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197 évvel ezelőtt, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását, mely 1844-es megzenésítését
követően a magyar identitás legfőbb
kifejezőjévé vált. 1989-ben került be
hivatalosan a Magyar Köztársaság alkotmányába és ettől az évtől ünnepeljük a himnusz születésnapján a
magyar kultúra napját. Dunaföldvár
városa évek óta ünnepi műsorral emlékezik meg a jeles évfordulóról,
2007 óta pedig átadják a Dunaföldvár Kultúrájáért Díjat, a Dunaföldvár
Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján. 2020-ban
Molnárné Miklán Jolán és a DunaTúra
Egyesület vehette át a díjat.

Molnárné Miklán Jolán
Dunaföldvár Kultúrájáért Díj
1965-ben született Szolnokon,
korai gyermekéveit Dunaegyházán töltötte. 14 éves korában kezdett el táncolni a Dunaújvárosi
Vasas Táncegyüttesben. 1985-től
már nemcsak táncosként, oktatóként is részt vett az együttes életében. A legkisebbekkel foglalkozott a dunaföldvári Rácz Attila,
Ciceró segítségével. 1987-től Simontornyán, Tolnanémediben és
Kisapostagon tanított. 1988-tól a
Dunaújvárosi Mező Imre Általános Iskola balett tanszakának tanulóit vezette be a néptánc világába. 1987-től 1991-ig „C” majd a
„B” kategóriás néptánc oktatói
minősítést szerzett és dolgozott
gyermekei születéséig. 10 évet
töltött otthon négy gyermeke,
Csaba, Zsófia, Balázs és Tímea
nevelésével. 2000-ben állt újra
munkába. A tanítással párhuzamosan, 2004-től a Táncművészeti
Főiskola hallgatója lett, 2008-ban
szerzett néptáncpedagógusi diplomát. Szakdolgozatát Madocsa
táncos szokásairól és gyermekjátékairól írta. Dunaföldvárra
2010-ben került, a Levendula

Alapfokú Művészeti Iskola munkatársa lett. 2011-ben a Levendula Művészeti Egyesület megbízta
az iskola vezetésével. Fiatalkori
álma, hogy papírgyártó legyen,
részben megvalósult, köszönhetően a rengeteg iskolai adminisztrációnak. Az igazgatói teendők
mellett az óvodás és kisiskolás
korosztályt tanítja Dunaföldváron, Kisapostagon, Kulcson,
Nagyvenyimen és Nagykarácsonyban. Egyik kezdeményezője
a Levendula Alapfokú Művészeti
Iskola, a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület, Dunaföldvár
Város Önkormányzata, a Művelődési Központ és sok más civil
szervezet összefogásával megvalósított Antanténusz Gyermek
Néptáncfesztiválnak.
Nagy hangsúlyt fektet a jó viszony kialakítására kollégáival, a
partnerintézmények dolgozóival.
Nyitott, kedves személyiség, aki a
felmerülő problémák esetén mindig a megoldást keresi. Szívügye
a gyermekek képzése, nevelése.
Folyamatosan tanul, hogy óráit
minél színesebbé, hatékonyabbá
és érdekesebbé tegye. Rendszeresen szervez tanulmányi kirándulásokat. Az iskola tanulói a Ta-

vaszköszöntő gála, a karácsonyi
műsor, a lucázás, az évzáró gála,
a nyári alkotótábor keretében mutatják be a tanév során megszerzett tudásukat. Az iskolai rendezvények mellett rendszeresen fellépnek a szüreti fesztivál, az idősek világnapja, az advent és a
majális műsorában, de szívesen
tesznek eleget egyéb felkéréseknek is. Az idei évben 4. alkalommal várják a táncos lábú gyerekeket az Antanténusz Gyermek
Néptáncfesztiválra, ami hozzájárul városunk kulturális életének
színesítéséhez.
A Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának célja, hogy
a Dunaföldvár Kultúrájáért Díjat
olyan személynek vagy csoportnak
adja, aki munkájával, tevékenységével hozzájárul városunk kulturális életének színesítéséhez, fejlődéséhez, akár úgy, hogy alkotó ember
és ennek köszönhetően nagyobb
figyelem irányul rá, akár úgy, hogy
a reflektorfénytől távolabb végzi
munkáját, ha úgy tetszik, közkatonaként. A Dunaföldvár Kultúrájáért
Díjat 2020-ban Molnárné Miklán
Jolán a Levendula Művészeti Iskola igazgatója, néptáncpedagógus
kapja.

DunaTúra Egyesület
Dunaföldvár Kultúrájáért Díj
Az egyesület 2015. április 30án 21 alapító taggal kezdte meg
működését. Az alapító tagok már
korábban is hódoltak kedvenc
időtöltésüknek, a túrázásnak. Útjaik során találkoztak más városok túraegyesületeinek tagjaival,
szerették volna, ha Dunaföldváron is kialakul egy hasonló szervezet, aminek tagjai szívesen tevékenykednek városuk érdekében. A megalakuláskor célul tűzték ki, hogy Dunaföldvár minél
jobb megismertetése érdekében
kisebb-nagyobb túrákat szervezzenek a városban és az azt körülvevő területeken is. Fontos volt
számukra, hogy az egyesület sajátos eszközeivel és lehetőségeivel
segítse, szervezze és ösztönözze
Dunaföldvár és környéke szépítését, természet adta kincseinek
megóvását és fejlesztését. S nem
csak a már ismert értékekre próbáltak/próbálnak figyelni, hanem
keresik a még fel nem tárt, megőrzésre érdemes értékeket is.
Céljuk, hogy minél több emberrel
megismertessék és megszeretessék a túrázás, kirándulás ►
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► szépségét és egészségre gya-

korolt hatását. Mindezek mellett
igyekeznek minél több olyan
programot szervezni, melynek
keretében felhívhatják a figyelmet a természetvédelemre és a
környezettudatos szemléletmódra. Kiállítások szervezésével bővítik a lakosság ismereteit. Tevékenységüknek köszönhetően sikerült ismét beindítani városunkban a korábban már működő polgári Természetvédelmi Őrszolgálatot, jelenleg 12 fő rendelkezik
érvényes igazolvánnyal. A megalakulás óta több feladatot sikerült végrehajtaniuk. Felújították a
Tolnai Piros Túra útvonal Dunaföldvár közigazgatási területéhez
tartozó szakaszát. Részesei voltak
a Mária zarándok útvonal kialakításának, mely lehetőséget biztosít

városunknak, hogy részese legyen a közép-európai zarándokútvonal észak-déli szakaszának,
mely Czestohowa és Medjugorje
között halad kb. 1400 km-en. Az
egyesület kialakított még mintegy
40 km túraútvonalat, mely segítségével elérhetővé tette a városunk határában lévő, 2019-ben
Tolna megye 7 csodája címet
nyert Oláh-völgyet. A tavalyi évben egy pályázatnak köszönhetően sikerült felújítani a 2008-ban
létrehozott városi körséta útvonalát, s ehhez elkészíteni a bejárásához szükséges tájékoztató füzetet.
Az egyesület társszervező volt a
Demeter teljesítménytúra lebonyolításában, melynek kiinduló
és végpontja Dunaföldvár volt. A
tagok karbantartják, és szemétmentesítik a kialakított útvonala-

Kulturáltan – nem csak a magyar
kultúra napján
1989 óta hivatalos napja van a magyar kultúrának. A Himnusz
jelképes születésnapját választották dátumul, hiszen a magyar kultúra egyik legszentebb ereklyéje ez.
Kulturáltan beszélni? kulturáltan szórakozni? kulturáltan étkezni?
kulturáltan viselkedni? kulturáltan élni? – ugye nem csak ezen a napon kell? A hétköznapi életben, az utakon, az interneten, a szavakban egyre több a durvaság. Szemét az út szélén, „szemét” a beszédben és gondolatban. Miért van szükség a kultúrára? Mert – Müller
Péter Sziámi szavaival – A kultúra nem bagatell./ A kultúra az anyatej./ A kultúra nem legyező./ A kultúra a levegő... A kultúra, mint
Ararát,/ adja a létünk talaját.
Ilyentájt szerte az országban díjakat adnak át mindazoknak, akik
sokat tettek a kultúráért, a hagyományok őrzéséért, világunk szellemi és valóságos tisztaságáért.
A Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma 2007 óta
adományozza a Dunaföldvár Kultúrájáért díjat azon személyeknek,
civil közösségeknek, akik/amelyek sokat tesznek az élhető, azaz
kulturált Dunaföldvárért.
Íme, a lista:
2007. Perémi Erzsébet, Götzinger Károly
2008. Raffainé Kókány Judit, Kiss Éva
2009. Lukácsi Pálné
2010. dr. Velis Béláné, Simon István
2011. Gallai Erzsébet
2012. IV. Béla cserkészcsapat
2013. Annamatia Női Kar
2014. Cantemus Kamarakórus
2015. Csepeli István, Appelshoffer János, Appelshofferné Rabóczki Anikó
2016. Lukácsi Pál
2017. Löfan Mazsorett, Fafka Júlia – ifjúsági díj
2018. Part-Oldalak Kulturális Egylet
2019. Csizmadia Margit, AztaKeservit Értékőr Egyesület
2020. Molnárné Miklán Jolán, DunaTúra Egyesület
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kat, részt vesznek más egyesületek által szervezett szemétszedési
akciókban. 2017-ben az egyesület
„örökbe fogadta” és azóta is
szépítgeti a Szentlélek eljövetele
görögkeleti szerb templom környezetét. A kecskeugratóként ismert lépcsősoron található festett
virágok a tagok keze munkáját
dicsérik, emellett az év folyamán
többször gyomtalanítást is végeznek a lépcsőt kísérő ágyássorban.
Mindezek mellett havi 1–2 alkalommal tőlünk távolabb eső vidékek felé veszik az irányt, ellátogatnak Magyarország csodálatos
természeti, kulturális és épített
értékeihez. Túráik során eljutottak már a Szarvasi, Zirci, Vácrátóti és Jeli Arborétumba, felfedeztek ismert és kevésbé ismert völgyeket és szurdokokat. Megmásztak számos magas hegycsúcsot,
felkeresték történelmünk nevezetes várait. Az egyesület bármely
szervezett programján bárki részt
vehet, igyekeznek változatos
programjaikkal minden korosztályt elérni. Jelenleg 38 tagot
számlálnak 20-tól a 80 évesig. Az
egyesület elnöke Vicsik Boglárka. A Dunaföldvár bel- és külterületén végzett természetvédő, turisztikai fejlesztő tevékenységért
a DunaTúra Egyesület Dunaföldvár Kultúrájáért Díj kitüntetésben
részesül.

Évek óta hagyomány Dunaföldváron, hogy a Magyar Kultúra Napja
alkalmából nemcsak a kulturális
élet területén tevékenykedőket tünteti ki, hanem a kultúrát támogató
szervezeteket, cégeket is. 2020-ban
a Gemenc Autóház Kft. részesül az
Év Mecénása díjban, hiszen hosszú

évek óta támogatja Dunaföldvár
kulturális életét. A díjátadás napján
dr. Süveges Árpád, a cég vezetője
nyilatkozott a városi televízióban.

Gemenc Autóház Kft.
Az Év Mecénása

Egy város élhetőségét, jó hangulatát erősen meghatározza, milyen a kulturális élete. Az én értelmezésemben a kultúra tágabb fogalom, a szorosan vett kultúra
mellett benne foglaltatik a sportélet, a civil csoportosulások, szervezetek ténykedése, a városi, iskolai rendezvények. Kultúrája
van a gasztronómiának, a bornak,
mindennek, ami a jó érzésünkhöz,
a mindennapjaink minőségéhez
hozzá tartozik.
Ezek a dolgok gyakran igen
költségesek, ezért szükség van arra, hogy a városi, pályázati források mellett olyan személyek, cégek is támogassák létrejöttüket,
akik ezt megtehetik, akik fontosnak tartják. A mi vállalkozásunk,
akár az én személyem közvetlen
és közvetett módon is segíti a kultúrát, akár a sportkörök, a vízi
sportok támogatásával – mert ez a
terület közel áll hozzám –, de támogatjuk a művelődési ház rendezvényeit, a városi nagyrendezvényeket is. Számos esetben keresnek meg olyan kérésekkel,
hogy mondjuk, főzzek egy nagyobb kondér halászlevet vagy
pörköltet valamilyen csoportnak,
aminek a költségeit természetesen
vállalom. Ilyenkor kvázi természetben támogatom a rendezvényt
vagy eseményt. Tágabb értelemben, közvetett módon, mint a Vállalkozók és Munkaadók Or- ►
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► szágos Szövetsége (VOSZ)
megyei szervezetének társelnöke
a dunaföldvári régió a területem,
ahol figyelemmel kísérem a kultúra, művészet, sport területén kiemelkedően teljesítő személyeket, csoportokat, akiket a VOSZ
látóterébe próbálok terelni. A
VOSZ-nak módjában áll különböző díjak, elismerések odaítélésére, illetve ajánlására.

Magánemberként is fontos nekem is, a családomnak is, hogy
városunk élhető legyen, ami a kultúra nélkül nem megy. Személy
szerint sokat olvasok, a feleségemmel színházba, moziba járunk, de a sport, a futás, gyaloglás
is egyre több örömet okoz. Szeretjük a Dunát, a vízi életet, csónakon is, úszva is, a vizet bármely
formában, de a gasztrokultúra is a

szívügyek közé tartozik. A feleségemmel a gyerekeinket úgy neveltük, hogy legyenek nyitottak és
befogadók mindennel, ami a világból megismerhető, kacsintgatnak is sokfelé, egyre több mindent
próbálnak ki, érintve a kultúra
egyes területeit. Sosem befolyásoltuk őket, merre érdeklődjenek,
de eltanulták tőlünk, hogy igényük legyen rá.

Nagyon megtisztelő a Kultúra
Mecénása díj, leginkább azért,
mert megerősít abban, hogy jó
úton járunk, amikor erőnkhöz
mérten támogatjuk a kultúrát.
Természetesen ez ezután sem lesz
másképp. «
Baksay Erika (a magyar kultúra napján elhangzott méltatások,
illetve az ott készült televíziós interjú alapján)

Üléstermi
tudósítások

évi munkájáról, majd meghatározta a Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha
2020. évi nyitvatartási rendjét,
majd elfogadta annak Pedagógiai
Programját, illetve Szervezeti és
Működési Szabályzatának és
Házirendjének módosítását. A
testület szintén elfogadta a Napsugár Idősek Otthona 2019. évéről szóló beszámolóját, majd a
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár és a Tourinform Iroda 2019-es évi munkájáról szóló beszámolót. A képviselők véleményezték a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárait,
majd önkormányzati képviselőket delegáltak az általános iskola
és a gimnázium intézményi tanácsaiba. A képviselők döntöttek
a Kemping megvásárlásáról, további hasznosítás céljából, majd
a vonatkozó jogszabálynak megfelelően megállapították a polgármester és az alpolgármester
illetményét illetve a polgármester szabadságolási ütemtervét. A
polgármester illetménye 598 300
Ft/hó, felsőfokú idegen nyelvi
pótlékát (orosz, C – komplex –
típusú) 55 600 Ft/hó, középfokú
idegen nyelvi pótlékát (angol, A
– szóbeli – típusú) 16 680 Ft/hó,
költségtérítését 89 745 Ft/hó
összeggel állapították meg. Az
alpolgármester tiszteletdíját 269
200 Ft/hó, költségtérítését 40
380 Ft/hó összeggel állapították
meg.
A testület megfelelőnek értékelte Dunaföldvár 2019. évi környezeti állapotát. A Dunaföldvár
Mély út alatti „gyerektábor” elnevezésű építési munkák kivitelezésére kiírt ajánlattételi eljárásban a

döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján az eljárást
eredménytelennek tekintette és új
eljárás megindítását kezdeményezte. A testület támogatta a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület visszafizetési határidő hoszszabbítás iránti kérelmét, az egyesület részére nyújtott 2.600.000 Ft
visszatérítendő támogatás viszszafizetési határidejét 2020.11.30ra módosítja.
A testület úgy döntött, hogy tudomásul veszi a gyermek, ifjúsági
fogászati fogorvosi alapellátási
szolgáltatás jogszabály szerinti
rendelési idejének módosítását,
majd nem támogatta francia testvérvárosi kapcsolat létesítését. A
nyilvános ülés utolsó napirendjeiben a képviselők ingatlan felajánlásról, illetve társasház támogatási kérelemről döntöttek, illetve
elutasították a szilveszteri tűzijátékok betiltásáról szóló képviselői indítványt.
A zárt ülésen a képviselők a
városi kitüntetések odaítéléséről
döntöttek. Eszerint 2020-ban
Dunaföldvár Város Díszpolgára
Bognár Zoltán és Tóth Norbert

lesz, Dunaföldvárért Emlékéremben részesül Németh Lajosné
és Weiszgáber János, a Dunaföldvár Gyermekeiért díjat Fabóné Bíró Ágnes, a Dunaföldvár
Sportjáért díjat a Pannonia Bio
Zrt. kapja. «

Dunaföldvár város képviselő-testülete január 28-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 30 nyilvános és 1 zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
» BAKSAY ERIKA
Az első napirendben a képviselők 1. fordulóban tárgyalták a
2020. évi költségvetési tervezetet,
és javaslatokat fogadtak el a költségvetésbe beemelendő tételekről. Elfogadták az óvoda létszámának emelését 1 fő közétkeztetés vezetői státusszal, illetve a
művelődési ház és könyvtár létszámemelését 1 fő könyvtári alkalmazotti státusszal határozatlan
időre.
A következőkben a testület úgy
határozott, hogy 8%-kal emeli a
képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve az infláció mértékével,
3.4%-kal emeli az üzlethelyiségek és az önkormányzati bérlakások bérleti díjait. A testület felülvizsgálta és módosította piaci
rendtartás rendeletét, illetve 13.5
millió forinttal hozzájárult a vásártér fejlesztéséhez a 2020.
03.22-i első idei vásár megtartása
érdekében. A következő napirendben vis maior támogatás
igényléséről döntöttek a Felső-Bölcskei utca 78. szám előtti
közterületen bekövetkezett üreg
leszakadás helyreállítására, 5.750
ezer forint támogatási igénnyel,
640 ezer forint saját forrás biztosításával.
Ezután a testület beszámolót
fogadott el a Polgármesteri Hivatal és a mezőőri szolgálat 2019.
2020. február

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2020.02.14. Dr. Englert Rolland
2020.02.21. Dr. Palkó Ágnes
2020.02.28. Dr. Móricz Zoltán
2020.03.06. Dr. Hallai Róbert
2020.03.13. Dr. Englert Rolland
2020.03.20. Dr. Palkó Ágnes
2020.03.27. Dr. Móricz Zoltán

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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Paks Kultúrájáért díj
Mádi Magdolnának
A dunaföldvári Mádi Magdolnának
ítélték idén a Paks Kultúrájáért díjat, amelyet a magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségen
vehetett át.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A paksi Tűzvirág Táncegyüttest alapító művészeti igazgató
1980 óta kötődik az atomvároshoz. Szakmai munkáját dicséri,
hogy a több korcsoportos táncegyüttes a négy évtized alatt
olyan szintre jutott, hogy hazánkban és külföldön is sikereket
értek el. Tevékenységükért korábban Pro Urbe-díjat, Babits
Mihály-díjat, Príma Díjat kaptak,

A gyógyszerész éppúgy bizalmi helyet foglal el életünkben, mint a háziorvos, akire egészségünket rábízzuk. A patikus tudja, mikor vagyunk
megfázva, ismeri krónikus bajainkat, alkalmi problémáinkat. A patikába visszajárunk, mindig ugyanoda, mint Babi nénihez vagy Sanyi
bácsihoz annak idején.
» BAKSAY ERIKA
Nem véletlenül hoztam szóba
Sanyi bácsit, a legendás dunaföldvári patikust, hiszen Margitka
– ha az túlzás is, hogy nála tanulta
meg a szakmát, hiszen nem kezdőként került oda – mégiscsak valahogy Sanyi bácsi világában lett
patikus, és erre nosztalgiával tekint vissza.
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valamint „A Tolna megyei művészetért” plakettel is büszkélkedhetnek. Most a művészeti igazgató személyes munkáját, magas
színvonalú tevékenységét, a magyar néphagyományok és az öszszművészetek iránti elkötelezettségét ismerték el.
Mádi Magdolna mestereiként
tisztelhette a táncművészet nagy
alakjait, többek között dr. Martin
Györgyöt, Pesovár Ernőt, Timár
Sándort. Szellemi irányítójának
az európai (és azon túli) néphagyományok nagy mesterét, Ferdinand van Altenát, az amszterdami Het Nemzetközi Táncszínház alapítóját tartja. Élete a tánc.

– Egyszerű parasztcsaládból
származom, Földváron végeztem
az általános iskolát, aztán Bonyhádra kerültem, a Petőfi Sándor
Gimnáziumba, ahová egyébként
több más földvári mellett Sanyi
bácsi is járt egykor. Imádtam a
kollégiumot, szerettem tanulni és
jól is tanultam. A tanáraim azt javasolták, legyek pedagógus vagy
gyermekorvos. A reál tárgyak álltak közel hozzám, matematika,
fizika, amit Mezei Etelka tanított
magas színvonalon, és a kémia,
ami a legkedvesebb volt a szívemnek.
Végül a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára jelentkeztem, ahol
1969 februárjában végeztem 92

Tanítványaival meg tudja teremteni a csodát, a tánc csodáját –
olvashatjuk a Tűzvirág Táncegyüttes produkcióit bemutató
kiadványban. Mádi Magdolna
minden szakmai tudását, tapasz-

talatát az együttesére fordította, s
ezt ismerték el a díjjal. «
(A Mádi Magdolnával készült
hosszabb interjút a Part-Oldalak
következő számában olvashatják
majd.)

évfolyamtársammal együtt, akik
közül 73-an vehettük át nemrég
az aranydiplománkat.
A Tolna Megyei Gyógyszertári
Központhoz kerültem, akik Simontornyára helyeztek, aztán kineveztek patikavezetőnek Magyarkeszibe, ahonnan a korábbi
vezető elköltözött. Hirtelen meg
kellett szervezni egy gyógyszertár
működését, ami egyébként akkoriban – a beszerzést tekintve – jóval egyszerűbb volt. Az állami
fenntartású patikákat szintén állami fenntartású elosztórendszer
látta el gyógyszerekkel és alapanyagokkal, az árak fixek voltak,
korántsem volt ennyi gyógyszerkészítmény; akkoriban kevesebb
táplálékkiegészítő volt Magyaror-

szágon, vitaminkultusz nem volt,
sem illatszerek nem sorakoztak a
gyógyszertárakban. Gyógyszert
adtunk ki, kenőcsöt kevertünk,
kúpokat öntöttünk, köptetőket készítettünk, meg porokat nagy
számban.
Jó iskola volt Magyarkeszi,
még akkor is, ha a gyógyszerész
végül meggondolta magát és viszszajött. Ez a kis közjáték később
nagy előnyt jelentett, bárhová
mentem, volt vezetői gyakorlatom. A rendszer egyébként úgy
működött, hogy a központ a megyében bármelyik gyógyszertárba
elhelyezhetett, dolgozni is, helyettesíteni is, ügyelni is. Ilyenkor
az ember az ügyeleti szobában
lakott, bőröndből élt, és csak hétvégén jött haza. Ha belegondolok,
vándor élet volt, de fiatalon nem
tűnt olyan megerőltetőnek.
Ez ment 73-ig. Aztán férjhez
mentem, és egy rövid paksi kitérő
után végleg itthon maradtam. A
férjemmel első osztályos korunktól fogva ismerjük egymást, de a
kapcsolatunk csak az egyetem
után fordult komolyra. 1974-ben
megszületett Józsi fiunk, majd 4
év múlva Attila.
74-től kerültem a Nagy Sanyi
bácsi vezette patinás patikába, a
Béke tér 1. szám alá, ahol több,
mint 100 éven keresztül gyógyszertár működött. Sok szép ►
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Dunaföldvári
► évet töltöttem el Babika,

Sárika, Ibi, Vera, majd Ica, Irénke, Zsuzsi és természetesen Sanyi
bácsi társaságában.
– Milyen volt a békebeli patikai munka?
– Csodás évek voltak. A csapat
jó hangulatban, jó barátságban
dolgozott együtt. Azt mondanám,
a gyógyszertári munka inkább
életforma volt, olyanok voltunk,
mint egy család. Sanyi bácsi
gyorsan kiismert mindenkit, tudta, hogy ránk számíthat. Ahogy
idősebb lett, lazán lelépett horgászni vagy vadászni, mindenki
jól végezte a dolgát nélküle is.
1994-től én lettem a gyógyszertár
vezetője.
Aztán a privatizáció véget vetett ennek az idillnek, megpályáztatták a patikákat, és némi gondolkodás után 1996 augusztusától
bevállaltam a miénket. Egy megváltozott rendszerben, vállalkozóként teljesen kezdőként vágtunk
bele ebbe a nem kis feladatba, és
hát tény, hogy ezzel megnehezítettük a saját életünket, mert ettől
kezdve vége volt annak, hogy lejárt a munkaidőm. A gyógyszerkészítmények, táplálékkiegészítők, vitaminok, gyógynövények,
segédeszközök elképesztő kínálata szinte átláthatatlan helyzetet teremtett, a gyógyszerforgalmazás
üzletté vált, reklámok, a google
információi alapján keresik, veszik, használják ezeket a készítményeket az emberek. Minden
van, mindenre van valami.
– Ez azt is jelenti, hogy már
nem kell annyi gyógyszert készíteni, mint régen?
– A mai napig sok gyógyszert
készítünk, lényegében mindent,
mint annak idején. Az orvos által

felírt saját köptető, kenőcs, kúp
sokkal komplexebb, mert a gyári
készítmények rendszerint csak
egyetlen hatóanyagot tartalmaznak. Ma például egész nap kenőcsöket, köptetőket, porokat kevertem.
– 74 éves vagy. Muszáj még
dolgoznod?
– Nem muszáj, de jól jön itt a
segítség. Szívesen vagyok itt, miért ne jönnék be? A saját magunk
által épített, Béke tér 5. szám
alatti épületbe 2011-ben költöztünk át, jött velünk Ica, Irénke,
Zsuzsi, később csatlakozott Andi.
Több, frissen végzett, fiatal
gyógyszerésszel is együtt dolgoztunk az eltelt évek alatt, közülük
Eszter és Andi azóta tovább repültek, ma már saját gyógyszertárukat vezetik. Most Fanni a legfiatalabb kollégánk, vele kerek a
csapat. Sok időt töltünk együtt,
jól ismerjük egymást, alkalmanként leülünk kötetlenebb körülmények között is. Szeretek velük
lenni. Ugyan az átköltözés óta
Józsi fiam vezeti a patikát, de
szinte minden délután bejövök,
sőt, a szombat mindig az enyém.
Tulajdonosként rengeteg elfoglaltsággal jár ez a vállalkozás,
amihez nagyon stabil családi háttér kell. Ez neki is megvan, nekem is megvolt. A férjem, a családom elfogadta a sok távollétet,
ügyeletet, készenlétet, majd a patika tulajdonlás után a megnövekedett terheket. Mindettől függetlenül családanya voltam, minden nap főztem, elláttam a ház
körüli teendőket, igaz, nálunk a
fiúk sokat segítettek, ablakot pucoltak, takarítottak. Úgy látom,
ez a dolgos szemlélet megvan a
gyerekeimben, sőt az unokáim-

ban is. Nem jár minden csak úgy,
mindenért meg kell küzdeni, én
így tartom helyesnek.
Mindig sokat dolgoztunk, de
azért az fontos volt, hogy nyáron
együtt elmenjünk nyaralni, elutazzunk valahová, akár a két fiatal felnőtt fiunkkal együtt, vagy a

A kivilágott
Kálvária
» L. MÉSZÁROS IRMA
Sok jó egyéni kezdeményezésről írtunk már lapunk hasábjain. Volt, hogy a jótékony kezek a Kálvária szobortalapzatáról tüntették el a vandálok mázolmányát, máskor egy munkahelyi közösség karácsonyi ajándékként új padokat helyezett el
a tönkretett régiek helyett. Volt,
hogy a felvezető lépcsősor melletti területet takarította ki, tette
rendbe egy baráti társaság. Előfordult, hogy civil összefogással
megújult egy–egy dunaföldvári
vagy útmenti kereszt. Jó, hogy
sokan nem csak észreveszik és
reklamálnak, ha valami nekik
nem tetszőt tapasztalnak, de saját maguk is tesznek azért, hogy
más legyen. Hogy szép legyen,
hogy rendben legyen, hogy
megmaradjon!
Nemrég a dunaföldvári közösségi oldalra felkerült egy éjszakai kép, amely a Kálvária
csodálatosan kivilágított Mária-szobrát és korpuszát mutatja. Rácsodálkoztam: ez a fotós
ügyes megoldása? Vagy valami
más? Aztán rájöttem: kivilágítva nem láttam mostanában a
Kálváriát. S valóban. Az egyik
hozzászólás
megerősített.
„Örülök, hogy valaki észrevette

Dunaföldvár a Modern Magyarország hasábjain
Dunaföldvár is bemutatkozási
lehetőséget kapott a nemrég megjelent Modern Magyarország
című kiadványban, amely Az
Utazó magazin és AzÜzlet.hu közös terméke. A szép kivitelezésű,
sok színes fotót tartalmazó folyóirat második részében megjelenített csaknem húsz város közül mi
voltunk a legkisebbek. Hiszen
2020. február

lapjain – Budapesten kívül – Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár,
Szolnok, Zalaegerszeg, Baja,
Cegléd, Hatvan, Kazincbarcika,
Kisvárda, Mezőkövesd, Szarvas
városában tehet látogatást a kiadvány olvasója. A városok azt jeleníthették meg szövegben és képben, hogy az utóbbi öt–tíz évben

milyen fejlesztések valósultak
meg az adott településen, hogyan
alakult a város arculata.
Elfogultság nélkül mondhatjuk,
nem kellett szégyenkeznünk. Az
ipari fejlesztések közül kiemelt figyelmet kapott a Pannónia Bio, de
szót ejtettek az Első Magyar Pékpont-rendszer Kft., a Vajda Papír
Kft. földvári üzemének létrejötté-

testvéreinkkel, rokonainkkal.
Most, hogy már nem az enyém a
munka oroszlánrésze vágyom arra, hogy kicsit éljünk, kiránduljunk, társaságba járjunk. A fiaink,
unokáink okos és jó gyerekek, jó
úton járnak, megengedhetünk
magunknak egy kis lazítást. «
a megjavított keresztmegvilágítást. Annyira bosszantott, hogy
sok éve kiégtek az izzók, így,
gondoltam – ha úgy tetszik –
„örökbe fogadom” ezeket a
lámpákat. Izzókat és egy plusz
alkonykapcsolót szereltem fel,
remélem, sokak örömére!” – írta Molnár Tibor, a villamos
végzettségű örökbefogadó.
Igen, mindannyiunk örömére!
Hajdan a lakosság adományaiból és a város segítségével
emelték ezt a kegyhelyet. Itt, a
település legmagasabb pontján
tartották egykor az egyház jeles
ünnepeit. Manapság a nagypénteki szertartás helyszíne, de a
helyiek és a turisták kedves elmélkedő, szemlélődő pontja is.
A 18. század végén készült szoborcsoport és a 19. század elején
elhelyezett stációsorozat várostörténeti, egyházi és művészeti
szempontból is jelentős. A szoboregyüttes 2006-ban a kecskeméti Porta Egyesület, Dunaföldvár város önkormányzata és a
Magyar Képzőművészeti Egyetem együttes munkájának eredményeként megújult.
Mindezt a szépségét, értéket
megőrizni, megmutatni példamutató tett, követendő hozzáállás.
Mindannyiunknak öröm, hogy
egyre többen valóban otthonuknak érzik Dunaföldvárt! «
ről, de a többi vállalkozás – a Váradi Metal Kft., a Dufém, a GOF
Hungary Kft. fejlesztéseiről és a
Földvár Rubber Kft., a Kemi-Ker
Kft. és Czinger Fürdőszoba Kft tevékenységéről is. A megnövekedett iparűzési adóbevételnek és az
elnyert pályázatoknak eredményeként befejezett beruházások között
szó volt a többi között a partfal-stabilizációról, az új iskola építéséről és a régi épületek fel- ►
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Dunaföldvári
► újításáról, az óvoda és a

bölcsőde modernizációjáról, valamint a Kenderföldi árok vízrendezési projektről. Az olvasók láthatták az újjászületett Duna-parti sétányt és a Hősök szobrát, de a tájházat, a Stefánia-hajót is. A képeken érződik, hogy Dunaföldvár
őrzi a múlt értékeit, de nem reked
meg az időben. Múltját becsüljük,

jelenét éljük és alakítjuk, jövőjét
tervezzük – nyilatkozta Horváth
Zsolt polgármester, hozzátéve,
hogy rendkívül fontos Dunaföldvár számára, hogy a vállalkozások
jól teljesítsenek, mert akkor tud a
városvezetés is igazán helytállni a
közösség szolgálatában.
A hagyományos adottságokat, a
történelmi hangulatú lakókörnye-

Pszichológiai tanácsadás a családsegítő szolgálat keretei közt
A múlt év őszétől a családsegítő
szolgálat épületében hetente két alkalommal Böszörményi Luca pszichológus tart tanácsadó szolgálatot.
Bejelentkezés, időpont kérés a szolgálat telefonszámán lehetséges. A
pszichológusnő néhány hónap tapasztalatait összegezve a növekvő
érdeklődésről számolt be. Életkortól
függetlenül bárki fordulhat hozzá,
de eddigi tapasztalatai szerint főleg
az iskoláskorúak vették igénybe a
szakrendelést, többségük szülői kísérettel.
» SZABADOS SÁMUEL
A szakember szerint kemény
lelki felkészülés, szilárd elhatározás kell ahhoz, hogy valaki pszichológushoz forduljon, akár szü-

lőként vagy felnőttként. Mint bármely egészségügyi probléma esetén, ez esetben is nagyon fontos
az időbeni reagálás. Minél előbb
veszi valaki igénybe a segítséget,
annál hatékonyabb a beavatkozás.
A tanácsadás a problémák feltárásával kezdődik, fontos, hogy ez
időben a páciens együttműködő
és őszinte legyen. Ez a folyamat
akár hosszadalmas is lehet. Súlyosabb probléma esetén a pszichológus a pszichiátriai kezelést
is javasolhatja, erre is volt már
példa. A lelki sérülések sokféle
forrásból fakadhatnak. A legfiatalabbak esetében általában a legszűkebb környezetben, a családban kell keresni a probléma gyökerét. A későbbiekben látókörbe

zetet megőrizve, felújítva lesz
egyre szebb, vonzóbb Dunaföldvár. Építeni arra az alapra, amit
elődeink ránk hagytak, s úgy tevékenykedni, hogy Dunaföldvár
élhető kisvárosi, igazi Duna-parti
ékszerdoboz legyen – ezen munkálkodunk. Hisszük, hogy fejlődni összefogással, fokozatosan lehet. Ezért fontos, hogy a városlakerül az iskolai közösség, a baráti
kör. Ez esetekben sokkal szélesebb területre terjed ki a probléma
feltárás horizontja. Felmerül az
internetes zaklatás lehetősége is.
Gyakori a magány, a magára maradottság szorongató érzése, még
jól működő családok esetében is.
Önmaguktól a lelkileg sérült személyek ezeket a gondokat nemigen tudják megoldani, fontos a
szakember segítsége. A tünetek
első jelei közé tartozik a szélsőséges, szinte feltűnő elzárkózás, a
környezettel szemben gyakorolt
minimális nyitottság, a másik
véglet pedig a fokozódó intenzitás, vagy akár az agresszió. A páciens önmaga nemigen képes felismerni ezeket a tüneteket, ezért
fontos a családtagok, pedagógusok, barátok jelzése. Iskoláskorú
gyerekek esetében új problémaként vetődik fel a külföldi munká-

kók lokálpatrióta hozzáállásán túl
a vállalkozások, a cégek is idetartozónak érezzék magukat – olvashatjuk a kiadványban.
„Ha gyorsan akarsz haladni,
menj egyedül! Ha messzire
akarsz eljutni, menjetek együtt!
– tartja egy mondás. Mi valljuk,
hogy a múlt és jövő titka is ebben rejlik. «

Böszörményi Luca

ból hazaköltöző gyerekek beilleszkedési problémája. A külföldi
környezet volt eddigi otthonuk, a
hazai környezet tűnik számukra
idegennek.
A pszichológusnő lakhelyén,
Dunaújvárosban
felkérésre
gyakran tart előadásokat iskolákban, esetleg más közösségek
körében is. Ilyen jellegű feladatokat itt, Dunaföldváron is szívesen vállal. «

Bővíti szolgáltatásait a Dunaföldvári
Vízisportkör Egyesület
» SZABADOS SÁMUEL
Süveges József elnök évi beszámolójában kiemelte, hogy
mozgalmas évet hagyott maga
mögött az egyesület. Három év
után, 2019-ben befejeződött a
Stefánia állóhajó, mint vízisport
objektum kialakítása. Kész állapotba került az úszóhajó, mely
nagy hajók kikötését is lehetővé
teszi. Elkészültek a pontonok,
ahol motorcsónakok köthetnek ki.
A főhajón két rendezvényterem,
vizesbokk, konyha, három kétágyas szoba, internet elérés várja
a vendégeket. A Stefánia így a hazai Duna-szakasz egyik legjobban
felszerelt létesítménye lett. Nőtt a
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vendégforgalom is a múlt évben.
Egyre többen veszik igénybe
szolgáltatásait akár néhány órára,
vagy egy–két napra. Az év során
sok motorcsónakos turista vagy
evezős állt meg hosszabb–rövidebb időre a hajónál, de érkeztek
szárazföldi látogatók is. Az egyesület jó kapcsolatokat ápol a budapesti Viking Jacht Klubbal,
akik hajóikkal rendszeresen megállnak városunknál. A múlt évben
meghívták közgyűlésükre a földváriakat is, ahol Süveges József
egy filmösszeállítást is bemutatott
városunkról, mely kiváló reklámnak bizonyult, hiszen érezhetően
nőtt a fővárosból földvárra látogató hajók száma. A hajó termé-

szetesen nyitva áll a földváriak
előtt is. Civil szervezetek gyakran
igénybe veszik az objektumot
rendezvényeik céljára. De gyakoriak a diák látogatók is, például a
környékbeli települések iskolásai.
Az idén újabb szolgáltatásokat
lehet igénybe venni. Lehet kerékpárokat kölcsönözni, főleg nyáron
és hétvégeken motorcsónakos hajókirándulások szervezésére kerül
majd sor. Az egy–két órás túra ►
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► a bölcskei, madocsai, kisapostagi, dunaújvárosi partszakaszokat
érinti majd. A vezetőség gondolkodik újabb ponton megépítésén,
hiszen a jelenlegi kikötési lehetőség maximálisan kihasznált, nem
tudnak több hajót fogadni. Ez a

tény a taglétszám bővítését is korlátozhatja, jelenleg negyvenfős a
tagság. Vannak újabb jelentkezők,
de számukra kikötési lehetőséget
kell biztosítani.
A két évvel ezelőtt végzett mederkotrás következtében nagy ki-

Pályaorientációs nap és jótékonysági bál
» SZABADOS SÁMUEL
Két jelentős esemény tette változatossá a Magyar László gimnázium januári hónapját. Január 10én került sor a pályaorientációs
nap megszervezésére, melyről
Puskás Zsolt igazgatóhelyettes
számolt be. Az országos akció célja, hogy a februári jelentkezési határidő előtt a diákok tájékozódjanak a gimnázium befejezése utáni
lehetőségekről. Többségük a felsőoktatást választja, de jó néhányan érettségi után valamilyen
szakmát vagy képzettséget igyekeznek szerezni. A tanítás nélküli
munkanapon az iskolavezetés ennek szellemében állította össze a
programot. Nyolc órától tíz óráig
előadásokon vehettek részt a fiatalok. Ezek elsősorban diplomához
kötött foglalkozásokat, pályákat
mutattak be. Mérnökök, közgazdászok, orvosok, rendőrök, média
szakemberek, informatikusok, jogászok beszéltek munkájukról,
igyekezve szakmájuk érdekes, izgalmas oldalait kiemelni. Többen
játékos feladatokkal, filmvetítéssel, technikai bemutatóval színesítették előadásaikat. Az iskola igyekezett olyan előadókat hívni, akik
hajdanában az iskola diákjai voltak, például Jákli János közgazdász, Dr. Endl Gábor ügyvéd, Dr.
Túri Árpád állatorvos, Kiss Róbert
katasztrófavédelmi tiszt. Tíz órától
helyi üzemeket, szolgáltatásokat,
intézményeket látogattak meg a fiatalok. Ki-ki érdeklődése szerint
választhatott a bőséges kínálatból.
Főleg különböző szakmák mindennapjaiba lehetett bepillantást
nyerni. Íme, a választék: Burg-Metál fémfeldolgozó üzem, Vajda papírgyár, Pannonia Bio vegyi üzem.
Princz pékség, Marcipán cukrászda, K&H Bank, Jókai utcai óvoda,
2020. február

tűzoltóság, Felhősi Ákos fodrász
szalon, egy helyi agrárvállalkozás,
a malom. Az iskolavezetés szerint
a gyerekek érdeklődőek voltak, a
fogadó cégek pedig nagyszerű
partnernek bizonyultak. Igyekeztek a fiatalok minden igényét kielégíteni.
Január 18-án tartotta jótékonysági bálját a gimnázium. Erről Fehérné Keserű Katalin, az intézmény vezetője adott tájékoztatót.
Három évvel ezelőtt az igazgatóhelyettes Puskás Zsolt vetette fel
az ötletet, a próbálkozás sikeresnek bizonyult, s idén már harmadik alkalommal báloztak a résztvevők az általános iskola aulájában.
A cél, hogy az Áldozzunk Gyermekeinkért Alapítvány számláját
gyarapítsák a bevételek. Alapítványi pénzből finanszírozza az iskola a szeptemberi jutalomkirándulást, melyen 40–50 tanuló vesz
részt a legeredményesebbek közül.
Egyre költségesebbek a tanulmányi versenyek nevezési díjai, az
utaztatás költségei, tervek közt
szerepel a könyvtár és a kis udvar
otthonosabbá tétele szintén alapítványi pénzből. A korábbi évekhez
hasonlóan kb. 120–130 fő vett jegyet a rendezvényre, de sokan vásároltak támogató jegyet 5–10 ezer
forintért. Idén is nagy bevételt hozott a tombola, a kisorsolt nyere-

rándulóhajókat is tud fogadni városunk. Ez irányú tárgyalások már
folynak. A parti kikötő műveket
kell modernizálni, s lehetőleg valamiféle városi programokat kell
biztosítani a vendégeknek. Az
egyesület hagyományos szezony-

nyitója a Duna-parti majális, melyre több érdekes program szerveződik. Másik kiemelt program az
augusztus huszadikai ünnepség és
vízi parádé, mely nem tekinthető
szezonzárónak, hiszen a vízi bázis
október végéig üzemel. «

ményeket a helyi vállalkozók,
adományozók adták össze. A sorsolás majd egy óráig tartott. Az
összbevétel nagyjából a korábbi
évekéhez hasonló összeg volt. Az
igazgatónő köszöntője után rövid
kulturális összeállítás következett
diákok, volt diákok, szülők közreműködésével. Zeneszámok, versek hangzottak el, s végül a Senior
néptánccsoport lendületes produkciója teremtett hangulatot az ezt
követő bálhoz. Az igazgatónő kiemelte, hogy az anyagi bevétel
mellett a rendezvény igen jelentős
értéke az a hangulat, melyet a
résztvevők teremtettek. Volt diáktársak ölelkeztek össze, felelevenítve ifjúkori emlékeiket, volt, aki
az arcán legördülő könnycseppet
sem szégyellte. Negyven, ötven
körüli felnőttek állták körül nyugdíjas tanárukat, osztályfőnöküket,
kezét szorongatva. Szülők beszél-

gettek tanárokkal meghitt hangulatban. E pillanatok élménye anyagilag nem is meghatározható. Az
ízletes ételeket az Aranyfácán étterem szakácsai készítették. A talpalávalót pedig a Szabó duó húzta
hajnal hasadtáig. «

Lakossági
felhívás

A szombatonkénti állatpiac – az
ASP sertéspestis és a madárinfluenza miatt – határozatlan ideig
ZÁRVA tart!
A havonta megrendezendő vásárban (az első vásár időpontja:
2020. március 22.) a törvényi feltételek betartása mellett lehet állatokat árusítani, illetve vásárolni.
Az állatok beszállításának állategészségügyi feltételei:
Valamennyi árusításra szánt
állatnak rendelkeznie kell:
– állattartói nyilatkozattal
(87/2012. VIII.27.) VM rendelet
1. melléklete,
– állatorvosi bizonyítvány
(87/2012. (VIII.27. VM rendelet
2 melléklete.
Ezen bizonyítványok beszerzéséhez a kezelő állatorvossal konzultáljon!!!

Soros hirdetések
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok. Tel.:
30/95–52–703
Az Ifjúság téren 58 nm-es,
téglaépítésű, szigetelt, 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó 18
nm-es garázs eladó. Tel.:
30/974–27–96
Albérletet keresek. Kis rezsiköltségű lakások előnyben.
Telefon: 70/521–73–09
A fentieken kívül szükséges
Lóféléknél: érvényes lóútlevél,
takonykór- és 1 évnél nem régebbi kevésvérűségére irányuló negatív vizsgálati eredmény hiteles
állatorvosi bejegyzés,
Szarvasmarha féléknél: fülszám megléte és marhalevél,
Juh- kecskeféléknél: szállítólevél, egyedileg behelyezett fülszám,
Sertéseknél:
szállítólevél,
egyedileg behelyezett fülszám,
Nyulaknál: állatorvosi igazolás a
nyulak vérzéses betegsége (RHD)
és myxomatosis vakcinázás,
Baromfinál: szállítólevél,
Kutyáknál: oltási könyv.
OKMÁNYOK HIÁNYÁBAN A VÁSÁR TERÜLETÉRE ÁLLATOT BEHOZNI
SZIGORÚAN TILOS!!!!
Kérjük a fentiek betartását!
Együttműködésüket megköszönve:
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

7. oldal
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Települési támogatások rendszere Dunaföldváron
2020. február 1. napjától jelentősen megváltozik a települési támogatások rendszere Dunaföldváron, amelyet a melléTámogatás típusa
Lakásfenntartási támogatás

kelt táblázatban foglaltunk öszsze.
Kérjük, hogy éljenek a helyi támogatási lehetőségekkel.
Kérelem
benyújtásának
határideje
folyamatos

Érdeklődni a további részletekről a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Szociális Irodájában lehet sze-

mélyesen, vagy meghatalmazott
útján.
Telefonszám: 06/75/541–550.
166. melléken vagy a 167. melléken, lakáscélú támogatások esetén a 165.melléken. «

Támogatás
nyújtása

Jogosultsági jövedelemhatár
(Ft/fő)

Vagyonvizsgálat

1 évre

• háztartás: 85.500.- Ft/fő
• egyszemélyes háztartás:
108.300.- Ft/fő
• család: 96.900.- Ft/fő
• egyedül élő: 114.000.- Ft/fő
• család: 79.800.- Ft/fő
• egyedül élő: 102.600.- Ft/fő
• különös mélt-t érdemlő
esetben: család: 114.000.- Ft/fő
egyedül élő: 142.500.-Ft/fő
(pl.: elemi kár, stb. esetén)
• család: 79.800.- Ft/fő
• egyedül élő: 102.600.- Ft/fő

van

min. 3000.- Ft
max. 11.400.-Ft

van

7000.- Ft/fő

van

eseti elbírálás
• max. összeg. 17.100.Ft/eset
• különös mélt. érdemlő
esetben: max. 85.500.Ft/eset
max. 28.500.- Ft

Gyógyszertámogatás

folyamatos

1 évre

Eseti szociális támogatás

esetenként

eseti

tárgyév szept. 15.október 15. között
(kérelem benyújtás)
halálesetet követő 60
napon belül
esetenként

egyszeri /
nov. és dec.
hónapban
eseti

augusztus 15.szeptember 15. között
tárgyév március 01.április 30. között

egyszeri

• család: 99.750.- Ft/fő

egyszeri

nincs

esetenként

eseti

128.250.- Ft/ kérelem
benyújtásakor 65. életévét
betöltött időskorú személy
• család: 79.800.- Ft/fő
• egyedül élő: 102.600.- Ft/fő

tárgyév március 16-ig
és
tárgyév augusztus 15ig
tárgyév április 15.május 15. között

egyszeri /
visszatérítendő

• család: 85.500.- Ft/fő
• egyedül élő: 114.000.- Ft/fő

van

egyszeri / vissza
nem térítendő

min. 57.000.- Ft/fő
max. 285.000.- Ft/fő

van

Tüzifa támogatás

Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

Iskolakezdési támogatás
Időskorúak támogatása

Köztemetés

Lakáscélú önkormányzati
helyi támogatás

Letelepedési támogatás

eseti

Meghívó
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2020. március 10-én (kedden) 18 órakor
A Polgármesteri Hivatal nagytermében
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezúton meghívom Dunaföldvár Város polgárait
és a civil szervezetek képviselőit.
TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:
1. A 2020. év új feladatai:
Költségvetés || Pályázati lehetőségek
Fejlesztési tervek, lehetőségek
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
2. A lakosság közérdekű kérdéseire válaszolnak:
a képviselők, a jegyző, a hivatal irodavezetői és a polgármester
A kábeltévé a közmeghallgatást élő adásban közvetíti!
Horváth Zsolt, polgármester

8. oldal

• család: 85.500.- Ft/fő
• egyedül élő: 114.000.- Ft/fő
család: 85.500.- Ft/fő

TÁJÉKOZTATÓ

az engedély nélkül fúrt vagy
ásott kutak engedélyeztetéséről 2020. évben
A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdés alapján „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítő vagy üzemeltető, aki
az egyes belügyi tárgyú és más
kacsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet
felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljá-

van

nincs
van

van

van

Támogatás összege (Ft)

• család: 57.000.- Ft
• egyedül élő: 85.500.- Ft
• gyermekenkénti egyszeri
összeg: 22.800.- Ft
• családonkénti egyszeri
összege: 42.750.- Ft
8000.- Ft/gyermek
8000.- Ft/fő

változó - a vállakozó
közköltséges temetésének
árai szerint
változó - Bizottság döntése
alapján
min. 50.000.- Ft
max. 500.000.- Ft
700.000.- Ft

rást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
A Vgtv. 31. § (2) bekezdés b)
pontja alapján „Mentes az illetékés díjfizetési kötelezettség alól a
felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítmények engedélyezési
eljárása.”
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 15.§ (1) bekezdése alapján „Vízjogi létesítései engedély nélkül megépített
vagy attól eltérően megvalósított
vízimunka vagy vízilétesítmény
esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól – a (2)
bekezdésben meghatározott eset
kivétellel – fennmaradási engedélyt kell kérni.”
►
2020. február

Dunaföldvári
► A Korm. rend.15.§ (3) bekezdése alapján „A fennmaradási
engedély iránti kérelem elbírálása
során a vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával kell eljárni, azzal, hogy a kérelemnek a
tényleges megvalósulási állapotot
tartalmazó tervdokumentáció a
része.”
A felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrási szakmai követelményekről
szóló 101/2007.(XII.23.) KvVM
rendelet 13. § (1) bekezdése
alapján „Az e rendelet hatálya

alá tartozó vízilétesítmények
műszaki tervezési feladatait – települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak,
valamint a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII.29.) BM rendelet 3. melléklet VII. 4. pontjában foglalt kutak kivételével – az építésügyi és
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló kormányrendelet szerint
jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.”
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tar-

talmáról szóló 41/2017. (XII.29.)
BM rendelet 2. §-a alapján „A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát a 2. melléklet
tartalmazza.” kell a dokumentációt benyújtani.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
1. Kérelem nyomtatvány (ásott/
fúrt kútra) benyújtása a szükséges
mellékletekkel (fotódokumentáció a kútról és környezetéről,
helyszínrajz a kút helyének bejelölésével, adatlap a kútról) 2020.
december 31-ig!

2. A kérelmet Dunaföldvár Város Jegyzője részére kell benyújtani.
3. Az engedélyt a Városfejlesztési és Műszaki Iroda adja ki a
Jegyző nevében és megbízásából.
A vízjogi fennmaradási engedély kérelem benyújtásához szükséges kérelem és adatlap városunk
honlapjáról (Polgármesteri Hivatal
– Nyomtatványok, ügymenet –
Városfejlesztési és műszaki iroda)
letölthető illetve a Városfejlesztési
és Műszaki Irodán átvehető:
www.dunafoldvar.hu
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. (udvari épület) «

Tisztelt Lakosság!

dó papírhulladékot kötegelve kell
kihelyezni!
– Amennyiben kevés a sárga és
kék zsák, úgy kérjük átlátszó zsákba tegye a különválogatott hulladékot! A zsáknak oly mértékben kell
átlátszónak lennie, hogy látható legyen, milyen hulladék van benne!
Havonta 1 alkalommal (lásd a
táblázat szerint) szállítja el a
ZÖLD hulladékot.
– A hulladékgyűjtéshez szükséges VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákokat a
Dunaföldvár, Reiter köz 7/b. szám
(volt Mátrix épülete) alatt vehetik
át ingyenesen hétfőn 6:00-tól
14:30-ig személyesen.
– A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a VERTIKÁL
emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db
zsák max. 25 kg), illetve max. 70
cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítják el alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben.
– A biológiailag lebomló hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb
fűrészpor, faforgács) a szelektív
hulladék gyűjtésére szolgáló sárga

és kék vagy egyéb átlátszó zsákba
nem gyűjthető!
– Januárban csak fenyőfagyűjtés
történik!
Az ÜVEG hulladékok gyűjtése
a településen megtalálható gyűjtő
edényekben történik.
– Az üveggyűjtőbe kiöblített, elmosott befőttes üveg és italos üvegpalack (boros, sörös, pezsgős stb.)
gyűjthető!
– Kérjük, ne helyezzen az üvegygyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt, hőálló
üvegtálat, kerámiát, fénycsövet, izzólámpát és szélvédő üveget!
A LOMTALANÍTÁST mindenkinek ingatlanonként egyedileg kell igényelnie személyesen,
telefonon, írásban vagy e-mailben a Közszolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségein!
– Évente 1 alkalommal ingyenesen szállítja el a Közszolgáltató a
feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat, melyek
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladják.
– A kihelyezett lom mennyiség
nem haladhatja meg a 1,5m3 -t.
– Nem helyezhető ki a háztartásokban naponta képződő hulladék,
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladék, veszélyes hulladék (festékes doboz), építési törmelék, gumiabroncs, zöldhulladék,
szénpor, hamu, föld, elkülönítetten
gyűjtött üveg, papír, műanyag és
fém hulladék, gépjárműroncs,
elektronikai hulladék.

Kérjük, a szelektív gyűjtő zsákokat a gyűjtési nap reggelén legkésőbb 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy
az a forgalmat ne akadályozza!
Amennyiben nem megfelelő tartalmú (vegyes hulladékot tartalmaz)
a zsák, úgy azt nem szállítják el! Kérjük azokat a lakosokat, akik későn
tették ki a zsákokat és/vagy nem vitte
el a gyűjtőjárat, legyenek szívesek
visszavinni a zsákokat saját ingatlanon belülre és a következő gyűjtő
napon időben és megfelelő tartalommal újra kihelyezni!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a szelektív hulladék gyűjtőszigetekre (Ifjúság tér, Hunyadi
park és Hunyadi tér) a társasházban
lakók érdekében csak az ott élők
helyezzenek el szelektív hulladékot! A szelektív gyűjtősziget nem
gyűjtő pont, így oda csak az ott lakók helyezhetnek el hulladékot!
A gyűjtőszigetek kamerával
megfigyelt területek!
LOMTALANÍTÁSI IGÉNY
JELZÉSE AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN LEHETSÉGES:
Személyesen: Dunanett Nonprofit
Kft., 2400 Dunaújváros, Budai
Nagy Antal u. 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 7:00–15:00,
szerda: 7:00–19:00, péntek: Zárva –
ügyintézés csak telefonon keresztül
Telefon: +36 25 436–535
Email: dunanett@dunanett.hu
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

A Közszolgáltató Dunaföldváron
az alábbiak szerint szállítja el a lakosság által szelektíven gyűjtött
hulladékot:
Havonta 2 alkalommal (lásd a
táblázat szerint) szállítja el a
SZELEKTÍV hulladékot.
– A hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat (sárga és kék színű) a
Dunaföldvár, Reiter köz 7/b. szám
(volt Mátrix épülete) alatt vehetik
át ingyenesen hétfőn 6:00-tól
14:30-ig személyesen.
– A SÁRGA zsákba kiöblített, laposra taposva műanyag palackok
(szörpös, üdítős, ásványvizes), flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos), műanyag fóliák, bevásárló
szatyrok, fém italos (sörös, üdítős)
illetve konzerves dobozok gyűjthetők!
– A KÉK zsákba újságpapír,
prospektus, irodai papír, papírzacskó, kartondoboz, kiöblített, laposra
taposva többrétegű italos kartondoboz (tejes, gyümölcslé, üdítős)
gyűjthető! A zsák méretét meghala-
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TÁJÉKOZTATÁS

sára kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusaiban
előírt módon gondoskodni.”
A nem emberi fogyasztásra
szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi
szabályok megállapításáról szóló
45/201.(V.8.) VM rendelet 9.§ (1)
a) pontja alapján az elhullott
kedvtelésből tartott állatok és a
lófélék hullája az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék hullájának kivételével legfeljebb évi 100
kg össztömegig elföldelhető, a
10. § (2) bekezdése szerinti feltételek betartásával, és a 10. § (1)
bekezdése alapján az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott kis létszámú állattartó
telepeken elhullott baromfit, nyulat, továbbá 3 hetesnél fiatalabb
malac hulláját az állattartó saját
telkén – évente legfeljebb 100 kg
össztömegig – elföldelheti.

A dunaföldvári lakosság részéről beszállítható állati tetem, állati eredetű melléktermék az
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
solti telepére (Telephely címe:
6320 Solt, Pólyafoki zsilip, Tel.:
+36–78–586–600, Nyitva tartás:
H–Cs: 8:00 – 14:00, P: 8:00 –
12:00, Sz–V: Zárva). A beszállított tetem mérlegelését követően
a helyi pénztárban lehet kifizetni
az ártalmatlanítás díját, mely kategóriánként eltérő: 1. kategória
(marha, kecske) 83 Ft+Áfa/kg, 2.
kategória (kutya, sertés, ló) 71
Ft+Áfa/kg.
A szabálytalanul elhelyezett
állati tetem vagy állati eredetű

A világ a földváriak szemével

leszerettem. Az más kérdés, hogy
mit szóltak a szüleim, hogy egy
„arab” fiúhoz akarok hozzámenni. Tegyük hozzá, hogy Said még
csak nem is arab, hanem kabil,
vagyis berber, amely népcsoport a
teljes lakosság kb. 10%-a, és a terület őslakosságának tekinthető.
Az arabok a 8. század körül foglalták el és csatolták egy damaszkuszi kalifátushoz az észak-afrikai területeket, amivel persze
megkezdődött a folyamatos iszlamizáció, így ma Algériában az
iszlám államvallásnak számít.
Szóval Saidot sok–sok előítélettel fogadta a családom, de,
amikor megismerték, éppúgy

a „dögkút”
megszüntetéséről

Dunaföldvár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy a dunaföldvári
0220/30 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon található állati tetemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely (dögkút) működését
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
202/2019. (XII.16.) KT számú
határozatával, azonnali hatállyal
megszüntette!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése alapján: „az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná
tételéről az e törvény végrehajtá-

Ibolya Lindinger Oussadit

Csodálatos riportalanyt ajánlottak
a minap külföldön megforduló, világlátott földváriakról szóló sorozatomhoz, méghozzá olyan ember személyében, aki sok évvel ezelőtt
nemcsak országot, kultúrát is váltott, egy általunk kevéssé ismert világba belecsöppenve, a szerelem miatt, persze, hiszen az világokat forgat fel, ha nagy. A személyes találkozáson egy intelligens, nyitott, kellemesen impulzív, mutatós nőt ismertem meg, akivel úgy lehetett
beszélgetni, mintha ezer éve ismernénk egymást. A sztorija egzotikus
világba ágyazott egyszerű családi
történet, legalábbis szerinte. Lássuk, hogy él és boldogul Ibolya Rejtő
Jenő kedvenc helyszínén, az
észak-afrikai Algírban.
» BAKSAY ERIKA
– Dunaföldváron, a Burgundiában laktam anyukámmal és a testvéreimmel, itt jártam általános
iskolába, többek között Jendrolovics Gabi, Csizmadia Andris,
Tyukodi Babi, Simon Zsuzsa,
Tóth Pista, Régensburger Putyi

10. oldal

voltak az osztálytársaim. Aztán
Nagykőrösre kerültem élelmiszeripari szakközépiskolába, ahol
74 március 15-én, a 15. születésnapomat ünnepelve éppen hazaértem a barátnőimmel a kollégiumba, amikor egy csapat idegen fiatalemberbe botlottunk a társalgóban. Az akkoriban fénykorát élő
algériai-magyar barátság keretei
között hazánkban tanuló 30 fős
csoport volt, egy algíri élelmiszeripari termékeket gyártó cég
képviseletében. Rögtön feltűnt a
trapéznadrágos, Jimi-fejű srác,
nézegettük egymást, odajött hozzám, három év múlva feleségül
vett.
– Fogadjunk, hogy nem volt
ilyen egyszerű…
– A kapcsolatunk alakulása az
volt. Előbb barátkoztunk, kézzel-lábbal kommunikáltunk, ő tanulta a nyelvet, a csoport fél évig
intenzív nyelvoktatáson vett részt,
hogy utána a szakmai tárgyakat
magyarul tanulhassa. Egy nagyon
kedves, rendes, megbízható embert ismertem meg benne, és be-

melléktermék tulajdonosa ellen
hatósági eljárás indul, a bírság
mértéke az elkövetett cselekménytől függően 15 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet
(az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 59.§. (1) bekezdés
b./pont.). Az eljárást az illetékes
élelmiszer-felügyeleti hatóság
folytatja le.
Az Önök és az állategészségügy érdekében kérjük a fentiek
szíves tudomásul vételét és a jogszabályok maradéktalan betartását!
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyar Államkincstár 2020. február 26-án (szerdán) 8–16 óráig a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 6-os termében tájékoztatást tart állampapírok népszerűsítése
és Start-értékpapírszámla nyitásával kapcsolatos témakörben.
Várják a kedves érdeklődőket!
megszerették, mint én. Az ő szülei rosszabb helyzetben voltak,
távolról, teljes kétkedéssel fogadták a döntésünket, hogy összeházasodunk. Voltaképp mindkét oldalról megfogalmazták azokat a
kételyeket, amelyek ésszerűen
felmerülhetnek egy ilyen vegyes
házasság kulturális, vallási, szokásbeli buktatóiról, és akkor még
nem is beszéltünk arról, hosszú
távon működik-e az érzelmi kötődés. De mi biztosak voltunk egymásban, minden jogos félelem
ellenére, és itthon, Magyarországon megesküdtünk. Az esküvőn
Said egyik testvére és a felesége
képviselte az ő családját, az- ►

Fiatalon
2020. február
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Said kertjében

►tán Saiddal Algírba, a fővárosba költöztem.
Bár a hagyománytisztelő algír
családoknál szokás, hogy házasodás után az egyik fiú a szülői házban marad a családjával, a mi esetünkben az apósom ezt nem tartotta célszerűnek. Legfőbb félelme az volt, hogy a kétféle vallás
nem fog megférni egymással,
egyszerűen nem fért a fejébe, hogyan is fogunk működni. Mi igazából örültünk ennek, szerettünk
volna saját életet élni. A kezdeti
bizonytalanság után aztán minden
felderült: a párom családja egy
nagyon kulturált, jól szituált, nyitott, elfogadó társaság, művelt,
tanult emberek, orvosok, tanárok,
bankárok, ráadásul nagyvárosi
szemlélettel átitatva. Vidéken, a
falvakban, a messzi törzseknél
erősebbek a régi hagyományok,
szigorúbbak a muszlim törvények, de összességében ez az ország rég nem az, ahogyan az idegenek gondolnak rá. Az algíri nép
barátságos, vendégszerető és elfogadó. Szereti és tiszteli az idegeneket, érdeklődő és nyitott, így
Said 11 testvére, annak feleségei,
férjei, gyerekei, a szülők, apósok,
anyósok és az egész hatalmas család mindent megtett azért, hogy
jól érezzem magam náluk, hogy
túllépjek a honvágyon, hogy szeressek itt élni. Nem mondom,
hogy könnyű volt, nagyon elveszettnek éreztem magam, de ők a
hónuk alá csaptak, vittek mindenhova, megmutatták a várost, a jó
2020. február

helyeket, nyáron vittek a strandra,
mentünk kirándulni, szórakozni.
Egy évvel később megszületett a
lányunk, Kenza, majd Lyes fiunk.
Kenza kézműves, népművészeti
kiállítások szervezésével foglalkozik, Lyes pedig az Ernst &
Young világcégnél dolgozik.
Nemrég Párizsba költözött, oda
hívta a munkája, a lányom az
unokáimmal Algírban él.
– Ha jól számolom, 43 éve kint
élsz. Ezek szerint sikerült beilleszkedni. Ez a nyelv elsajátításával kezdődik.
– Algériában a nyelvtudás úgy
épül fel, hogy a gyerek a családjában algíri arabot beszél, de franciául is megtanul. Az iskolába kerülve az irodalmi arabot kezdik
beszélni, majd később az angolt.
A konzervatívabb családokban inkább az arabot, a modern családokban a franciát használják a
mindennapokban. Egy üzletbe
belépve nagyjából egy másodperc
alatt kialakul, milyen nyelven
szólnak majd egymáshoz. Én a
franciát és az algíri arabot beszélem. A gyerekeim igazán gazdagok: az algírin, arabon, francián,
angolon kívül magyarul is beszélnek.
A beilleszkedés sikeres volt.
Szerintem én voltam anyósom
kedvenc menye, ahogy a család
többi tagjával is remek a kapcsolatom. A vallás nem lett kérdés,
ahogy az országban általában sem
az. Mindenki úgy gyakorolja a
vallását, ahogy neki az megfelel.

Vannak szélsőséges emberek,
ahogy máshol is, vannak fanatikusok, de az itt eltöltött évtizedek
alatt soha nem tapasztaltam a
megkülönböztetést sem vallási,
sem más alapon. Aki úgy tartja helyesnek, kendőben jár, vagy zártabb öltözékben, de a városi fiatal
lányok éppúgy miniben meg ujjatlan blúzban járnak, mint Párizsban. Tőlem annak idején az apósom csak annyit kért, ne öltözzek
térden felül érő szoknyába, ujjatlanba, de már ez a dressz kód is a
múlté. Úgy 10 éve a lányom egy
nemzetközi népművészeti kiállítást szervezett, amire magyarokat
is meghívott. Sosem felejtem el a
hőségben ájuldozó magyar nőt,
akinek fixre megmondták, hogy,
ha nem teljesen zárt ruházatban
lesz, valószínűleg megölik…
Mentem oda rövid szoknyában,
ujjatlanban, csak pislogott. Vannak iszlám országok, mondjuk elsősorban a közel-keleten, ahol ez
egy ésszerű szabály lehet, de Algériában, ahogy szerintem az öszszes észak-afrikai iszlám vallású
államban ez már nem téma. A lányom esküvői fotóin egy ujjatlan
estélyiben vagyok, vannak ott
kosztümben, de egyik sógornőm
például kendőt visel, mert ő így
tartja helyesnek férfiak társaságában.
Ha egy idegen országban akarunk megtelepedni, valamennyire
alkalmazkodnunk kell a helyi
szokásokhoz, elvárásokhoz. Algéria az a hely, ahol ebben nem kellett súlyos kompromisszumokat
kötnöm. A férjem imádkozik,
ahogyan jónak látja, de a családjával együtt megünnepli velem a
karácsonyt, fát díszítünk, töltött
káposztát eszünk, ajándékozunk.
Egyébként direkt tetszik nekem
néhány szokás, a magam erkölcsi
nézetei, a jó érzésem ugyanazt
diktálja, mint amilyen gyakorlatot
itt folytatnak. A nők most már tanultabbak, felszabadultabbak. A
modernebb családból származók
még éjszakai mulatóba is eljárnak, csoportostul a barátaikkal.
Egyébként a családok – mi is –
a szabad időnkben kirándulunk a
környező hegyekbe, grillezünk,
strandra járunk, a gyerekekkel
játszótérre, sétálni megyünk. A

férjem korán nyugdíjba ment, ő
például csodálatos kertet varázsolt a társasházunk elé, ahol szépen beérik a banán a fákon. Sok
időt tölt el a kertjében, én pedig
dolgozom teljes munkaidőben,
így alakult, sok évig nem dolgoztam.
– Sűrűn hazajársz?
– Évente egyszer legalább egy
hónapra. Amíg a gyerekek iskolába jártak, a nyári szüneteket sokszor teljesen itt töltöttük. Mostanában inkább sűrűbben jövök,
anyukám már betegeskedik, vele
akarok lenni, amennyit csak lehet.
De szeretek Algériában élni. Gyönyörű hely, és szerető családra
leltem ott. «

A házasság hete
A két évtizede Angliából indult
mozgalomhoz 2008-ban Magyarország, négy éve pedig Dunaföldvár is csatlakozott. A Valentin-Nap környékére időzített
rendezvényeket az idén február
9–16 között tartják meg négy
kontinens 21 országában.
» SZIEGL ERIKA
A keresztény egyházak és
civil szervezetek összefogásával zajló rendezvények a család és a házasságkötés fontosságára hívják fel a figyelmet.
A művelődési központ és a
Pécsi Egyházmegye Családreferatúrája szervezésében február 12-én este a Láthatatlan
kötelék sorozat harmadik előadását hallgathatják meg az érdeklődők Dr. Csóka Judit klinikai szakpszichológustól. Téma a boldog, hosszú házasság,
vagyis a holtomiglan, holtodiglan. A rendezvénysorozathoz csatlakozó települések
szinte mindegyikén hirdetnek
rajzpályázatot, ahogy nálunk
is. Az „Együtt a család” címmel készült pályamunkákból
készült kiállítást Szabó Oszkár
plébános nyitja meg február
14-én 17.00 órakor a városi
könyvtárban, aki 16-án vasárnap az Öreg templomban
szentmise keretében áldja meg
a házasságban élőket. «
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Szívárnyékban
Két ﬁatalember, egy zenész és egy
színész halkan és csendben odalopódzott Pilinszky János asztalához,
hogy szívárnyékában megbújjanak,
s kifejezzék mindazt a mélységet és
magasságot, ami miatt a 20. század
magyar költőóriása megfogta őket.
Hogy mindezt egy zsúfolásig megtelt színházi nézőtér előtt teszik,
szinte észre sem vesszük, olyan közvetlen, természetes, meghitt hangon szólnak.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Dunaföldváron a magyar kultúra napján rendezett ünnepség része volt a Szívárnyék – Pilinszky
János két hangon című produkció, amellyel Szabó Balázs zenész, zeneszerző, a Szabó Balázs
Bandája formáció alapítója és Vecsei H. Miklós, a Junior-príma
díjas színművész, a Vígszínház
társulatának tagja vallott Pilinszkyről és költészetéhez való viszonyáról.
Egy nagy Pilinszky-előadásra
készülnek, tudtuk meg, s a munkafolyamat mozzanatainak része-

Ex libris kiállítás
» L. MÉSZÁROS IRMA
A Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár régóta elhivatottan végzi munkáját. Nemcsak a könyvkölcsönzéssel kapcsolatos teendőket, hanem rendszeresen irodalmi programokat, sőt kiállításokat is szerveznek. Ez utóbbira a
régi helyen elég szűkösek voltak
az épület adottságai, ezért vártuk
különösen a könyvtár patinás, felújított Rákóczi utcai épületében
az idei első tárlat megnyitóját.
Január 8-án szép számú érdeklődő gyűlt össze a Kisgrafikák és
ex librisek dr. Harmat Béla gyűjteményében című kiállításra. A
hetvenes években Dunaföldváron
tevékenykedő dr. Harmat Bélának, az Orfűi Társaskör Egyesület
jelenlegi elnökének, a baranyai
település nyugalmazott címzetes
főjegyzőjének a gyűjteménye
kapcsán ismerkedhettünk meg a
kisgrafikai műfajjal. Több mint
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sei lehettünk ezen a délutánon.
Talán innen a látszólag csevegő,
néhol évődő, közvetlen hangnem,
amellyel egymáshoz és a hallgatósághoz is szólnak. S közben
olyan nagy kérdésekről vallanak,
mint valóság és szépség, szeretet
és istenhit, igazság és abszurditás,
magány és mulandóság, s mindezt úgy, ahogy Pilinszky kifejezte. Azt nyomozták a költővel
együtt, miként lehet eljutni szavakkal a csendig, hogy lehet a világ abszurditásával együtt élni.
„A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember tisztán látja a világot.”
Hallottuk Pilinszky metaforikus szavait prózában, versben és
megzenésítve – gitár- és hegedűkísérettel. Mindeközben a 20.
századi én létkérdéseiről is elgondolkodhattunk itt a 21. században.
A produkció végén a 99 éve született Pilinszky János egyik leghatalmasabb verse, a világlátását
összefoglaló, a világ apokaliptikus vízióját kifejező Apokrif
című költemény Törőcsik Marinak, Pilinszky János barátjának a
hangján szólt egy Velemben ké-

szült magánfelvételről. Megrázó
volt az elsötétedett teremben a
már nagybeteg művész kissé rekedtes, el-elakadó hangján hallani
ezt a katartikus költeményt.
Sokat panaszkodunk és aggódunk, hogy a mai ember anyagias
világában eltűnnek a mélyebb
gondolatok. Pilinszky költeményei is azt sejtetik, hogy nincs út
lélektől lélekig, hogy nincs nyelv,
amely összeköthetné az örök apokalipszisben hányódó teremtményeket. Ez a műsor, a teltház, a
figyelő tekintetek és a csöndek
arról szóltak, hogy mégis van va-

lami remény. Azon töprengtem,
hogy a lágerek tapasztalatait megélt, 1981-ben hatvanévesen elhunyt költő mit szólna hozzá,
hogy a színpadon ülő két fiatalember a saját kérdéseire, kételyeire a verseiben keresi a választ, s
hogy ennek a nézőtéren ülő sok
fiatal is részese. Talán mégsem
veszett el minden. Csak abban a
labirintusban, amelyben az ember
halad, hol világosabb, hol sötétebb útszakaszok váltják egymást.
De mégis a szívárnyék, a szeretet
által megvalósuló úton levés az
egyszeri létezés értelme. «

százharminc ex libris, illetve néhány egyéb kisgrafikai mű sorjázott a szép tágas kiállítótérben. S
a megnyitón nemcsak az alkotásokban gyönyörködhettünk, hanem Harmat Béla tárlatvezetését,
érdekes kiselőadását is hallhattuk.
A gyűjtő beszélt az ex libris történetéről, jellegzetességeiről, a
gyűjtői tevékenység sajátosságairól, hozzátéve, hogy ez számára
bolondéria, de országos szinten
nem jelentős gyűjtemény az övé.
Az ex libris eredetileg a könyvhöz kötődött, a könyvet díszítette.
Magyarul könyvjegynek, könyvcímernek is szokták nevezni, de
kisgrafikai műfajként mégis az
eredeti latin név vált elfogadottá.
Az ex libris lapot a könyv belső
oldalára ragasztották. Ezzel a művészi rajzzal megnevezték, hogy
az adott könyv kinek a tulajdona.
Az ex libris tartalmazza a könyvtulajdonos nevét, címerét vagy
jelképét, esetleg bármilyen a személyére, kedvtelésére utaló szimbólumot.

Mint megtudtuk, Harmat Béla
érdeklődését is egy régi könyvben
talált ex libris keltette fel a kilencvenes évek elején, s aztán kezdte
el gyűjteni ezeket a kisméretű
képzőművészeti alkotásokat.
Az ex librisek először főleg
egyházi és arisztokrata családi
könyvtárakban töltötték be szerepüket. Az elsők a XVI. századból
valók. A műfaj egyik korai híres
művelője Albrecht Dürer volt. Ismerjük például a Nádasdy, a
Bethlen család vagy Zrínyi Miklós ex librisét. Később is – ahogy

ma is – kiváló képzőművészek
vállalkoztak az ex librisek megalkotására, így fokozatosan elszakadt az eredeti funkciótól, s önálló grafikai műfajjá, majd gyűjtés
tárgyává vált. Témájukat tekintve
az ex librisek rendkívül sokfélék:
utalnak például fontos történelmi
eseményekre, évfordulókra, irodalmi, képzőművészeti, zenei életünk nagyjaira és alkotásaikra, de
vannak többek között mitológia,
néprajzi, vallási vonatkozású
vagy különböző helyeket, elfoglaltságokat megjelenítő alko- ►
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► tások is, s akadnak rendkívül
személyesek. Az ex librisek régen
főleg kőrajzként, majd fa- vagy
linómetszetként, rézkarcként készültek, ma akár modern számítógépes grafikaként is születhetnek.
A régi ex librisek könyvtár- és
művelődéstörténeti értékek, a maiak különös kisméretű képzőművészeti alkotások, amelyek már
múzeumok, galériák és egyéni

gyűjtők birtokában vannak, illetve amelyeket kiállítások, szakfolyóiratok, nagyszerű albumok,
katalógusok mutatnak be, s amikről nemzetközi találkozókat,
kongresszusokat tartanak.
A dunaföldvári anyagban sok
grafikus, többek között az erdélyi
származású Bálint Ferenc és Kazinczy Gábor színes és fekete–fehér
kisgrafikái várják a látogatókat. A

kiállítás-megnyitó egyfajta időutazásának hangulatát a helyi zeneiskola tanárai és diákja által játszott
Bach-muzsika is elősegítette.
Az ex librist nevezik a „grafika Hamupipőkéjének” vagy
„grafikai epigrammának” is. Percekig lehet állni egy–egy alkotás
előtt, töprengeni, megfejteni a kis
grafika jelképeit, üzenetét, kifejezőerejét.

A műfaj egyik kutatója, V. Tóth
Kornélia idézi: A jó ex libris Janus-arcú műalkotás: a tulajdonos
és a művész legbelsőbb énjét egyaránt a világ elé tárja. A régi ex
librisek tanúskodnak a múltról, s
mostaniak a jövő nemzedékének
a mi jelenünkről. «
(A Dunaújvárosi Hírlapban
2020. 01.18-én megjelent cikk
szerkesztett változata)

Elkezdődött a kertbarátok
Téli esték előadás-sorozata
» SZABADOS SÁMUEL
Január 13-án a városi könyvtárban kezdődött meg az immár
négy évtizede tartó előadás-sorozat. Lipták Tamás, az egyesület
elnöke köszöntötte a résztvevőket. Bevezetőjében elmondta,
hogy nem véletlen az új helyszín.
Szerette volna, hogy a tagok megismerkedjenek az ősszel átadott új
városi könyvtár reprezentatív
épületével. Korábban az előadásokat a művelődési házban tartották. Mint kiderült, a könyvtár
nagyterme az érdeklődők száma
miatt szűknek bizonyult, tehát elképzelhető a korábbi helyszínhez
való visszatérés. Lipták Tamás ismertette a további programokat
is, jelezve, hogy vannak régi viszszatérő vendégek, de idén igyekeztek új előadókkal színesíteni a
programot. Január végén városunk polgármestere, Horváth
Zsolt a város idei terveiről fog
majd beszélni. Ezt követően Horváth Béla történész az évforduló
kapcsán a trianoni békéről és következményeiről fejti ki gondolatait. László Boldizsárné nyugdíjas
pedagógus izraeli utazásának élményeit osztja meg a közönséggel. Sor kerül a bölcskei Tomolik
pincészet bemutatóval egybekötött látogatására. Végül Sűrű János borlovagrendi tag tart előadást a borkóstolásról, borminősítésről, természetesen a család pincéjében.
A könyvtárbéli első programban Kelemen Róbert kertészmérnök, borász a kézműves borké2020. február

szítésről és a bio borászat alapjairól beszélt. Kelemen Róbert borászként nem csak városunkban,
hanem hazai szinten is elismert.
Italai sok versenyen nyertek díjakat, tapasztalataira, véleményére
sokan odafigyelnek. Hangsúlyozta, hogy a kézműves borászat, a biogazdálkodás keretei
közt nincsenek szigorú szabályok. Ennek a lényege egyfajta
szemléletmód, az egyensúlyra,
harmóniára való törekvés. A lényege, hogy a szőlőtermesztést a
természeti környezettel összhangban kell végezni. Arra kell
törekedni, hogy lehetőleg minél
kisebb, csak a legszükségesebb
legyen az emberi beavatkozás a
kultúrnövény és a környezete
kapcsolatában például a permetezés, gyomirtás, talajművelés
folyamatában. Az elmúlt két–három év kapcsán elmondta, hogy
az időjárási viszonyoknak köszönhetően jó volt a szőlőtermés
és a bor minősége. A statisztikai
adatok tükrében ez a folyamat
előbb–utóbb megszakad, szükségszerűen következnie kell egy
rosszabb esztendőnek, de nem
biztos, hogy ez az idei esztendő
lesz. «

Evangélikus templom
nyitvatartás

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

Téli boresték
Január végén harmadik alkalommal gyűltek össze a borosgazdák
illetve a borkedvelők az ispánházban, hogy részt vegyenek azon az
előadássorozaton, amelyet a Sárga-Pincésgödör Egyesület és a
Szent Rókus Borlovagrend hirdetett meg.
» SZIEGL ERIKA
A hat előadásból és két üzemlátogatásból álló sorozat előadója idén is Módos Ernő, a szekszárdi Alisca Borrend Nagymestere, Tolna megye Főborásza. Az előadások az ágazat el-

méleti és gyakorlati tudnivalóit
járják körbe, a helyzetértékeléstől kezdve a támogatási és fejlesztési lehetőségeken át a bortörvény gyakorlati megismeréséig, illetve az engedélyekig és
forgalomba hozatali lehetőségekig bezárólag. Február elején a
gazdák a szekszárdi Eszterbauer
Pincészet új borászati üzemét
látogatták meg, március elejére
pedig egy kétnapos kirándulást
terveznek, amelyen a családtagok is részt vehetnek. Az előadások hétfőnként 17.30-kor
kezdődnek, az utolsó összejövetel március 9-én lesz borlovagrendünk székházában. «

Széles tápválaszték kutyáknak már 220 Ft/kg-tól, cicáknak már
390 Ft/kg-os ártól. EUKANUBA szuperprémium tápok teljes választéka.
Itt az ősz, énekes madaraink etetésének kezdete! Üzletünkben
kapható faggyúgolyó, fekete napraforgó, vadmadár eleség.

Tízezer Ft feletti vásárlás esetén a jubileum alkalmából
2020-as falinaptár jár ajándékba.
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700
S��������: 800–1200
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Múlt a jelenben
5. rész

Sorozatunk következő részében a
Földváriak zenéje – Őseink muzsikája című népzenei cd lemezbemutatójának létrejöttében közreműködő
alkotók mesélnek a produkció születésének körülményeiről, a bemutatót megelőző illetve az azt követő
napon. Széles Dániel, Appelshoffer
János és Mészáros János beszélt televíziónk munkatársával.
» BAKSAY ERIKA
– Sokféle szerep volt már az
életedben, ez a mostani miben
különbözik a többitől?
– Az Ördögszekér tavalyi lakodalmas produkciójában vőfély
voltam – kezdte Széles Dani –
most komplexebb a szerepem, leszek szüreti bálos, kisbíró, táncos,
vőfély, felvezető és egyszerű statiszta résztvevő. Csak énekes,
szöveges szerepem van, ezúttal
nem zenélek.
– Hogy állt össze a műsorterv?
Amikor elkészült a cd terve, úgy
gondoltuk, annak a struktúrájára
tudnánk illeszteni a bemutató forgatókönyvét. Appelshoffer Jánossal beszélgettünk, ötleteltünk sokat, mire a hanganyag fonalát követve kialakult a koncert terve is.
– Legfőbb partneretek ebben a
projektben az Ördögszekér.
– Így van. Úgy gondolom, az
Ördögszekér szinte természetes
partnerünk. Vagyis, hogy nem
volt kérdés, hogy ők lesznek az
előadás táncos szíve. Rajtuk kívül
szöveges szereplő Őze Áron és
Pataki Dezső, színpadon lesz a
zenészek, énekesek mellett Halmos Attila, a Tükrös együttes
prímása.
– Mit tekintesz az előadás üzenetének?
– Egy letűnőben levő kor lenyomatát szeretnénk átadni a közönségnek. Játszani fogunk az érzésekkel, hol vidámabb, hol szomorú pillanatok váltakoznak. Én nagyon szeretem azt, ami létrejött,
nincsenek is félelmeim, legfeljebb
az időjárástól tartok. És az is világos, mekkora érdeklődés kíséri az
előadást, vagyis könnyen lehet,
hogy lesz még belőle…
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Appelshoﬀer János

Mészáros János

– Appelshoffer János mind
szakmai, mind szervezési szempontból egyik alapja a lemezbemutató produkciónak. Milyen
munka volt ez az eddigiekhez képest?
– Tény, hogy ilyet mi még nem
csináltunk az Ördögszekérrel. A
Széles Daniék kitalálták, hogy
feldolgozzák egy cd formájában a
Dunaföldváron és környékén talált népzenét, a régi cigány muzsikusok által használt dallamokat, és úgy gondolták, hogy olyan
szép anyag jött össze, amiből csinálni kéne egy komoly lemezbemutató koncertet. Ekkor kerestek
meg minket, hogy mi hogyan
hoznánk össze egy ilyet. Nekem
azért ebben van már tapasztalatom, több cd kiadásában közreműködtem, így felvázoltam néhány lehetőséget, és közös gondolkodással kiválasztottuk azt a
verziót, ami látható lesz. Alapvetően a zene van a középpontban,
ez nem egy táncelőadás, de hozzátettük az Ördögszekeret, mert
kihagyhatatlan. A lemez anyagán
levő anyag megkívánja, talán kicsit színház közelibbé tettük a
dolgot vele. Lesz benne táncos
jelenet, kisebb kamara jellegű
részlet, lesz felolvasás, vetítés,
egy komplett előadást hozunk létre, ami színházivá varázsolja az
estét. Tény, hogy ilyet az együttesünk még nem csinált, mert az
előadásainkon mi vagyunk a
főszereplők. Most az a feladatunk, hogy a három számunkat jól
megcsináljuk, lesz jelenetünk,
ahol nem is táncolunk, csak élőképet adunk a zene alá, vagy
megsegítjük a prózai szereplőt,
hogy teljesebbé varázsoljuk azt a
jelenetet.

Ettől függetlenül a produkció
teljesen illeszkedik az Ördögszekér világába, nem is szétválasztható a zenei anyagtól, a zenék
ugyanazok, a lakodalom, az ugrósok, a csárdások megjelennek az
előadásban, annyi, hogy nekünk
kicsit kevesebb a szerepünk.
– Mi volt Mészáros János szerepe ebben a vállalkozásban?
– Az én szerepem inkább a
stúdióban lévő hanganyag technikai megvalósítása, illetve a
zenei anyag cd-re kerülése volt.
Azt gondolom, a zenei rendezés
70%-ban pszichológia, lelki
ápolás és emberi feladatok,
15%-ban technikai munka, a
többi meg változó, aszerint, milyen a résztvevők lelki állapota,
az adott nap hangulata. Egyébként a stúdió nem a legideálisabb hely a zenész számára, de a
hangfelvételt nem lehet másképp megoldani.
– Különbözött ez a mostani
más munkáidtól?
– Abból a szempontból igen,
hogy ez a cd egyedülálló, még
népzenei berkeken belül is, mert
egy település, vidék olyan népzenei világát mutatja be, ami nagyon jóízű és szerethető. 40–50
éve nem lett volna nagy jelentőségű ez a cd, de a mai viszonyok
közt igen.
– Hogyan sikerült összefésülni
a zenei és a technikai követelményeket?
– A technikai részében nagy
segítség volt maga a stúdió háttér, nekem meg azért kellett ott
ülnöm, hogy halljam, stimmel-e
minden, hogy a hibákat, intonációs problémákat kiszűrjem. Valamikor ez könnyen megy, ilyenkor nincs dolgom, van, amikor

újra és újra leállva kell ismételni,
amíg el nem érjük a kívánt színvonalat.
A koncerten már nem volt dolgom, nézőként élveztem végig az
előadást, együtt énekeltem velük,
talán én ismertem először egyben
ezt a szenei anyagot, kicsit a magaménak is tekintettem.
Természetesen technikailag a
stúdiófelvétel a jobb minőség,
ahol minden eszköz azt a célt
szolgálja, hogy a lehető legjobbat
hozza ki az énekesekből és zenészekből, akár többszöri nekifutásra, így tökéletes hangminőséget
tudunk előállítani. Ehhez képest
az előadás nem olyan tökéletes,
de hangulatban, érzésben olyat ad
a zenéhez, ami a stúdióban nincs
meg. Vannak pillanatok az előadás közben, amikor azt érzi az
ember, hogy pont ezt a pillanatot
kellett volna felvenni, van, hogy
egy pillanat jobb úgy, ahogy éppen akkor történik, de a munkának az a része már lezárult, majd
egy következő munkában jelenhetnek meg ezek a gondolatok,
ahogy szerintem lesz is következő.
– A koncert, a cd nem csak zenei minőséget, hanem valamilyen közösséget is kifejez. Átjött
ez a koncerten?
– Nagyon is. Amikor én tizenvalahány éve elkezdtem Földvárra
járni az Ördögszekér miatt, akkor
az első benyomásom az volt, hogy
milyen jó hely ez, milyen jó kis
közösség, szerethetőek, ahogy a
földvári emberek is. Ezt éreztem a
stúdiómunka közben és utána is,
apró figyelmességek, terülj–terülj
asztalkám, finom ételek és italok,
barátságos vendéglátás, a közösségi lét számtalan jele.
Az az összefogás, ami ebben a
produktumban megnyilvánult,
példa értékű lehet nem csak a környező, hanem távoli településeken is. Azt mutatja, egy közösség
mikre képes, ha az értékeit, zenei
hagyományait, tánckultúráját fel
akarja kutatni, és azt megmutathatja a közösségnek. «
A projektet támogatta:
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A szeretett Fiú
» SIMON ISTVÁN
Mindannyian fiak és leányok
vagyunk, hiszen a szüleinkhez tartozunk. Ez a kötelék az egyik legszentebb kötés ezen a világon.
Amikor „elmennek” az édesanyák
és az édesapák, elengedjük a kezüket, majd lélekben újra megfogjuk, mert mindhalálig szükségünk
van rájuk. A kötődés, a szeretet
köteléke a szülőkön, nagyszülőkön keresztül a hazához, a szülőföldhöz is köt bennünket. Így kötődöm én is Erdélyországhoz és a
Székelyföldhöz. Ott vagyok otthon, s újra meg újra átélem a fiúságot, az anyaföld szépségét és
szeretetét. Nem csak úgy, hogy én
szeretem, hanem úgy, hogy engem
is szeret ez a táj és a benne élők.
„Szeretném, ha szeretnének és
lennék valakié” – fogalmazza meg
Ady örök vágyunkat: szeretettnek
lenni s valakihez tartozni. D. Bonhoeffer említi valahol, hogy igazából nem az a fontos, hogy kik vagyunk, hanem hogy kihez tartozunk. Hálát adhatunk tehát a sze2020. február

retteinkért, akikhez tartozhatunk,
meg azért, hogy Krisztusban mi is
Isten szeretett fiai és leányai vagyunk, akikben ő gyönyörködik.
Igen, bárhogy is van, mi Isten szeretett gyermekei vagyunk, Hozzá
és egymáshoz tartozunk. Ha megfeledkezünk erről, elviselhetetlenné válhat számunkra az élet, mert
hirtelen a semmiben találjuk magunkat. „A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog, köréje
gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a
csillagok.” (József Attila) Aki
nem tud igazán kötődni se Istenhez, se emberekhez, az könnyen
érezheti magát úgy, mint a költő.
Kérdés tehát, hogyan kötődhetünk, hogyan lehetünk Isten szeretett fiai és leányai? Talán úgy,
hogy megkeresztelkedünk és mindent megteszünk azért, hogy jónak lásson minket, szeressen és
gyönyörködjön bennünk az Isten?
Jézus is megkeresztelkedett, bemerítkezett, de nem ettől lett ő a
szeretett Fiú. Azért merítkezett be,
hogy szolidaritást vállaljon velünk, s megmutassa, hogy egy közülünk. A bemerítkezés valójában
egy tisztulási rítus volt, mely az

ember vétkeire, azok megbánására, és Isten bocsánatára emlékeztetett. Hiába a „jóság síró vágya”,
mi csak emberek vagyunk, az
utunkon gyakran botladozunk.
„Meleg karokban melegedni, Falni suttogó, drága szókat, Jutalmazókat, csókolókat: Milyen jó volna jónak lenni.” Jó volna jónak
lenni – de nem tudunk mindig jók
lenni. Jézus ezt mondja: „Miért
mondasz engem jónak? Csak egy
jó van, az Isten.” Ő megkeresztelkedett, mert egy akart lenni velünk, de nem ettől lett szeretett
Fiú, hanem a Lélektől, aki kezdettől fogva betöltötte az Isten szeretetével. Miután megkeresztelkedik, „Isten lelke galamb formájában aláereszkedik és reászáll. És
hang hallatszik a mennyből: Ez az
én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.” (A régi fordítás szerint: „Ez az én szerelmetes fiam,
akiben gyönyörködöm.”) A Lélek
a szeretet lelke, amely kezdettől
fogva át- meg átjárta Jézust, úgymond szárnyakat adott neki. A Léleknek ugyanis szárnyai vannak, s
akit eltölt, betölt, az ugyancsak
szárnyakat kap. A teremtés hajna-

lán Isten lelke lebegett, „szárnyalt
a vizek felett”. Luther így fordítja:
„A Lélek szárnyalt, repdesett a vizek felett.” A Lélek a teremtés, a
kreativitás lelke. Akit betölt, az
szárnyakat kap és Isten szeretett
fia vagy leánya lesz, s nem retten
meg többé az élet mélységeitől és
magasságaitól sem. „Aki Krisztusban van, új teremtés az.” Nem
a semmi ágán ül szíve, de az Isten
tenyerén lüktet. Jézus, a szeretett
Fiú engedelmes volt mindhalálig,
de nem azért, hogy szeressék, hanem azért, mert szerették. Akit a
Lélek átjár, megkeresztel, az
szárnyra kel, mint a madár. Az albatroszról mondják, hogy csak
szárnyalni, repülni tud, a földön
csak csetlik–botlik a nagy szárnyai miatt. (Verlaine) Ha a szárnyainkról lemondunk, ha elfeledjük, hogy Isten szeretett fiai és leányai vagyunk, akkor mi is csak
botladozni fogunk. A szárnyalás
nagy ellensége a nehézkedés, a
gravitáció. Annyi minden lehúz
minket, annyi nehézség terheli a
lelkünket, hogy szinte lehetetlennek tűnik a szárnyalás. Ha „gúzsba kötve is lehet táncolni”, ►
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Dunaföldvári
► akkor a nehézkedés ellenére

is lehet szárnyalni. Meghatódva
tapasztalom Székelyföldön, hogy
a nehézségek ellenére is, ellenszélben is hogy szárnyal ez a nép.
Egy percig sem adja föl, tanul,

küzd, munkálkodik, örvendezik és
kesereg, s reménytelenül is reménykedik a jövőben. Honnan
merítik az erőt? Onnan, hogy magukat Trianon ellenére is Isten
szeretett fiainak és leányainak ér-

Második helyen zárta az őszt női
kézilabda csapatunk
» SZABADOS SÁMUEL
Tolna mögött a második helyen
végzett a Holler UNFC női kézilabda csapata a megyei bajnokságban. Gergely Bence edző elégedett a lányok őszi teljesítményével. Szerinte a maximumot
hozták ki magukból. A tolnaiak
valóban a mezőny fölé emelkedtek, tőlük kaptunk ki, de a többiek
ellen magabiztosan győztünk. Érdekes volt tapasztalni, hogy mérkőzésről mérkőzésre javult a gárda teljesítménye. Négy pont a
hátrányunk, mely matematikailag
behozható, ehhez viszont tavaszra
meg kell erősödnie a csapatnak
akár taktikai, technikai és fizikai
téren is. Erre a téli felkészülési
időben lehetőség van. Kívülről
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jövő erősítésre nem igen lehet
számítani. Januártól hathetes felkészítés zajlik. Kezdetben erőnléti gyakorlatokkal, majd technikai
feladatokkal töltik az időt, végül
az előkészületi mérkőzések következnek. Február végén kezdődik a tavaszi forduló.
A keret vegyes korösszetételű,
több benne az ifjúsági korú játékos. A lányok lelkesek, szeretnék
megnyerni a bajnokságot, ez pedig
a továbblépést, az NB II-ben való
szereplést jelentené. Ennek a feltételei jelenleg nem biztosítottak.
Bővíteni kellene a keretet, akár
külső játékosokkal is. Több edzésmunkával, nagyobb időlekötéssel
terhelve néhányan ezt már nem
vállalnák. Külön ifjúsági gárdát

zik, akikben Ő gyönyörködik, s
akiket egy pillanatra sem hagy el.
Számukra ennek bizonysága az
itthoni magyarság testvéri támogatása és szeretete. Ha Krisztust
követjük, átélhetjük, hogy Isten

szeretett fiai és leányai vagyunk,
szárnyakat kaphatunk és adhatunk. Nem azért, hogy messze
szálljunk, de azért, hogy helytálljunk, hogy a mélységből újra meg
újra a magasba szálljunk. «

kellene kiállítani, itt is bővíteni
kellene a létszámot. Nőnek a kiadások, például nagyobbak az utazási távolságok. Amennyiben csoda történik, s bajnok lesz a gárda,
az egyesület igyekszik megteremteni mindezeket a feltételeket.
A Holler UNFC keretei közt
lépcsőzetes az utánpótlás-nevelés. A legfiatalabb korosztállyal
Dósáné Vígh Katalin testnevelő
tanár foglalkozik. A 6–10 éves
korosztályt nevezik a szivacslabdásoknak. Kisebb és könnyebb
szivacslabdával játszanak. Kisebb a pálya mérete és a kapu is.
Az edzések nagy része játék, de
van erőnlétépítés és technikai
gyakorlás is. Elsődleges cél a
sport, a mozgás megszerettetése
a gyerekekkel, ugyanakkor megismerik a játék szabályait és az
alapvető technikai elemeket. A jó
közösségi és csapatszellem pedig

sikerélményt jelenthet a fiataloknak.
A suli kézilabda fesztivál keretei
közt évente néhány alkalommal
többcsapatos tornákon szerepelnek
a fiatalok. Idegen gárdákkal játszszanak. Itt nincs pontszerzés, eredmény, de azért számolják, ki menynyi gólt dobott, kapott. Nagy élményt jelent számukra, hogy ismeretlen az ellenfél. Ez izgalmat, kihívást és bizonyítási vágyat jelent.
Akiknek vannak további ambícióik, s tehetségesek, tíz éves koruk
után a serdülő korosztályban folytatatják sport pályafutásukat. Vannak vidéki fiatalok is, amennyiben
számuk nő, a klub kisbuszokkal
oldja meg az utaztatásukat. Csatlakozni bármikor lehet a kerethez,
mely jelenleg 30 fős. Edzéseiket
kedden és csütörtökön délután tartják a Kossuth utcai általános iskola
tornatermében. «
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