Dunaföldvári
Közéleti lap

A ﬁatal nyomozó nyerte el az
Év rendőre kitüntető címet

A dunaföldvári rendőrőrs állománya
évek óta titkos szavazással választja meg az év rendőrét, aki elsősorban szakmai munkája, kollegialitása és emberiessége alapján érdemli
meg ezt a kitüntető címet.
» SZABADOS SÁMUEL
Ez évben a Vár étteremben került sor az ünnepélyes aktusra,
ahol az általános iskolások rövid
ünnepi műsora után adták át az
elismerő címet Molnár Dávid
törzsőrmesternek. Lapunknak
nyilatkozva Molnár Dávid mindenekelőtt a meglepetést emelte ki,
mely őt érte az eredmény hirdetéskor. Csak néhány éve került
Dunaföldvárra, a kollégái közt a
fiatal korosztályhoz tartozik, ezért
is lepte meg a munkatársai elismerése, de nagy örömöt is okozott egyben. Dávid madocsai
származású, a helyi gimnáziumban érettségizett, van helyismerete, vannak barátai, ismerősei
Földváron. A gimnázium elvégzése után rendőrnek tanult, majd
Pakson kezdett dolgozni járőrként. Dunaföldvárra 2016-ban
került, majd nem sokkal később
bűnügyi munkakörbe, nyomozói
beosztásba helyezték. Szereti a
munkáját és hosszú távra városunkban tervezi az életét.
Kulcsár Szabolcs őrsparancsnok szerint jó kezekbe került a
kitüntetés. Ő is csak az egyik sza-
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vazó volt az állomány tagjai közül, de Dávid lelkiismeretes munkájával, a kollegákhoz való viszonyulásával megérdemelte az elismerést. Munkájában előnyt jelent
számára a helyismeret, hiszen
nyomozóként nagyon sok információval kell rendelkeznie az itt
és a környéken élő emberekről.
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság parancsnoka felidézte a
kezdetet, mikor is helyi őrsparancsnokként a 2004-ben a dunaföldvári, a bölcskei és a madocsai
polgármesterekkel együtt megállapodtak a címadományozásról.
Arról is döntöttek, hogy az állomány tagjai titkos szavazással választják ki évenként a kitüntetettet. Szerinte a kezdeményezés jónak bizonyult, és azóta senkinek
nem jutott eszébe megszüntetni.
Dávidot régóta személyesen ismeri és méltónak tartja a kitüntetésre. Az ünnepségen jelen volt
Szabó Csaba rendőr ezredes, a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, aki nagyszerű
ötletnek tartja ezt a fajta elismerést. A rendőrség szervezetén belül sokféle kitüntetés létezik.
Szerinte viszont igazi értéke az
alulról jövő kezdeményezéseknek
van, mikor a munkatársak demokratikus módon egymás közt, titkos szavazással döntik el, hogy
évi munkája során ki méltó erre
az elismerésre. «

Boldogasszony csipkéje
– és ami mögötte van

Hétfő délelőtt van, a cukrászda
előtt nagy tábla hirdeti: Vízhiány
miatt zárva – Nyitás délben. A műhelyben és az üzletben viszont munka folyik, ki takarít, ki telefonos
ügyeket intéz, ki hátul a fagylaltokat, süteményeket készíti elő. Erre a
délelőttre beszéltünk meg találkozót Tóth Norberttel, hogy meséljen
legújabb sikeréről: negyedik alkalommal indult ugyanis a Magyarország tortája elnevezésű versenyen,
ahol (megszakítás nélkül) negyedszerre jutott be a legjobb öt torta
közé. Idén Boldogasszony csipkéje
elnevezésű alkotásával.
» V. LAJKÓ ANITA
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete immár tizenharmadik alkalommal hirdette
meg a Magyarország Tortája pályázatot az augusztus 20-i nemzeti
ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. A versenyt óriási érdeklődés
kíséri, évről évre egyre többen és
egyre nagyobb kíváncsisággal várják az ünnepi tortát. A 2019-es évben Magyarország jellemző gyümölcsei – sárgabarack, körte, eper,
málna, birs, dió, szőlő, cseresznye,
meggy, gesztenye, ribizli – mind
megjelentek a receptekben, néhol
egy–egy zöldség is.
Hány torta indult 2019-ben az
ország tortája versenyen?
31 tortát kóstoltak május elején
a zsűri tagjai, őket a Magyar Cuk-

rász Iparosok Országos Ipartestülete jelölte ki. Ezekből a tortákból
kerül ki a kóstolást követően az öt
legjobbnak ítélt torta. A Magyarország Tortája versennyel egy
időben rendezi meg az Egy Csepp
Figyelem Alapítvány és a Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt is. Idén
14 cukormentes alkotással neveztek a versenyre.
Milyen feltételeknek kell megfelelnie a versenyen részt vevő
tortának?
Adott idő alatt (6 óra) kell elkészülnie, 22–25 cm átmérőjűnek és
16 szeletesnek kell lennie. Magassága is meghatározott, 10 cmnél nem lehet több. Ezen kívül
elvárt, hogy jellemzően magyar
alapanyagokat használjanak fel a
versenyzők, amelyek természetes
összetevőkből állnak. Azaz nem
használhatunk margarint, növényi
tejszínt, mesterséges színezéket
és aromát.
Mikor kezdtél készülni a versenyre?
Szinte azonnal a tavalyi eredményhirdetést követően. Bár először azt mondtam, hogy többé
nem nevezek, de egy hét elteltével már azon gondolkodtam, hogy
milyen
tortával
induljak
2019-ben.
Kinek, kiknek a véleményét
kéred ki a munka során?
Elsősorban a családomét, valamint a barátokkal is meg ►
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Üléstermi
tudósítások

► szoktam kóstoltatni az aktu-

álisan elkészülő krémet, tésztát,
mousse-t. A szakma nagyjaitól
is szívesen fogadok tanácsokat,
de név szerint senkit nem szeretnék kiemelni, mert úgysem
tudnék a teljesség igényével
mindenkit felsorolni. Úgy vélem, hogy okosabbtól nem szégyen tanulni. Folyamatosan rendelek külföldről szakmai könyveket, járok tanulmányutakra
(főleg Franciaországba), így
gyarapítom a meglévő tudásom.
De azt be kell vallanom, hogy a
munka során többnyire a saját
elképzelésem valósítom meg,
nehezen engedek abból, amit kitalálok magamnak.
Az idei torta történetéről, születéséről mesélj nekünk!
Nagyon szeretek gyümölccsel
dolgozni, idén a málnát választottam. Azért, mert szép a színe, zamatos és a vendégek is nagyon szívesen fogyasztják. A Boldogaszszony csipkéjét úgy jellemezhetném: egyféle íz, többféle textúra.
Minden rétegében visszaköszön a
málna. Alul egy málnás, ropogós
réteg található, utána egy málnapürével dúsított tésztaréteg következik, majd a cremeux (tejszínnel lazított krém), végül a teteje, amin egy bazsalikomos, citromos ganache (csokoládé és tejszín) található. Szerintem a mostani alkotásom egyszerűségében
rejlik a nagyszerűsége.
Mi okozta a legnagyobb kihívást?
Egyértelműen a tészta elkészítése. Gyakorlatilag már évekkel
ezelőtt is próbálkoztam egy hasonló tészta elkészítésével, de akkor nem voltam elégedett. Most
úgy érzem, sikerült.
Mikor dolgozol, hiszen a cukrászda pultjainak feltöltése és a
vendégek igényeinek kiszolgálása is rengeteg időt, energiát igényel?
Többnyire munkaidő után, sokszor éjszakába nyúlóan, mert a
kreatív munkához idő és nyugalom kell. Köszönettel tartozom
Anitának, a feleségemnek, mert
mindenben támogat, végigkíséri a
munkafolyamatokat és állandó
kóstolóm is egyben. Köszönet illeti a szüleimet, a cukrászda dol-
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Dunaföldvár város képviselő-testülete május 21-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 22 nyilvános
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
» BAKSAY ERIKA

Tóth Norbert feleségével, Anitával és Anna (1) nevű kislányukkal

gozóit, mert mindannyian segítik
a munkámat.
Mesélj a névadásról is!
Ezzel általában bajban vagyok,
mert többnyire a tortát készítem
el előbb, és utána keresek neki nevet. Most is így történt. A málna
volt a kiindulópont, ezért itt keresgéltem. Megtudtam, hogy a
Dunántúl egyes részein a málna
népies neve a boldogasszony
csipkéje. Rögtön megtetszett,
mert egy torta esetében a névválasztás is nagyon fontos: hangzatosnak, fülbemászónak kell lennie.
Hogy ítéled meg magát a versenyfolyamatot?
A szakmai zsűri kétfordulós értékelés után hirdeti ki a győztest.
Az első körben az anonim nevezett tortákból választanak ki a
zsűri tagjai ötöt, majd újrakóstolják azokat, és javaslatokat tesznek a tökéletesítésre. Új, kreatív
ötleteket, magyaros ízvilágú, az
ünneppel vagy Magyarországgal
összefüggésbe hozható tortákat,
recepteket várnak elsősorban,
amelyek – még egyszer hangsúlyozom – csak természetes és
egészséges alapanyagokat tartalmazhatnak. Végül a döntőben a
tortákat helyben kell elkészíteniük a versenyzőknek, ahol a zsűri
ismét meghatározott jellemzők
szerinti pontozással választja ki a
győztest. A pontozás jelenleg elég
szubjektív módon zajlik, esetleg
ebbe a folyamatba lehetne egy
egységes szisztéma alapján rendszert vinni, ezáltal még igazságosabbá tenni a versengést.

Nyerni szeretnél?
Igen. Mert úgy érzem, hogy bár
négy éven át mindvégig ott lenni
a legjobb öt torta között egyedülálló teljesítmény, de a győzelem
még hiányzik a tarsolyomból. Elsősorban a cukrászdának, másodsorban Dunaföldvár városának,
végül önmagamnak szeretnék bizonyítani. Az első fordulóra (ahol
a legjobb öt tortát választották ki)
a családom is elkísért (Norbi három lány édesapja). A hazafele
vezető úton a nagyobbak számtalanszor elmondták, hogy mennyire büszkék rám, és ez nekem rengeteget jelent. Liza lányomnak
egyébként is ígéretet tettem, hogy
elviszem egyszer a Várkert Bazárba. Bízom benne, hogy ez augusztusban megvalósul… mert az
ígéret kötelez. (Az ország tortáját
augusztus 20-a körül a Magyar
Ízek Utcájában, a budapesti Várkert Bazár területén lehet először
megkóstolni). «

Panna (5) és Liza (3) a műhelyben

Az első napirendben a testület elfogadta a 2018. évi Belső Ellenőrzési Jelentést, illetve a 2018. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót és indoklást, majd a
polgármester és alpolgármester
éves jutalmazásáról döntött. Ennek
értelmében Horváth Zsolt polgármester 3 havi illetményének megfelelő 2 011 800 Ft jutalmat, dr.
Süveges Árpád Róbertné alpolgármester 3 havi tiszteletdíjának megfelelő 807 600 Ft jutalmat kap.
A következőkben a képviselők
beszámolót fogadtak el a Gyermekeink Jövőjéről közalapítvány
2018. évi munkájáról, majd meghatározták a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
2019/2020. nevelési évben érvényes maximális csoportlétszámait
és csoportszámait valamint módosították alapító okiratát. Elfogadták a Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolóját annak 2018.
évi munkájáról, 114 787 000 Ft
főösszeggel, 613 000 Ft veszteséggel. A képviselők felhatalmazták a polgármestert a Mezőföldvíz Kft. közgyűlésén történő szavazásra, majd a 2019. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlásairól döntöttek.
A testület ezután újabb kormányzati funkciók felvételéről
döntött, majd győztest hirdetett a
város térfigyelő rendszerének
üzemeltetésére és a rendszer
üzemképességének javítására,
egyszeri bruttó 9.800.000 Ft, illetve havi 56.000 Ft értékben. A
testület pályázatok benyújtásáról
döntött, részben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, a Dunaföldvár-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag tervezési feladataira
és a Dunaföldvár, Kossuth L. utca
4. szám alatti óvoda felújítására,
illetve az önkormányzati fe- ►
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tések támogatására a Dunaföldvár, Felső-Bölcskei utcai járda
felújítása céljából.
Döntés született a Dunaföldvár,
Paksi utca 18–32, és a Kéri utca
2–20 közötti szakaszon járda és
kerékpárút felújítása közbeszerzési eljárásának megindításáról, illetve a Templom utca 32. szám
alatti épület tetőfelújításáról,
melyhez 6 millió Ft-ot biztosít
fejlesztési keretéből az önkormányzat.
A testület nem támogatta országzászló létesítését, majd hozzájárult a Szentháromság szobor
felújításához 3 millió Ft értékben.
Nem támogatta az 1956-os emlékmű áthelyezését a Hősök terére, viszont ősszel új emlékmű kialakítására ír ki tervpályázatot. A
képviselők támogatták Mendi Milánt zenei tanulmányaiban, majd
ingatlanügyekről döntöttek. Végül támogatták Tamási Józsefné
kérelmét a 1919. június 23-án kivégzett Miskolczi István, Holmár
Imre, Hambalkó János és Gál Mihály, Jankó Ferenc és Révész Ferenc emlékére. «

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2019.06.14. Dr. Móricz Zoltán
2019.06.21. Dr. Hallai Róbert
2019.06.28. Dr. Englert Rolland
2019.07.05. Dr. Palkó Ágnes
2019.07.12. Dr. Móricz Zoltán
2019.07.19. Dr. Hallai Róbert
2019.07.26. Dr. Englert Rolland

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
2019. június

Európai parlamenti választás 2019
Városunkban is gond nélkül zajlott
az EP választás, melynek körülményeiről, eredményeiről dr. Bárdos
Lászlóné dr., Dunaföldvár jegyzője,
címzetes főjegyző számolt be a városi televízióban.
» BAKSAY ERIKA
– A földváriak tapasztalhatták,
hogy idén változás állt be a szavazókörökben. Mivel a szavazati joggal rendelkezők száma 7000 alá
csökkent (pontosan 6870), a szavazókörök számát szűkíteni kellett.
Ehhez kevesebb humán-erőforrás,
kevesebb technika kell, ami a munkát hosszú távon gördülékenyebbé
teszi, viszont az átszervezés plusz
feladatokkal járt. Mindenkit időben
értesítettünk a változásról, a régi

szavazókörökben kiplakátoztuk az
új helyszíneket, át kellett írni a névjegyzékeket. Akadtak, akik nem találták magukat a jegyzéken, az ő
sorsukról is gondoskodtunk, de ezt
leszámítva nem volt probléma az
átszervezésből.
– Maga a szavazás rendben
zajlott?
– Abszolút, mindenféle fennakadás nélkül. Egy választópolgár
volt, aki elrontotta a szavazólapot, dühében összetépte aztán elrohant, egy anyuka pedig a gyerekének szeretett volna egy plusz
példányt kérni, ami inkább meglepő, mint rendellenes.
– És a számok?
– A helyi eredmények hasonlóan alakultak, mint az országosak,

Miniszter és államtitkár volt a
vendég a lakossági fórumon
» SZABADOS SÁMUEL
A FIDESZ-KDNP helyi szervezete május 14-én lakossági
fórumot szervezett, melyen
részt vett Süli János tárca nélküli miniszter és Kiss Miklós
Zsolt vidékfejlesztési agrárállamtitkár. A két felszólaló főleg
a térségünket érintő jövőbeni
lehetőségekről beszélt, kiemelten a Paksi Atomerőmű bővítésének tükrében. Süli János egyben körzetünk országgyűlési
képviselője, aki gyakran megfordul városunkban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a bővítés hosszú időn át jelentősen
befolyásolja majd a Paks környéki települések életét is. Legalább egy évtizedig több ezer
fővel nő a térség lélekszáma.
Mindenekelőtt sok új munkahelyet teremt. Javulnak a közlekedési feltételek, útfelújítások várhatók, gyakoribb autóbusz-közlekedés. Új szálláshelyek, lakások épülnek. Emelkedhetnek az ingatlan árak. A
térség szolgáltatásainak piaca
bővül. A kis- és középvállalkozások megrendelései, lehetőségei bővülnek. Pozitív hatást jelenthet akár a turizmusra, idegenforgalomra. A mezőgazdaság is profitálhat belőle. Akár a

kistermelők, vagy a nagyobb
vállalkozások helyi piaca bővül. Ez főleg a zöldség, gyümölcs, tej, tojás termelőket
érintheti.
Az államtitkár a vidékfejlesztés kapcsán beszélt arról, hogy
kistérségünk a közép-magyarországi régióban helyezkedik el,
tehát nem a periférián, viszonylag közel a fővároshoz, ez előnyt
jelent. A paksi építkezés a mezőgazdaságra is pozitív hatást
fog gyakorolni. 2020-tól előre
láthatóan az unió vidékfejlesztési támogatásai csökkenni fognak. Például a migrációs támogatás vonhat el jelentős összegeket. Ettől függetlenül a régió
támogatási programja jól működik. Cél a kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése. Folyamatos az infrastruktúra fejlesztése, a helyi
adottságok jobb kihasználása az
idegenforgalom számára. A kistelepüléseken az intézményhálózat felújítása, korszerűsítése,
esetleges bővítése. Az idő közelsége miatt természetesen szó
esett az uniós parlamenti választásokról is. Mindkét vendég a
részvételre buzdította a lakosságot, s a migráció problémáira
hívta fel a figyelmet. «

azzal a kis különbséggel, hogy
Dunaföldvár a részvétel szempontjából egy kicsit mindig alatta
marad az országosnak, nálunk a
FIDESZ-KDNP mindig néhány
százalékkal följebb végez, és
helyben a mostani szavazáson a
Jobbik és a Momentum fordítva
végzett a rangsorban.
Számokban így nézett ki:
részvétel 38,82%
(országosan 43,48%)
FIDESZ-KDNP
57,8% (országosan 52,56%)
DK
14,45% (országosan 16,05%)
Jobbik
8,69% (országosan 6,34%)
Momentum
7,15% (országosan 9,93%)
MSZP-Párbeszéd
4,29% (országosan 6,61%) «

Beszédes nap az
iskolában
A tavaszi szünet előtti utolsó nap
tanítás nélkül zajlott a Beszédes József Általános Iskolában. A hagyományos Beszédes napot ezúttal kissé később, a kellemes időjárásban
bízva szervezték meg az iskola pedagógusai, és jól tették, mert ragyogó időben zajlottak a nap eseményei. A rendezvényről Keresztesné
Katona Mária igazgatónő számolt
be televíziónknak.
» BAKSAY ERIKA
– Azért márciusban, az eredeti
Beszédes napon is megemlékeztünk a névadóról. A Magyar Hidrológiai Társaság gyűlt össze iskolánkban, és az 5. osztályosok
részvételével vetélkedőt is rendeztünk a névadóval kapcsolatos
ismeretekre alapozva.
Ebben az április végi időpontban pedig bedobtuk a gyerekeknek azt a remek kis városismereti
vetélkedőt, amit még a nyáron állított össze Bognárné Balogh
Andrea és Bognár Zoltán a nálunk
vendégeskedő bogyiszlói iskolásoknak. Ebben a vetélkedőben a
gyerekeknek be kellett járniuk a
várost, épületeket, emléktáblákat,
jellegzetes helyeket felkeresve.
Éppen ezért a nap egy részé- ►
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► ben nem is nagyon volt gye-

rek az iskolában, ellenben több
csoporttal is találkozhattak a földváriak a város utcán, terein, a Duna-parton. A vetélkedő ismereteket nyújtott a városról, annak történetéről, híres személyeiről, eseményeiről, egyben megemlékezett a névadóról és a várossá avatás 30. évfordulójáról, mindezt
egy játékos tájékozódási kalandba
ágyazva, módot adva arra, hogy
kitekintsünk az iskola falain túlra.
Eközben sportesemények, foci, asztali foci, röplabda, élőmalom, séta, túrázás, és egyéb szabadidős programok zajlottak
részben az iskolában, részben
városszerte. Nagyon tetszett a
gyerekeknek a Koczó Ibolya által kitalált QR kódos keresés, hiszen a modern technika közel áll
ehhez a korosztályhoz. A csoportok mozgását, a logisztikát Bálint Marcsi szervezte. Az alsósok
mindeközben kirándultak, túráz-

tak, sétáltak, aktívan töltötték el
a délelőttöt. A két harmadik osztály a Duna-parti források felé
sétálva még famentésben is részt
vett, gyors segítségben részesítve egy félig kitört facsemetét,
ami a mai napig él és virul, számos új hajtást hozott.
A nap végén eredményt hirdettünk, a jutalom pedig egyszerre
hasznos és szellemes: a győztes 8.
d osztály minden tagja egy biankó

csekket kapott, aminek fejében a
tanév végéig egy darab osztályzatot kiválthat tetszése szerint, kivéve persze a témazárókat. A győztesek nagyon örültek ennek a lehetőségnek.
– További kötetlen programok
az év végéig?
– Zajlanak az osztálykirándulások, minden osztály utazik valahova, világot lát, természetet jár,
városokat, múzeumokat, kulturá-

lis programokat néz meg. Három
osztályunk is pályázott Erzsébet-táborra, nyertek is mindanynyian, így ők még részt vesznek
egy–egy háromnapos kiránduláson. Végül június első péntekén
tartjuk a hagyományos Madarak
és fák napját, amit a természetben
töltünk el, ki–ki hosszabb-rövidebb túrákat téve, esetleg közös
főzéssel, szabadtéri játékokkal
búcsúztatva a tanévet. «

Semetkay történelem
emlékverseny
Május 10-én 5. osztályos kisdiákok
részvételével zajlott a Semetkay történelemverseny a Beszédes József Általános Iskolában Dunaföldváron. A verseny névadója az iskola egykori történelem tanárnője: Semetkay Ágnes.
» V. LAJKÓ ANITA
Viczai János, az emlékverseny
kezdeményezője, Ágnes néni
egykori diákja így nyilatkozott:
„Nagy öröm számunkra, hogy immár IV. alkalommal szervezték
meg az iskola pedagógusai ezt a
versenyt Ágnes néni tiszteletére
és a diákok épülésére.” Az idén
21 gyermek vett részt a 3 fős csapatoknak kiírt versenyen. Külön
dicséret illeti azokat a csapatokat,
akik 2 fővel is vállalták a megmérettetést. A diákok szépen felkészültek, ügyesen helyt álltak a
Lovagkor témakörben meghirdetett feladatokban. Ismerniük kellett többek között a Semetkay-életrajzot, középkori címert
és jelmezt készítettek, valamint
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verset írtak és adtak elő a jó hangulatú verseny során. A versenyzők felkészítő tanárai Jágerné
Miklán Zsuzsanna, Keresztes Katalin, Szieglné Németh Irén és
Czétényi Bálint voltak.
Az előzetes munkákat és feladatokat egy háromtagú zsűri értékelte: Niederné Nagy Zsuzsanna,
Szászvári Józsefné (nyugalmazott
tanárnők) és a verseny szülőatyja,
Viczai János személyében.
A versengés legvégén holtverseny alakult ki a „Középkori történészek” és a „Lovasok” között.
A győzelem – villámkérdések segítségével – végül a „Lovasoké”
lett, név szerint Bényei Luca,
Stingli Zsuzsanna és Vecsei Barbara vehette át az I. helyezettnek
járó díjakat.
A támogatók között találjuk a
Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdőt, dr. Sűrű Jánosnét és a
Tóth Cukrászdát. A szervezők
köszönetet mondanak a felajánlásokért. «

A versenyzők Keresztesné Katona Máriával, az intézmény vezetőjével

A győztes csapat (balról jobbra: Vecsei Barbara, Stingli Zsuzsanna, Bényei Luca)
2019. június
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Intézményként működik
tovább a tanoda
Sokszor írtunk a programjairól, életéről, ismertük a körülményeket,
így azt is, hogy a tanoda pályázati
alapon működik, pályázati forrásokból. A rendszer azonban időközben
megváltozott. Erről beszélt Lipták
Tamás, a Támogató Szolgálat vezetője.
» BAKSAY ERIKA
– Az látszik, hogy a tanoda
működik. Mintha mi sem történt
volna.
– A gyerekek valószínűleg nem
sokat vettek észre a körülöttük
zajló változásból, ők ugyanúgy
jönnek, részt vesznek az itteni
programokon. Mindeközben december 31-én lejárt a tanodás
EFOP-os pályázat, és, bár a hírek
arról szóltak, hogy az állami szándék szerint intézményesítik a mű-

ködését, azért volt az év elején
1–2 hónap, amikor lógtunk a levegőben. Akadt némi átrendeződés a munkatársak körében is, távoztak régiek, jöttek újak, de ez
nem okozott volna fennakadást.
Inkább a források miatt aggódtunk, de szerencsére a Málta ez
idő alatt biztosította a működés
feltételeit, és átvészeltük az átmenetet. Mert, hogy szerencsére úgy
lett, ahogy azt reméltük, az állam,
mint fenntartó elfogadta a pályázatunkat, ahogy egyébként a legtöbb tanodáét is. A tanoda rendszer tehát intézményesítve megy
tovább, vagyis állami forrásból,
egyéb tekintetben nagyjából a régi rendszernek megfelelő elvárásokkal. Vagyis az ide járó gyerekeknek jórészt hátrányos helyzetűnek kell lennie, felének halmo-

Másodszor érkeztek székelyudvarhelyi
diákok városunkba
A Határtalanul elnevezésű diákcserecsere-program rendszeres résztvevője a Magyar László Szakképző
Iskola. Már második éve partnere a
székelyudvarhelyi Bólyai János
Szakközépiskola.
» SZABADOS SÁMUEL
Az erdélyi kisváros nem sokkal
nagyobb település Dunaföldvárnál. A szakközépiskola elődje az
1897-ben alapított ipari iskola
volt. Napjainkban egy 500 fős
szakközépiskolaként működik,
sokszínű az oktatás. A fémipar
mellett helyet kap a faipar, papíripar, a kereskedelem. Kora tavasszal a földvári gyerekek jártak
Romániában, májusban az erdélyi
diákok látogattak el öt napra Magyarországra. A küldöttség vezetője, Imre András tanár úr örömmel tért vissza az ismerős helyszínre. Örült, hogy újra találkozott a helyi kollegákkal, diákokkal. A múlt évihez hasonlóan
eredményesnek és hasznosnak
tartotta az itt töltött napokat. A
házigazdákkal együtt érdekes és
2019. június

színes programot állítottak össze
idén is, mely főleg szakmai jellegű volt. jártak Inotán az erőműben. Voltak Kecskeméten a Mercedes gyárban, a Paksi Atomerőmű bemutató épületében. De a
szórakoztató programok sem maradtak el, például a veszprémi állatkert, a kiskőrösi Petőfi-ház.
Hazautazás előtti este a szakiskolában látták őket vendégül a házigazdák, egy kis szendvicses, üdítőitalos beszélgetésre. Sok minden szóba került, például a két
ország oktatási rendszerei közti
hasonlóság, különbség. Mindkettőről, mindkét fél részéről több
példát tudtak említeni a tanárok
és a diákok is. Abban közös volt a
vélemény, hogy a fémipari szakmák keresettek mindenhol. Tehát
az elhelyezkedés biztosított. Közös gond, hogy főleg a fiatalok
célja a nyugat-európai munkaerő-piac kipróbálása.
Sándor László tizedik évfolyamos maró esztergályos tanuló
másodszor érkezett Dunaföldvárra. Örömmel jött, mert a múlt év-

zottan hátrányos helyzetben. A
feltételek szerint 30 gyerekkel
kell foglalkoznunk, ennél több
persze lehet. Jelenleg 32 gyerekkel-szülővel van szerződésünk. A
feladatunk pedig továbbra is az,
hogy olyan hátteret biztosítsunk
az ide járó gyerekeknek, amely
támogatja őket a tanulásban, a
fejlődésben, stabil és otthonos
hátteret, környezetet biztosít ahhoz, hogy helyes mintákkal, pozitív megerősítéssel értelmes célok
és feladatok megfogalmazásához
adjon keretet.
– Mindehhez milyen emberi
erőforrások állnak rendelkezésre?
– Jelenleg 3 fő mentorral, 2 pedagógussal, és egy szakmai vezetővel dolgozunk. Nagyon jól jött
nekünk, hogy egy pszichológusra
is sikerült szert tennünk Czere
Ambrus Mária személyében, akit
talán a dunaújvárosi drog-ambulancia kapcsán ismerhetünk. A

munkatársaink nem főállásban
dolgoznak, vállalkozóként vagy
megbízásos jogviszonyban állnak
a tanodával. A mindennapi munka
a megfelelő kerékvágásban halad,
a szülőkkel, iskolával, szociális
rendszerrel, roma önkormányzattal való kapcsolattartás jól működik.
– Mekkora költségvetésből
dolgoztok?
– A kormány eléggé nagyvonalú volt, 12 millió Ft az éves költségvetésünk, ami nagyjából mindent ugyanúgy lehetővé tesz,
mint a pályázati forrás tette.
Vagyis a mindennapos tanulás, játék, foglalkozások rutinján túl
sokféle szabadidős és egyéb tematikus program várja a gyerekeket. A nyitvatartásunk nem igazán
változott, a nyáron viszont úgy
tervezzük, hogy az eddigi, fél napos nyári nyitvatartás helyett
egész nap elérhetőek leszünk. «

ben jól érezte magát és sokat tapasztalt. Főleg a szakmai dolgok
érdekelték, például a két erőmű,
de leginkább a kecskeméti autógyár kötötte le az érdeklődését,
ahol a gépgyártás világszínvona-

lát láthatta közelről. Beszélgetett
földvári diákokkal is az iskoláról,
a szakmáról és más fiatalos témákról, szóba került a zene, a bulik, filmek. Jövőre szívesen viszszatérne, ha van rá lehetőség. «

Kibővített elnökségi ülés a
megyei polgárőröknél
Rendszeresen beszámolunk a Polgárőrség munkájáról, eseményeiről,
aktív szervezet lévén van ezekből
bőven. Legutóbb kibővített elnökségi ülést tartottak Dunaföldváron,
amelyről Széles János megyei elnök
számolt be televíziónknak.
» BAKSAY ERIKA
– Minden összejövetel úgy kezdődik, hogy visszatekintünk a közelmúltra, értékeljük az előző év
vagy időszak eseményeit. Nemrégiben zajlott le a hivatalos évértékelő, a polgárőrség országos vezetőinek részvételével, így a részletekbe már nem mentünk bele,
csak megállapítottuk, hogy ügyeink a szokott mederben haladnak.
Az összejövetel fő célja ugyanis
az volt, hogy döntsünk az idei

működési támogatás elosztásáról,
és azért kibővített ülésen, hogy
mindenki érdekeit szem előtt tudjuk tartani.
A kiindulópont az volt, hogy az
országos vezetés elégedett a megyei szervezet működésével, részéről és a partner szervezetek
részéről is ugyanaz az elvárás,
mint az előző évben. Vagyis a forrásokat is ennek megfelelően kell
elosztanunk, figyelembe véve az
egyes települési szervezetek
egyéni adottságait, szükségleteit.
Mivel a technikai feltételek a megyét tekintve jók, nagyobb beruházásokra nem lesz szükség az
idén. Így az országosan rendelkezésre álló 1,3 milliárd Ft Tolna
megyére jutó 25 milliós támogatást sikerült úgy elosztanunk ►
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► a tagegyesületek között, hogy
azok elégedettek legyenek. Ami
sokat szépítene a helyzeten, az az
volna, ha számunkra eltörölnék a
cégautókat terhelő adót, mert elég
fonák, hogy az egyébként ingyen
kapott járműveken ingyen munkát végző polgárőrök az állami
támogatás egy részét mindjárt
vissza is fizetik adó formájában.
– A polgárőrség forrásai nem
csak az államtól jönnek.

– Így van, az önkormányzatok
erejükhöz mérten támogatják az
egyes települési szervezeteket.
Dunaföldvár ebből a szempontból kedvezményezett helyzetben van, az önkormányzat 2
millió Ft-tal támogatja az éves
munkánkat, ezen kívül egy kényelmes bázis is a rendelkezésünkre áll, amit nem mondhat el
magáról minden városi szervezet. Ezen kívül minden évben

részesülünk a képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlásából. Jómagam az idejét sem tudom,
mióta vagyok képviselő, de a
tiszteletdíjam még mindig a polgárőrség számlájára került, ez
az idén például több mint 2 millió Ft.
– A megyéhez tartozik Paks is,
ami ráadásul mostanában kiemelt figyelmet kap.

– Valóban, Pakson, ha megkezdődik az erőmű bővítése, a polgárőrséggel kapcsolatban megnövekednek majd az elvárások.
Igaz, a város erői is ehhez mértek,
nyilván az elvárásokhoz hozzáteszik majd a nagyvonalú finanszírozást is, és ez már nem a megye
ügye. Az extrém helyzetben levő
Paksnak mindene megvan ahhoz,
hogy a sajátjait erősítse, és ezt
nyilván meg is teszi majd. «

mondani a keletnémetekről, hogy
barátságos és fesztelen népek, és
nagyon tudnak szórakozni. A régiek még emlékeznek az NDK-s fiatalokra, a farmer hátsó zsebében
nyeles fésű, a lányok csinosak és
könnyen barátkoznak…
A vasgyárnak 6000 dolgozója
volt, és, mivel mindenkinek járt a
10 napos üdülés, szinte mindenkit
megismertem családostul.
– Vagyis jól megtanultál németül?
– Azt azért nem mondanám. Jó
kis szállásunk volt, 3 személyes,
fürdővel, wc-vel, közös konyhákkal, de, mivel lényegében más
magyarokkal dolgoztunk és laktunk együtt, legtöbbet magyarul
beszéltünk. A gyár dolgozóival és
a helyiekkel is sokat kommunikáltunk, akár együtt szórakoztunk, de a nyelvből csak a minimálisan szükséges szintet sajátítottuk el, meg ami a szakmai dolgokhoz kellett. De nem is nagyon
volt szükség a mélyebb kommunikációra, a baráti hangvétel pont
elég volt ahhoz, amit együtt csináltunk.
– Mennyi időt töltöttél kint, és
milyen sűrűn jártál haza?
– Összesen 3 évet és 7 hónapot
éltem kint, és nem nagyon jártam
haza, mert jól éreztem magam

kint. Jó társaság volt, remek programokat csináltunk. Időnként
meglátogattuk egymást mi, földváriak, így pl. Riesában a Molnár
Tibit meg a Kovács Viktort. Hét
vége előtt véletlenszerűen kiszúrtuk a térképen, hová menjünk,
motorra pattantunk (sokan azonnal vettek motort, ahogy kiértek
az NDK-ba), és mentünk. Emlékszem egy rosztovi kirándulásra,
amit bekötött szemmel lőttük be a
térképen. Elindultunk egy kis csapattal, aztán, mire Warnemündébe értünk, már 120 motorral rajzottunk, legtöbben magyar vendégmunkások. A németek előszeretettel jártak az Északi-tengerhez
kirándulni, és úgy fürödtek benne, mint mi a Balatonban, de nekünk, magyaroknak ez kicsit erős
►
volt…

A világ a földváriak szemével:
Kuti József
Most induló sorozatunk olyan földváriakat mutat be, akik valamilyen
okból kifolyólag huzamosabb időt
külföldön töltöttek, tapasztalatokat szereztek egy másik országról,
megismerték az ottani viszonyokat,
felvették az ottani ritmust, és mindez esetleg maradandó nyomot is hagyott bennük.
Első riportalanyunk egy örök klaszszikus, a szocializmusban nem ritka
KGST-n belüli munkaerő cserebere, a
szocialista segítségnyújtás jegyében, aminek kapcsán rengeteg magyar honﬁtársunk kereste boldogulását egykoron a Német Demokratikus Köztársaságban. Egyesek a
szakmai fejlődés, mások a jó ﬁzetés,
megint mások a világlátás miatt
utaztak egykoron oda. Az NDK-beli
munkavállalást egy 1967-ben kötött
államközi egyezmény, a Barátsági,
Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés tette lehetővé. Kuti József e megállapodásnak
köszönhetően utazott az NDK-ba
1974-ben, a fenti okok mindegyikét
szem előtt tartva.
» BAKSAY ERIKA
– Fiatal voltam és szabad, nem
kötött család, gyerekek, a szakmámban elismert voltam, és a fizetés is csábított, összességében
szinte kihagyhatatlan volt a lehetőség. Akkoriban a Hőtechnika
nevű budapesti székhelyű cégnél
dolgoztam Dunaújvárosban, ahol
is többek között gyárkéményeket,
kemencéket építettünk. A Hőtechnika ezeregynéhányszáz kőművessel épített ilyeneket és egyéb,
tűzálló falazattal bélelt, speciáli-
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san fűtőtechnikához kapcsolódó
termékeket. Dolgoztam Százhalombattán, Bátaszéken, Orosházán, és még ki tudja, hány helyen
az országban.
Az NDK-s munka nagyon jó
feltételekkel járt. Az itthoni fizetésen felül odakint havi 960 keletnémet márkát kaptunk, ami duplája a kinti átlagfizetésnek. Amellett, hogy egyáltalán nem éltünk
spórolósan össze lehetett gyűjteni
egy szép nagy házra valót 3–4 év
alatt, és nagyon kellemes életünk
volt.
Egy Drezda környéki Freital nevű városka acélművében kezdtem,
majd ennek üdülőfalujában, Storkowban dolgoztam tovább többedmagammal Magyarországról.
Ahogy ez nálunk is szokás volt a
szocializmusban, az NDK-ban is
volt a nagyvállalatoknak saját óvodájuk, kultúrházuk, üdülőik és
egyéb intézményeik, amelyeket
építeni kellett, aztán meg karban
tartani. Na, mi egy ilyenben végeztünk mindenféle építési munkát, fura módon az üdülők közreműködésével, ami egy tipikus szocialista találmány volt. Az NDK-s
dolgozók ugyanis mind üdülnek, a
vállalat nyaralóiban, 10 napos turnusokban, amiből egy napot a család egy tagja ingyenes tevékenységgel tölt, az üdülő környékén
elvégzett munkával, tereprendezéssel. Ne gondoljuk, hogy ez valami szörnyű kényszer volt: a családfő alapból egy láda sörrel érkezett, a hangulat kedélyes volt és
baráti, a munka remek hangulatban telt. Úgy általában el lehet
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Dunaföldvári
► A bulizáson, természetjáráson kívül kulturális programokra
is akadt társaságom, így rengeteg
múzeumot, kiállítást megnéztünk.
Németország bármely területén
csodálatos kastélyok, várak vannak, lépten-nyomon történelmi,
kulturális emlékekbe, látnivalókba botlik az ember, csodálatos ország, kedves és barátságos emberekkel. Nem is nagyon jártam haza, csak félévenként, jó munka, jó
társaság, jó élet volt odakint.
Amúgy az NDK-ban mindenhez hozzá lehet jutni, amire az
embernek szüksége lehetett, a
boltokban tele voltak a polcok, ha
nem is a legjobb minőségű áruval. Nekik is volt saját üdítőitaluk, pocsék kólájuk, ahogy nekünk, ruházatban is hasonlóan
néztek ki, és voltak meglepően
olcsó dolgok is, így például 4

márkáért (16 forint) egy kiló borjúhúst lehetett kapni, de alapvetően semmi nem került sokba. No,
igen, déligyümölcsöt, egzotikumokat nem nagyon lehetett kapni,
ahogy akkoriban Magyarországon sem, és a sörellátás és úgy
működött, mint nálunk, vagyis
fennakadásokkal. Pedig volt sörgyár majd’ minden valamire való
településen. A németek nem küzdöttek lakásgondokkal, akinek
gyereke született, azonnal kapott
kellemes kis állami bérlakást,
amiért filléreket kellett fizetni. Tipikusan NDK-s jelenség volt a
kisgyerekes leányanya, sok tizenéves lány szült fiatalon és apa nélkül.
A két szocialista ország sok
szempontból hasonlított, de mi,
magyarok érezhetően szabadabbak voltunk, nyíltabban beszél-

hettünk, jobban megfogalmazhattunk kritikát, és nem volt az a
csöndes sumákolás, ahogyan az
NDK-sok suttogtak egymással,
kerülve a besúgókat.
– Említetted, hogy nem volt
család, akikhez haza járhattál
volna… De lett.
– Igen, bár elég fonákul raktam össze. Egy NDK-ban élő
magyar nőt vettem el végül, akinek volt már egy gyereke, ahogy
lakása is ennek jogán, és talán
német állampolgársága is. Előbb
csak összejárogattunk, aztán a
kint tartózkodásom vége felé
rendesen együtt voltunk. Nem
tudom, jól tettük-e, hogy hazajöttünk végül, minden esetre ezt
tettük, megérkeztünk egy olyan
1500-as Zsigulival, hogy az
Édességből kifelé jövet az emberek megcirógatták, mert ilyen itt

nem nagyon volt. Azért az autóért akkor 160 ezer forintot kaptam, ami akkoriban nem volt kis
pénz. Abból, meg a 3 és fél év
alatt összegyűlt itthoni fizetésemből kezdtünk el építkezni, és
jórészt összeraktuk a házunkat.
Lett közös gyerek is, de a boldogság nem tartott soká. Végül
itt maradtam egy félkész házzal,
adóssággal, két kislánnyal, az
övével meg a közössel, de megoldottuk. És nem bánom, mert jó
életünk volt a lányokkal…
Később Európában még sok helyen megfordultam, rövidebb, pár
hetes munkákon, zömében szénerőművekben, az NSZK-ban több
helyen, de Franciaországban, a
Benelux államokban is több országban. De nagy utakra már nem
vállalkoztam. Egyedülálló apuka
voltam, és az volt az első. «

Az országos élvonalban a Dunaföldvári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

képest ez nem igazán jó teljesítmény. Az állomány néhány tagja
továbbképzéseken vett részt, például technikai eszközök kezeléséhez kötődő ismeretekhez kapcsolódóan. A pályázati pénzből a
múlt évben is jutott a technikai
eszközök cseréjére, felújítására,
karbantartására, több mint egymillió forint értékben. Érkezett
pénz az egyszázalékos felajánlásokból, kb. 140 000 forint összegben. Az idei év tervei közt szerepel a technikai eszközök további
cseréje, felújítása, főleg pályázatok útján. Folytatódnak a továbbképzések, ketten a tűzoltás vezetői tanfolyamot fogják elvégezni
ez évben. Egyre több a meghívás
a környékbeli települések szórakoztató rendezvényeire, a hab
partik szinte már elmaradhatatlan

programjai a nyári fesztiváloknak. De technikai bemutatókat is
tartanak, főleg diákoknak. Évtizedekkel ezelőtt az állomány utánpótlásának biztos bázisai voltak
az iskolák. Ifjúsági tűzoltó csapat
is szerveződött. Sajnos ez már a
múlté.
A közgyűlés vendége volt Bán
Attila tűzoltósági főfelügyelő, aki
rövid beszédében méltatta az
egyesület munkáját, az igényes
technikai felszereltséget, a hatékonyságot. Kiemelte, hogy egy
múlt évi felmérés alapján a kivonulási és készenléti mutatók alapján a földvári tűzoltók az országos lista negyedik helyén végeztek a hasonló feladatkört ellátó
egyesületek sorában, tehát az ország legjobbjai közt vannak nyilvántartva. «

EüM rendeletben foglaltak szerint.
Dunaföldváron a II. számú házi
gyermekorvosi körzet ellátása
(gyermek lakosságszám: 516).
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• A Kjt. 20. § alapján a pályázó
ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és
büntetlen előéletű legyen.
►

» SZABADOS SÁMUEL
Áprilisban tartotta évi közgyűlését városunk önkéntes tűzoltó
egyesülete. Csányi Imre parancsnok beszámolójában a múlt évet
értékelte, illetve az idei év terveit
vázolta fel. A beszámoló szerint a
korábbi évekhez hasonlóan mozgalmas volt a 2018-as esztendő is.
54 kivonulást rögzített a statisztika, ezek többsége tűzeset, illetve
műszaki mentés volt. Mindjárt az
év elején égett le a Duna-parti
csónakház. Lakott területtől viszonylag távol volt, ezért a riasztás már késeinek bizonyult, Ahhoz, hogy a kiérkező helyi tűzol-

tók időben beavatkozzanak, így
az anyagi kárjelentős lett. Szerencsére ehhez fogható tűzeset az év
során már nem volt. A kisebb tüzeket időben sikerült lokalizálni,
eloltani. A műszaki mentés főleg
a közúti balesetekhez kötődött.
Sajnos volt két halálos baleset is a
város területén, ahol a tűzoltók
beavatkozására is szükség volt.
Jelentősebb viharkárok nem voltak a múlt évben, például fakidőlés. Volt néhány extrém eset is,
például kutyus kimentése a csatornából.
A megyei tűzoltó versenyen negyedik helyen végzett a csapat.
Az utóbbi évek eredményeihez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Pályázatot hirdet

házi gyermekorvos munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (igény
esetén vállalkozó házi gyermekorvos státusz).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Tolna
2019. június

megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor
Pál utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
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Dunaföldvári
• A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ szerinti csecsemő- és gyermekgyógyász képesítés.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• Egészségügyi alkalmasság.
• B kategóriás vezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Képesítést igazoló okiratok
másolata.
• B kategóriás vezetői engedély
másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• Egészségügyi alkalmasság
igazolása.
• Három hónapnál nem régebbi,
büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó

nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d)
pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy
– a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázatát elbíráló üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását,
– hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához,
továbbításához.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2019. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a
pályázatnak a Dunaföldvár Város
Önkormányzata címére történő

megküldésével (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „házi gyermekorvos”
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatokról – a bizottsági véleményezést követő első ülésén – Dunaföldvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
Egyéb lényeges információk:
» Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal
kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.
» A munkáltató a Kjt. 21/A. §
alapján 3 hónap próbaidőt köt ki,
amennyiben közalkalmazotti jog-

viszony keretében kerül betöltésre
az álláshely.
» A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól
rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott.
» Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja
az I. számú házi gyermekorvossal
megosztott használattal.
» Igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk.
» Az önkormányzat praxisonként
havi 30.000 Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is).
» Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – Paksi telephellyel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth
Zsolt polgármester nyújt, a
06/75/541–553 telefonszámon. «

Ismét nagy volt az érdeklődés a
dunaföldvári Gazdanap iránt
» SZABADOS SÁMUEL
A múlt évi kezdeményezés után
májusban ismét Gazdanapot szervezett a GOF Hungary Kft. érdekeltségi körébe tartozó dunaföldvári malom. A fórumon körülbelül
200 környékbeli gabonatermelő
gazda jelent meg. A program célja a
termelők és a feldolgozók közti
kapcsolattartás, valamint az ágazathoz kötődő új információk ismertetése volt. A témák igen széles skálán mozogtak, kezdve a termeléstől
a felvásárlásig, az értékesítésig, a
jogi szabályok változásáig.
A napi programban kiemelt
szerepet kapott a helyi malom tevékenysége. Az előadás során elhangzott, hogy kb. 80 kilométeres
körzetből évi átlagban 45 ezer
tonna búzát dolgoz fel a malom.
Az üzem fejlesztése, korszerűsítése is szóba került. A múlt évben
500 millió forint értékben történt
fejlesztés, például új garat, liszttároló, két új hídmérleg növelte a
befogadóképességet. Elkészült az
Előszállási út mentén, a közismertebb nevén TIG telepen létesí-
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tett tároló, mely 30 ezer tonna
gabonát képes befogadni. A nyári
aratási szezonban, így a napi befogadóképesség jóval nagyobb
lesz. Az egyik előadásban elhangzott, hogy idén a malmi búza ára
emelkedik, akár 4-5 ezer forinttal
is, tehát a gazdák érdeke, hogy
jobb minőségre törekedjenek.
Szurovcsák Tamás, a cég ügyvezető igazgatója sikeres kezdeményezésnek tartotta a gazdanap
ötletét. A cég számára fontos,
hogy a környékbeli termelők ismerjék meg a munkájukat, tevékenységüket, ez a kölcsönös bizalom alapját is jelentheti. Cégük igyekszik a kor kihívásait követni.
Igyekeznek új termékekkel jelentkezni az élelmiszeriparban, az étkezési szokások változásait figyelembe véve. Rendszeresen korszerűsítik technikai felszereltségüket. Számukra Dunaföldvár
környéke, a Mezőföld kiemelt jelentőségű, hiszen hazánk egyik
legjelentősebb gabonatermelő régiója, kedvező természeti adottságaival. A program délután üzemlátogatással zárult. «
2019. június

Dunaföldvári

Tisztelt Lakosság!
Ingyenes szemvizsgálat lesz
intézményünkben
A szemvizsgálatot a budapesti Navalis Optika végzi, és
két részből áll:
– egyrészt egy fájdalommentes (számítógépes) szemvizsgálatból, mellyel meghatározzák a szem objektív fénytörését,
– másrészt egy szubjektív
(próbalencsékkel
végzett)
vizsgálatból, mely megállapítja az ideális távoli, illetve közeli szemkorrekciót.
(A két vizsgálat eredményét
összevetve alakítják ki a kényelmes, „kétszemes” látást
biztosító szemüveges korrekciót.)
Valamint igény szerint:
– szemfenék vizsgálat –
(szürkehályog)
– fájdalommentes szemnyomás mérés – (zöldhályog szűrés)
A helyszínen lehetőséget
biztosítanak a vizsgálati eredmények alapján a szükséges
szemüvegek megrendelésére.
Széles keretválasztékkal állnak rendelkezésre. Az elkészült szemüvegeket személyre
igazítva adják át a vizsgálat
helyszínén.
A szemvizsgálat és tanácsadás helyszínén az esetleges
vásárlók széles, körülbelül 400
különféle fém, illetve műanyag
keret közül választhatnak.
A megrendelés alkalmával
minimális összegű előleget
kérnek vásárlóiktól.
A vizsgálatra hozza magával
a régi szemüvegét is!
Részvételi szándékát feltétlenül jelezze!
Feliratkozás: 06/75/341–
068-as telefonszámon vagy
személyesen a Dunaföldvár
Alapszolgáltatási Központban,
Duna u.13.
Időpont: 2019. június hó
(pontos időpontról később tájékoztatjuk)
Helyszín: Dunaföldvár, Duna u.13.
2019. június

Amikor a tücskök ciripelnek
Hegedűsök Topolyán

És nem először. Két tanítvánnyal immár másodszor utazott a szerbiai
Topolyára, a Topolyai Zenei Napok
rendezvényére Deák Adrienn, a Beszédes József Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának tanára.
A tavalyihoz képest jócskán kiszélesedett zenei versenyen ezúttal is sikeresen szerepeltek a dunaföldvári
diákok.
» BAKSAY ERIKA
– A tavalyi versenybe hirtelen estünk bele – mondja Deák Adrienn,
– nagyjából egy hónapunk volt a
felkészülésre, ami zenei jellegű
versenyen elhanyagolható idő. Ennek ellenére az induló gyerekek a
korcsoportjaikban jó eredményeket
értek el, így úgy gondoltuk, érdemes ismét próbálkoznunk.
– Ki mehet egy ilyen versenyre?
– Leginkább az, aki vállalja az
ezzel járó nem kevés többletmunkát. Aki hajlandó hónapokkal a
verseny előtt sok–sok időt, energiát belefektetni a munkába. Ez
mindennapos gyakorlást jelent.
Vagyis a vállalkozó gyereknek és
a szüleinek is komoly teher a felkészülés, különösen ahhoz képest, hogy ezek a gyerekek egy
normál általános iskolába járnak,
és nem zeneibe.
– Vagyis a topolyai mezőnyben
kissé hátrányos helyzetben vagyunk?
– Tény, hogy ott mindenféle
versenyző előfordul. Zenész dinasztiák tagjai, és olyanok, akik
kisgyerekkoruk óta intenzíven tanulják a hangszeres zenét, életforma szerűen, napi több órában. Ehhez képest a mi lehetőségeink

korlátozottak, lényegében a versenyző akaratán múlik, képes-e
hónapokon át tartani az intenzív
felkészülést.
– Hogy zajlik maga a verseny?
– Különböző korcsoportokban
mutatkoznak be a versenyzők, a
legkisebbektől egyetemista korig.
Az ítészek pontozzák a teljesítményt, ennek tükrében adnak helyezéseket, akár kategóriánként
többet is. Róka Lilla, aki az első
korcsoportban lépett színpadra 95
ponttal első helyezést ért el, pontosan úgy, mint tavaly. Nehéz műveket kapott, a Bohóc, a Szamár
című darabokat Perémi Erzsébet
kísérte zongorán.
A másik versenyzőnk, Dobos
Ferenc ezúttal 2. helyezést kapott,
ő a Zeit, illetve a Gavott című darabot játszotta, szintén Perémi Erzsike kíséretében. Mindketten komoly munkát végeztek a felkészüléssel.
– A helyezéseken kívül mit
nyertek?
– Úgy gondolom, ennek a versenynek a pedagógiai értéke a
legnagyobb. A heti 2 zeneóra elég
valamire, némi hangszeres tudásra tesz szert az ember. Egy versenyre való felkészülés viszont
óriási lökést ad a tudásban, új dolgokat tanul a gyerek, megszokja a
szereplést, a koncentrációt, vagyis ugrásszerű fejlődés következik
be a hangszeres tudásban. A versenyzés ténye maga a nyereség.
– Zenetanárként miért fontos
neked a versenyzés?
– Pedagógus vagyok, az a feladatom, hogy a legjobbat hozzam
ki a gyerekből. Tulajdonképpen
nincs más választásom. «

Tavaszi segélycsomag osztás
» SZABADOS SÁMUEL
A korábbi hagyományokat követve a helyi Máltai Szeretetszolgálat húsvét környékén ismét segélycsomagokat osztott szét rászorultaknak. Jákli Viktor, a szolgálat elnöke arról számolt be,
hogy 300 csomagot készítettek,
darabonként kb. hatezer forint értékben. A csomag főleg tartós
élelmiszert tartalmazott, cukrot,
olajat, lisztet, kolbászt. A karácsonykor megmaradt készletekhez tavasz során további adományokat gyűjtöttek. Ötven csomagot osztottak ki Bölcskén, Előszálláson és Daruszentmiklóson
az ottani önkormányzatok szociális munkatársainak javaslatai
alapján. Városunkban húszan
nem vették át a csomagot, helyettük új nevek kerültek a listára.
Jákli Viktor szerint maradtak még
készletek, s elképzelhető, hogy
ősszel is lesz csomagosztás, még
a karácsonyi nagy akció előtt. A
segélyezés különben az év során
folyamatos. Heti két alkalommal
van élelmiszerosztás a Templom
utcai központban. A segélyek folyamatosan érkeznek, külföldről
is. A Németországban élő, Dunaföldvárról elszármazott Gyura Péter évente egy–két kamionnyi küldeményt juttat el szülővárosába,
ezek főleg gyógyászati segédeszközöket, ruhákat, bútorokat tartalmaznak. A szintén németországi
Niederaichbach városának máltai
szervezete évek óta szoros kapcsolatban áll a földvárival, onnan
is gyakran érkezik segély. A helyi
szervezet éppen a nyár elején küld
kis delegációt Niederaichbachba,
a városka évi fesztiváljára. Júniusban Csíksomlyóra utazik 27
fő a zarándoklatra. Nyáron sem
tétlenkedik a szervezet. A családi nap szervezésében vesznek
részt, augusztusban a helyi búcsú egyik szervezői lesznek, és
természetesen részt vesznek a
Szent István-napi városi rendezvényen is. «
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Földváriak zenéje, őseink muzsikája
A cím egyben egy előadás címe is,
méghozzá egy lemezbemutató koncerté, amelyet az érdeklődők július
13-án tekinthetnek majd meg a várudvarban, a Nyári esték előadás-sorozat harmadik darabjaként. Lemezbemutató, bár a lemez még nem készült el, de fog, ahogy erről Széles
Dániel televíziónknak nyilatkozott.
» BAKSAY ERIKA
– Szóval még nincs, de lesz?
– A bátyámmal, Lacival nagyjából 10 éve kezdtük a dunaföldvári gyűjtést, kutatást, kimondottan abból a célból, hogy megőrizzük az utókornak ezeket a zenéket. Még élnek azok az öregek,
akik mesélni tudnak a régi idők
szórakozásáról, mulatásáról, az
élet vidám vagy szomorú eseményeiről, és az ezekhez illő dalokról, zenékről. Még vannak, akik
el tudják énekelni, játszani ezeket
a nótákat, sietnünk kell, ha nem
akarjuk, hogy velük együtt eltűnjenek ezek az értékek. Az általunk

gyűjtött hanganyag mögött tehát
helytörténeti kutatások állnak,
amelyek egyszer valamikor Varga
Józsi bácsi cimbalmos által játszott muzsikákkal kezdődtek. Akkor éreztünk rá, hogy ez olyan
tudás, ami mellett nem mehetünk
el, ami nem veszhet el. Eljártunk
hozzá, hozzájuk, zenéltünk
együtt, és időközben beleszaladtunk ebbe-abba, zenészekbe, jófajta énekesbe, jófajta nótákba.
Ezzel párhuzamosan a Népzene
Tudományi Intézet is nyilvánossá
tette korábbi gyűjtéseit, amelyekben részben a Tabánban élő cigányzenészek, részben a parasztemberek körében gyűjtött zenéket
ismerhettünk meg. Ezek a gyűjtések, de a mieink is zömében hang
alapúak, mivel a régi muzsikus
nem ismerte a kottát, hallás után
tanult.
– Mi lesz a készülő lemez tematikája?
– Zene a bölcsőtől a sírig.
Ezen belül is a legjobb dalok,

Aranyszalag Minőség tanúsító
védjegyet kapott
Bálint Csaba, dunaföldvári galambtenyésztő
» V. LAJKÓ ANITA
Az Aranyszalag Minőség tanúsító védjegyet a Magyar Gasztronómiai Egyesület alapította
2013-ban a francia Label Rouge
mintájára. Az a meggyőződés áll
mögötte, hogy a terroár (önálló
karakterrel rendelkező vidéket jelent) és a valódi kézművesség védelemre szorul. Hiszen jó minőségű alapanyag nélkül nincs jó
konyha – ezt mindenki tudja. A
hiteles minőségtanúsítás egyszerre szolgálja a fogyasztót és támogatja a termelőt. Ezért a díjat létrehozók elsődleges célkitűzései
közé tartozott a minőség piacképességének erősítése, az előállítás
folyamatának átláthatóvá (ellenőrizhetővé) tétele. A díjazásra javasolt termékeket élvonalbeli
szakácsok, szakemberek javasolják. 2019-ben – többek között – a
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Bálint húsgalamb kapta e rangos
gasztronómiai elismerést.
Bálint Csaba galambtenyésztővel beszélgetve megtudtam, hogy
elődeink még ismerték a galambhús felbecsülhetetlen értékét, zamatos, egyedülálló ízét. Majd az
étel szinte teljesen eltűnt a magyar konyhából. A gasztronómia
azonban mára kezdi újra felfedezni ezt a különleges fogást. Nagy
fehérje- és csekély energiatartalma
miatt különösen ajánlott vashiányban szenvedők, Crohn-betegek,
kismamák és műtét után lábadozók részére.
Csabával egyébként öröm volt
találkozni. Lelkesen, szenvedélylyel beszélt hobbijáról, amely lassan fő hivatássá növi ki magát. A
vele készült interjú összegzését
alább olvashatják: Galambállományom jelenleg francia vérvonalú Carneau, Hubbel és Euro-pi-

Széles Dániel

Széles László

részben a ma élő idős emberek
előadásában, részben mai énekesekkel megszólaltatva. Így például van egy fiatal énekes kincsünk, Fafka Julcsi, akit semmiképpen nem hagyhattunk ki. A
kísérő zenekar felállása a klaszszikus lesz: prímás, brácsás,
bőgős, cimbalmos, klarinétos.
Jómagam alap szinten játszom
brácsán, de annyira nem, hogy a
lemezfelvételt bevállaltam volna. A klarinétos természetesen
Laci bátyám lesz. Vidéki profi
zenészeket kerestünk a munká-

hoz, és barátokat, ezen kívül egy
kitűnő énekest, Fekete Mihályné
Maris nénit hallhatjuk majd a
felvételeken. A borítót Bakos
András készíti, reméljük, sok
földvárihoz eljut majd.
A célunk az, hogy a dunaföldvári emberek használják ezt a zenét, a gyerekektől kezdve a pincés gazdákon keresztül mindenki,
ott, ahol erre alkalom kínálkozik.
Az emberek idézzék fel, tanulják
meg ezeket a nótákat, mert igen
szépek, és minden alkalomhoz illőt találhatunk benne. «

geon galambokra épül és kb. 60
párból áll. Apám foglalkozott galambokkal, 11–12 évesen már saját postagalambjaim voltak. Ekkor szerettem végképp bele a velük való foglalkozásba. Azóta kisebb szünetekkel mindig tartottam galambokat, de komolyan öt
évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni
a húsgalambbal. Az első beszállításomat negatív kritika fogadta,
hiszen sok mindent nem tudtam
akkor még a húsgalambok tartá-

sáról és főleg vágásáról. Bár lesújtott a kudarc, de úgy gondoltam, azért sem adom fel. Kaptam
a témában egy 30 oldalas francia
leírást Molnár B. Tamástól (Magyar Gasztronómiai Egyesület
alapítója), amit magam fordítgattam. Főleg a vágástechnikámon
kellett változtatnom: a húst tilos
forrázni, vízzel nem érintkezhet a
galamb bőre a vágás során. A kezdeti nehézségek után Huszár
Krisztiántól, a Zuzu Budapest ►

VÉDEKEZZ a kullancs, bolha és a szívférgességet okozó lepkeszúnyog 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.

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700
S��������: 800–1200
2019. június
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► séfjétől mára a következő kri-

tikát tudhatom magaménak: „Jobban csinálod, mint a franciák”.
Minden nap hajnali négy órakor
kelek, ellátom az állományt, és
úgy indulok reggel 6 órára dolgozni. Délután újra etetek, este
pedig még egyszer. A galambjaim
extra takarmányt, természetes
összetételű emésztőanyagot kapnak. Tágas, szigetelt dúcokban, és
szellős, napsütötte reptetőkben
töltik a napokat, hetente egyszer
fürdési lehetőséggel. Háromhavonta hatósági állatorvos vesz
mintát az állományból (ez egyébként saját kérésem, nem kötelező)
a betegségek elkerülésének érdekében. 25–30 napos korukra érik

el a galambok a vágásidőt, ekkor
tisztítva 450–500 gramm körüli a
súlyuk. A szállításokat heti szinten intézem, a galambok tisztítását (is) én magam végzem. Gyakorlatilag mára elmondhatom,
nem tudom kiszolgálni az engem
megkeresőket. Óriási a galambhús iránt az igény nemcsak a hazai, nívós éttermekből, hanem
külföldről (Németország, Kína,
Oroszország, Svájc) is. Ezért terveim között szerepel az állomány
további növelése akár egy közeli
tanya megvételével, mert a mostani helyet egyszerűen kinőttük.
Az állatokat egyébként szinte
100%-ban én látom el, vágom és
szállítom őket. Nagy kötöttség, a

Egy évszázadnyi idő
Százéves lakót köszöntöttek a dunaföldvári Napsugár Idősek Otthonában
» L. MÉSZÁROSI IRMA
Egy évszázad! Történelmi léptékű idő. A jelenből visszanézve
ez a száz év a magyar történelemben hozott nemzeti sorsot megfordító eseményeket: Trianont,
gazdasági válságot, világháborút,
a személyi kultusz diktatúráját,
forradalmat, rendszerváltásokat
és némi szabadságot. Magánemberként elismerően bólogatunk
egy százéves ház előtt állva. Megilletődve vesszük kezünkbe a
százéves leveleket, könyveket
vagy a nagymamánk szövőszékéről lekerült vászonlepedőt. Bennük rejtőzik az egyes ember halhatatlansága. S leírhatatlan, mit
érzünk, ha megadatik egy
százévessel találkozni, beszélgetni. Egy emberrel, aki a megélt
száz évre visszatekintve – ma is
tisztán válaszolva hittel mondja: a
Jóisten mindenen átsegített. Kutathatjuk a hosszú élet titkát, de
recept nincs. Tenni a dolgunk,
hinni, bízni és szeretni – talán
csak ennyi. Nem is kevés.
Április 4-e fontos ünnep volt a
Napsugár Otthonban. Az intézmény könyvtárában Bozor Jánosné századik születésnapját köszönteni gyűltek össze az otthon
2019. június

dolgozói és lakói, valamint tizenöt-húsz családtag és rokon, azaz
mindazok, akiknek fontos volt ez
a nap.
Mint Jenei Judit intézményvezető elmondta, rendkívüli esemény ez nemcsak az ünnepelt, de
a 2002 óta az egykori szovjet laktanya egyik felújított négyemeletes épületében működő intézmény
életében is, hiszen első alkalommal köszönthettek százéves lakót.
Mariska néni, a madárcsontú, fejkendős szépkorú asszony a kezét
végig imádságosan összekulcsolva az ölében tartja, s hol komolyan, szemét meg-megtörölve, hol
el-elmosolyodva hallgatja a köszöntőket, a dalokat, a személyesen neki íródott verset. Az otthon
mentálhigiénés munkatársai mindent megtettek, hogy szép ünnepet varázsoljanak a falak közé.
Bozor Jánosné Kovács Máriaként látta meg a napvilágot Baracson, s egy hat leánygyermekes

családi programokat is főleg a galambokhoz igazítjuk. Egy napra
sem hagyom itthon őket szívesen.
Hogy mi Csaba sikerének a titka? Azt hiszem semmi rendkívüli: a rengeteg, szenvedéllyel vég-

zett munka, az odafigyelés, az
évek/évtizedek alatt összegyűjtött
szakmai tudás, az újabb és újabb
célkitűzések, és a mélységes hit
abban, amit csinál. «

család legidősebb tagja lett. Ma
ketten élnek: ő, a legidősebb, valamint a legfiatalabb, a 87 éves
húg. Mariska néninek két lánya és
két fia született; az ünnepségen
mindannyian ott ülnek mellette.
Hét unokája van, s most várják az
ötödik dédunokát – sorolja. Fia,
János az ünnepi alkalomra Skóciából jött haza – meglepetés volt
az érkezése. Mariska néni 2015
óta él a Napsugár Otthon egyik
egyszemélyes szobájában. Nem
tudta eldönteni, melyik gyerekéhez költözzön, nem akart választani, így került ide az otthonba.
Azóta gyerekei hetente kétszer
látogatják, a Skóciában élő fia
minden vasárnap ebéd után hívja
telefonon. De az mégis más –
mondja. Most nagy boldogság,
hogy megölelhették egymást.
Nem volt könnyű élete a baracsi lánynak, hiszen tizenkét éves
korában már cselédlányként dolgozott a grófi uradalomban, később a férje, János is ott volt juhász. 1938-ban kötöttek házasságot. Tíz évig Előszálláson laktak,
de 1952-ben újra visszaköltöztek
Baracsra. A 95. születésnapot
még ott köszöntötték. – A világban sok változás történt ez idő
alatt, nehéz szüléseket, betegségeket hozott a sors – kezdi az emlékezést. Nagy bánata volt, hogy
1956-ban a fia külföldre ment. –
De a Jóisten mindenen átsegített.
Sokat dolgoztam, s szerettem kézimunkázni, varrni, horgolni. Ma

már nem jó a szemem hozzá. De
jól érzem itt magam. – összegzi
az életét. Sokat imádkozom, reggel és este végigmondom a rózsafüzért. Nagyon szeretek mindenkit itt, s úgy érzem, engem is szeretnek. Mielőtt hazamennek a nővérek, beköszönnek, jönnek beszélgetni a lakótársak is. Fájdalmas, ha valaki végleg elmegy
közülünk. Az egyikük nagyon készült erre a napra, de már nem érte meg. Ma kora reggel óta sokan
gratuláltak, még a doktor úr is –
mondja. Az ünnepség után is sorra oda-odalép hozzá az otthon
egy–egy dolgozója, szaporodnak
az asztalon a virágcsokrok, apró
ajándékok. Még végig sem tudja
nézni. Persze pezsgő és torta is
kijár az ünnepeltnek, és a közös
éneklés. Itt és most különösen
megható volt mindez.
Horváth Zsolt, a város polgármestere, miközben átadta az ünnepeltnek a miniszterelnöki köszöntő oklevelet és a város ajándékát, kiemelte: Most nem őt,
hanem a százéves Mariska nénit
kellene hallgatni, hiszen a leélt
száz évről van mit mesélnie. Dolgos élete, türelme minta lehet
mindenki számára. Azt kívánta,
legyen még jó egészsége és ideje
elregélni minden fontosat gyermekeinek, unokáinak. «
(A Dunaújvárosi Hírlapban
2019. április 9-én megjelent írás
szerkesztett változata.)
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Kovács Béla történész új könyvét
mutatta be
» SZABADOS SÁMUEL
A nyugalmazott történelemtanár személye nem ismeretlen városunkban. Többször tartott történelmi témájú előadásokat, főleg
hadtörténeti témákról. Ő volt a
Várjátékok szellemi atyja a kilencvenes években, mely során
többek között földvári és dunaújvárosi diákok mutattak be történelmi játékot a vár udvarán. Új
könyve a Würtenberg huszárezred kalandos történetét mutatja be
az 1848-as szabadságharc idején.
Tizennégy évet dolgozott, míg elkészült a könyv. Kutatómunkát

végzett könyvtárakban, levéltárakban. Sok kordokumentumot,
forrást dolgozott fel, köztük német nyelvűeket is, hiszen a Habsburg birodalmi hadseregben német volt a vezényleti nyelv.
1848-ban a forradalom kitörése
idején a Würtenberg huszárezred
Galíciában állomásozott, az esetleges lengyel felkelés leverésére
vezényelte oda a birodalmi hadvezetés. Az ezredben voltak századok, melyek állománya szinte
teljesen magyar katonákból állt.
Ilyen volt Lenkey kapitány százada is. Miután nyáron megindult
az önálló magyar hadsereg felállí-

Egyre színvonalasabbak a Duna
menti borversenyek
Április 13-án tizenegyedik alkalommal találkoztak a Duna menti települések borosgazdái városunkban.
» SZIEGL ERIKA
Gondolhatnánk, hogy az újdonság varázsának múltával megkopik az esemény népszerűsége.
Nem vonatkozik ez a Szent Rókus Borlovagrend által szervezett
borversenyekre. Idén is szépszámú borminta érkezett, 17 telepü-

lés 84 borosgazdája 203 mintát
nevezett a dunaföldvári versenyre. Módos Ernő, a zsűri elnöke
több alkalommal bírálta már a helyi és a kisebb-nagyobb régió borait, mint mondta, az idei felhozatal kiemelkedően színvonalasnak
mondható. Véleménye szerint sokat fejlődtek a gazdák mind az
eljárások, mind a borkezelés tekintetében. Hibás bor alig akadt a
nagyszámú mintából, az aranyér-

Hadtörténeti előadás a múzeumi
világnap alkalmából
» SZABADOS SÁMUEL
Május 17-én, a múzeumi világnap alkalmából a török hódoltság
időszakának hadtörténetéről, a korabeli időszak fegyvereiről tartott
előadást a helyi diákok számára
Berecz Mátyás történész. Az
előadó a Heves Megyei Levéltár
munkatársa, korábban dolgozott
múzeumokban is és az Egri Vitézlő
Iskola Katonai Hagyományőrző
Egyesület vezetője. Egyesületük a
XVI.–XVII. század katonai hagyományait ápolja. Katonai bemutatókat tartanak, korhű ruházatban,
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fegyverekkel, szakszerű tájékoztatással. Az előadás is lényegében ezt
az időszakot öleli fel. Keretei közt
a diákok a végvári élet mindennapjait, a haditechnikai eszközöket ismerhették meg. Kézbe foghatták a
korabeli puskák, pisztolyok, kardok múzeumi másolatait, fejükre
tehették a lovassági fém sisakot.
Az előadó igen életszerűen elevenítette fel a csaták hangulatát, a
fegyverforgatás manővereit, s maga is korabeli katonai ruhát öltött
ez alkalomra. Előadásai során azt
tapasztalta, hogy a diákok többsége érdeklődést tanúsít, figyel, kér-

tása, sok magyar katona haza
akart jönni, de erre nem kaptak
engedélyt. Kezdetét vette a szökés. A Lenkey-században is feszült volt a helyzet, ezért a kapitányt leváltották s az állomány
áthelyezését tervezték. Ekkor
döntöttek a katonák az illegális
hazatérés mellett. Néhány nap
alatt megszervezték, és elindultak
a magyar határ felé, mely nem
volt túl messze, alig 120 kilométerre. A könyv a hazavezető út
történetét, és a század további
sorsát dolgozza fel. E témára alapozta Sára Sándor filmrendező a
80 huszár című filmjét, melyben a
katonák harcok, csaták után törik
át magukat az ellenséges zónákon, s csak kevesen tértek haza.
Horváth Béla kutatásai másra

derítettek fényt. A század mintegy
130 huszára jelentősebb akadályok nélkül szerencsésen megérkezett Magyarországra. A játékfilm tehát kissé kiszínezte és
kalandossá tette a történetet. Nem
volt egyedi eset a Lenkey-huszárok története. Sajnos kevés róluk
a forrás, az esetek nincsenek feldolgozva. A szerző jelenleg is hasonló témán dolgozik. A 8. honvédzászlóalj 48-as történetét mutatja be, melynek érdekessége,
hogy az állomány nagy része a
környékről, Tolna, Bács és Fejér
megyékből toborzódott, parancsnoka pedig a baracsi születésű
Korniss Károly főhadnagy volt.
Kovács Béla megígérte, ha elkészül a mű, szívesen bemutatja
Dunaföldváron is. «

mek száma pedig jelzi, hogy nagyon sok jó minőségű bor készült
a pincékben.
Dukai István, a lovagrend
Nagymestere örül annak, hogy a
Duna déli szakaszáról több
olyan település is jelentkezett a
versenyre, melyek eddig még
nem képviseltették magukat nálunk. Érdekességnek számít,
hogy idén megfordult az évek
óta tartó trend, mert nem a vörös-, hanem a fehérborok voltak
túlsúlyban. A hat bíráló bizottság 47 arany, 80 ezüst, 40 bronz
minősítést, valamint 22 okleve-

let adott a gazdáknak, mindöszsze 14 minta volt értékelhetetlen. A legjobb vörösbor a madocsai Csekő János Merlot bora, a
legjobb fehérbor a süttői Polhammer László Királyleánykája, a legjobb rozé pedig a dunaszentmiklósi Kősziklás Borászat
Pinot Noir bora lett. Minden évben megválasztják a lovagrend
zászlós borát, mely a legrangosabb elismerés, hiszen egy éven
keresztül képviseli országszerte
a Szent Rókus Borlovagrendet.
A díjat idén Nagy Gábor 2018as Merlot bora kapta. «

dez, hiszen nem mindennap foghat
kezébe egy puskát, kardot. A történész munkájáról beszélve elmondta, hogy az utóbbi években kapcsolatba léptek török kollegáikkal, régészekkel, történészekkel, s azt tapasztalták, hogy hazájukban is nő
az érdeklődés a Szulejmán szultán
kori időszak iránt. Akkor az Oszmán birodalom valóban katonai és
politikai nagyhatalomnak számított. A Szulejmán című török tv-sorozat nem véletlenül készült el.
Még tovább növeli a korszak utáni
érdeklődést, részben nosztalgiát
Törökországban. A két ország történészeinek megítélése a korszakról változó, de a köztük lévő
együttműködés és információcsere
mindenképpen példaérték. «

Evangélikus templom
nyitvatartás

Vasárnap: 10–12 óráig
Hétfő: 9–12; 14–18 óráig
Egyéb időpont Molnár Iván
lelkésszel egyeztethető a
+36–20–824–81–23-as telefonszámon.

Emléktábla-avatás
2019. június 21-én 14 órakor a száz évvel ezelőtt, 1919.
június 21-23 között kivégzett
áldozatok tiszteletére emléktábla kerül a Városháza falára.
Minden leszármazottat, emlékezőt szeretettel várnak a
szervezők.
2019. június

Dunaföldvári

Fordulj, kispej lovam!
Akik lovagolnak, táncolnak és dalolnak
Milyen szerencsénk van, hogy Appelshoffer János táncművész, koreográfus, a Honvéd Táncegyüttes egykori
tagja, aki ma a Táncművészeti Egyetem tanára, földvári lányt vett feleségül! – emlegettük már jó párszor
tréfásan egy–egy rendkívül színvonalas táncszínházi produkció után,
amely az ő közreműködésével került
a dunaföldvári Művelődési Központ
színpadára.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Nemrég – immár hatodik alkalommal – a tánc világnapjához
kapcsolódva kaptunk felejthetetlen élményt. Most a magyar néptáncélet nyolc kiemelkedő képviselőjével, Appelshoffer Jánossal
és lovas-táncos barátaival, a Fordulj Kispej Lovam táncegyüttessel tölthettünk egy jó órát a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület és a Művelődési Központ
szervezésében. S micsoda órát!
Néha az az érzése támadt a nézőnek, mintha valahol a pusztában
vagy a hegyek között, esetleg egy
falu csűrjében egyszerűen összejöttek volna a pásztorok, legények, férfiak, hogy nótázzanak,

táncoljanak, s eltöltsék az időt.
Ha becsuktam volna a szemem, a
botok kopogása és a tenyerek
csattogása között szinte hallottam
a tűz pattogását. Mintha nem is
lett volna koreográfia, hanem
mindenki úgy járta a táncot,
ahogy éppen akkor érzelmeit,
gondolatait kifejezheti. Olyanok
táncoltak, akik benne élnek a hagyományban. A juhásznak a kampós végű bot, a fokos volt a „táncpartnere”, a legények virtuskodtak, de mély barátságban voltak.
S hogy a benyomásaimban nem
tévedtem nagyot, a produkció
egységei között megszólaló Kovács Norberttől, az együttes vezetőjétől kapott információ megerősített. Ez az együttes egy lovas
baráti társaság, amely a magyar
néptánc jeles táncosaiból áll –
táncművészekből, néptánc pedagógusokból, oktatókból, Örökös
Aranysarkantyú-díjas táncosokból, akik évente hagyományőrző
lovas túrát tesznek különböző magyar tájegységekre. Nem nagyvárosokba, hanem hagyományos
életmódú, gazdálkodó kistelepülésekre mennek, hogy erősítsék,

vagy felélesszék a helyiek magyarságtudatát, a tradíciókat. Jártak már a Rábaközben, Baranyában, Szatmárban vagy a Galga
mentén. Az idén Somogyba készülnek. Miután naponta mintegy
negyven kilométert tesznek meg
lóháton, a terület falvaiban mindenütt az ott élőkkel, az ott munkálkodó hagyományőrző csoportokkal töltik az időt. Közösen felelevenítik a régmúlt szokásait, beszélgetnek tradíciókról, viseletről,
dalolnak és táncolnak, előadást is
tartanak a lovas életmódról, lovas
hagyományokról, s élvezik a falu
vendégszeretetét. Közösségi élményt élnek meg és nyújtanak.
Természetesség és hitelesség:
ez lehet a mottója a dunaföldvári
táncünnepnek. A hagyományoknak megfelelően, nem színpadia-

san előadott magyar táncokat láthattunk: eredeti pásztortáncokat,
temperamentumos verbunkokat
és legényeseket, sűrű és ritka magyart, pontozókat. A talpalávalót
Kalász Máté és barátai húzták.
A kalotaszegi legényes közben
emléket állítottak nemrég eltávozott társuknak, Balla Zoltánnak,
akinek táncos szelleme mindig
velük marad.
Fergeteges produkciónak is nevezhetnénk, de inkább rendkívüli
élménynek. Férfierő, tudás, tehetség, a hagyomány megélése és
továbbadásának hite sugárzott a
színpadról – miközben végigjártuk a Kárpát-medence több magyar tájegységét. Az est megerősítette bennünk a tánc és a dal
erejét, együvé tartozásunk tudatát. «

Országos gyerekemelési rekorddöntés Dunaföldváron

Emeld magasba te is!
Még 2009-ben indította útjára a Három Királyﬁ, Három Királylány mozgalmat Prof. Dr. Kopp Mária, aki
egész életét és munkásságát a család témája köré építette fel. Ő ma
már nincs köztünk, de az égből ﬁgyelve biztosan mosolyog a május
11-ei eseményeket látva. Országos
rekordkísérlet zajlott ugyanis,
amelynek elsődleges célja az volt,
hogy felhívja a ﬁgyelmet arra: a
gyerek a jövő, a gyerek egy csoda, a
gyerek örök érték.
» V. LAJKÓ ANITA
Skrabski Fruzsina, a mozgalom
elnöke elmondta, Magyarországon még mindig több gyereket
szeretnének az emberek, mint
ahány végül megszületik, ezért a
gyerekemelés a családalapítás, a
2019. június

Az emelés pillanata

Joó Mihály és felesége, Detti

gyereknevelés örömeire szeretné
ráirányítani a figyelmet. A programot olyan országosan ismert
emberek támogatják, mint Tarlós
István, Böjte Csaba valamint Kiss
Gergely.
Az országos mozgalomhoz
2017-ben (elsők között) csatlakozott a solti Petjes nevű családi
napközi és játszóház. Joó Mihály

és felesége, Detti, az intézmény
vezetői elmondták, arra vállalkoztak, hogy az országos mozgalom helyi lebonyolítói lesznek.
Végül nem Soltra, hanem Dunaföldvárra szervezték a programokat (2018-ban és 2019-ben is). Az
idei évben a Duna-parti korzó
adott otthont a szabadtéri rendezvénynek, ahol a magasba emelés

rekordkísérlete mellett színes
programok várták a résztvevőket.
Volt itt bábszínházi előadás, csillámtetoválás, arcfestés, kézműves
foglalkozás és Sünizene Cseke
Klárával.
Az esemény lebonyolítói a Petőfitelep Jövője Egyesület (Petjes) tagjaiból és önkéntesekből
tevődött ki. A szervezők kü- ►
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Dunaföldvári
► lön köszönetet mondanak Du-

naföldvár város polgármesterének, Horváth Zsoltnak, aki aktívan segítette az esemény létrejöttét.
A rendezvény támogatója – a
dunaújvárosiak számára jól ismert – Kis-Primász Ágnes, olimpikon, Európa-bajnok, Világkupa
győztes és Masters világbajnok
vízilabdázó volt, aki Joó Mihály
személyes kérésére vállalta el ezt
a feladatot. „A fiaink egy iskolába
járnak, innen az ismeretség. Misi
először 2018-ban kért fel arra,
hogy jelenlétemmel segítsem a
munkájukat, ezzel is népszerűsítve a programot. Szíves örömest
vállalkoztam idén is erre a feladatra, mert fontosnak tartok minden gyerekekhez kapcsolódó –
nemes célt szolgáló – ügyet.”
2019-ben Dunaföldváron kb.
200 fő vett részt az „Emeljünk
magasba minél több gyereket”
programon. Az országos eredmények alapján a rekordkísérlet sikerült, ennek volt részese városunk is. «

Kis-Primász Ágnes, Joó Mihály és ﬁaik

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

Elekné Csollány Éva
(30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Fuss, Anya, fuss!
Kedves Anyukák! Van egy remek hírem: nincs olyan, hogy lehetetlen.
Sokszor halljuk „anyakörökben”,
hogy a gyerek(ek) mellett semmire
nincs idő, főleg sportolni nincs, mert
ugye ki vigyáz addig a gyerekre?
Van megoldás!
Vranyák-Megyeri Herminát nem lehet nem észrevenni. Óriási babakocsit tol maga előtt Dunaföldvár utcáin három gyerekkel megpakolva
(Gergő 2,5 éves, az ikrek 1 évesek),
és közben sokszor fut is velük. Jelenség… kétségtelen.
Beszélgetésre hívtam őt, mert rendkívül érdekelt a kisgyerekes élethez
való egyedi (számomra rendkívül
szimpatikus) hozzáállása, mert lássuk be, nem gyakran látunk három
kisgyerekkel futó anyukákat.

– Mikor kezdtél futni?
Békéscsabáról származom, gyerekkoromban atletizáltam. Már akkor kiderült, hogy 100 méteren a
leglassúbb vagyok, de a hosszú
távokat nagyon jól bírom. Nagypapám biztatott mindig, hogy
„egyszer meglásd, lefutod a maratont” – örökre belém ivódtak a
szavai. Aztán az évek múlásával
felhagytam a futással, és csak akkor kezdtem újra, amikor New
Yorkba költöztem a 2000-es évek
elején. Egy park mellett laktam, az
USA nagyvárosaiban rengetegen
futnak, és én is kedvet kaptam
hozzá. Már ekkor egyértelművé
vált, hogy „reggeli futó” vagyok.
A korai sport után energikusabban,
kiegyensúlyozottabban indultak a
napjaim, erősebbnek és harmonikusabbnak éreztem magam.
2007-ben költöztem haza, a futást
a Körös-parton is folytattam. Barátnőkkel futottam – gyakorlatilag
kávézás helyett –, így vontuk öszsze a beszélgetéseinket a sporttal.
– 2008-ban született Alma nevű lányod. A várandósság alatt is
futottál?
Igen, a 4. hónaptól kezdve. Nagyon jól esett a sportolás, hiányzott volna, ha nem futhatok. A
szülést követően nem sokkal újra
mozogni kezdtem. A délelőtti alvós időt töltöttük futással. Alma
aludt a babakocsiban, miközben
róttam a köröket. Mentem vele télen-nyáron, kivéve, ha esett.

– Lefutottad a maratoni távot.
Mikor vetődött fel ennek komolyabban a gondolata?
2013-ban, egy barátnőm ötlete
nyomán. A felkészülési idő 3–4
hónapot vett igénybe, konkrét
edzéstervet követtem. 60–70 km-t
futottam hetente, a verseny előtt
nem ritkán 30 km-es távokat is magam mögött tudtam. Ilyen távok
futásához már sok idő kell. Általában 5 órakor indultam, kb. 3
órát futottam, letusoltam és utána
indultam dolgozni.
– Mi motivált leginkább?
A fülemben csengtek nagyapám szavai. Nagyon kíváncsi
voltam, képes leszek-e megcsinálni, vagyok-e olyan fegyelmezett, hogy becsületesen felkészüljek és teljesítsem a távot.
Közben a magánéletem mélypontra jutott, a futás egyfajta
gyógyír (is) volt számomra. 34
km volt a leghosszabb táv, amit
egyben lefutottam, szándékosan
nem akartam a 42 km-t előre
megtenni. Végül 2013 októberében az ötletgazda barátnőmmel
együtt elindultunk a budapesti
SPAR Maratonon. Nagyon jó
hangulatban, remek formában,
végig beszélgetve teljesítettük a
kicsivel több mint 42 km-t. Remek, felemelő hangulata van egy
ilyen versenynek: szurkolók tömegei biztatják a futókat végig
az út során, és a célba érkezés
maga a mámor. Ezen a versenyen
az akkor 4 és fél éves lányom is
futott egy 2,7 km-es távot, egy
ún. „maratonkát”. Azóta is sokszor fut velem, a futás szeretetével együtt felnőve remélem,
hogy életének meghatározó része
marad a sportolás.
– 2014-ben kerültél Dunaföldvárra a férjed által.
Igen, 2014 év végén költöztem
ide Békéscsabáról. Gergőt

(Hermina férje) egy – a szekszárdi borvidéken zajló – futóversenyen ismertem meg. A futás szeretete azonnal közös kapocs volt
közöttünk. 2015 novemberében
újra várandós lettem. A következő
9 hónapban nem futottam, egyszerűen éreztem, nem esik jól.
Akkor vettem újra futócipőt, amikor Gergő nevű kisfiunk két hónapos lett. A délelőtti sétaidők alkalmával kocogtam, egészen addig, amíg 2017 nyarán újra kismama lettem: ezúttal az ikrekkel.
Ők 2018 májusában születtek, és
akkor én azt gondoltam, egy időre
muszáj felhagynom a futással, hiszen három pici gyerekkel ez lehetetlen küldetésnek tűnt.
– Mikor gondoltad meg magad?
Gyakorlatilag már a kórházban.
Ott jutott egy kis időm a netet
böngészni, és rátaláltam egy
olyan babakocsira, amelyben három pici gyerek is elhelyezhető,
és akár futni is lehet vele. Kaliforniából kellett megrendelnem,
mert Magyarországon – sőt Európában sem nagyon – találtam ehhez hasonló babakocsit. Közben
beszereztem egy ikres futóbabakocsit is, így ha csak az ikrek vannak nálam, akkor inkább ezt használom.
– Milyen a fogadtatás? Megszólítanak az emberek?
Igen, nagyon gyakran. Sokszor
kiabálnak ki nekem autóból is,
legutóbb egy „Király vagy!” felkiáltás mellett gratulált egy autó
sofőrje. De azért vagyok a legboldogabb, hogy látom a nagylányomon, aki most már 11 éves, hogy
büszke rám, négy gyerek mellett
is futok.
– Mit ad neked a futás?
Gyakorlatilag azt hiszem, sokszor a túlélést. Bizonyára minden
anyuka tudja, hogy három pici
gyerekkel otthon lenni önmagában nem kis teljesítmény. Ha úgy
érzem, nem bírom tovább a négy
fal között, akkor berakom a gyerekeket a babakocsiba, futócipőt
veszek és elindulok. Megszokták
már ők is, szeretik, sokszor elalszanak közben. Én büszke vagyok arra, hogy futok velük, sokszor valóban ez segít át a nehézségeken. «
2019. június
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„Nincs nagyobb földi boldogság, mint a szerelemből kötött
házasság”

Miről mesélnek a konyhai falvédők?
Múltunk egy különös darabját mutatta be az a kiállítás, amelyet májusban láthattunk a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban. Nagyanyáink, dédanyáink falvédői kerültek
most a paravánokra. Azok a falvédők, amelyek hajdan a konyhák tűzhelye fölött díszelegtek. Így életünk
részei voltak.
Mindennapi életünkben tárgyak
vesznek körül minket, amelyek
életkorunk változásával módosulnak. Egyrészt mert új élethelyzetbe kerülünk, kinövünk a gyerekkorból, elhagyjuk a szülői házat, új
életet kezdünk, költözünk; másrészt a technika, a divat is változik.
A különböző generációk más és
más tárgyak között nőttek/nőnek
fel. A mi generációnk, akik mögött
már hat-hét évtized is van, tudja,
hogy ropog a sparhertben a tűz, érzi a kemencében vagy a renben sült
krumpli, alma vagy tök illatát. Látjuk magunk előtt nagymamánk
vagy édesanyánk alakját, amint a
tűzhely fölé hajol, s szinte a szánkban érezzük az ott főtt húsleves

ízét. S a régi konyha emlékképéből
bizonyára sokaknak felvillan egy–
egy falvédő is. Emlékszünk a rajta
lévő hímzett alakokra, sőt a szövegre is.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A kiállított falvédőket azért
őrizték meg a tulajdonosok, mert
rajtuk van dédnagymamájuk, s
nagymamájuk keze melege, vagy
mert maguk készítették hajdanán,
s szeretnék unokáiknak továbbadni. Az Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub vezetője, Németh Lajosné, a
kiállítás ötletgazdája és kezdeményezője, éppen ezért buzdította az
asszonyokat, hogy a szekrényeik
mélyén még megtalálható hímzett
vagy festett falvédőket mutassák
meg a fiatalabbaknak. Csaknem
húsz asszony hozta össze a kiállításon szereplő harminc falvédőt,
amelynek használata a német kultúrkörből, Németországból és
Ausztriából érkezett Magyarországra a huszadik század elején, s
amelyek a 60–70-es évekig voltak

divatosak elsősorban a falvakban.
A nyitott kémények megszűnése
után ugyanis a parasztházakban
már nem kormolódtak a konyha
falai, s ezeket díszíteni lehetett.
A falvédőkön szereplő, kissé a
gyermekrajzokra emlékeztető
kép általában egy idealisztikus
élethelyzetet ábrázol: legtöbbször szerelmespárt vagy a konyhában tüsténkedő háziasszonyt.
A körbe futó szövegek elsősorban a szerelem, a család, a háztartás, a hit témaköréhez kapcsolódó kis versikék voltak, máskor
népdalokból, nótákból, operettekből, slágerekből vett idézetek,
de találunk bibliai vagy imaszöveg-részleteket is. Vágy és humor, kívánság és szándék jelenik
meg bennük: „Szívemnek, lelkemnek az a kívánsága, hogy éljek én a férjemmel örök boldogságban” „Udvarolsz, de mondd
meg végül, miért nem veszel feleségül.”
Ha nem is tudatosan, de a falvédők készítői egy korképet
hagytak ránk a maguk életéről.
Az ember céljait fogalmazták
meg – kicsit naivan, néha édeskésen. Talán közhelyek a feliratok,
de igazak. Az érzelmi töltet na-

gyon emberi. Ma melyik fiatal ne
vágyakozna tiszta szerelemre, őt
szerető s megbecsülő házastársra,
jó férjre vagy feleségre és persze
boldogságra? Legföljebb ma nem
a falvédőre, hanem az fb-ra vagy
a twitterre írják ki érzelmeiket.
De hasonló típusú szlogeneket olvashatunk időnként a reklámplakátokon is. Olvastam olyan megjegyzést, hogy a vadászatra induló ősember barlangrajzainak hasonló volt a vágybeteljesítő szerepe, mint a szerelemre, jó férjre
vágyó hölgyek falvédőié.
Közhelyesek a falvédők? Gicscsesek? Valahogy úgy van ez,
mint Kosztolányi írja: „Kopog-kopog a rossz, vidéki valcer/
és fáj és mély, mint egy
Chopin-keringő. A vidéki valcer
és a Chopin-keringő ugyanazt az
emberi vágyat fejezi ki. Ezért őrződtek meg a falvédők is. Tömegtermék volt ez, de mégis egyedi
alkotás, mert az előre nyomott
mintákat mindenki saját ízlése és
fantáziája, kézügyessége szerint
hímezte ki. Így egyéni alkotás
lett. Személyes emlék és egyben
korrajz. Ezért becsüljük, s ezért
őrizték meg az Őszi Alkony
Nyugdíjasklub tagjai is. «

sziótársulat. A Paksi utcai szép
épületben (1912-ben kezdték
építeni) négy missziós nővér
kezdte meg segítő munkáját.
A Dunaföldvár Nőegylet, a
község lelkes választmánya is
fontos szerepet vállalt a nehéz
sorsú gyermekek felkutatásában
Dunaföldvár környékén és az iskolán kívüli foglalkozások megszervezésében.

Kövics Gyuláné Benedek Anna
(1920-ban született) – Anci néni
mesélt a Missziós Leányifjúság
szegénygondozásban betöltött
szerepéről. Ő is tagja volt a leányklubnak. A mellékelt képen testvérével, Benedek Erzsébettel –
Kovács Gyula iskolaigazgató feleségével – látható (Kép-felső sor
6. és 5.) Anci néni szerint nagyon
szívesen vállalták a feladato- ►

Múltunkból

Volt egyszer egy Missziós ház
a Duna mentén
» SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Szakách Iván dr. dunaföldvári
orvos az 1920-as években építtette az egyemeletes Dunára néző
épületet.
Halála után fivére, Szakách
Ernő dr. földbirtokos kormányfőtanácsos bölcskei lakos (Szentandrás puszta) 1927-ben alapítványt létesített közegészségügyi
és közjótékonysági célokra – a
testvére emlékére. Így jött létre
Dunaföldváron is a Szociális
Misszióstársulat, katolikus közösség. A társulat nevében Farkas Edith országos főnök aszszony Prohászka Ottokár megyei
püspök hozzájárulásával a Szakách-alapítvány kezelését elfogadta. Az alapítvány ingatlanok2019. június

ból állt: A Duna menti Erzsébet
sétányon lévő pompás ház tartozik hozzá, nagykiterjedésű beltelekkel és húsz magyar hold szántófölddel, amely Bölcskén volt.
A nővérek az országos központból érkeztek. Megalakult tizenkét nővér segítségével az Anyaés Csecsemővédelem, melyet a
Stefániával (szemközt lévő épület) együtt láttak el. A szegénygondozás, a betegápolás, a leánygyermekek számára főző-és
varrótanfolyamok szervezése, a
kulturális munka, a Missziós Leányifjúság megszervezése, adományok gyűjtése sok feladatot
jelentett, ezért a Missziós házban
Népgondozási Hivatalt is létrehoztak. A dunaföldvári Szegényházat is átvette a Szociális Misz-
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Dunaföldvári
► kat: lányokat tanítottak főzni,

varrni, segítettek az adományok
szétosztásában, a klub leányainak
zöme az énekkar tagja volt, különféle kulturális rendezvényen
szerepeltek, segítettek az iskolai
munkában.
Kik voltak a missziós nővérek
és az ún. kültagok?
A missziós nővérek több év noviciátus (apácai próbaidő) után
tettek csak örök fogadalmat. Közösségben éltek, felvételüket 16
és 30 éves koruk között kérhették.
Öltözetük egyszerű fekete ruha,
zárt zubbonnyal, bokáig érő szoknyával. Utcára sima, fekete kalapon kék fátyolt viseltek. Az ún.
kültagok – 20 éven felüli világi
nők voltak, 2 tag ajánlásával kérhették felvételüket, ezután megkapták az „SM” jelvényt és keresztet. Gyűjtéseknél, gyűlések
rendezésében segítettek, irodai
munkát vállaltak. Minimális tagdíjat fizettek.
Mi lett a Missziós ház sorsa?
1944 őszén a 2. világháború
idején a dunaföldvári Duna-híd
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megszerzése stratégiailag fontos
katonai lépés volt. Az előre nyomuló szovjet hadsereg a dunántúli területeket akarta megszerezni. Egyik fő célja a híd elfoglalása volt. A németek, szövetségben
a magyar hadsereggel visszavonulásuk során 1944. november
14-én felrobbantották a hidat.
Előzőleg Dunaföldvár több utcájának lakóit kitelepítették, el kellett hagyni a Missziós ház épületét is. A környéken élők leszármazottai szerint az épületben
lőszereket raktároztak a németek, a híd felrobbantásával talán
egy időben felrobbantották a
gyönyörű Duna-parti házat is,
ahol a Szociális Missziótársulat
működött és példa értékűen végezte munkáját.
Köszönöm a segítséget Kovács
Zoltánnénak (kép) és Vida Ferencnének (szöveg).
Források:
https://static-cdn.arcanum.hu/
adt/pdf/Dunantul/Dunantul_1927_02/page0073pdfhttp://
mek.oszk.hu!12800/12890.pdf7. «
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