
dásával évek óta járja az országot 
és a határon túli magyarlakta vi-
dékeket, mert – mint mondja – ma 
egyre nagyobb a szegénység, s 
egyre nehezebb az út lélektől léle-
kig, de nagy igény van erre a más-
fajta szemüvegre. Ha elveszítjük 
képességünket a derűre, iróniára 
és öniróniára, nem lehet kibírni a 
hétköznapokat. Ezért tudatosan 
kell a derű perceit gyűjteni, hi-
szen akkor nekünk is jobb, s így 
jobb lesz a világ is – hangsúlyoz-
za.  Fontosnak tartja, hogy az ap-
ró örömök felfedezéséhez segítsé-
get nyújtson olvasóinak és hallga-
tóinak, hogy a világ legapróbb 
szépségeinek is tudjunk örülni. A 

már elfelejtett orchidea bimbójá-
nak, a madárcsicsergésnek, a füg-
gönyön bekukucskáló napsütés-
nek, egy–egy ismeretlen ember 
mosolyának, annak, hogy pimasz 
kamaszgyerekünk ma éppen nem 
volt annyira szemtelen, hogy a 
párunk ágyba hozta a reggeli ká-
vét. Mert ezekből a jelentéktelen-
nek látszó apró élményekből te-
vődik össze a napunk és a hangu-
latunk. Az est során szó volt a 
férfi – nő párkapcsolatról és a 
szülő – gyermek viszonyról, a 
nők szerepéről, a fiús anyákról. 
Minden viszonyban a figyelem, 
az empátia és a megbecsülés a 
kulcsszó. – A szövetségben hi-
szek, de ezt nem adják ingyen – 
állítja. Újságíróként is az az elve, 
hogy nagyon kell szeretni az em-
bereket, alázattal és tisztelettel 
kell a másik felé fordulni, hogy az 
megnyíljon. Egy ember élete csak 
sóhajtás a nagy egészben, de min-
den ember csoda és érték. 

A Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjével kitünte-
tett többkötetes író családi mediá-
torként is megosztotta tapasztala-
tait. Szerinte nincs olyan közös-
ség, nincs olyan kapcsolat, amely 
mindig tökéletesen működik. Az 
élet ott kezdődik, ahol a holly-
woodi filmek véget érnek – tette 
hozzá. A jó hangulatú esten ter-
mészetesen néhány bölcs és hu-
moros írását is hallhatták az iro-
dalmi kávéház résztvevői, akik 
hol nevetéssel, hol kissé fátyolos 
tekintettel követték az előadót, s 
mindenképpen hazavittek maguk-
kal egy batyut: az élet nem harc, s 
hogy ami bennünk van, az kivetül 
a világra, s rajtunk áll, hogy derű-
vel, öniróniával milyen mikrovi-
lágot teremtünk magunknak. «

Evangélikus hírek

Gobelin kiállítás
 » MOLNÁR IVÁN,

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Április 18-án (Nagycsütörtö-
kön), 17 órakor az Evangélikus 
templom előterében Goblein ki-
állítás megnyitójára került sor – 
külön érdekessége, hogy férfi-
kéz munkálta alkotások kerültek 
kiállításra. Bán Sándor, bölcskei 
nyugdíjas, a Paksi úti idősek ott-
hona (volt Szent András Idősek 
Otthona) lakója, immáron több 
mint húsz éve. Bölcskén nőtt 
fel, ott járta ki az iskolákat, 
hangjából pedig érződik az 
őszinte kötődés kisvárosához. A 
szíve most is Bölcskéért dobog. 
Az otthonban kezdett el gobeli-
nezni különböző témákban, úgy 
vallási, mint tájképek, állat- és 
mesevilág képei, alakjai kerül-

tek kidolgozásra.
Nyelvünk még őrzi a varrás és 

varázslat szerves kapcsolatát. 
Aki varr: főképpen mintázatot, 
az egyben varázsol is (jó érte-
lemben). A keresztszem fogal-
máról az emlékezet tudja jól, 
hogy a magyar hagyományban 
különös jelentősége van. A ke-
resztszemes hímzést (X) eleink 
úgy nevezték: IGE. Az eljöven-
dő világ teremtő ereje nyilvá-
nult meg általa.

 A. L. Webber: Pilátus álma is 
elhangzott a megnyitón (énekel-
ve is). A szép számmal ott lé-
vőknek – úgy a városból, mint 
az otthonból- szép és meghitt 
alkalomban volt részük. Kíván-
juk, hogy Bölcskén is folytatód-
jék a kiállítás! Templomunkban 
(Templom u. 36.) május 27-ig 
tekinthető meg a kiállítás: hét-
főn 14–18; csütörtökön 9–12 és 
vasárnap 10–12 óra között. «
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Feltámadás és 
folytatás

Minden jó és szerethető dolog 
folytatásra vár, mégis a folytatás 
gyakran elmarad. Mennyi mindent 
elkezdünk, de be nem fejezünk! 
Ily módon mennyi álmunk, vá-
gyunk és tervünk lesz semmivé! 
Barátságok, házasságok, családok 
hullnak szét, mert elkezdődött va-
lami, ami nem folytatódott tovább. 
Érdekes, hogy a rosszat mindig 
könnyebb folytatni, mint a jót, il-
letve nehezebb abbahagyni. Ha 
elkezdünk valami jót, ha elhatá-
rozzuk, hogy ezután rendszeresen 
mozgunk, egészségesen táplálko-
zunk, s még a lelkünkkel is törőd-
ni fogunk, egy idő után abbahagy-

juk, nem folytatjuk. Elkezdeni is 
nehéz valamit, de folytatni még 
annál is nehezebb. Húsvét után 
Péter elment halászni, ott folytat-
ta, ahol abbahagyta, hiszen vérbeli 
halász volt. Dicséretre méltó, 
hogy a nagy kataklizma, megráz-
kódtatás után képes volt folytatni, 
amit abbahagyott, a halászatot. 
Egy–egy nagy összeomlás köny-
nyen térdre kényszeríti, megbe-
tegíti az embert, munkára és szere-
tetre képtelenné teszi. Freud sze-
rint pedig az egészséges embert 
két dolog jellemzi, a munka és a 
szeretet. Péter, Tamás és a többi 
tanítvány folytatja, amit abbaha-
gyott, azonban ez még nem feltá-
madás, hiányzik belőle a remény-
ség, a lelkesedés és a szeretet. 
Nem lehet csodálni, hisz a Mestert 

megfeszítették, a tanítványokat 
szétkergették, mozgalmukat ku-
darcra ítélték. Ebben a kilátásta-
lannak tűnő helyzetben, ebben a 
sötét és mély veremben jelent meg 
Jézus. „Mikor elhagytak, mikor a 
lelkem roskadozva vittem, csön-
desen és váratlanul átölelt az Is-
ten” (Ady) Péter és a tanítványok 
is igen elhagyatottak voltak, ros-
kadoztak, amikor megszólította 
őket a Mester. „Fiaim, nincs vala-
mi ennivalótok?” – kérdi tőlük 
atyáskodva a föltámadt Jézus, mi-
re ők így felelnek: „Nincs.” „Ak-
kor vessétek ki a hálótokat a hajó 
jobb oldalán és találtok.” – biztatja 
őket Jézus. „Kivetették tehát, de 
kivonni már nem tudták a renge-
teg hal miatt” Igazából nem sejtet-
ték, hogy kivel van dolguk, hogy 

ki ez a titokzatos idegen, mégis 
hallgattak a szavára. Metakommu-
nikációnak hívják azt a szavak 
nélküli, mélyről jövő híradást, 
amely a lélek rejtett titkairól be-
szél. A szeretett tanítvány megsej-
ti, hogy ebben a különös férfiúban 
maga a föltámadott Úr van jelen. 
Péter beleveti magát a tengerbe, a 
többiek pedig hajóval igyekeznek 
a partra, ahol nagy vendégség vár-
ja őket. A feltámadásról az emberi 
beszéd csak dadogni képes, de az 
üzenet egyértelmű, miszerint Jé-
zus él, túlélte a halált, az isteni Lé-
lek elpusztíthatatlan, mert „az élet 
él és élni akar”. A feltámadás azt 
üzeni, hogy mindig van folytatás, 
hogy az élet nem halhat meg, ha-
nem él tovább, hogy a halál nem 
végállomás. A kertünkben van 

Versmondó délután 
a Jókai utcai
óvodában
» V. LAJKÓ ANITA

A Jókai utcai óvodában 1998 
óta minden évben megünnep-
lik a magyar költészet napját 
(április11.) József Attila szüle-
tésnapjára emlékezve. Rexei-
ser Rudolfné (Edit óvó néni) 
hívta életre az évek során ha-
gyománnyá váló eseményt, 
amely évről évre sok kisgyer-
meket hoz közelebb a versek 
világához. A barátságos, ben-
sőséges óvodai körülmények 
között zajló versmondó délutá-
non idén 20 kisgyermek mon-
dott hosszabb-rövidebb költe-
ményt. „Lehetőleg otthon ta-
nult verset várunk a gyerekek-
től. Célunk, hogy minél hama-
rabb megismerkedjenek a ver-
sek és a versmondás szépségé-
vel. Az esemény nem verseny, 
nincs díjazás, mindenki egy-
formán kap emléklapot és ki-
sebb ajándékot.” – mondta el 
Rexeiser Rudolfné, Edit óvó 
néni. A versmondó délutánon 
jó volt látni a csillogó szempá-
rokat (gyermekét, szülőét, 
nagyszülőét és óvónőét egya-
ránt), hallgatni az arcokra sok-
szor mosolyt csalogató kis ver-
selőket.  «

In memoriam 
Gallai Sándor
(1932–2019)
 » L. MÉSZÁROS IRMA

Elhunyt Dunaföldvár múltjá-
nak egyik nagy ismerője, akinek 
emlékezéseit gyakran olvashat-
ták lapunk olvasói is. 

Lelkes lokálpatriótaként szí-
vesen hozzájárult, hogy az utó-
kor jobban megismerje szülővá-
rosa történelmét. Folyamatosan 
gyűjtötte a várossal kapcsolatos 
dokumentumokat. Ezeket a Du-
naföldvár története az őskortól 
napjainkig című monográfia ké-
szítésekor, illetve a többi hely-
történeti könyv megszületése-
kor szívesen az alkotók rendel-
kezésére bocsátotta, de ő maga 
– mint a helytörténeti klub tagja 
– társszerzőként is közreműkö-
dött a Földvári tabló két köteté-
nek írásában. A Tolna Megyei 
Egyed Antal Honismereti Egye-
sület felkérésére Dunaföldvár 
múltjával kapcsolatos előadáso-
kat vállalt a megyei honismereti 
akadémián. Szerkesztője volt a 
római katolikus egyházközség 
által kiadott Katolikus Hírnök 
című újságnak. A Barátok temp-
lomában – felkérésre – hosszú 
éveken keresztül tartott ismerte-
tő előadásokat iskolai és turista-
csoportok részére.

Tevékeny részt vállalt Duna-

földvár kulturális életében és a 
római katolikus egyházközség 
munkájában. Megalapítója és 
négy évig vezetője volt a helyi 
idegenforgalmi egyesületnek. 
Két cikluson keresztül a helyi 
önkormányzat városfejlesztési 
bizottságának tagjaként tevé-
kenykedett. Évekig a kulturális 
egyesület felügyelő bizottságá-
nak elnöki tisztét is betöltötte. 
Öt éven át nagymestere volt az 
általa szervezett Szent Rókus 
Borlovagrendnek, majd az örö-
kös nagymesteri cím birtokosa 
lett.  Jó borász hírében is állt, 
boraival többször ért el arany 
minősítést.  Egyik olaszrizling-
jéből még II. János Pál pápa is 
ivott magyarországi látogatása-
kor.  Gallai Sándor őrizte és to-
vábbadta a hagyományos föld-
vári ételek, például a takartos 
káposzta receptjét, s a Magyar 
Televízió Főtér című műsorá-
ban, de sok közösségi alkalmon 
sikerrel mutatta be főzési tudo-
mányát is. Rendezvények, foga-

dások protokollfőnökeként je-
lentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a városban megfordult 
prominens személyek és kül-
döttségek Dunaföldvár jó hírét 
vigyék.

Egyik ötletadója és segítője 
volt a Várjátékok elindításának, 
de aktív kezdeményezője és tá-
mogatója volt emléktáblák elhe-
lyezésének, szervezte a templo-
mi felújításokat. Adományokat 
gyűjtött a Böjte Csaba ferences 
szerzetes által működtetett gyer-
mekintézményekbe. Több mint 
egy évtizeden át vitte egyház-
községe csoportjait a csíksom-
lyói búcsúba. 

Különös életutat és pályát járt 
be: a francia felmenőkkel is ren-
delkező, latin–történelem sza-
kos tanárnak készülő Gallai 
Sándor családja miatt osztályi-
degen lett, kitiltották Magyaror-
szág valamennyi felsőoktatási 
intézményéből, és mint angol 
kémet letartóztatták, bebörtö-
nözték. 1951-től öntvénytisztító 
volt az épülő vasmű öntödéjé-
ben, ahol egyre feljebb lépve 
éveken át dolgozott, majd jó ka-
nyarok után több évtizeden át 
nyugdíjazásáig a dunaföldvári 
általános iskola gazdasági veze-
tője volt.

Sokoldalú, aktív közéleti em-
ber, remek történetmesélő, a vá-
ros múltjának nagy tudója távo-
zott közülünk. «

►
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 » V. LAJKÓ ANITA:

Március 29-én a kora reggeli ta-
vaszi napsütésben már gyülekez-
tek a Jókai utcai óvoda udvarán a 
Cargill Magyarország Zrt. dolgo-
zói és a felhívásra érkező szülők, 
nagyszülők, hogy társadalmi 
munka keretében szebbé varázsol-
ják az óvoda barna, kopott keríté-
sét, és helyrehozzák a megrongá-
lódott, fedett homokozó részt. A 
szervező és ötletgazda Holl házas-
párnak (Holl István és Holl-Bur-
ján Hajnalka) akkor jutott eszébe, 
hogy munkaadója segítségét kéri, 
amikor az óvodai bál – érdeklődés 
hiányában – elmaradt. A felújítás-
hoz szükséges pénzösszeget – egy 
támogatási kérelmet követően, 
amelyet az óvodai vezetés fogal-
mazott meg – a Cargill vállalta 
magára, a kétkezi munka részét – 
a társadalmi felelősségvállalás je-
gyében – a dolgozóitól és az óvo-
dai szülői közösségtől várták, re-
mélték a szervezők. A társadalmi 
munkának (vagy nevezhetjük ön-
kéntes munkának) itthon még 
nincs nagy hagyománya, azonban 
külföldön nagy figyelmet fordíta-
nak rá. A Cargill országszerte 

minden évben jelentős összeget 
költ társadalmi felelősségvállalás-
ra. A cég – példaértékű hozzáállá-
sa – szerint azonban az anyagi tá-
mogatás soha nem járhat önmagá-
ban, mindig szükséges mellé tár-
sadalmi munka. Az óvodában – a 
(nagy)szülők és óvodai dolgozók 
mellett – nyolc cargillos képvisel-
te magát ezen a napon, akik mun-
kaidőben végezhették a segítő 
munkát. A homokozó szegélye és 
a rá kerülő ülőpad már dél körül 
elkészült, a szorgos kezek a kora 
délutáni órákra a kerítést is átszí-
nezték. A szervezők köszönettel 
tartoznak nemcsak a Cargillnak, 
az önkénteseknek, hanem az óvo-
dai vezetésnek is, akik napközben 
szendviccsel, kávéval és üdítővel 
frissítették fel az óvodáért tevé-
kenykedőket. Külön köszönet a 
Kispál Tüzépnek, a Kemi-Ker 
Kft.-nek és a Csigi Beton Épí-
tőipari Kft.-nek, akik szintén se-
gítséget nyújtottak. A piros-sár-
ga-zöld színben játszó kerítés 
mostantól egészen más hangulatot 
kölcsönöz nemcsak az épületnek, 
hanem az egész utcának is, meg-
melengetve gyermek és felnőtt 
lelkét egyaránt. «

egy kőkereszt, mely sokáig 
harsányan hirdette Jézus szenve-
dését és halálát, mígnem a boros-
tyán lassan benőtte. Az élet le-
győzte a halált, az élettelen ke-
resztet körülfonta az élő boros-
tyán. Valamiképpen minden nap 
meghalunk és feltámadunk, ezek a 
kis feltámadások jelek ama nagy 
feltámadásra nézve. „Serkenj föl, 
aki alszol, ébredj föl a halálból, s 

fölragyog neked a Krisztus” A fel-
támadás az igazi folytatás, mert 
több mint megszokás, a hétközna-
pok rémuralma előtt való meg-
hunyászkodás. A föltámadottal va-
ló találkozás a szeretet végtelen 
hatalmáról való megbizonyoso-
dás, mert „az Isten szeretet, és aki 
a szeretetben marad, az Istenben 
marad, és az Isten is őbenne”. 
„Szeretsz-e engem?” – kérdezi Jé-

zus Pétertől – „mert én szeretlek 
téged”. Ha szeretsz, legeltesd a 
bárányaimat, őrizd a juhaimat, 
vagyis add tovább a szeretetemet 
másoknak. A feltámadás azt üzeni 
nekünk, hogy a szeretetben lehet 
megtorpanás, de nem lehet megál-
lás, mindig van folytatás. „Erős a 
szeretet, mint a halál” – olvassuk 
az Énekek énekében. Húsvét után 
elmondhatjuk, hogy erősebb a 

Szeretet, hisz harmadnap győze-
delmeskedett a halál felett. A föl-
támadás olyan, mint a Zorba-tánc. 
Amikor az álma semmivé lett, 
amit épített leomlott, akkor Zorba, 
a görög táncolni kezdett a romok 
fölött. A föltámadt Krisztussal 
együtt romokon is lehet táncolni, 
amit elkezdtünk lehet folytatni, ha 
a feltámadás reménye és ereje tölti 
be a szívünket. «

Emlékeznek még a saját iskolai men-
zájukra? Mindnyájunknak vannak él-
ményei: ilyenek is, olyanok is… Hisz 
nincs gyermek, aki ne venne részt bi-
zonyos ideig a közétkeztetésben. Ét-
kezünk és étkeztetünk a bölcsödé-
ben, az óvodában, alsó tagozaton, de 
nagyon sokan még a felső tagozat és 
a gimnázium évei alatt is menzások. 
Szerencsére e területen is a reformok 
korát éljük. Az utóbbi években nagy 
hangsúlyt kap az egészséges, minő-
ségi alapanyagokból előállított étel, 
és szerencsére nemcsak a média vilá-
gából szűrődik át mindez, hanem a 
gyakorlati életben is tapasztalhatjuk 
a változást.

 » V. LAJKÓ ANITA

Siposné Kiss Szilviával és Si-
pos Viktorral beszélgettem, akik 
– közel két éve – a dunaföldvári 
Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha elnevezésű intézmény 
konyhájának működéséért fele-
lősek.  A főzőkonyha a Beszédes 
József Általános Iskola épületé-
ben működik a Kossuth Lajos 
utcán egy fő élelmezésvezetővel, 
egy fő helyettessel és 11 fős sze-
mélyzettel. „Jó csapat dolgozik 

itt már hosszú–hosszú évek óta. 
Úgy vélem, hogy a konyhai dol-
gozók szeretnek itt dolgozni, szí-
vesen fogadtak engem is, amikor 
két évvel ezelőtt elvállaltam az 
élelmezésvezető-helyettes mun-
kát, és Dunaföldvárra kerültem 
dolgozni.” – meséli Siposné Szil-
via. 

A konyhán naponta közel 700 
adag meleg ételt főznek, emel-
lett tízóraiztatnak és uzsonnáz-
tatnak is. 270 óvodásra, 270 al-
só-, 114 felső tagozatos gyer-
mekre főznek, emellett naponta 
30–70 felnőtt is tőlük viszi az 
ételt. 

Az elmúlt két évben jelentős 
változások zajlottak a konyhán. 
Elsősorban minőségi változások. 
Jobb lett az étel, szebb a környe-
zet. Sipos Viktor hangsúlyozta, 
hogy rendkívül fontosnak tartják 
a minőségi alapanyagot, hogy 
olyan ételek kerüljenek az asztal-
ra, amit a gyerekek (és felnőttek 
is) szívesen fogyasztanak. „Léte-
zik egy EMMI-rendelet a közét-
keztetéssel kapcsolatban, amely 
számos dolgot szigorúan megha-
tároz. Ezt betartva viszont na-

Színessé varázsolt óvodakerítés

A mai menü: marhahúsleves, 
vadas és spagetti
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gyon igyekeztünk az elmúlt 
két évben olyan finomításokat 
véghezvinni az étkeztetésben, 
amelyek elsősorban a gyerekek 
igényeit szolgálják. Folyamato-
san várjuk tőlük a visszajelzése-
ket, és igyekszünk olyat főzni, 
amit meg is esznek. Nagyon nép-
szerű a rántott sajt, a rántott hús, a 
levesek, de mindig elfogynak a 
helyben sütött (!) süteményeink 
is.” – mondta el Szilvia és Viktor. 

De a konyha vezetői nemcsak az 
ételek minőségére, hanem az étke-

ző hangulatára is nagy hangsúlyt 
fektetnek. Hálás köszönetet mon-
danak a dunaföldvári önkormány-
zatnak, mert 100%-os finanszíro-
zással lehetővé tette, hogy új, szí-
nes székek (összesen 198 db) ér-
kezzenek a Kossuth utcai és a 
Püspök utcai iskolába is, ezzel 
teljesen megváltoztatva a korábbi 
étkezők hangulatát. „Étterem lett 
az ebédlőből” – hangzott el egy 
lelkes kisgyermek szájából, ami-
kor megpillantotta az új, színes 
külsőt. 

Az étkezőben végbemenő minő-
ségi változásokról mi is szólhatna 
hitelesebben, mint egy – a tanítók 
által megfogalmazott és a konyhai 
dolgozók részére eljuttatott – le-
vél. Ebből következik egy részlet: 
„Mi, akik évtizedek óta étkezünk 
és étkeztetünk az iskolai konyhán 
megéltünk és megettünk már ilyet 
is, olyat is. A mostani minőségi 
változás azonban (…) olyan pozi-
tív, hogy szeretnénk köszönetet 
mondani a vezetőknek és minden 
dolgozónak! Az étel változatos, íz-

letes; egészséges, mégsem ehetet-
len. A kiszolgálás kedves, segítő-
kész, együttműködő. Az ellenőr-
zés látható, de nem sértő és bosz-
szantó. A környezet barátságos.”

A konyha vezetőin és dolgozó-
in én magam is tapasztaltam az 
elkötelezett fejlődés szándékát. Jó 
volt velük beszélgetni, elkortyol-
ni a friss citrommal ízesített isteni 
limonádéjukat, látni a tízóraira ér-
kező 3–4. osztályosok farkaséh-
ségét és a szájuk szélén maradó 
vajas zsemle maradékát….«

Schmieder Veronika 27 éves, duna-
földvári lány. A gimnáziumból isme-
rem, történelmet tanítottam neki. 
Mióta leérettségizett elröppent tíz 
év. A közelmúltban hallottam egy 
vele készült rádióbeszélgetést, ahol 
a munkájáról mesélt. Egyedi, telje-
sen új, hazánkban még alig ismert 
területen dolgozik: a kisállat fi ziote-
rápia világában. Azonnal megkeres-
tem Verát, hogy meséljen nekem az 
elmúlt egy évtizedről.

 » V. LAJKÓ ANITA

Egy hazánkban még gyerekci-
pőben járó területen tevékeny-
kedsz. 

Érettségi után kerestem az 
utam. Az akkori BGF-re jelent-
keztem, ahol elvégeztem egy két-
éves képzést idegenforgalmi terü-
leten, valamint ezen időszak alatt 
egy aerobik edzői képesítést is 
szereztem. Ezt követően fél évet 
egy hostelben dolgoztam, illetve 
edző voltam egy fitneszteremben. 
Viszont éreztem, hogy nem va-
gyok a helyemen. 

Mi hozta el a változtatás gon-
dolatát?

Édesapám, Schmieder László 
állatorvos Dunaföldváron, a he-
lyiek mind ismerik. Mindig is ér-
dekelt, hogy mit csinál, gyerekko-
rom óta a rendelőjében jöt-
tem-mentem, sőt, a gimnáziumi 
évek alatt szinte az összes na-
gyobb műtétnél én segédkeztem. 
Amolyan apa–lánya programok 
voltak ezek, mert édesapám ren-
geteget dolgozott, így tudtunk 

időt tölteni egymással. Az, hogy 
az állatorvosi pályát válasszam 
komolyan soha nem merült fel 
bennem. Inkább ellenkezőleg: lát-
tam, hogy mennyi adminisztráci-
óval jár ez a munka, és hogy nő-
ként mennyire nem összeegyez-
tethető a családi élettel. De az ál-
latok mély szeretetét és tisztele-
tét, a beléjük vetett bizalmat 
egyértelműen ebből az időszakból 
hozom. 2013-ban végül úgy dön-
töttem, hogy emelt szinten újra-
érettségizem biológiából és kémi-
ából. Sikeres felvételimet követő-
en Pécsett kezdtem meg egyetemi 
tanulmányait a PTE-TTK bioló-
gia szakos hallgatójaként. Sűrű, 
termékeny évek következtek. Az 
egyetemi tanulmányok mellett je-
lentkeztem Budapestre egy egy-
éves kisállat fizioterápiás képzés-
re. Erre édesapám hívta fel a fi-
gyelmemet, mert tudta, mennyire 
szeretem a kisállatokat. 

Időben hogy fért meg egymás 
mellett a pécsi egyetem és a bu-
dapesti székhelyű tanfolyam?

Hétköznap Pécsett éltem, tanul-
tam, a tanfolyam szombaton és va-
sárnap zajlott Budapesten reggel-
től estig. A Pécs-Budapest utat he-
tente kétszer is megtettem, szeren-
csére Dunaföldvár épp útba esik. A 
tanfolyam elvégzése után önkén-
tes munkát vállaltam Pécsett, egy 
neves menhelyen. Örökre megha-
tározó élményt kaptam. 

Milyen feladatokat bíztak rád?
Amikor először mentem ki a 

menhelyre és elmondtam, mivel 

foglalkozom, fogalmuk sem volt 
arról, mi is az. De kedvesen fo-
gadtak, és bevezettek egy trau-
más, pánikbeteg kutyához. Ő volt 
Dózi – teljes nevén Dózer. Akkor 
volt egy éves, a rendőrség men-
tette ki egy Pécs környéki tanyá-
ról, ahol láncra kötve tartották és 
rendszeresen verték. Medencetö-
réssel, gerincsérüléssel feküdt 
egy elkülönített helyiségben. A 
hátsó két lábára nem tudott rááll-
ni, és rendkívül élesen reagált 
mindenre. Két hétig heti három 
alkalommal látogattam, gyakorla-
tilag csak néztük egymást. A ma-
nuális terápiára csak az után ke-
rülhetett sor, hogy a bizalmába 
fogadott. 

Nem féltél attól, hogy Dózi meg-
támad? Egyáltalán felmerül ben-
ned, hogy félj bármely állattól?

Nincs bennem félelem. Biza-
lommal fordulok feléjük, és fi-
gyelem a reakcióikat. Ha úgy lá-
tom, hogy sok vagyok nekik, ak-
kor nem erőltetem. Majd legköze-
lebb. Előfordul, hogy a kutya nem 
akarja az aznapi terápiát. Ilyen 

esetekben elköszönök tőle és a 
gazdijától, és a következő alka-
lommal újra próbálkozom. 

Milyen eredményeket értetek 
el Dózival?

Három hónapig tartott, míg 
végre lábra állt, és elkezdte hasz-
nálni újra a hátsó lábait. Innentől 
kezdve rohamosan fejlődött, a ne-
ve is ebből az időből származik. 
Dózerként közlekedett – a vissza-
kapott szabadság örömével – a 
menhely körüli mezőkön, lanká-
kon. Rohant, szaladt, övé lett újra 
a világ. Úgy döntöttem, hogy ha-
zahozom Dunaföldvárra. Azóta 
velünk él, jelenleg hét éves. A 
megszokott környezetében élénk 
kutyus, de továbbra is fél az em-
berektől, az új dolgoktól. Az ő 
története akkora sikerélményt 
adott, hogy eldöntöttem: ezt sze-
retném csinálni.

Hol építetted ki a „praxiso-
dat”?

Mivel ekkor még pécsi egyete-
mi hallgató voltam, ezért Pécsett 
és környékén. Felkerestem helyi 
állatorvosokat, és kértem, a 

►

Új szakterület a kisállat
gyógyászatban: fi zioterápia
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7020 tojás a fán 
A múlt év tavaszán Horváth Irén, Ircsi 
ötlete alapján a városközpont parkjá-
nak egyik fáját 1600 tojással díszítet-
ték fel, kifejezve a tavasz-, a húsvét-
várás hangulatát. A szokás Nyugat-Eu-
rópában már korábban elterjedt, de 
hazánkban is vannak hagyományai. A 
várossá avatás harmincadik évfordu-
lója kapcsán döntöttek úgy a szerve-
zők, hogy idén városunk irányítószá-
mának megfelelő, azaz 7020 darab to-
jást kötöznek fel a fára. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Ez nem rekordkísérlet, hanem a 
húsvéti ünnepek előtti tisztelgés, 
valamint egy jó közösségi program 
volt. A mozgósítás interneten tör-
tént. Hét órakor kezdtek gyülekez-
ni a diákok, civil szervezetek tag-
jai, nyugdíjasok és egyéb magán-
személyek nagy számban. A bal-
esetvédelmi tájékoztató után váro-
sunk polgármestere, alpolgármes-
tere és jegyzője harminc darab to-
jás felkötésével kezdte meg a mun-
kát. Nemsokára előkerültek a lét-
rák, majd megjelent az emelőkosa-
ras autó is. Az időjárás is kedvezett 
a munkának, a hangulat igen jó 
volt. Egyre többen gyűltek össze a 
Béke téren. Az átutazó autósok kö-
zül néhányan dudaszóval köszön-
tötték a dolgos közösséget. Délután 
három óra körül ért véget a munka, 
közben a Duna-parti játszótér egyik 
fájára is kerültek tojások a mara-
dékból egy kisebb csapat közremű-
ködésével. A résztvevők ezután el-
fogyasztották a Baracskai Sándor 
– Járfás József szakácspáros által 
készített ízletes gulyást. Közben 
felállították asztalaikat a Szent Ró-
kus Borlovagrend és a Sárga Pincés 
Gödör Egyesület tagjai is. Kezdetét 
vette a poharazgatás. Este hat óra-
kor kis kulturális műsorral került 
sor a fa felavatására. A közönség a 
mazsorett csoport és az Ördögsze-
kér Táncegyesület produkcióinak 
tapsolhatott. Horváth Zsolt polgár-
mester üde tavaszi színfoltnak ne-
vezte a napot, és magát a tojásfát. 
Városunk ismét meglepte az orszá-
got, hiszen több hírportál, híradás 
foglalkozott az eseménnyel. Az el-
következő napokban sokan megáll-
tak a főtéren, fényképeket készítet-
tek a látványosságról. «

gazdik felé jelezzék, van le-
hetőség kisállat fizioterápiára. 
Kezdettől úgy dolgoztam, hogy 
kezembe kaptam az állatorvosi 
diagnózist, és csak ez alapján 
kezdtem meg a terápiát. A gazdik 
hozzáállása nagyon pozitív volt: 
időpontra házhoz mentem (a ku-
tyusok otthoni környezetben sok-
kal inkább kezelhetőek), vittem a 
kis csomagomat (matrac, labdák 
stb.), és a kezelés végeztével fel-
adtam a házi feladatot a követke-
ző alkalomra.

Milyen állatorvosi diagnózisok 
kerülnek elsősorban a kezedbe?

Rengeteg a csigolya-elcsúszá-
sos, gerincsérves, diszpláziás, 
epilepsziás kutyus. Lábtörés, me-
dencetörés (főleg balesetek kö-
vetkeztében) szintén gyakori. El-
sősorban azért kutyák jelentik a 
fő bázist, mert a kisállatok közül 
a kutya hagyja és igényli az em-
ber segítségét, közelségét. De az 
elmúlt években találkoztam 
macskával, görénnyel és szárny-
törött denevérrel is. 

Mekkora igény volt Pécsett a 
munkádra?

Számomra is meglepetés volt, 
hogy milyen gyorsan épült ki a 
kutyás köröm. Sokszor reggel 6 
órakor kezdtem, és akár este 21 
órára is vállaltam kutyust, hogy 

minden megkeresésnek eleget te-
gyek. Napközben egyetemre jár-
tam, de egyre nehezebben tud-
tam összeegyeztetni az iskolát és 
a munkát. Hogy tetézzem elfog-
laltságaim körét mindeközben 
elkezdtem kutatni a Szent Ágota 
Kutatóközpont Virológiai Labor-
jában is, ahol európai szintű ku-
tatómunka folyik számos terüle-
ten. Remek mentorokkal talál-
koztam, rugalmasan, segítő ke-
zek mellett folytathattam kutató-
munkát a babézia és a szívféreg 
betegségek területén. A szakdol-
gozatom is ez utóbbi témájában 
született meg. 

Diploma után Budapestre köl-
töztél.

Már a diplomázás előtt kerestem 
magamnak olyan munkahelyet, ahol 
ortopédiai szakrendelés (is) folyik. 
Pár helyre elküldtem az életrajzo-
mat, és rögtön bekerültem a Pozso-
nyi Kisállat Rendelő és Állatpatika 
dolgozói közé. Hat emberileg és 
szakmailag is remek állatorvos dol-
gozik folyamatosan a rendelőben, 
többedmagammal mellettük vagyok 
állatorvosi asszisztens. Napi 100–
150 kisállatot látunk el: főleg kutyá-
kat, macskákat, nyuszikat, hörcsö-
göket. Nagy szaktudás, pozitív mun-
kahelyi légkör vesz körül, nagyon 
szeretek itt dolgozni. Van külön or-

topéd szakorvos, akivel folyamatos 
konzultációkat folytatok, és mivel 
lelkesen támogatják a fizioterápiát, 
így a rendelőn keresztül tudom foly-
tatni a munkámat. 

Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve?

Nagyon nagy öröm számomra, 
hogy az állattartók körében elin-
dult egy szemléletváltás. A gazdik 
egyre inkább felelősséget éreznek 
a kisállataik iránt, jó irányba ha-
lad a fizioterápia megítélése is. 
Azt hiszem, jelenleg a helyemen 
vagyok. Szeretnék egyre több ta-
pasztalatra szert tenni, egyre több 
kisállatnak segíteni. Szenvedélye-
sen szeretem, amit csinálok. «

In memoriam
dr. Sűrű János
(1951–2019)

 » BAKSAY ERIKA

Megdöbbentő és valószerűt-
len volt számomra, amikor 
megtudtam, hogy elment. Nem-
rég futottunk össze egy boltban, 
kedélyesen beszélgettünk pár 
szót a borról, közös téma, ő ért 
hozzá, én szeretem…

Nem ismertem közelről, még-
is sokat láttam őt mindenfelé, 
hiszen életeleme volt a közélet. 
Szaktudását, óriási tapasztalatát 
szívesen megosztotta másokkal, 
számtalan fórumon, rendezvé-
nyen, civil szervezetek összejö-
vetelein tartott erőadást, szív-
ügye volt az ismeretterjesztés, a 
szakmai fejlődés és fejlesztés. 
Csodáltam munkabírását, derű-

jét, rendezett, takaros kis biro-
dalmát, amit nagy szorgalom-
mal épített fel egy erős család 
összefogásában, pedig töredékét 
sem láttam annak a munkának, 
amiben oly sokat serénykedett. 

Voltam viszont a csodálatos 
pincéjében, ahol szerettei szor-
goskodtak körülötte a borkósto-
ló közben, láttam, mennyire 
büszke és boldog a borház miatt 
is, a gyerekei miatt is, akik las-

san beletanultak abba, amit ő 
olyan jól tudott. 

János sikeres ember volt. Si-
keres a hivatásában, a vállalko-
zásában és személyes életében 
egyaránt. Elismert a munkájá-
ban, hiszen országos szinten is 
komoly szaktekintélynek szá-
mított, szűkebb hazájában pedig 
köztiszteletben álló ember, akit 
az elmúlt évben Dunaföldvár 
Díszpolgárává avattak. Az egye-
dülálló szakmai sikerek ellenére 
mégis azt gondolom, számára a 
legfőbb, mindenek fölötti érték 
a családja volt. Ha őt annyira 
nem is, az unokáit jól ismerem, 
és egy gyerek tisztán, világosan 
tükrözi azt a fajta rendet és az 
erőt, amit kizárólag egy stabil 
otthon képes nyújtani. Ennek 
volt alapköve János.

Milyen furcsa ellentmondás: 
teljesebbé tette életünket, mégis 
nagy űrt hagy maga után. «

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 

közreműködésével, in gye nes 
nyil ván tar tás sal.

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