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Az év szociális munkása:

Kuti Valéria
Szabados Sámuel
Ezzel a mottóval indult az az
akció, melyet Ircsi szervezett november 27-én a belvárosban és a
Duna-parton. 1400 kis angyalka
került a fákra a város különböző
pontjain. A barátokból, ismerősökből álló csapat már tavasszal
kezdte gyűjteni az alapanyagokat. Régi függönyök, terítők alakultak át angyalkákká, érkeztek
még a messzi Nyíregyházáról,
Pécsről is. A díszítéshez sok segítséget kaptak, például emelőszerkezetes autót. A délelőtt
során többen hoztak a díszítőknek szendvicseket, teát, süteményt. A járványügyi szabályokat betartva maszkban
és 3–4 fős csoportokban járták végig a helyszíneket s díszítették a fákat. A legtöbb
dísz a városháza előtti fenyőfára került. Horváth Zsolt polgármester örömét fejezte ki,
hogy az ünnepekre angyalkák
lepik el a város fáit. Az idén elmaradnak az ünnepi rendezvények, adventi hétvégék, koncertek. Ám az ünnep hangulata
már most érezhető a városban, a pénteki délelőttön
szorgoskodó
aktivisták
nyüzsgése, jókedve átragadt
a járókelőkre is. A polgármester egy bajuszos angyalkát kapott a városvezetés segítségéért, de, ha
vesszük a fáradságot, és
közelről megnézzük, minden angyalkának egyedi
arca van. Még nincs itt a
karácsony, de Ircsi és csapata már a tavaszra gondol,
mikor is terveik szerint ismét feldíszítik a főtéren álló
tojásfát, ahogy illik. «

Nem hinném, hogy van Dunaföldváron, aki ne ismerné őt. Talán nem
túlzás a város ikonikus alakjának
nevezni, minden rendezvényen, eseményen ott van a csapatával, holott
egyébként pont nem az a típus, aki
előtérbe tolja magát. A végletekig
szerénykedik, amikor interjúra hívom, nem érdekes a személye,
ugyan, mit írnánk róla, miért pont ő,
mikor ez csapatmunka. Ismerem, ez
nem műbalhé, tényleg nem nagyon
érdekli a publicitás. Egyszerű ember
piros köpenyben, aki segít, ha megszorulsz. Csak úgy. Ő Kuti Vali.
Baksay Erika

►

– Tényleg furán érzem magam
ettől az egésztől, mert a mi munkánkat nem lehet úgy nézni, hogy
eltekintesz a csapattól. Mindenki,
aki a vöröskereszt dunaföldvári
csoportjában dolgozik, pont akkora joggal kaphatna elismerést,
mint én. Nem tudom, megfigyelted-e már, hogy soha nem vagyok
ott semmilyen városi rendezvény
utáni fogadáson. Ha mindenkit
meghívnak, szívesen elmegyünk.
Csak én, egyedül, nem.
– Azért mégiscsak van különbség a te munkád és egy olyan aktivista között, aki rövid ideig tevékenykedett a csoportban, azzal
együtt, hogy minden tiszteletem
azé, aki csak egyszer is segít másokon. Te mindezt 1984-től teszed, javarészt a csoport veze- ►
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► tőjeként. Ez 36 év. Ennyi idő

alatt sokan megfordultak a kezed
alatt, de te állandó voltál. Vajon
mi van benned, ami miatt a segítés meghatározza az életedet?
– Azt gondolom, az ilyesmi a
családból, otthoni mintákból jön.
Az én családom teljesen normális, átlagos család volt, a törést
számomra édesapám korai halála,
8 éves voltam akkor. A nagyapám
maradt nekem, aki nagyon ügyes
ember volt, és tagja az első városi
tanácsnak, feltehetően tőle jött a
közélet iránti érdeklődés. Bevont
a munkájába, különböző meghívók, ajándékcsomagok kihordását
bízta rám, rajta keresztül megismertem számos dunaföldvári vezetőt, köztiszteletben álló személyt.
Különösebben nem voltam jó
tanuló, csak Dunaújvárosban táltosodtam meg, a 316. Makarenko
Szakközép és Szakmunkásképző
tanulójaként. Papírgyártó és feldolgozó szakmát tanultam. A mai
napig álmomban is el tudnám indítani a gépegységet. Mármint az
akkorit. 1977–79-ig én tanítottam
be a szír szakmunkásokat és mérnököket az akkori államok közötti segítségnyújtási szerződés keretein belül.
Már 74-ben, az iskolában a vöröskereszt tagja voltam, akkoriban igen népszerű volt a szervezet
az iskolákban és munkahelyeken.
A papírgyárban is erős volt ez a
vonal, ott szakszervezeti bizalmi
voltam és vöröskeresztes titkár.
Mindig is érdekelt az egészségügy, a bajba jutottakkal kapcsolatban pedig már gyerekként is
erős együttérzést éreztem, majd
fokozódó segítő szándékot. Nagyon nyugtalanító számomra, ha
látom valaki baját, nehezen tudok
elmenni olyan mellett, aki segítségre szorul, teljesen mindegy,
hogy miért.
És az is megtörtént, amitől
minden anya fél: 1979-ben megszületett Laci fiam, koraszülöttként. Súlyos állapotban volt, többek között vért kellett kapnia.
Akkor megfogadtam az égieknek,
hogy ezt meg fogom hálálni, segíteni fogok, ahol csak tudok.
81-ben az óvodába kerültem,
ahol 41 évig, a nyugdíjazásomig
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dajkaként dolgoztam. Itt is rögtön
megtalált a közélet, a pedagógus
alapszervezet vezetője voltam,
aztán 1985-től a dunaföldvári vöröskereszt alapszervezeti titkára
lettem.
– Mik a vöröskeresztes munka
legfőbb területei?
– A vöröskereszt egy humanitárius szervezet, melynek legfőbb
célja az egészségügyi viszonyok
javítása, az egészségkultúra terjesztése. Ennek érdekében végzünk felvilágosító előadásokat,
elsősegélynyújtó oktatásokat,
szervezzük a különböző szűrővizsgálatokat, oltásokat. Részt veszünk az elemi csapások elhárításában, a csapások elszenvedőinek
megsegítésében. Kiemelt feladatunk a véradás megszervezése és
a véradók toborzása. A Nemzetközi Vöröskereszt képez önkénteseket és ápolónőket, jelen van a
világ legszegényebb pontjain és a
háborús övezetekben.
– Régebben magam is véradó
voltam, komoly tömegek vettek
részt a véradásokon. Vajon ma
hogy áll a helyzet?
– A 80-as években 400 fölött
volt a rendszeres véradók száma
Dunaföldváron. Minden lehető
módon népszerűsítettük, az oktatási-nevelési intézményekben,
gyermekszervezetekben. De megszűnt az úttörő, a KISZ, hirtelen
nem voltak ifjúsági szervezetek,
közösségek, szétzilálódott a komoly véradó tábor. Fiatalok nem
nagyon jönnek, ma egy jobban
sikerült véradó napon nagyjából
100 fő jelenik meg. Pedig igyekszünk minden módon kívánatosabbá tenni a véradást, programot
szervezünk rá, újraélesztési bemutatót, egészséges életmód felvilágosítást, sőt, hőspróbát is. Kéne egy nagy országos kampány,

mert szerintem kevés figyelem
irányul erre a területre.
– Felvilágosító munka, aktivisták keresése?
– Rendszeresen tartunk bemutatókat, előadásokat az egészség
témában, legyen szó az elsősegélynyújtásról vagy egészséges
életmódról. Nincs olyan városi
rendezvény, ahol ne lennénk jelen, hol ezzel, hol azzal. Vérnyomást, vércukrot mérünk, zöldség-gyümölcs napot tartunk, de
sokszor csak van a rendezvényen
egy sátrunk, főzünk valamit, ott
vagyunk, mindenki láthatja, hogy
közénk tartozni jó, remek a csapat. Mindig vannak újak, fiatalok
is, de persze, ha tovább tanulnak,
elkerülnek a városból akkor lazul
a kapcsolat. De szerencsére mindig van, akinek a segítségére számítani lehet.
– Nem esett még szó a karitatív
munkáról…
– A karitatív munka kisebb
mértékben van jelen a szervezet
működésében, és erről is tudni
kell, hogy a vöröskereszt által
adott dolgok, ruhák, bútorok, tárgyak, ritkán élelmiszer csomagok
adományokból kerülnek ki, a
szervezetnek nincsenek saját bevételei.
– Akkor miből gazdálkodik
például a dunaföldvári csoport?
– Az önkormányzat pénzbeli
támogatásából és tárgyi lakossági
adományokból, felajánlásokból.
Évi négy véradást szervezünk,
ilyenkor üdítőt, szendvicset, kis
ajándékot adunk a véradóknak.
Központi adomány ritkán érkezik, élelmiszer is csak elvétve.
De, ha valakinek szüksége van
egy mosógépre, hűtőszekrényre,
bútorra, nagykabátra, cipőre, akkor szerzünk. Nyilvántartjuk a rászoruló családokat, de figyelünk

az újakra is, az óvodák, iskolák, a
családsegítők mindig szolgálnak
új információkkal, biztosak szeretnénk lenni abban, hogy mindenkit elérünk, akinek szüksége
lehet ránk.
Személyes kedvenceim a táborok. A gyerekek nagyon közel állnak a szívemhez, az esendő, kiszolgáltatott, szegény gyerekek
meg különösen. Évtizedek óta
szervezünk vöröskeresztes tábort,
ahová azokat a gyerekeket várjuk,
akiknek egyébként nem jutna
nyaralás. Nagyon kedves és szép
alkalmak ezek, gazdag programmal, úri ellátással várjuk a kicsiket.
Ebben a műfajban mégis egy
olyan emlékezetes tábort említenék meg, ahová az akkor még tartó boszniai háború árva, menekült, vagy csak egyszerűen szenvedő gyerekeit láttuk vendégül.
Azon a nyáron huszonvalahány,
aprótól a tizenévesig korú gyereket táboroztattunk néhány felhőtlen napig. Nem hittem volna, de a
nyelvi nehézségek ellenére működött a kommunikáció, gesztusokkal, simogatással, mosollyal. A
kisgyerek így is el tudta magyarázni, hogy van itt egy bácsi, aki
nagyon hasonlít a nagypapájára,
akit a szeme láttára lőttek le mellette az utcán. Nagyon szép napok
voltak ezek, és még sok–sok táborról elmondhatom ezt. Nyaraltattuk Böjte Csaba gyerekeit, sérült vagy fogyatékos gyerekeket,
meg persze az ittenieket, sajátjainkat.
Ezek a legszebb emlékeim,
meg úgy a gyerekek általában.
Van egy szekrényem, ahol a tőlük
kapott kis tárgyakat, ajándékokat
őrzöm. Semmit nem dobok ki,
mindegyik emlékeztet valakire
vagy valamire. «
2020. december
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Dunaföldvár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. évben az

„Év Szociális Munkása” díjat
adományozott Kuti Valériának
Kuti Valéria a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
Dunaföldvári csoportjának tagja.
Tevékenységét szívvel, lélekkel
végzi 1984-től napjainkig. A város szociális életnek egyik fő
mozgatórugója. Szívén viseli a
nehéz sorsú családok életét, ott
segít, ahol tud. Együtt dolgozik a
Magyar Vöröskereszt Egyesülettel, valamint Dunaföldvár Város
Önkormányzat fenntartásában
működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal. Folyamatosan és
éves szinten ellátott feladatai a
következők:

• Véradások szervezése, lebonyolítása
• Rendkívüli véradások, sürgősségi véradások szervezése, lebonyolítása
• Szociálisan hátrányos helyzetű
családok segítése – lakossági
adományok gyűjtéséből (beérkezett ruhanemű, bútor, háztartási eszközök, egyéb)
• Napi kapcsolattartás a szociális
és oktatási intézmények vezetőivel
• A szociális háló bővítése intézményi és lakossági bejelentések figyelembevételével

Üléstermi
tudósítások

lalkoztatását, majd a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
javadalmazási szabályzatát fogadták el.
A következő napirendekben a
képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött közköltségen történő
temetés végzésére, majd képviselői tiszteletdíj felajánlásáról. Módosította a Tankerületi Központtal
kötött vagyonkezelési szerződését, majd a Dunaföldvár közlekedési koncepció terv készítéséről
határozott. Ennek érdekében
megbízta a Szalamandra Mérnöki
Szolgáltató Bt-t a koncepció terv
elkészíttetésével, illetve biztosított a tervezéshez szükséges bruttó 3.450.000 Ft-ot a 2021. évi
költségvetés általános tartalék kerete terhére. Ezután a Holler
UNFC adósságával kapcsolatos
intézkedéseket hozott, mely szerint a Holler UNFC-nek a 7,2 millió Ft-os, önkormányzat felé
fennálló visszafizetési kötelezettségéből a képviselő-testület 4,2
millió Ft visszafizetésétől eltekint
(így ezen összeg vissza nem térítendő támogatássá minősül át).
Mindezt az alábbi feltételek betartása mellett: a Holler UNFC
2020. december 31. napjáig igazolja, hogy az egyesület ellenőrző
szervében (Felügyelő Bizottság)
megteremti Kiss Lajos Csaba
képviselő önkormányzati képvi-

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 27-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 28 nyilvános
és 3 zárt ülésen tárgyalandó téma
szerepelt.
Baksay Erika
Az első napirendben a képviselők beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd a dologi kiadások átcsoportosításáról döntöttek.
A képviselő-testület megvizsgálta
az adónemeket és a mezőőri járulékot, és úgy döntött, azon nem
változtat.
Ezután a képviselő-testület elfogadta a „Dunaföldvár Város
Helyi Esélyegyenlőségi Program
2018–2023.” című dokumentumot, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a korábbi dokumentumot változatlan formában
helybenhagyta.
A képviselők ezután engedélyezték a Dunaföldvár Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ részére
2021.01.01-től a szociális étkeztetés feladat ellátására 1 fő szociális asszisztens határozott idejű, 1
éves közalkalmazotti létszám fog2020. december

• A hátrányos és halmozottan
hátrányos, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek
helyzetének fokozott figyelemmel kísérése – rendkívüli
élethelyzetben kiemelt segítségnyújtás
• Krízishelyzet, illetve szükség
esetén ügyelet az Alapszolgáltatási Központban – meleg takarók, ruhák készenlétben tartása
• Szociális étkeztetés megszervezése – karácsonykor – hideg–
meleg étel és gyümölcs osztása
• Az intézményekhez beérkezett
élelmiszercsomagok, segélycsomagok kiosztása – (2019.
évben 70 család részére osztottak csomagot)
• A hátrányos helyzetben lévő
gyermekek számára Mikulás
ünnepség szervezése

• Vöröskeresztes Világnap ünnepélyes megtartása
• Szociálisan rászorult és véradók
gyermekeinek táboroztatása
• Május 1-jén, augusztus 20-án
és más városi rendezvények alkalmával is lakossági szűrővizsgálatok végzése – vércukormérés, vérnyomásmérés stb.
• Minden év februárjában jótékonysági bál az alapszervezet
szervezésében.
Szociális érzéke, segítőkészsége
kiemelkedő. Évek óta tartó lelkiismeretes munkáját a mai napig fáradhatatlanul végzi. Dunaföldvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár város
lakosai számára végzett munkájának elismeréseképp 2020. évben
az „Év szociális munkása” kitüntetésben részesítette. «

seletét, a támogatási összeget kizárólag a kézilabda szakosztálya
működtetésére fordítja, illetve a
vissza nem térítendő támogatás
felhasználásáról 2021. január 31ig elszámol.
Ezután döntés született a „Napelemes rendszer telepítése a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda telephelyein” elnevezésű építési
munkák kivitelezése tárgyú ajánlattételi eljárásban. A testület a
legalacsonyabb összegű érvényes
ajánlatot fogadta el, nettó
11.811.024 Ft (bruttó 15.000.000
Ft) értékben. A beruházás megvalósításához a fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadásaiból biztosítja 7 839 710 Ft összegben
fejlesztési támogatásból és 7 839
710 Ft összegben önkormányzati
saját forrás fedezetével.

A következő napirendekben
döntés született közbeszerzési eljárás eredményéről a Paks, Madocsa, Dunaföldvár turisztikai
fejlesztés tárgyban, illetve pályázat benyújtásáról a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére a dunaföldvári vásártér
fejlesztése érdekében. Egy másik
pályázatról is döntöttek a képviselők, méghozzá az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben
megvalósítandó I. ütemében,
5.000.000 Ft támogatási értékben.
A következő napirendekben a
képviselő-testület döntött a Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti
ingatlannal kapcsolatos kiviteli
tervek elkészítésére vonatko- ►
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► zó árajánlatok bekéréséről, illetve a Hősök terén ideiglenes
korcsolyapálya bérléséről. A képviselő-testület megbízást adott a
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2–14.
szám között közvilágítási hálózat
földkábelesre való átépítésére
bruttó 9.245.600 Ft értékben,
mely összeget a város 2020. évi
költségvetésének általános tarta-

lékkerete és a 2020. évi költségvetés 15. melléklet 3.15. pontja
biztosítja. Döntés született földutak ügyében, ingatlanvásárlási kérelemmel kapcsolatban, illetve a
Dunaföldvár, Vak Bottyán téri piac parkolóhelyek bővítése ügyében.
A képviselő-testület támogatta
a Dunaföldvár, Felső Homokerdő

utca ivóvíz gerincvezeték kiépítését, majd engedélyeket adott a
Dunaföldvár, Előszállási utcai
sportpályán tervezett beruházásokhoz a Dunaföldvári Football
Club által tervezett mobil lelátó
gyártása, leszállítása és telepítése
tárgyában. Ugyanitt tulajdonosi
hozzájárulását adta a HOLLER
UNFC által tervezett nagyméretű

élőfüves labdarúgó pálya versenyszintű világításának kiépítésére. Végül ingatlanvásárlási kérelmet tárgyalt, majd a zárt ülésen
döntött az „Év szociális munkása” díj adományozásáról, illetve
Mendi Milán Márió hangszervásárlás/eladás iránti kérelméről,
majd közutak terveivel kapcsolatosan. «

lopni, szemetet lerakni, rombolni,
az joggal félhet ezután, mi ugyanis szavatolni akarjuk az állampolgárok és azok vagyonának biztonságát.
– Kinek a tulajdonában lesz ez
a rendszer?
– A polgárőrségé a tulajdonjog,
ő üzemeltetésre átadta az önkormányzatnak, mi pedig az 5 kamerát odaadtuk működtetésre az 5
mezőőrnek, akik üzemeltetik a
szerkezeteket a saját területükön.
Mi biztosítjuk a működéshez
szükséges kiadásokat. Remélhetőleg mindenki megelégedésére.
– Mit gondol, mennyiben fogják segíteni ezek az eszközök a
mezőőrség munkáját?
– A cél elsősorban az illegális
szemétlerakók elleni eredményes
küzdelem. – mondja Vicsik József. – Azt reméljük, ezekkel a

kamerákkal többet láthatunk a határban, mint eddig. Ők éjjel–nappal tudnak figyelni, ahogy mi,
emberek erre nem vagyunk képesek. Azt gondolom, a vadkamerák
hatékonyabbá tehetik a munkánkat.
– Nyilván titok, hol rejtőznek
majd. De azt lehet tudni, milyen
szempont alapján választják ki a
helyüket?
– Dunaföldvárra 5 út jön be,
összekötő város vagyunk, a fő
utak környékén, ahol sokan közlekednek jellemzően több az illegálisan lerakott szemét. A helyszínek valószínűleg azokra a pontokra kerülnek, ahol legnagyobb a
probléma, nagyrészt a bekötő
utak bejárata közelében. És a kamerák nem fognak látszani. Félhet mindenki, aki görbe úton
jár… «

Vadkamerákkal növelik a
biztonságot Dunaföldvár határában
A Dunaföldvári Polgárőrség vadkamerák felszerelésével kívánja segíteni a csőszök, mezőőrök, így végső
soron az önkormányzat munkáját. A
felajánlásról Széles János, a szervezet tiszteletbeli elnöke számolt be
televíziónknak. Az önkormányzat
részéről Horváth Zsolt polgármester
és Vicsik József, a mezőőrök vezetője értékelte az adományt.
Baksay Erika
– Azt gondoltuk, hogy rengeteg
pénzt kapunk az önkormányzattól
működési támogatásként – mondja Széles János. – A Covidra való
tekintettel, bizonyos bevételek
csökkenésével esetleg kieshetnek
olyan területek az önkormányzat
látóköréből, amelyek fontosak a
gazdálkodók, tulajdonosok számára, erdők, mezők, szántóföldek, szőlők környéke. A polgárőrségnek van motorja, terepjárója,
drónja, de nem tudunk mindenhol
ott lenni. A város mindent megtett
azért, hogy egy hatékony, jól működő polgárőrsége legyen, ezt
szeretnénk most még tovább erősíteni. Dunaföldvárnak van 5 mezőőre, van kb. 10 ezer hektáros
területe, 2 ezer hektár fejenként,
amit képtelenség minden nap bejárni. Ezért gondoltuk, hogy erre
a helyzetre megoldás lehet a vadkamera.
– Mennyibe került ez a berendezés, és mekkora területet fed
le?
– Nagyjából ¾ millió forintba
került, és annyira érzékeny,
hogy a madárról fényképet készít, ami elrepül előtte. Vagyis,
aki rosszban sántikál, félhet tőle, mert remek fotókat készíthet
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róla tudtán kívül, hiszen nem
lehet tudni, hol rejtőzik ilyen.
Én sem akarom tudni, hol van,
tegye ki a mezőőr, ahová ő helyesnek tartja, ő tudja, melyek
azok a területek, ahol hatékonyan segítheti a munkáját.
Ezzel párhuzamosan az illegális szemétlerakást is visszaszoríthatjuk a vadkamerák segítségével, ami nem csak a mi problémánk, hanem általános jelenség.
Jelenleg van is egy állami koncepció a helyzet javítására, az állam is, mi is üldözni fogjuk az illegális szemetelőket.
– Köszönettel elfogadtuk a felajánlást, hiszen a közbiztonság az
önkormányzatok egyik legfontosabb feladata – mondta Horváth
Zsolt polgármester. – Ehhez társszervekre van szükség, amiben
mi, itt Dunaföldváron nagyon
szerencsés helyzetben vagyunk. A
rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrség hármasa remekül együttműködik, jó köztük a kommunikáció, a munkamegosztás, az egymás segítése. Ezt koordinálja az
önkormányzat, a polgárőrség a
megfelelő technikát megszerezte,
az önkormányzati irányítású mezőőrség használja, az ő felderítési
mutatói alapján léphet a rendőrség, vagyis a hármas összezár, ehhez negyedik partner még a civil
támogatás, a civilek, akik látnak,
hallanak. Mindebben segít a vadkamerás rendszer, ami akkor is ott
van, amikor gazda, polgárőr, mezőőr, rendőr nem jár arra. Reménykedünk abban, hogy nem
csúszhat ki senki ebből a szoros
felügyeletből. Aki nem jó szándékkal megy ki a határba, hanem
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Járványhelyzet az intézményekben
Ismét veszélyhelyzeti üzemmódra
álltak át az önkormányzatok, így
egyéb intézkedések mellett a katasztrófavédelmi törvény ide vonatkozó paragrafusa alapján a polgármester a településeken a döntéshozó, így ő számol be rendszeresen a
járványhelyzet dunadföldvári állásáról. Jelen írásunk Horváth Zsolt,
Dunaföldvár polgármesterének november 23-i televíziós beszámolója,
Bálint Erika bölcsődevezető, Úr-Hos�szú Edina óvodavezető, illetve Bognárné Balogh Andrea, a Beszédes
József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti iskola igazgatójának tájékoztatása alapján készült.
Baksay Erika
– Megkezdődtek a tesztelések
az oktatási-nevelési intézményekben, illetve a bentlakásos
szociális intézményekben –
mondta Horváth Zsolt polgármester. – A mi esetünkben ez azt
jelenti, hogy tesztelik a bölcsőde,
óvoda, konyha, általános iskola
és a Napsugár Idősek Otthona
dolgozóit. Ennek a szűrésnek az
a célja, hogy az állam megtudja,
milyen ezeknek az intézményeknek az átfertőződöttsége, ki az
éppen vírushordozó. Őket kiemeljük a rendszerből, ne menjen emberek közé, ne legyenek
kapcsolatai, akik pedig maradnak, azok képesek tovább dolgozni. Minderre kaptunk egy
protokollt a kormányhivataltól,
hogy mikor, melyik intézménynek kell rendelkezésre állnia, és
miként történjenek a mintavételek. Az óvodában már korábban
kiszűrtek egy dolgozót, őt azóta
is kórházban kezelik, mi pedig
azonnal elrendeltük a csoportjának és a hozzá kapcsolódó személyeknek a karanténba helyezését, meghoztunk minden szükséges intézkedést, a gyerekek
szülei pedig táppénzre jogosultak ebben a 10 napban. Rendelkeztem arról, hogy a takarítás,
fertőtlenítés hogyan történjen, és
miként kerüljön vissza az élet a
csoportba. Az a kisgyerek, aki ez
idő tájt bármilyen okból nem járt
óvodába, vagyis biztosan nem
2020. december

fertőződhetett meg, az visszatérve egy pótcsoportba kerül, mert
ő nem volt a kontakt része, a szülőnek dolgoznia kell.
A Napsugár Idősek Otthonában is megkezdődött a szűrés,
akiket kiszűrtek, azokat azonnal
kivettük a rendszerből, sokkal
szigorúbb protokollt vezettünk
be. Leváltottuk a pozitív dolgozókat, átszerveztük a munkarendet, külső segítséget vittünk be,
az ott élők ellátása nem szenved
hiányt. Aki beteg lett, azt kórházba szállították és ellátják. Folyamatosan ellenőrzünk, ha szükséges, saját hatáskörben is tesztelünk. Muszáj szorosan nyomon
követni, mi történik, a rendszer
nem dőlhet össze egyszerre, mert
akkor nem tudjuk fenntartani a
feladatellátást. Egyelőre a művelődési házból egy takarítónő
besegít az idősek otthonába, illetve egy fő a Duna-utcai intézménybe.
A könyvtár online működik,
ott is új, szigorú rendszert vezettünk be. A folyamatos teszteléssel
látni fogjuk, mi történik, ahogy
jönnek–mennek az emberek. Aki
a karanténból visszatér a munkába, az ismét el tudja látni a feladatát, reméljük, mindig lesz, aki
dolgozni tud.
– Minket nem érint az ingyenes parkolási szabály, de mire
kell odafigyelnünk mégis?
– Nálunk nincs ilyen, de arra
azért figyeljünk, hogy vidékre
utazva bármilyen parkolási rend
lehet, az ingyen parkolást egyes
helyeken időkorláthoz kötik, például az első két óra parkolás ingyenes, utána fizetni kell. A
maszkviselésben is lehetnek településenként eltérő szabályok, teljesen mindegy, tudtuk-e vagy
sem, a törvény nem ismerése nem
ment fel a betartása alól. Ez nem
csak biztonsági, anyagi kérdés is,
hiszen csinos bírságok vannak ebben a témában.
– Vajon mekkora leterheltséget
jelent a polgármesternek, az intézményvezetőknek, a testületnek, vagy bármelyik érintett
szakembernek ez az időszak?

– Természetesen most nincs
szombat vagy vasárnap. Vannak
szabályok, eljárások, amelyek gördülnek, folyamatosak. Mindig jön
új rendelkezés, új helyzet, új feladat. Ha a probléma vasárnap jelentkezik, akkor vasárnap kell
megoldani, nullától 24-ig készenlétben állunk. Személy szerint ezt
nem élem meg stressznek, alkati
kérdés, jól bírom a rendkívüli
helyzeteket. A problémamegoldó
képesség is kialakul idővel, de az
is biztos, hogy azok az emberek,
akikre támaszkodni kell, az intézményvezetők, a szakemberek,
vagy akár a képviselő-testület sem
éli meg nyűgnek, ha azonnal lépni,
dönteni kell. Igaz, hogy a katasztrófavédelmi törvény rendelkezése
szerint veszélyhelyzet esetén a
polgármester kezében van a döntés, de ez nálunk nem így megy,
kikérem a képviselők véleményét,
egyetértését, illetve a szakemberek
segítségére támaszkodom. Van az
az afrikai közmondás, hogy, ha sietsz, és gyorsan akarsz menni, akkor menj egyedül, ha hosszú távban gondolkodsz, akkor menj barátokkal. Mindig van valakinek jó
ötlete, innovatív megoldása,
együttműködünk, stresszmentesen, nyugodtan.

Varázskert Bölcsőde

– A tavaszihoz képest nem sokban változott az intézményben az
eljárásrend – mondta Bálint Erika
bölcsődevezető. – Intézményünk a
Magyar Bölcsődék Egyesületének
ajánlásával kidolgozta a Covid-19
terjedésének megakadályozására a
helyi sajátosságoknak megfelelő
Higiéniai és biztonsági protokollját, melyet dr. Stingli Erzsébet
bölcsődeorvos is véleményezett,
és a város képviselő-testülete is jóváhagyott. Szeptemberben lazítottunk kicsit, beengedtük a szülőket,
de a kormányzati intézkedéseket
követve ismét szigorítottunk, a
szülők sem jöhetnek be az épületbe, 2–3 fős csoportokban vesszük
át reggel és adjuk ki délután a gyerekeket. Ez reggelente okoz némi
fennakadást, mert mindenki fél 8
és 8 óra között hozza a gyerekét,

márpedig a téli ruházatból kihámozni a gyerekeket tovább tart,
mint ugyanez nyáron. Az jár jobban, aki fél 8 előtt érkezik, mert
olyankor nincs sor.
Október utolsó hetében, az iskolai
őszi szünet idején volt egy covidos
dolgozónk, így hatósági karanténba
került az összes dolgozó és gyerek.
Minden megbetegedés rossz, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy
a 10 napos karanténba beleszámított
az ünnepnap és a két hétvége. A leállás alatt a bölcsőde minden helyiségében ózongenerátoros fertőtlenítést végzett az intézmény karbantartója, a karantén letelte után, november 1-jén, vasárnap pedig rendkívüli
munkavégzés kereteiben az összes
textíliát, eszközt és játékot fertőtlenítettük, így 2-án, hétfőn tiszta lappal
nyitottunk ki.
November utolsó hetében nálunk is lezajlott az első kormányzatilag elrendelt tesztelés, mely
során az összes letesztelt kollégánk negatív eredményt produkált.
A szülők irányába pedig az a kérésünk, hogy fokozottan vegyék figyelembe azt a szabályt, hogy a
gyermekük betegségének legkisebb jele esetén is maradjanak otthon vele, hogy megóvják a többieket a fertőzéstől. Ennek betartása
érdekében kissé módosítottuk a
bölcsődeorvos munkaköri feladatait: így dr. Stingli Erzsébet bölcsődeorvos készíti el a beszoktatásra
érkező kisgyerek felvételi státuszát. Ezen kívül körbejár a csoportokban is, és hazaküldi azokat a
gyerekeket, akik nem teljesen
egészségesek. Tudjuk, hogy ez
problémát jelent a szülőknek, de
jelen helyzetben a legkisebb hiba
is súlyos helyzetet teremthet.

Eszterlánc Óvoda

– Nálunk sem történtek lényegi változások a tavaszi protokollhoz képest, ősztől a beengedő
zsiliprendszeren kívül lényegében minden szabályt fenntartottunk – mondta Úr-Hosszú Edina
óvodavezető. – A higiéniában nagyon szigorú szabályoknak kell
megfelelnünk, és ehhez minden
szükséges eszközt megkapunk az
államtól vagy az önkormányzattól. Az önkormányzat jóvoltából
ózongenerátort is használha- ►
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► tunk. Az iszonyatos mennyiségű papírtörlő beszerzése sem
jelent már gondot (hiszen mi itt
nem használunk textiltörölközőket), mert elintézett nekünk az
önkormányzat egy nagyobb Vajda Papír adományt.
November közepéig–végéig
szinte teljes létszámban, telt házzal
üzemeltünk, az utolsó héten tapasztaltunk némi hiányzást egyéb
okokból kifolyólag, tehát sem a
covid, sem más betegségek nem
okoztak különösebb hiányzásokat.
A 23-ával kezdődő héten viszont egy dolgozónk jelentette,
hogy pozitív lett a tesztje, így
azonnal intézkedtünk, és végigcsináltuk az ilyenkor használatos protokollt, és végighívtuk azt a három
hatóságot, akit ilyenkor értesíteni
kell. Ezek pedig a következők: az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, ami az Oktatási Hivatal feletteseként elrendelheti az érintett
csoportban a rendkívüli szünetet.
Utána jön a hívás a megyei tiszti
főorvos felé, erre az első két helyre
csak tájékoztatást kell adni, név,
részletek nélkül. Végül jön a telefon a Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálynak, ide
már részletes adatokkal, hiszen ő
fogja meghatározni, ki kerül karanténba és mennyi időre. Nos,
ezek a hívások vasárnap mentek

ki, és számomra meglepő gyorsasággal, még vasárnap meg is érkezett minden döntés az intézkedésekről, értesítettük az összes érintettet, a csoport minden felnőttel,
gyerekkel karanténba került.
Mindeközben nálunk is megtörtént a központi tesztelés, aminek
eredménye, hogy a tesztelt 70 dolgozóból két pozitív eredmény született, egy telephelyről, egy csoportból, ami szerencse a szerencsétlenségben, hiszen ezzel csak
egy csoportot kell karanténba küldenünk 10 napra, 17 kiscsoportost.
A szülők helyzete megint csak
nem egyszerű, de együttműködőek és segítőkészek. Ők most táppénzt kapnak az otthon maradásért, persze attól függően, a munkahelyük hogy áll a kérdéshez.
Van még egy dolgozónk, aki
korábban megbetegedett, őt jelenleg is kórházban kezelik.
Külön téma lehet az, hogyan járjanak el azok a szülők, akik karanténba kerülnek kontaktként vagy
teszt eredményére várva. Őket arra
kérjük, hogy a gyerekeiket tartsák
otthon, hogy mindenkit megóvjanak az esetleges továbbfertőzéstől.
Van erre egy óvodai szabályzat,
mely szerint, ha 5 napot meghaladóan szeretné a szülő otthon tartani a gyerekét, akkor egy egyszerű
kérvényt kell írnia az óvodaveze-

Üléstermi tudósítások
2020. november 24.
Baksay Erika
Ismeretes, hogy veszélyhelyzet idején az önkormányzat képviselő-testülete nem ülésezik, a
döntéseket a polgármester hozza
meg. Ennek törvényi háttere a
kormánynak a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020.(XI.10.) kormány rendelete, melynek értelmében Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében
Dunaföldvár Város Polgármestere dönt.
A következő napirendekben tehát e kormányrendelet értelmében
a polgármester döntött, a képvi-
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selők véleményének figyelembevételével.
Elsőként a polgármester úgy
döntött, hogy a Dunaföldvár Város
Önkormányzatánál 2020. szeptember 30. napján a lakosság vonatkozásában nyilvántartott 4 151
547 Ft-os víziközmű követelésről,
mint behajthatatlan követelésről
lemond, azt a nyilvántartásból kivezetteti. Tudomásul veszi önkormányzati pénzeszközök lekötését,
majd 5 millió Ft-ot a létrehozott
vis maior (COVID-19) keretbe átcsoportosít a 2020. évi általános
tartalék terhére. A polgármester
tudomásul vette a kiemelt dologi
kiadások felhasználásáról szóló tájékoztatást, majd a 2021. évre vo-

tőhöz, és azzal akár 30 napig is
felmentést kap az óvodába járás
alól. Kérjük, hogy mindenki gondolkodjon felelősen!
– A tavaszihoz képest már jóval
tapasztaltabban szerveztük meg a
szeptemberben kezdődő tanévet –
mondta Bognárné Balogh Andrea
igazgatónő. – A folyamatos fertőtlenítés mellett az volt a legfontosabb feladatunk, hogy felkészüljünk egy bekövetkező újabb online
oktatásra, hogy kialakítsuk az ehhez szükséges feltételeket. Letisztult, melyik az a közös digitális
platform, amelyet használni fogunk, ez pedig a Microsoft Teams
lett, illetve az azóta is fejlesztés
alatt álló, a hibáit folyamatosan javító, KRÉTA rendszeren belül kialakított DKT, Digitális Kollaborációs Tér is rendelkezésre áll. A dolognak ez a technikai része, a pedagógusoknak, diákoknak tudniuk
kell ezeket használni is, ennek érdekében tartottunk a pedagógusok
számára továbbképzést, a tanulókkal való kapcsolatfelvétel már az ő
dolguk. Abban az esetben, ha kiderül egy pedagógusról vagy gyerekről, hogy pozitív, az osztályt karanténba helyezik a törvény által előírt
10 napig, ez időben pedig a pedagógus – ha állapotától függően ké-

pes – részben online órák formájában, részben a tavasszal megismert
feladatkiadási formában oktatja a
gyerekeket.
Eddig eléggé kedvezően
megúsztuk a járványhelyzetet, a
szülők karanténja miatt 5 gyereknek kellett átmenetileg otthon
maradnia, figyeljük a hiányzásokat, nem különbözik ez a korábbi
évek hasonló időszakától. Egy
gyerekről tudunk, aki kórházban
van, és három tanulónk fertőződött meg Egy pedagógusunkról
derült ki korábban, hogy pozitív,
ő természetesen karanténba vonult. Egyébként mostanra megszoktuk a maszkviselést, úgy
gondolom, a fegyelem ezen a téren már jó, nem nagyon akaszt
meg senkit, az egyéb elővigyázatossági rutin is beállt már.
A mostani kormányzatilag elrendelt tesztelés új tapasztalatokat
hozhat. Mindhárom épületünkben
elvégezték az önkéntes orvostanhallgatók, gördülékenyen és kellő
óvatossággal. A tesztelés önkéntes
volt, az eredmény nem ad okot aggodalomra.
Azokat, akik most nem kérték,
arra ösztönözném, hogy legközelebb éljenek ezzel a lehetőséggel, a közösségért, a családjukért
érzett felelősség, de önmaguk
miatt is. «

natkozó kibővített tartalmú könyvvizsgálatával a Béta Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízta meg, negyedévente 125.475 Ft + ÁFA, azaz
(501.900 Ft/év+ÁFA) bruttó
637.413 Ft/év díjazásért.
A polgármester tájékoztatást
fogadott el a 2021. évi adóerő-képesség alakulásáról, majd engedélyezte 2021.01.01 – 2021.12.31ig 100 millió Ft összegű éven belüli folyószámlahitel felvételét
Dunaföldvár Város Önkormányzatának az önkormányzat számlavezető pénzintézetétől. A polgármester a veszélyhelyzetre tekintettel támogatta 4 db notebook
beszerzését az óvoda részére, maximum 1 millió forintos kerettel,
majd arról döntött, hogy a Dunaföldvári Művelődési Központ és
Könyvtár alkalmazottai tekintetében a törvényben előírt kedvez-

ményeket biztosítja és azon kívül
az önkormányzat jövőbeni bizonytalan költségvetési helyzete
miatt nem vállalja további kedvezmények juttatását. A polgármester a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2021.
évre szóló munkatervét, rendezvénytervét valamint szolgáltatási
tervét átdolgozására javasolja,
melyet 2021. január 31-ig a Dunaföldvári Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatója köteles
megküldeni. Ezután a polgármester a Dunaföldvári Dunaparti Kft.
kompenzálásáról döntött, illetve a
Part-Oldalak Kulturális Egylettel
kötött televíziós műsorszolgáltatásra irányuló megállapodás meghosszabbításáról, 2021. január 01.
napjától – 5 évvel – 2025. december 31-ig. Elfogadta a képviselő-testület 2021. évi munka- ►
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► tervét, majd nem támogatta a

képviselő-testületi tagok részére a
képviselői megbízatása idejére
előfizetéses, havi díjas SIM kártya (1 GB mobil-adatforgalommal) megvételét. Javaslatot tett az
önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak jutalmazására, illetve szavazatszámláló és képviselő-testületi
munkát segítő szavazórendszer
bevezetésével kapcsolatban döntött.
Az ezt követő napirendekben a
polgármester felülvizsgálta a képviselő-testület bérleti díjkedvezményt nyújtó határozat, majd hatályon kívül helyezte az „Ideiglenes korcsolyapálya telepítése a
Hősök terére” elnevezésű határozatát. Elfogadta a Paksi Többcélú

Kistérségi Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervét, majd Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2–14. szám
között földkábeles közvilágítási
hálózat bővítéséről döntött. Ennek beszerzéshez biztosítja a
szükséges bruttó 1.800.000 Ft-ot
a város 2020. évi költségvetésének terhére.
A következőkben döntés született többlettámogatás biztosításáról a Dunaföldvár úthálózat
fejlesztésével kapcsolatos víziközmű felújítása tárgyú beruházáshoz, műszaki szakértő igénybe vétele miatt. Döntés született
mélyépítési keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, majd a Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz. –ú
közutak felújításáról kőszórás-

Iskolai élet 2020 végén
Városunkban számtalan diákot érintett a november elején kiadott rendelkezés, ami kimondja, hogy nyolcadik osztálytól felfelé mindenkinek
át kell állnia a digitális oktatásra.
Egyszer ugyan már mindannyian átélték, hogy milyen otthonról, alternatív módokon felkészülni az órákra
és a számonkérésekre, de most újra
meg kell birkózniuk a helyzet viszontagságaival. A nehézségekről,
tanulságokról és tapasztalatokról
beszélgettünk a Magyar László Gimnázium igazgatójával, Fehérné Keserű Katalinnal, valamint a Tolna Megyei SZC Magyar László Szakképző
Iskola igazgatójával, Némethné
Márton Renátával.
Kelemen Dorottya

Ismét online tanulnak a gyerekek

Tavasszal mondhatni váratlanul
csöppentek bele a digitális oktatás
bugyraiba a tanárok és a diákok,
most azonban úgy tűnik, már felkészültebben néznek a nehézségek elé. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják, hogy a második hullám lezárásaira már előre tudtak
készülni és tudatosan kezdtek bele a félévbe, hiszen tudták, hogy
bármikor vissza kell térniük az
online osztályterembe.
Éppen ez lehet a siker kulcsa is,
hiszen közel sem megy ugyanúgy
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Némethné Márton Renáta, igazgató
Tolna Megyei SZC Magyar László
Szakképző Iskola

a munka, ha távol vannak egymástól az oktatók és a hallgatók. Ilyenkor másképpen kell leadni és elsajátítani a tananyagot, átalakulnak
az elvárások, mégis, talán a legnehezebb a motiváció fenntartása
mindkét oldalról. Azonban elmondható az is, hogy a digitális
oktatás minőségére kihatott az,
hogy a pedagógusok már sokkal
felkészültebbek, az eszközöket
jobban ismerik és alkalmazzák,
kényelmesebben mozognak az online térben, legyen az egy virtuális
osztályterem vagy éppen a háttéranyagok összegyűjtése a tananyag
könnyebb önálló feldolgozásához.

sal. Ennek forrását a 2020. évi
költségvetés kiemelt dologi keretén (külterületi földút karbantartás), illetve a 2020. költségvetés általános tartalék terhére biztosítja 4.978.233 Ft összeg határig. Ezután a polgármester támogatta a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia 2.500.000 Ft
összegű, szemétszállítás biztosítása iránti kérelmét a 2021. évi
költségvetés dologi kiadásainak
terhére, illetve 2020. november
15-től 2025. november 14-ig
meghosszabbította az Evangélikus Egyházközséggel köztemető
fenntartási feladatok ellátására
kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződését.
A polgármester nem támogatta
az Ifjúság téri játszótér bővítése

iránti lakossági kérelmet, 1 millió
forinttal támogatta viszont a Dunaföldvári 105. sz. IV. Béla cserkészcsapat tetőcsere iránti támogatási kérelmét. Ezután a polgármester ingatlanvásárlási kérelemről döntött, majd a képviselők
véleményét figyelembe vételével
megjelölte a 2021–2027 közötti
időszak kiemelt településfejlesztési projektjeit.
Az utolsó napirendekben a polgármester tudomásul vette az Állami Számvevőszék által végzett
„Az önkormányzatok ellenőrzése
– Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” – intézkedést,
majd döntött a 2021. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felosztásáról. «

A KRÉTA már nem „csak” egy
digitális ellenőrző

az oktatók továbbra is használják
az infrastruktúrát, tudhattuk meg az
intézmény vezetőjétől, Némethné
Márton Renátától. Mindemellett
azonban a szükséges tanműhelyi
gyakorlati órák sem maradnak el,
ezek kis létszámú csoportokban, a
hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően, az egészség
megőrzését célzó intézkedések
szigorú betartásával valósulnak
meg. Szerencsére a külső helyszíneken lezajló gyakorlati helyek
továbbra is várják a hallgatókat,
így a munka ott sem állt meg, a
tanulók továbbra is szorgosan
dolgozhatnak.

Amikor beköszöntött a lezárások első hulláma, az egyik legtöbb kritika a KRÉTA nevű rendszert érte, ami egykor nagyrészt
arra volt használható, hogy a szülők képben legyenek a gyermekeik jegyeivel, értesüljenek azokról
a hírekről és közleményekről,
amik érinthetik őket. Ma már
azonban egy kifejezetten jól használható, interaktív felületként
funkcionál, ami időközben kiegészült a DKT-vel, ami a „Digitális
kollaborációs tér”rövidítése.
A gyerekbetegségei bizonyos
részeit kinőve a KRÉTA alkalmassá vált arra, hogy a pedagógusok itt osszák meg a házi feladatokat a diákokkal, értékeljék és
egyúttal vissza is jelezzenek rájuk. Ugyan videóchates óratartásra ez a rendszer a visszajelzések
alapján még nem kifejezetten alkalmas, sok tekintetben hatékonyabbá, átláthatóbbá és egyszerűbbé tette a kommunikációt, valamint a tanárok munkáját, már,
ami az adminisztrációt illeti.

Iskolai munka a szakképző iskolában

Az előírásoknak megfelelően
november 11-től a közismereti és
a szakmai elméleti tanórákat online hallgatják a diákok, ugyanakkor az iskolaépület nem zárt be,

Hasznosulnak a tavaszi tapasztalatok

Az első hullám során felvérteződtek már a szakképző iskolában
is, így ezúttal egy fokkal kön�nyebb dolga volt mindenkinek.
Különös figyelmet szenteltek
ugyanakkor az elsőéveseknek,
akik számára a középiskola digitális munkarendje még nem volt
ismerős, hiszen őket meg kellett
ismertetni a különböző rendszerekkel, amiket itt alkalmaznak.

Mit tanulhatunk a digitális oktatásból, mit vihetünk tovább?

Amikor arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon mit hoz
a jövő, mennyi minden marad
meg a digitális oktatásból, ►
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zés érkezett a szakképző iskola
igazgatójától, aki úgy ítélte meg,
hogy eddig is sok online feladatot
adtak ki, de ennek a száma a jövőben növekedőben lesz, mindemellett pedig a kilencedikesek
projektmunkáit továbbra is digitálisan gyűjtik, tárolják. Ezek a
rendszerezett tananyag tartalmak,
feladatok a szakirányú oktatás során is segítik a tanulók felkészülését.

Felvételi toborzás ezekben az új
időkben

A pályaválasztási rendezvények helyett idén elsősorban az
iskola, illetve a Tolna Megyei
Szakképzési Centrum honlapjáról, a közösségi oldalakról és az
ott közzétett tájékoztató anyagokból, videókból tudnak releváns
információt szerezni az érdeklődők a megújult szakképzési rendszerről és a kínált képzési lehetőségekről.
Ahogyan a szakképző iskolában, úgy a gimnáziumban is fontos szerepet kap a külső kommunikáció és a toborzás, hogy az elkövetkező évben minél több szorgos diák töltse meg az iskolapadokat. Idén közös erőkkel egy videót is készítettek, amiben bemutatták az iskolai munkát, a gimiben rejlő lehetőségeket. Érdemes
ebből, valamint a holnapjukon és

Fehérné Keserű Katalin, igazgató
Magyar László Gimnázium

a közösségi oldalaikon közzétett
információs anyagokból tájékozódnia azoknak, akik felvételi
előtt állnak.

A gimnáziumi oktatás alakulása

A Magyar László Gimnáziumban jelenleg egy kissé furcsa, hibrid tanítás folyik, miután a hatosztályos tagozat diákjai, a hetedikesek és a nyolcadikosok kontaktoktatásban részesülnek, míg
idősebb iskolatársaik otthonról
dolgoznak.
Miután még szeptemberben
tervet, egészen pontosan egy eljárásrendet kellett kidolgozniuk
az iskoláknak arra vonatkozóan,
hogyan térnek át a digitális oktatásra, a gimiben is könnyebb dolguk volt mind a tanároknak,

Először tartott őszi érettségi vizsgát
fennállása óta gimnázium
Szabados Sámuel
Elsősorban a tavaszi járványhelyzet indokolta, hogy a megyei
oktatási hivatal a Magyar László
Gimnáziumot is kijelölte őszi
érettségi vizsga megtartására. A 68
éve működő intézmény történetében először lehetett érettségi vizsgát tenni ősszel is. Fehérné Keserű
Katalin intézményvezető lapunkat
arról tájékoztatta, hogy tavasszal a
járvány miatt nem lehetett előrehozott vizsgát tenni, csak a 12. évfolyam vizsgázhatott, de számukra
is ott volt a lehetőség, hogy őszre
halasszák. Egy tanuló igényelte
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ezt a lehetőséget. Viszont sok tízedikes, tizenegyedikes szeretett
volna vizsgázni, ez őket hátrányosan érintette.
Az őszi helyzet azt jelentette,
hogy saját iskolájukban, ismert
tanáraik előtt számolhattak be tudásukról. 39 tanuló vett részt a
vizsgán, egy a tavaszi halasztás
miatt teljes vizsgát tett, egy javítóvizsgát, a többiek pedig az előrehozott lehetőséggel éltek. Az
igazgatónő örömmel tudatta,
hogy mindenki megfelelt a vizsgaszabályok előírásainak, s ami
nagy meglepetést jelentett, hogy
az előrehozott vizsgázók nagy-

mind a diákoknak, amikor bejelentették az erre vonatkozó eljárásrendet. A megváltozott körülmények azonban nem jártak nehézségek nélkül: hiányzók mindig akadnak, akik nem jelennek
meg időben a kamera előtt a reggeli órákban, ahogyan a diákok
motiválása és az aktív, folyamatos tanulás sem feltétlenül egy
könnyed folyamat.
A tanárok persze igyekeznek
minden olyan eszközt bevetni,
amivel segíthetnek a diákoknak
elsajátítani a tananyagot, nem
félnek kreatív eszközökhöz sem
nyúlni, vagy a technika vívmányait alkalmazni. Mindenki rendelkezik a megfelelő technikai
eszközökkel, a tanárok sokat tanultak egymástól, a rendszergazdától az elmúlt hónapok során, és ezt a tudást most már
mind a tanításba tudták invesztálni.

Nehéz helyzetben vannak azok
a diákok, akik az utolsó gimnáziumi évüket töltik most otthon,
hiszen számukra nem csak egy
év végi jegyről szól a történet,
hanem arról, hogy milyen továbbtanulási lehetőségeik lesznek jövő szeptembertől. Kálváriájukat tetézi, hogy nemcsak az
utolsó év közös heteiről, netán

hónapjairól kell lemondaniuk,
hanem a tradicionális szalagavatótól is elesnek, kirándulások, iskolai programok maradnak el. A
pályaválasztás tekintetében is
hátrányba kerültek, hiszen elmaradnak a szokásos egyetemi nyílt
napok, helyettük online eseményeket szerveznek, amiről az
osztályfőnökök tájékoztatják a
végzősöket.
A tapasztalatok szerencsére azt
mutatják, hogy ahogyan tavasszal
is, úgy most is meg lehet birkózni
az érettségire való felkészüléssel
járó feladattal, csupán az a szorgalom és kitartás kell hozzá, ami normál esetben is elvárható lenne egy
felsőoktatási intézménybe készülő
diáktól. Úgy tűnik, az iskolában
nem változtatott a járványhelyzet,
vagy az ebből fakadó megváltozott
érettségi rendszer azon az arányon, ami a sikeres felvételizők
számát mutatja, ami tovább erősítheti mindenkiben a reményt, hogy
nekik is sikerülhet!
Összességében úgy tűnik,
hogy a hallgatók továbbra is pozitívak, és néhány motivációs
hullámvölgyön átlendülve készülnek életük következő szakaszára. Bízzunk benne, hogy hamarosan már fizikailag is egymás mellett tanulhatnak és élhetik át azokat az élményeket, amik
minden tizenkettedikesnek kijárnának! «

szerűen teljesítettek. Nyilván ebben közrejátszott az a tény is,
hogy csak egy vagy két tárgyból
kellett megmérettetni magukat,
valamint önként vállalták. Az
emelt szintű vizsgákat Szekszárdon rendezték, a középszintű
vizsgákat helyben. Mind a két
vizsgatípusban nagyon jó eredmények, négy egész fölötti átlagok születtet.
Ez évben újra lehetőség volt
az idegen nyelvek és az informatika tárgyakon kívül szabadon
választott tárgyakból is vizsgát
tenni. Földrajzból, fizikából is
éltek ezzel a lehetőséggel a fiatalok. A legjobban teljesítőket a
vizsgabizottság dicséretben részesítette. A vizsga a tanítási
időben zajlott, tehát az intéz-

ményben zavartalanul folyt az
oktatás. Az igazgatónő megállapította, ha a jövőben is hasonló
helyzet alakul ki, az intézmény
készen áll és alkalmas az őszi
vizsgák lebonyolítására is. «

Pályaválasztás előtt álló végzősök
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Moratórium – lehetőség az
újratervezésre
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Az elmúlt hónapok, a pandémia
jelentősen átrendezte a hazai háztartások életét. Új szavakat tanultunk, új módszereket kellett egyik
napról a másikra elsajátítanunk és
újra kellett tanulnunk az együttélést. Mindezt hatalmas nyomás
alatt. Ezt a nyomást a jövőre vonatkozó aggályaink tovább fokozzák. Ezek között az egyik legsúlyosabb tényező az anyagi biztonságunkat veszélyeztető bizonytalanság. Meg tudom-e tartani a
munkám, lesz-e elég bevételünk,
mi lesz, ha véget ér a veszélyhelyzet és mi az, ami végleg megváltozik majd.
Az új kihívások mellett rengeteg család még mindig az egykori
válság okozta problémákra keres
megoldást.
Az adósságcsapdából, mint
mókuskerékből való kitörés sokak számára lehetetlennek tűnik,
mégis, energiabefektetéssel, odafigyeléssel képesek lehetünk
eredményeket elérni. Ehhez az
első lépés: a nehézségek felismerése, majd a legnehezebb (szé-

Adventi ablakok
Sokunk kedvenc rendezvényei az adventi vasárnapok, amelyek az idén
elmaradnak, sok más karácsonyváró
programmal együtt. De ettől még
advent van, sőt, programot is találhatunk ebben a témában, akár aktív
részesei is lehetünk, ha jelentkezünk az „Adventi ablakok” elnevezésű facebook csoportba, vagy figyelemmel kísérjünk az ott történteket. A játékról Molnárné Berke Éva,
a csoport és a játék egyik szervezője
számolt be a városi televízióban.
Baksay Erika
– Online világ van, digitális
adventtel?
– Ez az ötlet valaki másban merült fel 5 évvel ezelőtt Solymáron,
ahol idén már ötödik alkalommal
vesz részt a település ebben a –
mondjuk úgy, mozgalomban, hi2020. december

gyenérzetünk háttérbe szorításával) a szakember felkeresése.
A veszélyhelyzet miatt számos
rendkívüli döntés született: egyik
nagyon fontos intézkedés a moratórium. Fontos, hogy azok, akik
2021. január 1-től nem élvezhetik a
hiteltörlesztési moratórium védettségét, azok szerződéseit nemfizetés
miatt a bankok június 30-ig nem
mondhatják fel. Addig az időpontig
az adósnak lehetősége van, hogy a
hitelezővel újratárgyalja szerződése
kondícióit, így remény van arra,
hogy a megváltozott pénzügyi teljesítőképességéhez igazodó megállapodással tudja folytatni tartozásának megfizetését.
A moratórium sajnos nem vonatkozik a követeléskezelők és a
végrehajtók által kezelt tartozásokra. Az adósok akkor járnak el
tudatosan, ha a megváltozott fizetőképességükről tájékoztatják
a követeléskezelőt és megpróbálnak új egyezséget kötni a végrehajtás elkerülése érdekében.
Mi vonatkozik rám ezekből, az
én konkrét szerződéseimre ez hogyan hat majd?
Mit tegyek, ha már most látom,

hogy a közeljövőben nem fogok
tudni törleszteni?
Ahhoz, hogy a legkisebb anyagi veszteséget kelljen családunknak elszenvednie, fontos, hogy a
saját háztartásunkra, gazdálkodásunkra testreszabott megoldásokat alakítsunk ki. A törlesztési
moratórium, a közüzemek kikapcsolási moratóriuma, a NET Zrt.
bérleti díj fizetési moratóriuma
egy lehetőség és sokak számára
fontos segítség. De át kell gondolnunk őszintén, hogy hogyan
alakul a fizetőképességünk és
ennek fényében döntsünk arról,
hogy mennyire használjuk ki a
haladék lehetőségeit. Legtöbben
itt szembesülnek a legnehezebb
kérdésekkel: hogyan tárgyaljak a
hitelezőkkel, milyen szerződéses
és törvényi lehetőségeim vannak
az átütemezésre, hogyan tegyek
méltányossági fizetési ajánlatot?
A kérdések megválaszolásához,
a jó döntések megvalósításához
sokan keresnek segítséget.
Erre az igényre ad választ a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Hitel-S Programja. Tanácsadóink
a 2009-es kezdés óta, országosan
több mint hétezer családdal kerültek már kapcsolatba. Munkatársaink tapasztalata, hogy a bedőlt
hiteleket gyakran okozták a nem

kellően tudatos fogyasztói döntések. Ennek megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt próbálunk helyezni a pénzügyi tudatosság növelésére, a megelőzésre. Így csatlakoztunk az MNB Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózathoz (PNTI) a szekszárdi iroda
2018-as megnyitásával.
Az adósságrendezés kiemelt jelentőséggel bír továbbra is az iroda működésében, de nyitottak vagyunk az állami támogatásokra, a
minősített fogyasztóbarát jelzáloghitel, személyi kölcsön, valamint biztosítási termékekre és
egyéb pénzügyi tárgyú panaszokra vonatkozó kérdésekre is. Kiemelt feladatunk, hogy segítsünk
az ügyfeleinknek a gyors és ingyenes pénzügyi alternatív vitarendezési megoldásokat jelentő
Pénzügyi Békéltető Testületi eljárások előkészítésében.
Szekszárdon a PNTI iroda ingyenes tanácsadását a Tolna megyeiek folyamatosan igénybe vehetik telefonon (+36 30 2740828),
e-mailben (pti@maltai.hu) is, de
követhetik a Máltai otthon a
pénzügyekben Facebook-oldalát
(www.facebook.com/Hitelsprogram), ahol feltehetik kérdéseiket,
illetve megoszthatják tapasztalataikat. «

szen már számos település követte a példájukat. Minthogy az idén
nem a szokásos módon ünnepeljük a karácsonyt, szinte minden
program elmarad, kimondottan,
mintha ennek a hiánynak a pótlására találták volna ki. És igen, bizonyos értelemben online advent,
de offline is, hiszen valóságos adventi díszítéseket fognak látni,
akik majd felkeresik a nevezők
házait. Az „Adventi ablakok” elnevezésű facebook csoportban
kezdtük el szervezni ezt a játékot,
de mindenkinek a saját otthonában lesz feladata. Minden játékos
a maga ablakával, erkélyével, kapujával játszik, amelyet egy adott
napon – amelyet sorsolással döntünk el – feldíszít, a saját ízlése,
elképzelése szerint, lényeg, hogy
az elkészült ablakban jól látható
helyen látsszon az a szám, amelyet a nevező egy privát üzenet-

ben megkap. Az adott napra tehát
elkészíti a díszítést, sötétedés
után, a megadott időben kivilágítja az ablakát, vagyis kvázi kinyit
egy ablakot az adventi kalendáriumban. A többiek, akik nem neveztek be díszítőnek, minden nap
kapnak majd egy jól behatárolható térképdarabot a csoportban,
ami alapján megtalálhatják a kinyitott ablakot (szerencsés eset-

ben akár naponta többet is, ha
több nevezőnk lesz), vagyis a játéknak van egy kis kincskereső,
felfedező íze, legalábbis szándékaink szerint. Azokat, akik a feldíszített ablakok keresésére indulnak, arra kérjük, hogy készítsenek
minél több fotót, és ezeket tegyék
fel az oldalra, hadd lássa mindenki, milyen szépek lettek a kalendárium ablakai. Nincs ver- ►
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lakról készült több vagy jobb fotó, nem lesz olyan, hogy kinek az
ablaka volt szebb, ki kapott több
lájkot. A cél a saját örömünk, a
készítő örül, mert meglepetést készít mások számára, akik arra sétálnak, azoké a magtalálás öröme,
és maga a szépség, amit a kivilágított ablakok jelentenek. Mindehhez párosul egy kis izgalom,
egy kis nyomozás, hiszen nem
tudjuk, hol vannak a napi helyszí-

nek, csak, ha a térképes segítség
alapján kinyomozzuk.
– Hogyan fog kinézni ez a dolog, mire a végéhez ér, vagyis
időben elérünk a karácsonyhoz?
– Ha minden jól megy, akkor
december 1-től 24-ig minden nap
kinyílik (vagyis fénybe borul) naponta egy (vagy több) ablak, és
már úgy is marad, tehát minden
este fénylik. December 2-án kinyílik (vagy kinyílnak) a 2. számú ablakok, és így tovább. De-

cember 24-re minden nevező ablaka kinyílik, vagyis nyitva lesz
az adventi naptár mind a 24 ablaka.
Akik jelentkeztek, azok november 30-án egy privát üzenetben fogják megkapni, melyik napon kell díszíteniük, a keresőknek
pedig nincs más dolguk, mint
minden nap várni azt a bizonyos
térképdarabot az aznapi célponttal. Bárki kereshet, természetesen
a díszítők is a többieket, és min-

Kultúra a Covid idején

vek esetében is igyekeznek biztosra menni és
így 72 órára „karanténba” kerülnek, mielőtt ismét kölcsönözhetővé válnának.

A közösség, a művelődési ház lelke

Dunaföldvár abban a szerencsés helyzetben van,
hogy lelkes és kreatív szakemberek gondoskodnak
arról, hogy a helyieknek ne legyen hiánya kulturális programokból az év egyetlen hónapjában sem.
Mit tehetnek azonban olyan vészterhes időkben,
amikor a művelődési házak, könyvtárak és múzeumok bezárásra kényszerültek? A jelenlegi helyzetről és a kilátásokról Pataki Dezső, a Dunaföldvári
Városi Művelődési Központ igazgatója mesélt.
Kelemen Dorottya
A vírushelyzet nem kímélte a kulturális
életet most sem, ráadásul további változásoknak néztek elébe a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak. Az eddigi bizonyosságból számukra ismeretlen szerepbe kerültek,
november 1-től már nem, mint közalkalmazottakat, hanem mint egyszerű munkavállalókat foglalkoztatja őket a fenntartó. Ez elméletben formalitás lenne, ugyanakkor morális kérdéseket is felvet a rendelkezés, hiszen ezidáig a kultúráért felelős közszolgaként tevékenykedtek, most mégis bizonyos
értelemben megfosztották őket ettől a “szolgálati szereptől”. Az átalakulás azt is jelenti,
hogy egy piaci helyzetben kell helyt állniuk,
bár a művelődési házak jelenlegi munkaformáját eredetileg nem ennek megfelelően találták ki.
Sok információjuk még nincsen a megvalósítással kapcsolatban, de töretlen kedvvel és
pozitivitással szervezik a mindennapos feladataikat, készítik elő a jövőbeni programokat.

Amik idén már nem valósulnak meg

Azok, akik az elmúlt hetekben kézbe tudták
venni a kulturális programokat hirdető szórólapot, már tudhatják, hogy idén miről maradtunk le: adventi vasárnapok, Márton-napi libafuttatás, Népszerű tudomány előadások a művelődési házban, színházi előadások, irodalmi
kávéházak. Ezekre az eseményekre idén csupán nosztalgikusan gondolhatunk vissza, a tavalyi képek között szemezgetve.
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denkinek ajánljuk ezt a napi programot, aki egy szép sétára, kellemes időtöltésre és izgalmas játékra vágyik. Készítettünk plakátokat, van telefonos elérhetőségünk
is email-címünk is azoknak, akik
nincsenek fent a facebookon vagy
nincs internetük. Dolgozunk már
azon is, hogyan juthatnának hozzá ezekhez a napi térképekhez az
offline érdeklődők, hadd örüljenek ők is a sok szép, feldíszített
adventi ablaknak. «

A könyvtár munkája nem állt meg teljesen

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár sok
más intézményhez hasonlóan működteti továbbra is bizonyos szolgáltatásait. A könyvek
kölcsönzése a megszokottól eltérően, de folyamatosan működik, így, ha e-mailben, telefonon,
vagy egy messenger üzenetben jelezzük az igényünket, akkor azokat a könyvtár épületén kívül átvehetjük egy előre egyeztetett időpontban. Természetesen azokra is gondoltak, akik
nem tudnak személyesen elmenni a könyvekért, úgy, mint az idősekre, nekik házhoz viszik
a kiválasztott darabokat. A visszaérkezett köny-

A legnehezebb dolga a létesítmények közül
talán a művelődési háznak van, ami egyfajta
közösségi térként is funkcionál, itt gyűltek ös�sze már hosszú évek óta a különböző klubok.
Az életörömöt sugárzó délutáni gyerekzsivaj helyett azonban
üresen áll az épület.
Programok híján, a tavaszi első hullámhoz
hasonlóan, amikor
egy átfogó takarítás,
rendrakás, selejtezés,
felújítás volt terítéken, most is másképpen telnek a munkanapok, több idő jut a
háttérmunkákra.
Újítások elé néz a
művelődési ház, egy új weboldalt terveznek, és
a minősített közintézmény címre is pályázatot
készítenek össze. Ez komoly előkészületekkel
jár, így jól jön a „felszabadult” idő, hiszen a sikeres pályázat esetén egy rangos minősítést szereznének meg. Egy turisztikailag releváns feladat elé is néznek, új térképes kiadványok szerkesztésén ötletelnek, de egy új múzeumpedagógiai foglalkozás is készülőben van szeptemberre.
Az elkövetkező hetekben sem maradunk
teljesen programok nélkül
Bár az Adventi forgatagot nem tartják meg,
megnézhetjük a korábbi évek fotóit, amiket a
művelődési ház közösségi oldalain tesznek
majd közzé. Sőt, egy kis meglepetéssel is készülnek, hogy ünnepi hangulatot csempésszenek az otthonainkba.
Ugyan a turisztikai élet most megállt, a városunk hírét viszi Pataki Dezső, akit felkért az
Edutus Egyetem, hogy előadást tartson a „Huncastle 2020 – Váraink és Kastélyaink a Nemzeti Összetartozás Évében” c. online konferencián a Dunaföldvári Vár működéséről. «
2020. december
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Emlékek a régi
földvári színjátszásról
Szabados Sámuel
Horváth István – Ipper – évtizedeken át meghatározó egyénisége
volt a Dunaföldvári amatőr színjátszásnak. Már gyerekkorában
hallott a dicső elődökről, mivel
édesapja dekoratőrként az ötvenes
években díszleteket készített számukra. A hetvenes évek elején, 14
évesen csatlakozott az akkori színjátszókhoz. Gazsó Józsi bácsi, a
korábbi évek jeles színjátszója,
rendezője foglalkozott velük. Főleg rövid, humoros darabokat adtak elő, például Tabi László írásaiból. Társai voltak többek közt
Neumann Gábor, Simon Terézia,
Vajai István, Mráz István. Valamennyien fiatalok voltak.
Gazsó Józsi bácsi nagyszerűen
össze tudta tartani a társaságot, lelkesedése kihatott a társulatra is.
Később a Dunaújvárosból érkezett
népművelő Smuk Imre vette át a
csoport irányítását. Ez egyben változást is jelentett. Szélesedett a re-

pertoár, hosszabb, komolyabb darabokat is játszani kezdtek. Az új
szakmai vezető főleg a játék technikai elemeiben tudott újat adni
nekik, például mozgáskultúra,
testbeszéd. A hetvenes, nyolcvanas években szakmai fejlődésüket
jelezte, hogy fesztiválokra kaptak
meghívást, ahol sikereket is elértek, például Debrecenben és Siófokon. Sikerdarabjuk volt a Don
Quijote átdolgozott változata. A
társulat nyitva állt mindenki előtt,
tehetségtől, ambíciótól, időtől függően egyesek csak néhány hónapig, mások hosszú évekig voltak a
társulat tagjai. Voltak külső tényezők is, melyek meghatározóak lehettek, például a katonai szolgálat,
továbbtanulás, házasság. Sok időt
töltöttek együtt, a törzsgárda szinte
baráti közösséget alkotott.
Próbák, fellépések után a művelődési ház ifi presszójában múlatták az időt. A presszó abban az
időben igazi közösségi fórum volt.
Edzések, próbák után ott gyüle-

Horváth István

keztek a kézilabdások, a néptáncosok is. Hétköznap is szinte minden
este telt ház volt. Ma már nincs
ilyen hely a városban. A szövetkezet és a művelődési ház volt a
fenntartójuk. Anyagi lehetőségeik
szűkösek voltak. Vidéki feltépéseiken egy kis mikrobuszba heten
zsúfolódtak össze, plusz még a díszletek, nem egyszer több órás
utakat tettek meg így.
1985-ben változás következett be
István életében. A Bartók Művelődési Központban kapott munkát, és
az ottani Iskolaszínház társulatának
a tagja lett. Itt dolgozott már Smuk

1956 koszorúi

Gábor Imre (Norvégia): Nappal sebész voltam,
éjjel szabadságharcos
Dr. Gábor Imre (Dunaföldvár, 1931.
július 1. – 2001. május 31, Norvégia). Szülei a jól ismert tanító házaspár, Gábor Pál és Salamon Erzsébet
(Bözsi néni) voltak. Gábor Pál filmrendező és Gábor Iván tanár, könyvtáros testvére. Élettörténetéből egy
részlet jelent meg a Kapu című folyóiratban, a 2006. június–júliusi
számban. Ezt szeretném közre adni
a tisztelt Olvasóknak – 3 részletben.
Szászvári Józsefné
(Dr. Gábor Imre 25 éves a forradalom kitörésekor. A hír Szőnyben éri. A fővárosba jön, mert
aggódik testvéreiért. Az Uzsoki
Kórházban teljesít szolgálatot.
November 4-én kapcsolódik be a
fegyveres harcba. Nappal sebesülteket lát el a kórházban, éjjel
2020. december

fegyverrel harcol a Bosnyák téren a megszállók ellen. A szülői
ház és a bencések nevelték hazaszeretetre. Akkor fogott fegyvert,
amikor már reménytelen volt.
Több 1956-os kitüntetés birtokosa.)
– Melyek voltak életének meghatározó állomásai 56 októberében?
Apám tettei meghatározóak
voltak számomra. Tanító volt,
akárcsak édesanyám. Apám a zsidóüldözések alatt hadigondozó
katonatiszt volt Pakson. Rehabilitált tartalékos alhadnagyból hadnaggyá léptették elő. A hadiözvegyek gondjaival, az eltűntek családjával kapcsolatos dolgokkal
foglalkozott. Azon kívül Paks körülbelül 20 kilométerre volt Dunaföldvártól, ahol abban az idő-

ben mi laktunk. Így ő naponta
hazajárt.
Nekünk elég sok zsidó ismerősünk és barátunk volt. Földváron, amikor a zsidókat összeszedték, három családot, az Angyal
családot, a dunaföldvári kendergyár igazgatójának a családját –
akinek a nevére már nem emlékszem – és egy nagyon jó barátunkat, a földvári jegyzőnek a feleségét valahogy kimentette a vonatból vagy a gettóból. Még ma sem
értem, hogy apámnak hogyan volt
ehhez bátorsága. Ez egy olyan
tett, ami később állandóan visszatért az emlékezetemben. Ha ő erre
képes volt három kisgyerek és feleség mellett, akkor talán másoknak is lehetne valamit tenni.
A másik meghatározó tényező
az életemben, hogy tízéves ko-

Imre is, a földvári társulat tagjai pedig szépen követték őket. A nyolcvanas évek végén megszűnt az
amatőr színjátszás városunkban.
Később voltak próbálkozások az
újrakezdésre, főleg a gimnazisták
részéről. A 90-es években néhány
évig rendezett itt Smuk Imre, többségében földváriakkal.
István jelenleg Dunaújvárosban
dolgozik a színháznál, kevés a
szabadideje. Sajnálja, hogy jelenleg nincs színjátszás városunkban, de ha összejönne egy csoport, lehetőség szerint természetes, hogy segítene nekik. «
romban, 1941-ben Pannonhalmára kerültem a Bencés Gimnáziumba és internátusba, ahol nyolc
évig tanultam.
Én úgy látom most, hogy annak
idején a pannonhalmi gimnázium
egyfajta kísérleti iskola volt.
Szellemi elitképzőnek számított
mindig. Ma is. Az én időmben érdekes társadalmi kezdeményezés
volt. Az iskola vezetői a társadalom minden rétegéből vettek fel
tehetséges diákokat. Tanulhatott
ott parasztgyerek, főnemes, városlakó értelmiségi gyerek.
Együtt járt velünk például báró
Crouy- Chanel Félix, aki állítólag
az Árpád-házi uralkodók egyik
francia ágának a leszármazottja.
Mi sokat tanultunk egymástól, és
senki nem gondolt a másik származására. Meghatározó dolog az
én életemben Pannonhalma szelleme. A bencés szerzetesek nagyon nagy műveltségű, sokat tudó emberek. A háború alatti magatartásuk mindenképpen példaadó volt. Pannonhalmát akkor ►
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oltalma alá helyezték. Ők csak
menekülteket fogadhattak volna
be, de befogadták a politikai üldözötteket, a zsidókat, a szökött
katonákat. Nagyon kevesen tudják, milyen szerepet játszott a
pannonhalmi kolostor ezekben az
időkben. Öcsém, Gábor Pál filmrendező készített egy dokumentumfilmet, hogyan működött a
kolostor vöröskeresztes otthonként. Ezek a szerzetesek azt tanították nekünk, azt nevelték a zsigereinkbe, hogy minden önkényuralom ellen legyünk. Például:
régi fénykép is tanúskodik arról,
hogy a német katonák (annak ellenére, hogy nem volt szabad) bejöttek. Elfoglalták az internátus
alagsorát. Vályi Hugó igazgató
kitett egy transzparenst, amire az
volt írva: „Magyar diák német katonákkal nem érintkezik!” Ez merész dolog volt 1945-ben. Természetesen ugyanígy viselkedtek az
oroszokkal is.
Miután elvégeztem a gimnáziumot 1949-ben, repülősnek jelentkeztem a Hármashatár-hegyre, a vitorlázókhoz. Onnan aztán
édesanyám elhozott, mivel behívtak a ’49-es Világifjúsági Találkozóra olasz tolmácsnak. Én
tulajdonképpen ennek köszönhettem, hogy tovább tanulhattam, mert engem, mint pannonhalmi diákot (a szüleim foglalkozását is nézve) nem vettek volna
fel egyetemre. Pannonhalmán
olaszul tanultunk, ez volt a fő
tárgy. Mivel nagyon kevés olasz
tolmács volt, ígéretet kaptam, ha
jelentkezem, felvesznek. Fel is
vettek az orvostudományira.
1955-ben Budapesten végeztem
el a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet. A két öcsém a
bölcsészkaron végzett.
A Világifjúsági Találkozón valaki fölkeresett, mint olaszul tudó tolmácsot, teljesen ismeretlenül. Azt mondta, hogy ő veszélyeztetve van, próbáljuk valahogy összeismertetni olaszokkal,
mert neki ki kell jutnia Olaszországba. Sikerült is kijuttatni. Akkor kezdődött el egy sejtszerű kis
építkezés: néhányan arra specializáltuk magunkat, hogy veszélyeztetett személyeket segítet-
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tünk kijuttatni az országból. Ami
aztán sikerült is.
Én négy–öt embernek tudtam
segíteni. Ezzel egyidőben volt az
a bencésdiák-per, ahol az utóbb
ismertté vált Tóth Bálint költőt,
Gyöngyösi Imre későbbi filmrendezőt, az én osztályomból pedig
Bodócsi Andrást és Könyves-Tóth Mihályt elkapták. Népköztársaság elleni összeesküvés
volt a vád ellenük.
– Mi lett ennek a pernek a kimenetele?
Annyit tudok Könyves-Tóth
Mihálytól, hogy ezért mindegyiküket elítélték. Tóth Bálint,
Gyöngyösi Imre, Bodócsi sok
évet kaptak. Szabadulása után
Bodócsi kiment Amerikába.
Könyves-Tóth Mihály 1956-ban
szabadult. Ő Németországba
ment, ahol hídépítő mérnök lett.
Én nem szerepeltem abban a perben. Azért úszhattam meg ezeket
a dolgokat, mert az elején sokat
tanultunk a kommunista sejtek
felépítéséről, és soha nem mondtunk igazi nevet. A jelszavunk az
SSS volt: soha, semmit, senkinek! Mi vakondok módjára dolgoztunk. Mivel én dunaföldvári
vagyok és a második nevem József, 1956-ban Földvári Jóskaként mutatkoztam be. A valódi
nevemet soha nem mondtam
meg.
– 1956-ban konkrétan hol dolgozott?
Szőnyben, a helyi kórház szülészetén. Ez a korábbi komáromi kórházból alakult át, mert a
csehek kilakoltatták őket. 24-én
reggel tudtam meg, hogy mi történt Budapesten. Nekem ott volt
mindkét öcsém, ezért én azonnal
fölrohantam, hogy mi van velük. Aztán így ment: nappal dolgoztam, éjjel feljöttem Pestre.
Ingáztam Budapest és Szőny
között.
– Hogyan került az októberi
eseményekbe?
Ahogy már mondtam, az
öcséim itt voltak, ide kellett kerülnöm. Meg kellett tudnom, mi
van velük. A másik motívum az
volt, hogy engem október 29-én
az igazgató főorvos elküldött a
határra, mert akkor már a
gyógyszerellátás kezdett ros�-

szabbodni. Gyógyszert ugyan
nem kaptunk, csak nagyon
gyenge dolgokat. Az MM 315.
számú gépkocsival mentünk, a
megbízólevél dr. Gábor Imre és
Réti Béla nevére szólt, dr. Rományi Béla igazgató főorvos írta alá. A határon az osztrák vámosok szóltak, hogy már jönne
k át a magyar menekültek. Egy
csomó fegyveres, elsősorban
katonák mentek. Azok persze,
hogy elkerüljék az internálást,
eldobálták a fegyvereiket a határnál. Kértek, vigyük ezeket
vissza, mivel orosz fegyverek,
nincs szükség rájuk. Dehogy viszek én fegyvert, van nekünk
Magyarországon elég, mondtam. Akkor még nem vettem
részt semmilyen eseményben.
Végül rábeszéltek, hogy vigyek
el néhányat, annyit, ami belefért
egy Pobjeda személygépkocsiba. Akkor már a pártbizottság
kocsiját rekviráltuk, erre emlékszem. Ami abba belefért, azt beraktuk. Mit ad Isten, Győr és
Hegyeshalom között megállítottak. Egy járőr. Akkor olyan volt
a helyzet, hogy volt, aki kitette
már a kokárdát és letépte a
kommunista csillagot, de ennek
ellenére nem lehetett tudni,
hogy hová tartoznak, mert ez álcázás is lehetett. Megállítottak,
ellenőriztek. Kérdezik:
„– Hol voltak?
– A határon.
– Mit hoznak?
Nagyon ideges voltam, és azt
mondtam:
– Fegyvert.
Erre elnevette magát a tiszt, és
azt mondta:
– Jól van, jól van, na, menjenek!”
– Szőnyben voltak-e forradalmi események?
Nem voltak. Egyedüli dolog
volt a vasútállomás forgalmistája
vagy távírásza, aki állandóan
kapcsolatban állt Záhonnyal. Onnan az akkori záhonyi állomásparancsnok, Szűcs Sándor, aki
most Norvégiában él és jó barátom lett, állandó kapcsolatot tartott a vasútállomásokkal. Így
tudtuk, hogy az oroszok szakadatlanul jönnek. «
(folytatása következik)

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2020.12.11. Dr. Englert Rolland
2020.12.18. Dr. Palkó Ágnes
2021.01.08. Dr. Móricz Zoltán
2021.01.15. Dr. Hallai Róbert
2021.01.22. Dr. Englert Rolland

"Tisztelt Ügyfelek!
Értesítjük Önöket, hogy
2020. november 11-től a Dunaföldvári Kormányablakba
időpont foglalása szükséges.
Időpontot foglalni a 1818-as
központi telefonszámon vagy
a https://idopontfoglalo.kh.
gov.hu/bejelentkezes weboldalon tudnak.
A webes időpontfoglalás
történhet ügyfélkapuval vagy
ügyfélkapu nélkül is, az ügy
jellegétől függően.
Megértésüket köszönjük
szépen!"

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
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Elmaradt az amerikai turné, de
készül az új CD lemez
Szabados Sámuel
Tavasszal jelent meg Szávolovics Gabriella dalénekes első CD
lemeze, melyet még márciusban a
járványhelyzet előtt sikerült bemutatni a hazai közönségnek egy
koncert alkalmával. A lemez és az
azon felcsendülő dalok fél év alatt
nagy sikert arattak. Szóka Judit zenei rendező és a Nyír Lajos dirigálta népi zenekar nagyszerű munkája is jelentősen hozzájárult a sikerhez. Különösen egy dal, az Ima a
hazáért aratott nagy sikert. Eredetileg ez egy erdélyi tradicionális
dal, gondolkodtak, hogy bekerüljön-e a nóták, csárdások közé. Végül a zenei rendező szava döntött,
s ezzel a dal ismertté, népszerűvé
vált. Több ezren meghallgatták a
világhálón, sokan külföldről is

visszajelezték tetszésüket. A dalt
többször műsorára tűzte a Dankó
rádió is.
Sajnos a vírusveszély miatt az
év során sok tervezett koncert,
dalest elmaradt. Nagy élmény lett
volna Gabi számára az őszre tervezett fellépéssorozat az Amerikai
Egyesült Államokban. Floridában
magyar közösségek előtt énekelt
volna 6–7 alkalommal. A járvány
keresztülhúzta a turnét, de a meghívás tavaszra is fennáll. Gabi jelenleg is folyamatosan dolgozik,
jövőre új lemez kiadására készül.
A próbák, felvételek már zajlanak.
Egy ismert zeneszerző, szövegíró
javaslatára ez alkalommal a sláger
és könnyűzene világát célozták
meg. Az énekesnő ebben is járatos, koncertjein gyakran csendülnek fel ismert slágerek. A járvány-

Szávolovics Gabriella

ügyi korlátozások kapcsán arról is
beszélt, hogy a szakma milyen új
lehetőségeket keres és talál a túlélésre, vagy a megújulásra. A koncertek elmaradása miatt a média a
leghatékonyabb eszköz. Többet
kell szerepelni a rádióban, tv-műsorokban, esetleg az írott sajtóban,
rendszeresen meg kell jelenni a világhálón lehetőleg megújult, vagy
teljesen új repertoárral. Ennek

szellemében készül az új lemez is.
Nehéz, kemény munka mindez. Jó
kapcsolatok kellenek a művészvilágban. Minőségi technikai kivitelezés, szakmailag magas színvonalú zenészek, társelőadók. Mivel
nagy a konkurencia, mindezekért
sokszor küzdeni kell. Gabi nagyon
elszánt mindebben, s reméli, tavasszal bemutatkozhat ismét a hazai közönség előtt is. «

Dohárszki Judit kiállítása a
művelődési házban
Szabados Sámuel
A jelenleg Dunaújvárosban élő
amatőr festő nyolc éve költözött
el városunkból. Ekkortól kezdett
kedvtelésből festeni, hobbiját
megkedvelte, és egyre komolyabban vette. Először Nógrádi Katalin foglalkozott vele Kulcson,
majd minden lehetőséget kihasznált, hogy képezze magát. Képzéseken, művésztáborokban vett
részt. Az utóbbi években Lantos
József festőművész a mestere, aki
jelenleg is egyengeti pályáját. Judit keményen dolgozik és egyben
önmagát is menedzseli. Pályázatokon indult, kiállítási lehetőségeket szervezett magának például
Budapesten, Dunaújvárosban,
Veszprémben, Ajkán. Most nagyon örül, hogy Dunaföldváron
is bemutatkozhat. Elsősorban akvarelleket fest, kedvenc témái a
virágok, növények, a csendélet.
Képeit a színgazdagság jelzi.
Bátran játszik és kísérletezik a
színekkel. Családja, közeli barátai biztatják, sok támogatást, és
2020. december

néha ötletet is kap tőlük. Néha
kirándulást tesz a tájkép és a
portré festészet világába, például
családtagjait is megfestette. Tervezi, hogy tájképeket fest városunkról. Izgalmas téma számára a
Duna-part, a Várdomb, a régi
épületek, templomok.
Judit szerint napjainkban sok a
tehetséges amatőr festő hazánkban, és keményen meg kell dolgozni azért, hogy ebben a kategóriában valaki elismerést szerezzen. A kiállításra elkísérte tanára,
Lantos József festőművész. Juditot tehetségesnek és tanulékonynak jellemezte. Kis időbe telt,
míg megismerte képességeit,
szemléletmódját, és ezután mozdultak el az akvarell festészet irányában. Sokat dolgoznak együtt.
A mester elsősorban a technikák
elsajátításában tud sokat segíteni.
Jelenleg sok más tanítványa is
van, idősebbek, fiatalabbak. Igen
büszke arra, hogy többüket felvették művészeti iskolákba. A jövőben egy alkotóházat szeretne indítani Dunaújvárosban. «

Lantos József, Dohárszki Judit

Duna-hídunk 90 éves
3. rész

A hídhoz kapcsolódó néhány műszaki jellemző és hídtörténet
Bognár Zoltán
A híd a torkolattól számított
1560,55 folyamkilométernél található, tervezője: Dr. Kossalka
János műegyetemi tanár volt.
A híd egy rombikus rácsozású,
gerendatartós szerkezetű 4 nyílásos alkotás.
E négy nyíláshoz az építéskor
493,2 m hossz kapcsolódott, a
többszöri átalakítás nyomán a jelenlegi adat: 492 m. A mai teljes

hosszúság: 518 m, az ötödik nyílással.
A híd két masszív hídfőn és három pilléren nyugszik. A három
vasbeton pillért 13 méterig alapozták a mélyben, a Duna-fenék
alatt, a fúrások ott találtak hordképes talajt. A víz alatti alapozás
keszonokkal történt, légszivattyú
segítségével munkakamrákat hoztak létre, a munkások azokban
vájták ki a gödröket, a kitermelt
anyagot liftek hozták föl. Az ►
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► elkészült hídfőket és pilléreket faragott kővel burkolták.
A híd súlya 27 000 tonna (a
Holtduna-Kisduna-híd a 82,5 mes hosszával: 3 200 t). A 250 000
szegecs beépítéséhez gőz- illetve
benzinmotoros kompresszorok
sűrített levegőjével fúrtak, szegecseltek (a kisebbik hídnál: 20 000
szegecs).
A hídfőkön, oszlopokon mintegy 400 fő dolgozott, a vasmunkákat 185 fő végezte.
A munkát a Kereskedelmi Minisztérium irányította államtitkári
szinten mérnökökkel, hídépítőkkel. A fő anyagszállító-kivitelező
a Magyar Királyi Állami VasAcél- és Gépgyárak nevű egyesülés volt.
A híd és tartozékainak építése
akkori pengőáron 6,2 millió pengő volt, ebből az állami költségvetés állta a 6 millió 160 000 pengőt, Dunaföldvár 40 000 pengővel járult hozzá a főtartókon kívüli gyalogjárók megépítéséhez. Az
alépítmény 3.4 millióba, a felszerkezet és a vasszerkezet 2,8
millióba került (hogy is szólt a
néhányak által még ismert kuplé?
„…havi kétszáz pengő fix-szel az
ember könnyen viccel…” –azaz a
200 pengő havi fizetésből átlagosan jól meg lehetett élni.)
A híd mainál magasabb fémszerkezete szilíciumacélból készült.
A híddal kapcsolatos változásokat, a híd sorsát nagy lépésekben
áttekintve említendő, hogy
1939-ben a háborús hangulat jeleként a híd homloka golyószóró
alapokat kapott fagerendákból,
hamarosan 4 üteg védte az átkelőt.
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1940-től – az előző évi sínfektetési munkák nyomán – megindult a hídon a vasúti közlekedés.
(A vasúti forgalom 2000-ig tartott). A vonat érkezése előtt a közúti közlekedést sorompókkal lezárták, a hídfők közelébe egy–egy
bakterház került vasúti szolgálattevővel, a vonat egy vasúti vashídon kanyarodott el a Kanális töltése és paksi vonal felé. (Az újabb
közlekedési lehetőség úgy vált
teljessé, hogy a vaspálya természetesen a Kis-Dunán kapott egy
hidat).
Ezt a büszke, fiatal hidat repítették levegőbe a német szövetségesek 1944. november 14-én a
Vörös Hadsereg előli visszavonulásukkor. Minden dunaföldvári összerezzenhetett. Az eddig a
Duna csíkja felett délről északra,
Budapestre tartó bombázók és
légiriadók után ezzel a brutális
tettel végképp rárúgta az ajtót
Dunaföldvárra a második világháború.
Az élet, mint sokszor, lelketlen,
közönyös forgatókönyvíró, döbbenetes, majdnem teljesen párhuzamos tragédiát teremtett. Dr.
Kossalka Jánost, a hídépítés Európa-rangú szakértőjét, profes�szorát, hídunk tervezőjét és teljes
családját 1944. szeptember 20-án,
Hatvanban bombatalálat érte,
mindnyájan meghaltak. Két hónap múltán a hídja is.
Az újjáépítés 1948 és 1951
között zajlott, Faber Gusztáv
terveivel, vezetésével a mai formájú hidat 1951. december 23án avatták. 21 év után újra-avatás.
Igen, az első változat légiesebb,
karcsúbb, könnyedebbnek látszó,

magasabb volt. Ez a mostani stabilitást árasztó, zömökebb, alacsonyabb, erőteljesebb. Ám a
Kálváriáról lenézve ez az új híd is
hosszú, keskeny, karcsúnak látszó… még tán légies is, szóval
nagyon szép. S ennek a fémszerkezete is hármat „hullámzik” a
pilléreken.
Az utolsó, nagy felújítás
2000–2001-ben volt. A vasúti síneket felszedték, a 2x1 sávos forgalom biztosításához (egyre több
kamion) és a hídszerkezet javításához kb. 1500 t acélt építettek
be. A teljes acélszerkezet súlya:
2860 tonna.
A 13,2 m széles híd a gyalogjárda mellett kerékpárutat is kapott, a teljes felújítás aszfaltcseré-

vel zajlott le. A híd visszakapta az
egykori, 1930.évi önmagához illő, zöldes színt is. Az átépítés ös�szege 3,8 milliárd forint volt.
S a sok beszédes adat, szám
után végre: felkerült a hídra egy
tán túl szerény réztábla is: „Beszédes József híd” (2002). Jó ötlet, szerencsés találkozás a víz- és
vasútépítési mérnök, folyamszabályozási szakember, az MTA levelező tagja, a magyar műszaki
irodalom egyik megteremtője nevével. Az általános iskola 2011
óta viseli nevét.
A főtéri Beszédes József-szobor, ha párat lép a Sóház utca enyhe kanyarjában, kicsit nyújtogatja
a nyakát, meglátja a róla elnevezett hidat. «

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
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.) EüM rendeletben
foglaltak szerint. Dunaföldváron

a II. számú házi gyermekorvosi
körzet ellátása (gyermek praxislétszám: 664).
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 letelepe►
dett státusz.

Széles tápválaszték kutyáknak már 220 Ft/kg-tól, cicáknak
már 390 Ft/kg-os ártól. EUKANUBA szuperprémium tápok teljes
választéka.
Itt a tél, énekes madaraink etetésének kezdete! Üzletünkben
kapható faggyúgolyó, fekete napraforgó, vadmadár eleség.
Tízezer forint feletti vásárlás esetén a jubileum alkalmából
gravírozott tollat adunk ajándékba.
Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700
Szombaton: 800–1200
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Cselekvőképesség.
• A Kjt. 20. § alapján a pályázó
ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
és büntetlen előéletű legyen.
• 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: 2021. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 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 mun-

2020. december

kakör 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: 2021. február 28.
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 jogviszony 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.
• Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet tartósan betöltetlen, mely után pályázat alapján letelepedési támogatás igényelhető (Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
honlapján található a pályázati
kiírás).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Horváth Zsolt polgármester
nyújt, a 06/75/541–553 telefonszámon. «

Tájékoztató

Tűzifa támogatásról
Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár
2020. november 18, szerdától
december 16, szerdáig, és 2021.
január 6, szerdától február 17,
szerdáig, szigorúan csak szerdai
ügyfélfogadási napon, 8–12 és
13–16 óra között a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján benyújtott eseti települési támogatási kérelem alapján természetbeni tűzifa támogatást nyújt az Önkormányzat
vegyes és részben hasított tűzifa
formájában, 5 mázsa/fő mennyiségben a helyi szociális rendelet
vonatkozó (jövedelmi-vagyoni)
szabályai alapján az arra szociálisan rászorultaknak.
A kérelem elbírálásakor vagyonvizsgálat van.

Játszótársak
Simon István
Jeles napok várnak ránk mostanában, elsőbb az Adventus Domini, az Úr érkezésének illetve várásának, a várakozásnak ideje, majd
a karácsony ünnepe. Nem vagyunk jósok és nincs a zsebünkben a bölcsek köve sem, mégis jó
előre tudjuk, hogy az idén másként fogunk ünnepelni, mint oly
sok esztendőn át. Tavaly még
csak rebesgették, hogy nagy veszély leselkedik ránk egy parányi
vírus által. Hittük is, meg nem is,
hogy megtörténhet velünk mindaz, ami megtörtént, hogy egy láthatatlan ellenség kíméletlenül sarokba szorít minket és kegyetlenül megtizedeli többnyire beteg,
idős szeretteinket. Akarva-akaratlanul emberkerülők lettünk, immár távol tartjuk magunkat egymástól, maszkot hordunk, s ha
csak tehetjük, otthon maradunk.
Azonban a vírus egyre terjed,
egyre nehezebb a helyzet, s várhatóan december derekán fog tetőzni ez a járvány. Ilyen körülmények között készülhetünk a karácsony ünnepére, mely úgy tűnik,
valóban más lesz, mint a többi.
Elmaradnak majd a nagy találkozások, lakomák és ajándékozá-

Jövedelmi jogosultsági határ:
egyedül élőknél: 102.600 Ft/fő,
családban élőknél: 79.800 Ft/fő.
Azonos lakcímen élő családok esetében csak egy kérelem
nyújtható be!
A tűzifa átvételi helye és ideje: 7020 Dunaföldvár, Reiter
köz 7/B. szám alatt a Városgazdálkodás telephelyén, végleges
határozat alapján munkanapokon 8–13 óra között.
Akik nem tudják megoldani
saját erőből a tűzifa hazaszállítását, és ezt a kérelem benyújtásakor jelzik, azoknak az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tűzifa házhoz szállítását
legkésőbb a határozat átvételét
követő 25 munkanapon belül.
A támogatás a 2020–2021. fűtési idény alatt egyszer igényelhető. «

sok. A népes családi ünnepek helyett immár szerény kis együttlétekre gondolhatunk csak. Szóval
más lesz ez a karácsony, s ezért
másként is kell készülnünk rá.
Mindenekelőtt úgy, hogy megkérdezzük: valóban olyan nagy baj
az, hogy más lesz a karácsonyunk, mint eddig volt. Mert hátha jobb lesz, szerényebb, csöndesebb ugyan, de meghittebb és elmélyültebb, mint korábban lehetett. A lázas készülődés, a sok lótás-futás, a „kötelező” ajándékozás, a nagy vendégségek bizonyára hiányozni fognak mindaddig,
míg meg nem érezzük szánkban
„nevének jó ízét”, s a békességet,
mely testünket-lelkünket egyaránt
átjárja, szorongó várakozásunkat
csöndes áhítattá formálja. Az ünnepi készülődés édes terhét megadással hordoztuk, miközben sokszor elmondtuk, fáradozásunk hiábavalónak bizonyult, a karácsony békéje és öröme az ajtónk
előtt kopogtatás nélkül elvonult.
Íme, itt a lehetőség arra, hogy
csöndesebb, szerényebb, de békésebb, örömtelibb karácsonyunk
legyen, melynek fókuszába nem
annyira a találkozás és az ajándékozás, hanem inkább a spiritualitás kerül. Ehhez pedig nem kell
mást tenni, csak ismét gyer- ►
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Dunaföldvári
► mekké lenni, mert „a gyerme-

keké az Isten országa” mondja
Jézus. Mert ők tudnak igazán lelkesedni mindenért, a betlehemi
jászolért, a kisdedért, a karácsonyfa alatt elhelyezett ajándékokért, melyekkel azonnal játszani kezdenek. Gyermeknek lenni
ugyanis azt jelenti: szüntelenül
játszani, vagyis álmaikat, vágyaikat, elképzelt történeteiket valóra
váltani. Mikor a gyermekek játszanak, megszűnik számukra a
valóság, s térdig gázolnak a maguk megálmodta történetek sűrűjében. Egy darab fával is el tudnak játszani, mert abban száguldó
autót, vonatot vagy űrhajót vélnek fölfedezni. Nimród unokánk
sokszor és szívesen játszott egy
olyan traktorral, amelynek hiányzott a két első kereke. Engem nagyon bántott ez a hiátus, a hiányzó kerekek, legszívesebben leselejteztem volna ezt a játékot. Később rájöttem, hogy Nimród szemében és kezében ez a traktor nem

egy csonka–bonka járgány, hanem
egy csodálatos John Deere, amel�lyel pompásan lehet a földeken
munkálkodni, például szántani.
Szóval a gyermekek ilyenek, s
ilyeneké az Isten országa is. Mi
fölnőttünk és közben elfelejtettünk játszani, pedig a bennünk lévő homo ludensre, a játékos emberre ugyanúgy szükségünk volna, mint a homo faberre és sapiensre, az alkotó és gondolkodó
emberre. „A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni” – kérdezi Kosztolányi, s fölsorolja, mennyi mindent lehet, lehetne együtt játszani.
Karácsonyhoz közeledvén a Mindenható is megkérdezi tőlünk: „A
játszótársam, mondd, akarsz-e
lenni”, akarsz-e betlehemest játszani, mint a kántálók, eljössz-e
lélekben Betlehembe, abba a barlangistállóba, ahol egy Gyermek
fekszik a jászolban, az én Gyermekem, az én szeretett fiam?
Akarsz-e vele, velem találkozni,
akarsz-e karácsonyost játszani,

gyermekké, Isten gyermekévé
lenni. Ha igen, akkor ne görcsölj
tovább, ne feszítsd túl a húrokat,
engedd el magad, s fedezd fel a
benned lévő tartalékokat. A halkan muzsikáló csendet, a lelked
mélyén szunnyadó szeretetet és a
gyermeket, aki voltál, s aki most
is benned él, miként József Attilában, aki így írt magáról: „a kisgyerek, ki voltam, ma is él s a
felnőttet a bánat fojtogatja; de
nem könnyezik, egy dalt zöngicsél s ügyel, hogy el ne szálljon a
kalapja”. Hát ne félj újra gyermekké lenni, mert én is ezt tettem
azon az éjszakán, amikor a Megváltó megszületett Betlehemben.
Bízzál bennem és magadban, s ne
félj se élni, se meghalni, mert
nem vagy egyedül, én mindig veled vagyok, hiszen Immánuel a
nevem. „A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni”, akarod-e hinni és
remélni, hogy jó kezekben vagy,
amikor rám bízod magad? Menj
el egészen Betlehemig, mint a

Túljelentkezés
volt a
futóversenyre
Szabados Sámuel
November 8-án került sor az
első Feldwar Trail futóversenyre, melyet nagy érdeklődés kísért. A járványhelyzet miatt
csak korlátozott létszám, azaz
300 fő indulhatott, ez a keret a
verseny előtti napokban már betelt, további jelentkezést nem
fogadtak el. A verseny szervezője, Nagy Péter Bölcskén lakik
és Solton dolgozik. Évek óta
rendszeresen szervez versenyeket a két településen. Múlt év
őszén határozta el, hogy Földvárt is bevonja új helyszínként a
sorozatba. Jól ismeri városunkat, nagyszerű futó útvonalakat
fedezett fel. Örült a sok jelentkezőnek, de a szigorú szabályokat be kellett tartani, például a
létszámkorlát mellett kötelező
volt a maszkviselés, természetesen futás közben nem, és a távolságtartás a rajt előtt és a beérkezés után. A várudvar volt a
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pásztorok vagy a napkeleti bölcsek tették, hogy meglásd a Kisdedet, s fölfedezd benne magadat
és engemet. Ne aggodalmaskodjál, engedd, hogy a lelked ráncai
kisimuljanak, egy kis időre feledkezz meg a gondjaidról. Tudom,
hogy nehéz így tenned, mégis azt
kérem, hogy légy a játszótársam
ezen a karácsonyon, játsszunk
együtt betlehemest, bízzál bennem, bízd rám magad, én meg rád
bízom a gyermek Jézust, az én
egyszülött fiamat. Advent van,
közeledik a karácsony ünnepe. A
görcsös igyekezetet tegyük félre,
legyünk inkább Isten játszótársai, játsszunk vele betlehemest,
játsszunk karácsonyt, a gyermekeink
önfeledt
örömét
megirigyelve engedjük, hogy a
lelkünk lassan megszülető, boldog csendjében fölzendüljön az
angyali ének: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat”. (Lk. 2:14) «
rajt- és célállomás. A híd alatt a
Duna-parton vezetett az útvonal
déli irányban Bölcskéig. Több
kategóriában lehetett indulni, a
gyerekeknél ovis, alsó és felső
tagozatos, felnőtteknél női és
férfi kategóriában 5, 10, 17 és
23 kilométeres távon. Az időjárás kicsit párás, ködös volt, de
nem volt hideg, sportolásra kiválóan alkalmas.
Az első három helyezett oklevelet kapott. A szervező szerint
sok volt a visszatérő versenyző,
főleg a környékbeli településekről, de örömteli, hogy voltak új
arcok is. A szervezésben Nagy
Péternek sokat segített a helyi
DunaTúra Egyesület, a kertbarátok, a borlovagrend és a művelődési ház. A verseny rendben
lezajlott, nem volt sérülés, baleset. Szinte mindenki teljesítette
a választott távot. Volt, aki elégedett volt a teljesítményével,
mások fogadkoztak, hogy a következő versenyen jobban fognak teljesíteni. Úgy tűnik, gyökeret vert a kezdeményezés Dunaföldváron, jöhet a jövő évi
folytatás. «
2020. december

