Dunaföldvári
Közéleti lap

A naptári év vége kínálja magát,
hogy visszanézzünk arra, amit magunk mögött hagytunk, és előre arra, amit most kezdünk el. Megteszi
ezt a magánember is, de a közösségnek is fontos, hogy értékelje a tevékenységét. Ezt tette meg Horváth
Zsolt, Dunaföldvár polgármestere a
városi televízióban egy rövid, évértékelő beszélgetésben. Írásunk e beszélgetés alapján készült.
Baksay Erika
– Vajon a 2019-es évet mindenestül a covid járvány határozta
meg?
– Először is a legfontosabb,
hogy boldog és egészségben telő
új esztendőt kívánjak mindenkinek. A kérdésre meg annyit, hogy
egy város működése folyamatos,
akkor is, ha vírus van, akkor is, ha
nincs. Bizonyos feladatok mindig
vannak, más folyamatok elhúzódnak, éveken át tartanak, egy új év
nem új lap az önkormányzat működésében.
Igen, az elmúlt évre rányomta a
bélyeget a covid, március közepétől jó néhány ügyünket felülírta,
újra kellett tervezni, átrendezni a
működésünket, anyagi erőforrásokat előteremteni, átcsoportosítani. Mindig óvatosan tervezünk,
mindig van céltartalékunk, van
általános tartalékunk, ami tavaly
nagyjából 100 millió forint volt.
A covidra való felkészülés, a védekezés eszközein kívül egyéb
kiadások is terhelték a büdzsénket: tavasszal elvonták tőlünk a
gépjárműadó itt maradó részét,
ami cirka 40 millió forint volt, de
ez 2020-ban még nem okozott
működési problémát. A tartalékból tudtuk a védekezéshez szükséges azon költségeket fedezni,
amelyek az önkormányzatot terhelték. Például át kellett szervezni
a közétkezetést, hogy meg tudjunk felelni az ÁNTSZ új előírásainak. Maszkokkal, fertőtlení-
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tőszerekkel láttuk el az intézményeinket. Az emberek mozgását,
utazását kellett megoldanunk,
rengeteg volt a logisztikai kihívás. Át kellett alakítani a közművelődést, az intézmények működését, és mindent saját forrásból.
Szerencsére ez nem ingatta meg a
költségvetésünket, és azt sem
gondolom, hogy romlott volna a
mindennapos élet minősége a településünkön a veszélyhelyzeti
változások miatt, már ami a városi ellátást illeti. A normál működést nem zavarta meg a vírus, dologi kiadásokra, bérekre, karbantartásokra, javításokra volt fedezet.
Maradéktalanul teljesítettük az
idősek ellátását. Tudtunk adni
tűzifa támogatást, az idősek kaptak 8000 Ft-ot. Élelmiszercsomagot, tisztasági csomagot tudtunk
adni a rászorulónknak. Ez nagy
szó, komoly logisztikát és erőforrásokat vett igénybe. Eközben
nem vettünk el semmit a civil
szervezetektől, máshol húztuk
össze a nadrágszíjat, hiszen ők
fontosak egy város életében,
szükség van rájuk. Az óév lezárásával egy kő leesett a szívünkről, de az új év új kihívásokat
hozott.
Olyan új szabályok jöttek be,
amelyek az önkormányzat bevételi oldalát csökkentik. Szóba került, hogy engedjük el az iparűzési adókat. Ennek egy gyengített
verziója lépett végül életbe, a kisés középvállalkozások 2%-os
adóját 1%-ra kellett csökkenteni.
Ez nagyjából 250 millió Ft-os
lyukat üt a költségvetés bevételi
oldalába. Emellett fizetnünk kell
úgynevezett szolidaritási adót is,
hogy ebből az állam leosszon a
rászoruló településeknek. A mi
esetünkben ez még 140 millió Ft,
tavaly 45 millió Ft volt. Ha ezeket
összeadogatjuk, akkor a 2021-es
évben a legrosszabb számítás ►

Magunk mögött hagytuk ezt a rendkívüli 2020-as esztendőt. Micsoda év
volt! A normálisnak tűnő első két hónap után jött valami sohase tapasztalt
változás. A megszorítások, érintkezések és ölelések nélküli hétköznapok.
Aggódás családtagjainkért, ismerőseinkért és önmagunkért. Személyes tragédiák, remény és reménytelenség.
L. Mészáros Irma
(2020 novemberének utolsó
szombatja. A városi kórház egyik
osztályának egyik kórtermében.)
Éjszaka. Csönd. Szuszogások,
nyögések, felhorkanások. Szavak,
jajok, monoton beszéd. Csönd.
Aztán hirtelen valami furcsa zúgásszerű hang. A nővér felfigyel
rá, mozdul, megy. Aztán elkezdődik valami. Nem tudom kivenni a
zajokból, de érzékelem, hogy pár
szobával arrébb nagyon pontos,
határozott mozdulatokkal valami
fontosat végeznek. Rövid utasítások a betegnek. Majd a nővérek
egymásnak. Tárgyak zörgése.
Szinte hallhatóak a mozdulatok is.
Küzdenek valakiért, valamiért.
Tán másfél óra elteltével – bár az
időt ebben a különleges helyzetben
nem pontosan érzékelem – lassul,
csendesedik minden odaát. Legalább másfél liter volt – mondja az
egyik halk, mély hang. (Talán
epeömlés? – találgatom.) – Na,
most már könnyebb, ugye? – szól a
másik nővér, s szinte látom, ahogy
a takarót ráteríti a férfi betegre. (ha
a hangjából jól ítélem, a máskor
durva hangú, kissé agresszív ismeretlenre.) Csönd. Várom tőle a köszönöm szót. Nem jön. De bízom,
hogy csak hozzám nem jut el.
Ezen az éjszakán, amikor a beteg családtagjai békésen aludtak
otthon, a három nővér valami fontosat mutatott meg. Fontosat –
szakmaiságból, hivatásból, emberségből. Három fiatal nővér, harminc–harmincöt körüliek. Köztük
van alacsony és magas, szőke és
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barna, lágy és erős hangú. Bizonyára kisgyermekesek. Talán egyikük kisfia otthon éppen édesanyját
szólítja álmában. Ő meg itt van a
kórházban. Teszi a dolgát. Mint
sokan mások a mai éjszakában is.
Aztán még pakol, takarít, jön–
megy. Ezer a teendő.
Hajnalodik. Ez ilyen műszak
volt! Van csendesebb, s tudom,
van még keményebb. Aztán, ahogy
egyikük műszakváltáskor az utolsó mozdulatokkal végigmegy a folyosón, fáradtan, tán kicsit rezignáltan, sőt bosszúsan, de elszántan, egyenes derékkal, mint egy
hadvezér a csata után, azt mondja
társainak, de főleg magának: Köszönöm az éjszakát!
Világosodik. Vasárnap reggel
lett. A nővér hazamegy, bekukkant
a gyerekszobába, nagy szeretettel
megsimítja a jó illatú takaró alatt
szuszogó kisgyermeke fejét. Tesz–
vesz még egy ideig, aztán este
meggyújtja advent első gyertyáját.
A hit jelképét. A mögötte álló éjszaka bizonyította, hogy a hittel, lelkiismerettel és szívvel végzett munka
rettenetesen nehéz. De csak így érdemes. Így esik jól a lelkének.
Aznap az otthonokban szerte a
városban, az országban sorra gyúltak advent fényei. Én bent, a lelkemben gyújtottam meg a remény,
a várakozás, a bizakodás, a szeretet lángját. És a köszönetét. Amit
mindig ki kell mondani. Varázsszó
ez. 2021-ben és azután is!
Elmúlt azóta advent, el a karácsony. Emlékezetes, nehéz, nem
akármilyen év volt a 2020-as esztendő! Az ünnepek is rendkívüliek
lettek. Sokan szűkebb körben tölthettük csak, a hiány, a távolság miatt fájdalmasabban. Tavaly koccintáskor nem éppen ilyen évet kívántunk magunknak. Most mégis reménykedjünk. Kívánunk békésebb
és sok örömmel teli új esztendőt!
Hitet, jó szót, szeretetet. „Egymásért és soha ellen!” «

Dunaföldvári
► szerint mínusz 400 millió Fttal állunk neki a tervezésnek. És
ez csak egyelőre ennyi, a jelen tudásunk szerint. Időközben ugyanis megjelent egy jogszabály, mely
szerint az elvonások ellentételezésére majd valamilyen forrásokat igénybe lehet venni, de, hogy
kiknek és miként, az még kérdéses. Ebben a tekintetben a legrosszabbra kell számítanunk. A
hivatalban az osztályvezetőkkel
már átgondoltuk a dolgot, a legrosszabb forgatókönyvre készülünk fel, ugyanezt az önkormányzati intézményvezetőkkel is megbeszéltük.
Ugyanakkor vannak olyan fejlesztések, beruházások, amelyekről nem szeretnénk lemondani. Ezek egy része megkezdett
beruházás, így például aláírt
szerződésünk van a Bölcskei utcához kapcsolódó utak felújítására, ami nem csak utakat, de

járdákat, közműveket, víz-csapadékrendszert is érint. A Bölcskei
utcán elszenvedték a dunaföldváriak a víz- és csatornahálózat
cseréjét, felújítását. Most jönnek
az ehhez kapcsolódó beruházások. A csapadékvíz, záportározó
építése régi adósságunk, a tervek
is készen vannak rá, nem szeretnénk, ha a Bölcske utcát elöntené
a víz. Ott van a Várdomb utca,
teljes, faltól falig felújítást kell
végezni, a közműveket a föld alá
tenni, ezer éves vízcsőhálózat
van ott, tán még öntöttvas csövekkel. Aztán a Kossuth tér, a
játszótér, a Kresz-park, a hozzá
tartozó utak. Az óvodáknál parkolókat kell építenünk, erre aláírt
szerződésünk van. Reménykedem abban, hogy azokkal a tartalékokkal, amelyek megvannak,
amelyekre pályázatokat nyertünk, azokkal be tudjuk fejezni
ezeket a beruházásokat, nem kell

feladatokat elengednünk. Úgy
gondolom, ebben a képviselő-testület is partner, és a lakosság is támogat minket. A 2021-es
év nehéz időszak lesz, de a megfelelő prioritásokat szem előtt
tartva meg fogjuk oldani ezeket a
dolgokat.
Indulnak európai uniós pályázatok, egyet már tudunk, ez a
vállalkozásfejlesztést célozza, de
lesznek turisztikai, városképi,
infrastrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódó pályázatok, amelyekhez jó eséllyel hozzájuthatunk. Van víziónk, tudjuk, mit
szeretnénk elérni, és ehhez gazdasági tervünk is van. Három
olyan forrásra számítunk, ami
segíthet a terveink megvalósításában: az egyik az eu-s támogatások rendszere, a másik a hazai,
illetve a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség, Paks2-höz kapcsolódó források. Hogy mi, mint ön-

kormányzat milyen pénzeszközökkel fogunk rendelkezni, azt
még nem látjuk világosan, de
mindent elkövetünk majd, hogy
a szükséges önerőket előteremtsük. Konzultálni fogunk a lakossággal, hogy a dunaföldváriak
igényeit felmérjük és nagyon átgondoltan és tudatosan fogunk
gazdálkodni.
Egyfelől nagyon jó egészséget,
kitartást szeretnék kívánni a jövő
évhez, másfelől szeretném megköszönni a lakosságnak az elmúlt
évben nyújtott támogatást, azt,
hogy mögöttünk álltak, türelemmel és fegyelmezetten alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. Ugyanezt a türelmet és megértést kérem a 2021-es évre.
Emellett kitartást, az együttműködés és a párbeszéd fenntartását.
De a legfontosabb, hogy mindehhez vigyázzunk magunkra és egymásra! «

Megduplázta támogatását a
Pannonia Bio
A tavalyihoz képest megduplázta az
adományát a Pannonia Bio az önkormányzat számára. Az átadás ünnepélyes aktusa után a cég képviselőivel,
Hódos Ferenc stratégiai igazgatóval
és Pavel Kudriavtcev vezérigazgatóval beszélgettünk. Utóbbival még
nem találkoztak a dunaföldváriak,
hiszen márciusban váltotta a leköszönő Julian Patton vezérigazgatót.
„Pavel Kudriavtcev a Dreher Sörgyárak Zrt.-től érkezett a Pannonia Bio
élére. A magyar sörgyártól hét év
után búcsúzik, ezt megelőzően a SABMiller tulajdonában lévő sörfőzdékben szerzett értékes munkatapasztalatot Oroszországban. A sörfőzés okleveles szakértőjeként átfogó gyártási és ellátásilánc-menedzsment tapasztalatokat hozott magával a Pannonia Biohoz.” (a Pannonia Bio honlapjáról)
Baksay Erika
– Az átadás során két darab
jelképes csekket adott át a Pannonia Bio Dunaföldvár város
polgármesterének, kétszer 3 millió 600 ezer forint értékben. Miért kettő?
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– Többéves hagyomány, hogy
cégünk minden egyéb más helyi
kötelezettségvállalás mellett társadalmi kötelezettségvállalásnak
is eleget tesz. Az egyik csekk egy
melegétkezést segítő támogatás,
illetve a dunaföldvári Sárgagödör
téren felállítandó színpad létesítéséhez fog segítséget nyújtani Dunaföldvár lakóinak. A másik
csekk azért került ide, mert rendkívüli évet írtunk és zártunk, ami
megsokszorozta a város nehézségeit. A tavalyi adományunk megduplázásával próbáltunk mi is
többet hozzátenni a közösség életéhez, ezúttal a gyermekek kedvére, hiszen két dunaföldvári játszótér felújítását, fejlesztését kívánjuk támogatni. – mondta Hódos
Ferenc.
– Pavel Kudriavtcev a söriparból érkezett a bioetanol gyártásába. Hol az összefüggés?
– A sörgyártás és a biofinomítónk eszközparkja nagyjából
35–40%-ban megegyezik. Itt kukorica alapanyagból első körben
voltaképpen sört főzünk, de
szemben az árpából készült ►

Pavel Kudriavtcev, Horváth Zsolt, Hódos Ferenc, Jung Katalin, Géczi László

Az adomány felhasználása
A Pannonia Bio adományát szociális célokra és közösségi terek
fejlesztésére fordítja az önkormányzat. A célokat nem az adományozó szabta meg, az önkormányzattal való előzetes egyeztetés
után nevezték meg azokat, figyelembe véve a lakossági igényeket.
A jelképes két 3.6 millió forintos csekk egyike részben szociális
étkeztetésre fordítódik, pontosabban fordítódott az év végi ünnepek
idején. A Vár étterem és az Aranyfácán étterem főzött ünnepi ebédeket összesen 11 napon át, (melyből a karácsony előtti 3 napot az
önkormányzat saját forrásból fizette) és juttatta el azokat nagycsaládos, szegény sorsú, idős, beteg, vagy egyéb rászoruló dunaföldvári lakosok számára. A csekk másik felének segítségével a Sárgagödör közösségi tere gyarapodik majd egy színpaddal.
A másik 3.6 millió forintos csekkből két dunaföldvári játszótér
újulhat meg, illetve gyarapodhat új elemekkel. A munkálatokat az
önkormányzat rögtön tavasszal szeretné megkezdeni, hogy a jó idővel a gyerekek használatba vehessék a játékokat. «
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Dunaföldvári
► sörrel ez nem emberi fogyasztásra kerül.
– Hol él? Milyen a kapcsolata
Dunaföldvárral?
– Budapesten élek már 8 éve,
minden nap utazom az üzembe,
de, ha tehetem, itt maradok, hogy
ismerkedjek a közeggel, a várossal. Ha itt alszom, esténként szívesen sétálok a Duna-parti sétányon, reggelente viszont futok, a
parton, vagy át a hídon és vissza.
Egy nagyon kedves, hangulatos
kisvárosnak látom Dunaföldvárt.
– Mennyire tükröződött a járvány a cég életében az elmúlt évben?
– Az első és legfontosabb dolgunk az volt, hogy gondoskodjunk a dolgozóink biztonságáról
és egészségéről. Különböző intézkedéseket vezettünk be, így
kötelező a maszkviselés, folyamatos a testhőmérséklet-mérés,
kézfertőtlenítés és kézmosás,
amit nem csak a dolgozóinktól
várunk el, hanem a beszállítóinktól is. Nem csak a kezünket
fertőtlenítjük, hanem az elérhető
gyári felületek valamennyi részét folyamatosan. Emellett különböző korlátozásokat vezettünk
be, így például a meetingek személyes jelenléte kapcsán, a kollégáink 30%-a jelenleg is home
office-ban dolgozik, ezzel is
csökkentve a kontaktokat. Munkavállalói támogató programot

vezettünk be, amikor bezártak az
iskolák és online oktatásra tértek
át. Azon kollégák, akik nem tudták megoldani a gyermekeik felügyeletét, extra szabadnapokat
kaptak a cég saját költségén, dolgozóinkat próbáltuk minden lehetséges eszközzel támogatni abban, hogy a megváltozott, kihívásokkal teli helyzetben mind a
munka, mind a családi kötelezettségeiknek eleget tudjanak
tenni.
Ha valaki tüneteket észlelt,
vagy olyan helyzetbe keveredett,
ahol fennállt a fertőzés gyanúja,
akkor mind az ő, mind a családtagjai esetében a cég átvállalta a
PCR tesztelés költségét. Ha ne
adj’ isten, valaki megbetegedne,
és olyan kezelésre szorulna, amit
a TB nem támogat, akkor a cégvezetés döntésének értelmében
ennek költségét is átvállalná a
cég.
Egyébként a vállalatnál a fertőzési ráta nagyjából lekövette az
országos átlagot, a létszámunkhoz képest 8 fő volt az, akinek
pozitív lett a tesztje, illetve beteg
lett, ők karanténba vonultak, gyógyulásukat otthon töltötték, majd
visszatértek a céghez. Szerencsére, és talán a jól kivitelezett, fegyelmezett szabálykövetés eredményeképpen is ennél tovább
nem terjedt a betegség, sikerült
megállítani a fertőzést.

Az egészségügyi világszervezet ajánlása alapján a dunaföldváron gyártott bioetanolból kézfertőtlenítő szert készítettünk receptúra szerint saját költségen, saját
ideiglenes engedély mellett. Ezt
nem hoztuk kereskedelmi forgalomba, hanem felelős gyártóként
adományként segítettünk vele különböző szervezeteket, intézményeket, közösségeket, a katasztrófavédelemtől kezdve egészen a
dunaföldvári önkormányzaton át
a helyi lakosságig.
Annak ellenére, hogy egy en�nyire megbolydult és viszontagságokkal teli év végére értünk,
sikerült extra leállás nélkül, folyamatosan fenntartani a termelés menetét, a gyár nem szenvedett csorbát a kialakult egészségügyi helyzetben sem. És nem
csak a gyártás folyamatosságát
sikerült fenntartanunk, de nagyon jól haladtunk a tervezett új
projektek bevezetésével is. Annak ellenére, hogy egy nagy ös�szegű, közel 36 milliárd forintnak megfelelő beruházási program közepében járunk, az egyes
projektek maximum 1–2 hónap
csúszáson túl nem szenvedtek
csorbát, és terveink szerint meg
tudtak valósulni.
A leglátványosabb beruházás,
ami már messziről látszik a 4 új
nagy tartály, ez lesz a biogáz üzemünk, amiből a keletkező biogáz-

zal a fosszilis gáz felhasználást
tudjuk csökkenteni, a környezeti
terheket csökkenteni, javítani az
ún. üvegházhatású gáz kibocsátását az üzemünkből. Ez nagyon
fontos szempont mind a menedzsment, mint a tulajdonosok számára. Emellett több energiahatékonysági beruházást is üzembe
helyeztünk, és olyan új termékek
gyártását készítettük elő, amivel a
jövendő évek fejlesztési lehetőségeit alapoztuk meg. A járvány ellenére is erős maradt a kereslet
mindegyik termékünk iránt, így a
beszállítóink felé jó hír, hogy folyamatosan üzemben tudtunk maradni, és ez a kilátás a jövő évre
is.
Mindig csak a járvány rossz hatásairól beszélünk, de a mi esetünk annyiban speciális, hogy kimondottan pozitív velejárója is
lett, mégpedig az, hogy pont a mi
termékünk az, amire a kereslet
ugrásszerűen megnőtt, óriási új
kereslet keletkezett a fertőtlenítő
szerek irányába. Jó hír az is, hogy
a járvány ellenére is bővíteni tudtuk a foglalkoztatotti létszámunkat. A tavalyi évet 240 fővel zártuk, az ideit 300 fölött. Erre büszkék vagyunk. Ez nagyrészt a folyamatban levő beruházási programunknak és az abból jövő új
projekteknek köszönhető, illetve
az új termékek gyártásának, és ez
jövőre is folytatódik. «

Üléstermi
tudósítások

hozta meg. A döntéshozatal módja tehát minden esetben a polgármester döntése a képviselői vélemények figyelembevételével.
Az első napirendben a polgármester elfogadta a beszámolót a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd az OktatásiKulturális- Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság,
valamint az Ügyrendi- Környezetvédelmi és Jogi Bizottság 2020.
évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját fogadta el. Ezután a közösségi
együttélés alapvető szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata – törvényességi felhívás alapján egyes önkormányzati rendeletek módosítása/indokolása következett.

A következő téma a NORMBENZ Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Pannónia Bio Zrt.
dunaföldvári telephelyein a veszélyességi övezet módosítása
volt a Város Településszerkezeti
Tervén, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jelzettek alapján. Ezután a polgármester beszámolót fogadott el a
Dunaföldvári Értéktár Bizottság
munkájáról, valamint elfogadta a
bizottság SZMSZ-et. Ezután döntött a Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatottjai jogviszonyának meghosszabbításáról, majd támogatta a Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület
kérelmét visszafizetési határidő
módosítása iránt.

A polgármester döntött a Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti
ingatlan felújítási kiviteli tervre
beérkezett ajánlatokról, majd a
közköltségen történő temetésre
beérkezett pályázatokat bírálta
el, így 2021. január 1-től kezdődő időponttal határozatlan időre
a Pantar Kegyeleti Kft.-t bízta
meg a közköltségen történő temetések szolgáltatási tevékenységének végzésével, a pályázatban részletezett díjak alkalmazásával. A polgármester támogatta
a CALLIS Energetika Zrt. ingatlanvásárlási kérelmét (5003/75
hrsz.) naperőmű park részére,
majd döntött a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz
történő pályázat benyújtásáról. A
polgármester támogatta a ►

Baksay Erika
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
– a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt nem ülésezik,
hatáskörében Dunaföldvár város
polgármestere jár el. Az alábbi
döntéseket a 2020. évi munkaterve alapján a 2020. december 15én tartandó, soron következő ülésére előkészített napirendek, majd
a képviselők előzetesen bekért
véleménye alapján a polgármester
2021. január
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► Dunaföldvár közigazgatási

területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2021. évi díjának módosítása iránti kérelmet,
illetve a Manitu Solar Kft. ingatlanvásárlási kérelmét (027/3
hrsz.) napelem park részére. 1
millió Ft vissza nem térítendő támogatással hozzájárult a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia tetőcseréjéhez, majd döntött
a Dunaföldvár, 0574. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.
Az utolsó napirendekben a
polgármester a Holler UNFC
számára nyújtott 3 millió Ft vis�-

szatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét 2021. december 31-re módosította, a vis�szafizetéstől nem tekint el. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
megkeresése tárgyában a polgármester megállapította, hogy nem
jogosult a szervezet megkeresésében állást foglalni a veszélyhelyzet fennállása alatt, de a
megkeresésben foglaltakról a veszélyhelyzet megszűnését követően egyeztető tárgyalásokat kíván folytatni a képviselők bevonásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának vezetőivel. A polgármes-

Földvárra került a szakmai díj

Kusztos Sándor

Az Év Bádogosa Kategóriadíját
kapta meg Kusztos Sándor, Csongi, a Csongi Bádog Kft. tulajdonosa egy dunaföldvári családi házon
végzett, igényes és színvonalas
homlokzatburkolati munkájáért.
L. Mészáros Irma
A földvári győztest a többi díjazottal együtt – a vírusjárvány
miatt az ünnepélyes díjkiosztó
helyett – karácsony előtt, online
eredményhirdetés keretein belül
hozta nyilvánosságra a PREFA.
Az osztrák alapítású PREFA
Aluminiumprodukte GmbH az
elmúlt hatvan év során nemzetközi hírnevet szerzett, s mára 16
európai országban képviselteti
magát.
Az alumínium tetőfedő- és
homlokzatburkolati rendszerek
fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozó cég
magyarországi leányvállalata a
2020-as évben is meghirdette az
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Év Bádogosa pályázatát. A Dunaföldváron élő Kusztos Sándor
a PREFA Hungária Kft. szakemberének, Takács Tibor alkalmazás-technikusnak a javaslatára október végén adta be a pályázatát, előtte kikérve az építtető tulajdonos hozzájárulását. A
szakmai zsűri a megkapott dokumentumok után a helyszínen
is alaposan tanulmányozta a
földvári családi házat, annak
homlokzatburkolati munkáját.
Az eredményről karácsony
előtt szerzett tudomást Csongi.
Szép ajándék lett ez a vállalkozó és családja, valamint munkatársai számára is. Az építtető a
munkában a szakembernek szabad kezet adott, ezért is örvendetes a díj. A Földváron jól ismert mesternek, aki 1986-ban
szerezte meg a szakmunkás-végzettséget, s 2006 óta vállalkozóként dolgozik, ez volt az
első szakmai pályázata.
Kusztos Sándor büszke a
Csongi Bádog Kft. által végzett
nagyobb volumenű munkákra
is, mint például a dunaföldvári
piactér épületének fedése vagy a
madocsai templom tetejének
burkolása.
Az igényesen végzett munka
nemcsak a megrendelő tulajdonosnak fontos, de a szakma is
példaként állíthatja a többiek
elé. Kusztos Sándor és munkatársai munkája ilyen. «

ter elfogadta a Pannonia Bio Zrt.
felajánlását, 7 200 000 Ft támogatást (egyszer 3.600.000 Ft, valamint egyszer 10.000 Euro), és
a 2020. évben nyújtott támogatást szociális étkeztetés keretében 8 napon keresztül összesen
900 adag ételre, a Sárgagödörtéri játszótér melletti területen
színpad építésére, valamint az
Ifjúság téri és az Alsó-Bölcske
utcai játszóterek bővítésére fogja
felhasználni.
Végül a polgármester a képviselők véleménye figyelembevételével 200 ezer Ft-tal támogatta a
Szent Pantaleon Kórház és Ren-

delőintézet által alapított „Az
Emberek Egészségéért”alapítványt a 2020. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére,
majd peres ügyben hozott döntéseket.
(Dunaföldvár Város Önkormányzata, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt Dunaföldvár város
polgármestere saját hatáskörében
hozott döntéseiről részletesebben
tájékozódhat Dunaföldvár város
honlapján, az „önkormányzat”,
azon belül „képviselő-testület”,
majd a „testületi ülések” pontok
alatt, ahol minden előterjesztés illetve döntés megtalálható.) «

Köszönjük a 2020-ik évi
jótékonysági munkát!
Talán nem is kezdhetnénk más szavakkal ezt a cikket, minthogy rögtön
már az elején kifejezzük tiszteletünket és köszönetünket azoknak a
szervezeteknek, akik a 2020-as évben sem hagyták segítség nélkül a
rászorulókat. Ugyan több mint valószínű, hogy a Magyar Vöröskereszt
és a Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége mindenki számára ismert,
a munkájuk jelentőségét mindig érdemes nem csak hangsúlyozni, de kiemelni is, így Géczi Lászlót és Lipták
Tamást kérdeztük a két szervezet
munkájáról, különösen a decemberi
hónapról.
Kelemen Dorottya

Fókuszban a Mikulás és a Karácsony

A tavalyi évben általánosságban véve is sok hiányt kellett elszenvednie mindenkinek, azonban ez hatványozottan igaz volt
azok számára, akik valamiben
szükséget szenvednek, támogatásra szorulnak. A járványhelyzet
viszontagságai közé sorolandó az
a megannyi rendezvény többek
között a gyermekek számára, ami
elmaradt, azok a gyűjtések, amik
csak körülményesen jöhettek létre, valamint maguknak az adományoknak a kiosztása sem a megszokottak szerint történt.
A dunaföldvári Vöröskereszt
már a nyolcvanas évek eleje óta
aktív szereplője városunk életé-

Géczi László

nek és ez szerencsére tavaly sem
volt másképp. A decemberi hónapra hamar elkezdtek készülni,
hiszen ilyenkor nem csak Karácsony, a szeretet ünnepe kap fontos szerepet, de a hónap elején
látogatja meg a Mikulás is a gyerekeket. A gyűjtések rendhagyó
módon, 2020-ban kizárólag a
Penny előtt valósulhattak meg,
ami jelentős korlátozó erőnek bizonyult, hiszen a korábbi években
mindig több helyszínen zajlott a
munka.

Mikuláskor is kaphattak ajándékot

A Vöröskereszt egész évben
gyűjt adományokat, így többek
között játékokat is, amiket az év
során több esemény kapcsán ►
2021. január
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► is kiosztanak a gyerekeknek.

Mivel ezek jórészt elmaradtak,
Mikulás alkalmával különösképpen fontos volt, hogy jó helyre
kerüljenek és megannyi kisgyerek
ünnepét tegyék szebbé. Sajnos
azonban ezúttal a gyerekek nélkül
történt az ajándékozás, a Mészáros utcai irodában adták át a hozzátartozóknak a csomagokat, és
itt lehetett válogatni a kihelyezett
játékok közül is.

Karácsonyi ételosztás

A hagyományoknak a vírushelyzet sem tehet keresztbe, a helyi Vöröskereszteseknek sem
okozott gondot kitalálni, hogyan
lehet a tavalyi évet is ételosztással
zárni. A korábbiakban mindig a
Piroska udvarából vihették el a
rászorulók a kiporciózott adagokat, ezúttal azonban alternatív
megoldást kellett keresni. Az ételosztáshoz a végső segítséget a
Pannonia Bio adta meg, amelynek év végi adományából a nagycsaládos, idős, vagy bármilyen
formában arra rászoruló dunaföldvári lakosok, melegétel formájában kaptak támogatást. A 8
napos melegétel-akciót az önkormányzat 3 nappal megtoldotta saját erőből.
A közösség ereje ezúttal is megmutatkozott, miután december
21-től 31-ig minden nap nagyjából
150 adag ételt szállítottak házhoz
két helyi vállalkozó, Sipos Viktor
és Dávid István jóvoltából. 21–23
között a Vár étterem, 24–27-ig az
Arany Fácán étterem, 28–31-ig ismét a Vár étterem főzött, illetve
gondoskodott arról, hogy az étel
eljusson az emberekhez. Sok ember összefogása ez: a vállalkozók,
a konyhán dolgozók, kiszállítók,
segítők és a Vöröskereszt munkatársai azon szorgoskodtak az ünnep alatt, hogy mindenkinek jusson ünnepi ebéd az asztalára. Már
maga az útvonalterv sem volt egyszerű, Kuti Vali gondolta át és készítette el.
Az ételosztásban idén a Vár étterem különösképpen jeleskedett,
hiszen már március, a veszélyhelyzet kihirdetése óta hétfőtől
szombatig biztosítja a dunaföldvári Mentőállomás dolgozóinak
az ebédjét, ezzel is segítve őket a
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mindennapos munkavégzésben és
a helyi polgárok segítésében.

Mi lenne, ha…?

A Vöröskereszt dunaföldvári
egysége is kiválóan bizonyított a
vírushelyzetben, ugyanakkor érdemes említést tenni arról is,
hogy mivel telik általánosságban
egy évük, hiszen, ha minden jól
alakul, akkor ehhez igyekeznek
majd visszatérni a 2021-es évben
is.
Legfontosabb projektjeik közé
tartozik a 4 db véradás, valamint
az eseti sürgősségi véradások, az
1–2 gyerektábor, az elsősegély
tanfolyamok és a felkészítés, a
karácsonyi étkeztetés, egészségnapok, Spenót fesztivál a gyerekeknek, de szoktak főzni a szüreti
fesztiválon is, és folyamatosan
rendelkezésre állnak azok számára, akik valamilyen szükségben
szenvednek.
Ugyan még kétséges, hogyan
alakul az idei év, ennek ellenére is
bizakodóan pályáznak, hiszen így
tudják megszervezni a véradásokat, de a gyermekek táboroztatását is pályázati pénzekből tudják
megrendezni. Az már biztos,
hogy ha ennek az áldatlan helyzetnek vége, akkor dupla erőbedobással szervezik meg a programokat, pont azért, hogy a tavalyi
év viszontagságaiért kárpótolják a
gyerekeket.

A karácsonyi időszak a Máltai
Szeretetszolgálatnál

A decemberi hónap nem telt el
tétlenül a máltaisok életében sem,
hiszen adománygyűjtéssel indult
a SPAR „Adni Öröm” kampányának keretei között. A hagyományoktól eltérően ez sem személyesen történt, adománykártyákat
tudtak vásárolni az adakozók. Ez
az összeg aztán bement a központba, ahol leosztották régiókra.
Mivel ez csak utólag történhetett meg és a csomagokat előre el
kellett készíteni, így lényegében
megelőlegezték a segítséget és a
pécsi régió központból így kaphattak 140 csomagot. Ezekben a legfontosabb tartós élelmiszerek kaptak helyet, de természetesen nem
szenvedtek hiányt tisztálkodási
szerekben sem, amit már a vá- ►

Névtelen
angyalok
Az én apám gyakran mondja egy
jól sikerült családi ebéd közben,
hogy reméli, mindenkinek jut legalább ennyi. Ha hideg van odakint,
megjegyzi, bízik abban, hogy senkinek nem kell fedél nélkül fagyoskodnia. Eszébe jut, hogy de
sokan nem kapnak ajándékot,
vagy nincs, minek örüljenek.
Baksay Erika
Szóval nem gondolom, hogy
a földvári névtelen angyalokat
ennél sokkal több motiválná.
Semmi magasztos gondolat,
csak egy kis beleérzés abba,
hogy nem mindenkinek egyformán jó.
Nem először szerveznek szép
karácsonyt idegen embereknek,
évek óta teszik ezt valamilyen
formában, de mindig különösebb
faxni nélkül, kerülve a nyilvánosságot, a jótékonykodáshoz
gyakran kötődő álszerény porhintést meg pláne. Nem is hirdetik meg az akciójukat, nem keresnek szponzorokat, nincsenek
számlaszámok, elérhetőség. Aki
tudja már tavalyról vagy tavalyelőttről, hogy miben sántikálnak,
az rájuk ír a facebookon, odacsörög, elmondja, mit adna, ők meg
ugranak el érte. Legtöbben magánemberek jelentkeznek, de
vállalkozó is akad. Leginkább
pénzt adnak, vagy valamilyen
felajánlást tesznek, de érkeznek
tárgyak is, főleg játékok, bár a
szervezők célja nem az, hogy
second hand dolgokkal szórják
tele a rászorulókat, pont nem.

Nem aprózzák el a dolgot, az
ajándék legyen ütős. Megesett,
hogy néhány laptop is bekerült a
csomagba, mert valaki pont azt
akart ajándékozni, vagy cumik,
babápolási holmik, vitaminok,
mikor valaki felajánlotta az
egészségkártyáját. A kiszemelt
családokat az ismerősök ismerőseinek ismerősei ajánlják az angyalok figyelmébe, így idén végül 8 többgyerekes család kapott
értékes ajándékot, amiben mindig vannak egyszerű dolgok:
karton tej, cukor, liszt, krumpli,
hagyma, olaj, tészták, kakaó, nutella, friss gyümölcs és tengernyi
édesség, mert az ünnep az sok
csokit jelent, ha gyerek van a
háznál. És persze játék, mert az
az igazi ajándék. Meg bejgli, természetesen a legjobból. Most
éppen nagyjából 300 ezer forint
gyűlt össze, ezt vásárolta el a két
angyal és családja, akik saját
pénzzel is megtolták a büdzsét,
mert így esett jól nekik.
Kérdésemre elmondták, hogy
nem voltak különösebben magasztos pillanatok az ajándékosztás során, nem is akartak
senki életébe benyomulni adakozás címén, csak odaadták, és
léptek tovább. És néha az ember akkor jön rá, hogy a legjobb
helyen jár, ha adni akar valamit, amikor már ott van. A mintaszerűen tiszta és rendezett kicsike házban nem volt karácsonyfa, nem futotta rá. A négy
gyerek persze így is örült az
ajándéknak, de egy rögtönzés
még belefért: futás egy formás
fáért meg vissza. Ne vicceljünk
már, nincs karácsony karácsonyfa nélkül… «
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sában, hanem azok kiosztásában is
segítettek.

Karácsony a tanodában

Lipták Tamás

► ros finanszírozott. Készült he-

lyi csomag is, a dunaföldvári csapat jóvoltából, ebbe többek között
füstölt áru is került. A csomagok
másik részét a Jákli Viktor vezette
dunaföldvári önkéntes csoport biztosította, ennek a tartalma főként
füstöltáru volt. A helyi önkéntesek
nem csak a csomagok összeállítá-

A dunaföldvári Tanoda a Templom utca 32. ikonikus iskola épületéhez köthető, miután már jó pár
éve ők népesítik be a falait. Az intézmény valamint a Dunaföldvári
Támogató Szolgálat vezetője egyaránt Lipták Tamás, akitől megtudtuk többek között azt is, hogy
telt a gyerekek karácsonya. Az
ajándékozás és az ünnepi hangulat
2020-ban sem maradhatott el, a
központban összekészített „cipősdoboz” csomagokat kapták meg a
helyi gyerekek, így mindenkinek
garantált volt a meglepetés.

Bizakodva tekintenek előre

Bár még kétséges a jövő, a
Máltai Szeretetszolgálatnál is po-

A rendkívüli helyzetben is lezajlottak
a vöröskereszt decemberi programjai
Szabados Sámuel
Géczi László, a helyi vöröskereszt elnöke nagyon örült annak,
hogy a vöröskereszt decemberre
tervezett akcióit sikerült megvalósítani. Volt véradás, csomag- és
melegétel-osztás is, természetesen
más körülmények között. A legkritikusabb a véradás volt, végül novemberben az országos központ
szigorú feltételek közt engedélyezte. Nagyobb rendezői gárdával vonult fel a vöröskereszt a programra. Három ifjúsági aktivistát is
mozgósítottak. Volt teendő bőven.
A résztvevők irányítása, adminisztráció, kávé, szendvicsosztás,
mindez gyorsított tempóban, hogy
elkerüljék a torlódást. Be kellett
tartani a másfél méteres távolságot, a maszkviselés, fertőtlenítés
szabályait. Több volt az adminisztratív munka is. Aggódtak a szervezők, hogy alacsony lesz a részvételi arány, ennek ellenére a nap során
91-en adtak vért, ebből 11 fiatal
első véradó volt. Géczi László
mindkét adatot nagy sikernek
könyveli el. A 91 fő alig marad el
a normál véradások átlagától. Szerinte az emberek átérzik a jelentő-
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ségét, másrészt önmaguk számára
is egy egészségügyi kontroll, aki
adhat vért, az egészséges. Sokan
jelezték, hogy évek során megszokta a szervezetük a rendszeres
véradást, utána néhány hónapig
jobb a közérzetük, frissebbnek érzik magukat. Kis ünnepségre is sor
került a nap során. A megyei elnök
oklevéllel köszöntötte azt a dunaföldvári hölgyet, Haszpra Ibolyát,
aki 86. alkalommal adott vért. Idén
ez volt a Tolna megyei rekord. A
következő véradás tervezett időpontja március közepe.
Sikerült lebonyolítani az ünnepi melegétel-osztási akciósorozatot is, melynek pénzügyi fedezetét a Pannonia Bio üzem adománya jelentette. A cég szándéka
szerint az ünnepi időszakban 8
napon át összesen 900 adag ételt
készített el és szállított házhoz az
Aranyfácán étterem illetve a Vár
étterem. Főleg szerény anyagi
helyzetű nagycsaládok, egyedülálló kisnyugdíjasok, magányos
betegek kerültek a támogatottak
listájára, melyet a családsegítő
szolgálat és a vöröskereszt állított
össze. A Pannonia Bio adományát
az önkormányzat is megtoldotta,

zitívan gondolkodnak, tervezik
azokat a programokat, amiket
többek között a frissen felújított
épületben vihetnek véghez. A
gyerekeket továbbra is pozitív, támogató közeg fogadja majd, egy
hely, ahol segítséget kapnak a leckeírásban és tanulásban, ahol észreveszik, ha valamiben szükséget
szenvednek.
Folyamatos figyelmüket élvezik Dunaföldvár lakói általánosságban is, bármikor fordulhatnak
hozzájuk azok, akiknek segítségre van szükségük. A teljes Máltai
Szeretetszolgálatra jellemző odaadásnak köszönhetően jöhetett
létre az a megállapodás is, amit az
Élelmiszerbankon keresztül kötött a szervezet az ALDI-val. Ez
lehetővé teszi, hogy a rászorulók,
így a földváriak is megkaphassák
a közeli lejáratú termékeket az

áruházból, ezzel is segítve a boldogulásukat. A felajánlott élelmiszereket a máltaisok helyi szinten
hozzák el, majd kiosztják azokat.

így a melegétel-akció a szenteste
előtti 3 nappal kiegészült.
A konyhák igyekeztek változatos menüt összeállítani, és az ünnepi étkezési szokások hagyományait követni. December 24-én
szaloncukor és sütemény is került
a zacskóba. A kiszállítást az éttermek jórészt a saját autóikkal oldották meg. Alaposan meg kellett
szervezni a pakolást, a szállítási
útvonalakat, melyben a vöröskereszt aktivistái is segítettek. Géczi
László szerint megható pillanatai
is voltak a házhoz szállításnak.
Volt, ahol könnyek csordultak ki
az idős szempárból, máshol mosolygós arcú gyerekek szaladtak
eléjük. Már csak ezért is érdemes
ezt évről évre végigcsinálni. «

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje

Hogyan tudunk mi is segíteni?

A jótékonysági munkában nincsenek kiemelt időszakok, így
mindkét szervezetet segíthetjük,
szebbé és jobbá tehetjük számtalan rászoruló életét azzal, ha felajánljuk jó állapotú, már nem
használt ruháinkat, játékainkat,
tartós élelmiszert vásárolunk, de a
jó állapotban lévő egészségügyi
eszközeinket is szívesen fogadják, hiszen arra is van igény. A
tárgyi adományokon felül is tehetünk a közösségért, ha az időnket
áldozzuk, és önkéntes munkánkkal teszünk egy tábor, egy foglalkozás, egy rendezvény megvalósulásáért és sikerességéért. «

2021.01.22. Dr. Englert Rolland
2021.01.29. Dr. Palkó Ágnes
2021.02.05. Dr. Móricz Zoltán
2021.02.12. Dr. Hallai Róbert
2021.02.19. Dr. Englert Rolland
2021.02.26. Dr. Palkó Ágnes

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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Gimnáziumi és szakképző iskolai
felvételi hírek
Ugyan a vírushelyzet miatt január
elején még digitális iskolapadban
ül a diákok fele, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy hamarosan elérkezik a jelentkezési határidő a gimnáziumokba és szakiskolákba. Hogy minden fontos információ eljusson azokhoz az diákokhoz, akik szeptemberben már új iskolában szeretnék köszönteni a
tanévet, összegyűjtöttük mindent,
ami segítségükre lehet a döntésükben.
Kelemen Dorottya

Gimnáziumi jelentkezési
információk

Milyen képzésekre lehet jelentkezni?

A gimnáziumban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi
rendszerük és óraterveik biztosítják a felkészülést az eredményes
érettségihez és a továbbtanuláshoz. A 2021/2022-es tanévben
várhatóan két osztály indul majd
el, egy 4 évfolyamos, valamint
egy 6 évfolyamos.

Meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezési határidő mindkét
képzési formára: 2021. február 18.
A négy évfolyamos képzésre az
általános iskolán keresztül lehet
jelentkezni, a hat évfolyamos
képzésre a jelentkezést egyéni jelentkezési lapon lehet benyújtani
a gimnáziumban.

Hol tudnak a diákok és szüleik
bővebben tájékozódni?

Mit érdemes tudni a gimnáziumról?

A Magyar László Gimnáziumot
családias, elfogadó légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudják
az oktatók; de a mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka is
jellemzi a középiskolát.
A tanulmányok elmélyítése, a
tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében a diákok számára többletórákat biztosítanak, továbbá érdeklődési körök szerint
szakköröket, tehetséggondozó
csoportokat szerveznek. Több
mint két évtizede a németországi
testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot
alakított ki az iskola, aminek keretei között évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül
sor.
2021. január

Szakközépiskolai
jelentkezési információk

Elsősorban a gimi oldalán tudnak tájékozódni az érdeklődők, a
honlap itt érhető el: http://www.
magyarlaszlogimi.hu
Ugyanakkor telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadják az érdeklődő diákokat, szülőket. Ezt a
következő telefonszámon, valamint email címen tehetik meg:
Telefon: 75/ 541–269
E-mail: magyarlaszlogimi1@
gmail.com

Mi alapján történik a pontszámítás?

A négy évfolyamos osztályba
való felvételről az általános iskolai
eredmények alapján döntenek; a 7.
év végi és a 8. félévi (magyar
nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok alapján (max. 100
pont) rangsorolják a jelentkezőket.
A hatosztályos képzésre bekerülni is az általános iskolai eredmények alapján lehet. A jelentkezők rangsorának kialakításakor az
5. év végi és a 6. félévi (magyar
nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) jegyeket veszik figyelembe
(max. 60 pont).

Mit érdemes tudni a szakképző
iskoláról?

A gimnáziumhoz hasonlóan kis
létszámú, családias iskola. Az Intézmény kiemelt célja, hogy a
végzett tanulók megállják helyüket a munka világában. A szakma
oktatása során nagy hangsúlyt
fektetnek a gyakorlati képzésre. A
tanulók korszerű, a kor technikai
követelményeinek megfelelő tanműhelyeinkben kislétszámú csoportokban sajátíthatják el a szükséges ismereteket. A szakképzés
egyik újdonsága, hogy minden
szakképzésbe bekapcsolódó tanuló ösztöndíjban részesül.

Milyen képzésekre lehet jelentkezni?

3 éves szakközépiskolai képzésekre lehet jelentkezni a következő szakmákban:
• épület- és szerkezetlakatos
• hegesztő
• szakács
• pincér-vendégtéri szakember
• cukrász
• kereskedelmi értékesítő
A középfokú felvételi eljárásban meghatározottak szerint a
nappali rendszerű képzésekre legkésőbb 2021. február 18-ig kell
jelentkezni. A középfokú iskolába
való jelentkezéseket a tanulók általános iskolája bonyolítja le.

Hol tudnak a diákok és szüleik
bővebben tájékozódni?

Bővebb információ a választható képzésekkel kapcsolatban a
szakképző iskola oldalán található
meg: https://magyarlaszlo.tmszc.
hu, de szívesen válaszolnak a kérdésekre az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36 30 829 8327; 75/
677–032, 75/ 541–266, 75/ 677–646,
E-mail: email@magyarlaszlo.
tmszc.hu

Mik a felvételi követelmények az
egyes képzéseken?

A szakképző iskola nem tart
írásbeli felvételi vizsgát, így a
képzésekre jelentkező tanulók
felvételi pontszáma az általános
iskolából hozott tanulmányi eredményekből kerül majd meghatározásra. Ezen kívül a választott
szakmának megfelelő orvosi-, illetve pályaalkalmassági vizsgálat
is szükséges, melynek idejéről a
jelentkező tanulókat levélben értesítik ki.

Várhatóan hány osztály indul
majd el?

Az osztályok száma a jelentkezők létszámától függ, de várhatóan
két osztály indulhat el. Az egyik
osztályba a gépészet ágazatra, tehát
a hegesztő, valamint az épület- és
szerkezetlakatos szakmákra jelentkezők kerülnek. A másik osztályba
a turizmus-vendéglátás (cukrász,
szakács, pincér-vendégtéri szakember), illetve a kereskedelem (kereskedelmi értékesítő) ágazatra jelentkezők kerülnek.
A legtöbb tantárgy esetében
csoportbontásban tanulnak a diákok. A szakmai tárgyakat a választott szakmák szerint külön–
külön csoportban, ezen kívül az
idegen nyelvet, a matematikát, a
magyart, a digitális kultúrát is
csoportbontásban tanulják.

Mikortól lesznek elérhetőek a
felvételi eredmények?

Március 16-áig hozzák nyilvánosságra a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési
lapon megadott jeligével) szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban
elért összesített eredményét és az
iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
A jelentkezések módosításának
lehetősége március 22–23-án van.
Ezt követően április 14-ig elkészítik a KIFIR iskolai rangsoroló
programban a jelentkezők sorrendjét tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket, majd azt megküldik a Hivatalnak. Ezt követően
aztán április 30-ig megküldik ►
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► az egyeztetett felvételi jegy-

zék alapján a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező
esetén a szülőnek, továbbá, ha a
jelentkező tanulói jogviszonyban
áll, az általános iskolának is.

Mit tehetnek azok, akik nem
nyertek felvételt, vagy esetleg
szakmát szeretnének váltani?

Amennyiben az általános felvételi eljárás időszakában egy tanuló nem nyer felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor a
rendkívüli felvételi időszak során
közvetlenül is jelentkezhet az iskolába május 10-e után. Azoknak
a tanulóknak is várják a jelentkezését, akik esetleg már középiskolába járnak, de szakmát szeretnének váltani. Ők egyénileg keressék meg a szakképző iskolát,
vagy a beiratkozás időszakában
(2021.06.22–24.) személyesen fáradjanak be az iskolába.
A középiskolai képzések között meg kell még említeni az
érettségire épülő képzéseket is.
Felnőttoktatás keretében már
évek óta folyik ilyen képzés, de ez
a lehetőség a frissen érettségizettek számára nappali rendszerben
is elérhető. A tanulók 2 év alatt
szakmát szerezhetnek. Ezt elsősorban azoknak ajánlják, akik az
érettségi után nem folytatják a tanulmányaikat felsőoktatásban,
azonban szívesen szereznének
szakmát. A következő tanévben
várhatóan vendégtéri szaktechnikus, kereskedelmi és webáruházi
technikus, kisgyermekgondozó-,
nevelő képzésekre lehet majd jelentkezni. A jelentkezés menetéről érdeklődni az iskola elérhetőségein van lehetőség. «
Megjelenik 3500 példányban
Kiadja a Part-Oldalak
Kulturális Egylet
Felelős szerkesztő:
dr. András Ferenc,
E-mail: andrasf2011@gmail.com
Tördelés: Magyari Ákos
Cím: 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.,
Telefon: (75) 341–176,
Honlap: www.part-oldalak.hu,
szerkeszti Takács András
Nyomtatja: SÉD Nyomda Kft.,
7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.,
Telefon: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X
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Lomtalanítás
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

A Közszolgáltató a háztartásban keletkezett lomot a 2021. évben is házhoz menő formában kívánja elszállítani Dunaföldvár
egész területén.
Lom hulladékok közé soroljuk a
feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű hulladékok
– a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében – kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
A Közszolgáltató az évi legalább 1 alkalmas házhoz menő
lomtalanítással a háztartásban
keletkezett lom hulladékok elszállítását végzi az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban.

Lomtalanítás feltétele:

• az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel

Tájékoztató

a szelektív hulladékgyűjtő
edényzet kiosztásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

Dunaföldváron a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékszállítási szerződéssel rendelkező
lakossági ingatlantulajdonosok
számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új 120 literes gyűjtőedényt, melybe a szelektíven
gyűjtött hulladékot lehet elhelyezni. A zsákokban történő szelektív
hulladékgyűjtés ezzel megszűnik!
A Lakosság részéről annyi a teendő, hogy az edényzetet átvegye
és a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse! Kérjük, hogy az
átvételhez a lakcímkártyáját és
személyazonosító okmányát hozza
magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja
személyesen átvenni, úgy kérjük,
állítson ki írásos meghatalmazást

• a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
• ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka

Nem tartoznak a lomtalanítás
körébe, így nem kerülnek elszállításra:

• gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék
• építési, bontási hulladék
• egyéb mezőgazdasági, ipari
hulladék
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
• üveg-, vas-, fémhulladék

További fontos információk:

• kihelyezés módja: zsákolva
(bármilyen zsák), kötegelve
• nagydarabos lomot (pl. bútor)
kisebb darabokra szükséges
szétszedni
az átvétellel megbízott személy
számára. A meghatalmazáshoz
mintát talál a www.kdv.hu oldalon.
Ha a lakcíme nem a szolgáltatással
érintett ingatlanba van bejegyezve,
akkor vigye magával a szolgáltatási szerződését, vagy egy hulladékgyűjtési díjról szóló számláját is.

Az új gyűjtőedény átvételi helye
és ideje:

7020 Dunaföldvár, Reiter köz
7/b. (volt Mátrix) 2020. január
11-től hétfőtől péntekig, reggel 6
órától délután 14 óráig
A szelektív gyűjtőedényt a
kommunális hulladékgyűjtő szállítási napjával megegyező napon
kell kihelyezni, az előre meghatározott szállítási napokon.
Vagyis, ha az Ön utcájában
kedden szállítják el a kommunális
hulladékot, akkor keddi szelektív
szállítási napokon kell kihelyeznie a gyűjtőt az elszállítás napján
reggel 6:00 óráig!
A hulladékgyűjtő edénybe az
alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:

• legkésőbb reggel 6 óráig kell
kihelyezni az ingatlan elé a
lomtalanításra szánt dolgokat
• a lomtalanítás a kommunális hulladékszállítás napjára igényelhető
Kihelyezhető mennyiség: maximum 1,5 m3 (kb. 10–15 db 120
literes zsák)
A települések önkormányzati
rendeletében szerepel az egy évben igénybe vehető lomtalanítási
alkalom száma, mely lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak
díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott elérhetőségen jelezze a Közszolgáltató felé, mely telefonszámon az időpontot egyeztetni tudja a szállítással.
Dunanett Nonprofit Kft.: Tel:
+36 25/436–535, Email: dunanett@dunanett.hu
Amennyiben többlethulladéka
keletkezik, abban az esetben lehetősége van konténer rendelésre az
alábbi telefonszámon: 06–
30/518–4401
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! «
• műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz,
műanyag zacskó, fólia, raschel
zsák, reklámtáska, PP, HDPE
jelzésű flakonok, egyéb kemény
műanyagok [laposra taposva]);
• papír (pl. újságpapír, szórólap,
irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
• Tetra-Pak italoskarton-dobozok
(laposra taposva);
• fém (alumíniumos italos doboz,
alufólia, fém konzerves doboz);
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak,
úgy az az edényzet mellé további
(Ön által vásárolt, a későbbiekben
a Közszolgáltató nem ad zsákot!)
átlátszó zsákban is kihelyezhető.
Az üveghulladékot (befőttesüveg, italos üvegpalack) a szelektív
gyűjtőedényzetbe tenni TILOS!
Az üveg csomagolási hulladékot a
településen megtalálható üveggyűjtő konténerekbe helyezzék el!
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! «
2021. január
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Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés 2021. évben
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

A Közszolgáltató a 2021. évben
havonta 2 alkalommal szállítja el
a szelektív hulladékot Dunaföldvár egész területén a lenti táblázat
szerint.

Újrahasznosítható hulladékok
gyűjtése

Az elszállítás napján reggel
6:00 óráig áttetsző műanyag
zsákban vagy a KDV által biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve helyezze
ki az ingatlana elé a következő
elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Kihelyezésre az alábbi tiszta,
kimosott csomagolási hulladékok
kerülhetnek:
• műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz,
műanyag zacskó, fólia, raschel
zsák, reklámtáska, PP, HDPE
jelzésű flakonok, egyéb kemény
műanyagok [laposra taposva]);
• papír (pl. újságpapír, szórólap,
irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
• Tetra-Pak italoskarton-dobozok
(laposra taposva);
• fém (alumíniumos italos doboz,
alufólia, fém konzerves doboz);
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfe-

lelő csomagolási hulladékoknak,
úgy az az edényzet mellé további
átlátszó zsákban is kihelyezhető.
Kérjük azokat a lakosokat, akik
későn tették ki a zsákokat/hulladékgyűjtőt és nem vitte el/ürítette
ki a gyűjtőjárat, legyenek szívesek visszavinni azokat saját ingatlanon belülre!

Az üveghulladék gyűjtése:

• italos üvegpalack
• befőttesüveg
Az üveg csomagolási hulladékot
a településen megtalálható üveggyűjtő edényekbe helyezzék el!
Kérjük, ne helyezzen az üveg�gyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt,
fénycsövet, izzólámpát, hőálló
üvegtálat, szélvédő üveget!
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! «

Utca szerinti
szállítási napok

Január

Február

Március

Április

Május

Június

kedd
szerda
csütörtök

5./19.
6./20.
7./21.

2./16.
3./17.
4./18.

2./16./30.
3./17./31.
4./18.

13./27.
14./28.
1./15./29.

11./25.
12./26.
13./27.

8./22.
9./23.
10./24.

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

6./20.
7./21.
8./22.

3./17./31.
4./18.
5./19.

14./28.
1./15./29.
2./16./30.

12./26.
13./27.
14./28.

9./23.
10./24.
11./25.

7./21.
8./22.
9./23.

Utca szerinti
szállítási napok

kedd
szerda
csütörtök

Házhoz menő zöldhulladék
gyűjtés 2021. évben
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Komposztálható hulladékok
gyűjtése

A levágott füvet és egyéb
lágyszárú növényeket a Közszolgáltató megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák
max. 25 kg), illetve maximum
70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű
kötegekben összekötve, alkalmanként maximum 0,5 m3 men�Január
8./15.
Július
5.
2021. január

Február
–
Augusztus
2.

nyiségben szállítja el az ingatlan
elől. A nem megfelelő méretű és
mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a Közszolgáltató dolgozói nem fogják
elszállítani!
A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db)
átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.
2021-es évben lehetőség van
plusz zsák vásárlására is a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatain, valamint partnercégeinél. (lásd: www.vertikalzrt.hu)
Március
–
Szeptember
13.

Április
12.
Október
11.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze
ki, hogy az a közterületet ne
szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

A zsákok átvételét az alábbi
elérhetőségen biztosítja az
Önkormányzat:

7020 Dunaföldvár, Reiter köz
7/B. (a volt Mátrix épülete) hétfő:
6:00–14:30
2021. évi gyűjtési napok a lenti
táblázatban láthatók.
JANUÁRI HÓNAPBAN KIZÁRÓLAG FENYŐFA GYŰJTÉS TÖRTÉNIK!
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! «
Május
10.
November
8.

Június
7.
December
–

Pályázati
felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő megvételre meghirdeti az
alábbi önkormányzati ingatlanokat:

1. 7020 Dunaföldvár, 027/3
hrsz. beépítetlen terület.
• Kikiáltási ár: nettó 1.552 Ft/
m2+Áfa.
• Letétbe helyezendő összeg:
2.000.000 Ft
• Licitálás időpontja: 2021.
február 11. (csütörtök) 11 óra

2. 7020 Dunaföldvár, Hunyadi
tér 5003/75 hrsz. beépítetlen
terület
• Kikiáltási ár: nettó 1.700 Ft/
m2+Áfa.
• Letétbe helyezendő összeg:
1.000.000 Ft.
• Licitálás időpontja: 2021. február 11. (csütörtök) 10 óra.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Irodája ad.
(7020 Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2., Tel.: 75/541–558).
Részletes pályázati kiírás
2021. január 8-tól 2021. február 10-ig (szerda) 11:30 óráig
vásárolható meg 15.000 Ft-ért
(pályázat benyújtásától való
visszalépés esetén sem vis�szafizethető) a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Pénztári óra: Szerda:
9–12; 13–15:30).
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.Városfejlesztési és Műszaki Iroda tárgyaló
terme. «

9. oldal
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Duna-hídunk 90 éves
4. rész

A híd és a Duna, ha mesélnének
Bognár Zoltán
Mi mindent tudnának elmondani ŐK, ketten?
Egy fordulatosan izgalmas,
hosszú, igaz történetet!
Mi most a geológiai-vízrajzi,
igen régi eseménysort nem is
hallgatnánk meg, hanem a már
tárgyiasult, írott, filmezett időszakot, az utolsó elszállt pár évezredet.
Előbb a Duna sorolhatná tucatnyi ős- és ókori nép átkelését
többnyire bal partjáról a jobbra,
miközben évszázadok peregtek
le a történelem számlálóján. Felidézhetné, hogy kétszer (Római
Birodalom, Frank Birodalom) a
jobb part, s maga a folyó hosszú
időn keresztül birodalmi határ
volt.
Szólna a szintén keletről érkező magyar eleinkről, az immár
magyar évszázadokról, keseregne a Mohács utáni török időszakról, aztán a fel s alá masírozó
hadseregekről.
Elmondaná, hogy kedves jobb
parti
települése,
Földvár
1703-ban mezővárosi rangot kapott. Hogy a II. Rákóczi Ferenc
vezette szabadságharc idején,
1705-ben, majd 1944–45-ben jelentős ostrom ill. hídfőcsata zajlott itt, s hogy 1848 viszonylag
csendesen telt.
A XX. századi történetmondásba bekapcsolódó híd bos�szúsan-szomorúan hozná elő a
németek általi majdnem teljes
elpusztítását, az 1944 telén, Budapesten Dunába lőttek holttesteinek roncsaiba akadását, az
1956. évi szovjet lánctalpak csikorgását.
Egymás szavába vágva sorolnák a nagyobb árvizeket, jégzajlásokat: az 1940. évit, aztán:
1941, 1954, 1956, 1965, 1991,
1997, 2000, 2002 (kétszer is!),
2010, 2013.
Kiemelnék pl. az 1941. évit,
amikor repülőről kellett bombázni az összetorlódott zajló jeget,
nehogy egészen nagy baj legyen.

10. oldal

Szót ejtenének az általuk látott
mérhetetlen mennyiségű gabonáról, terméskőről, vasércről, műtrágyáról, a szintén vízen szállított autókról, konténerekről,
uszályokról, vontató- és tolóhajókról, „álomhajókról”, csónakokról, hajósokról, utasokról, kirándulókról, kajakozókról, hídon
átkelő személyautókról, teherautókról, autóbuszokról, vonatokról… azaz fent és lent, a hídon és
a vízen zajló óriási átmenő forgalomról. Igen, voltak évek,
amikor a fél Balkán itt járt fel s
alá, nálunk.
Ja, és a még régebbi idők, a látványos vonat-átpöfögés (Dunaföldvár-Solt) a hídon, a két végénél
egy–egy sorompó, rajta a tábla: „A
sorompó 10 percen túl is zárva tartható!” Volt az 15 perc is…
Kuncogva mesélnék, hogy annak idején hamarabb sikerült a
hidat felépíteni, mint az 1980-as
években síneket cserélni és lefesteni… Egy biztos: akkortájt sokan
megtanulták Dunaföldvár nevét!
Talán szólnának a galambokról
is, hogy mit tesznek a hídon, a
híddal…hát,…tesznek rá…és bele…, ejnye…
A Dunának és a hídnak együtt
dobban a szíve, amikor a felettük-rajtuk átkelő kirándulókról,
fürdőzőkről, egykori Solti-szigeti
sétálókról, romantikázókról, hóvirágszedőkről, kerékpározókról,
horgászokról, majálisozókról a
Horgásztanyán, madarak és fák
napjára vonuló iskolásokról adomáznának.
A Duna és a Beszédes József
híd – a nagy mesélés közben – vajon mit kritizálna, min bölcselkedne, aggódna, örvendezne még
a 90. híd-évfordulón?
Többnyire elégedetten néznének szét, mint az ünnepét megélő
ember. Igen, vannak ilyen-olyan
tapasztalataim, bölcsebb lettem,
most olybá tűnik, rendben vagyok, ám mi lesz holnap, holnapután – töprengnének.
Nosztalgiáznának kicsit az
1930–2003 közötti időszakról,

amikor is a Budapest és Baja közötti mintegy 200 km-es Duna-szakaszon (a kompokat nem
feledve) hídon csak itt lehetett átkelni a Dunán.
Igen, az M9 híd (Szt. László
híd, 2003-tól), majd az M8 híd
(Pentele híd, 2007-től), később,
2010-től az M6 autópálya új helyzetet hozott. A két új „kolléga-híd” azonban M9 ill. M8 pálya
nélkül egyelőre egyfajta torzó. A
6. sz. főút, a fontos 61. sz. út továbbra is kiemelkedő kapcsolatokat ápol a mi hidunkon keresztül
az 51. sz., még inkább az 52. sz.
és 53. sz., meghatározó Duna-Tisza közi útvonalakkal.
A „szétnézés” elégedetten
nyugtázza a megszépült földvári
Duna-partot, ahol visszatért az
élet az egykori (XX.sz. első fele,
közepe) sétálós-zenés-táncos-étkezős-sportos területre. A poros–
gödrös, esőben hatalmas tócsákkal teli, alig ápolt, csak pár lézengő Duna-mániás emberrel
jellemezhető partot átadtuk a
múltnak.
Jó lenne ugyanígy átadni a letűnt időknek a hídfőnk lábánál,
attól délre évtizedek alatt felnőtt
bokros–fás borzalmat, immár erdőt. Valaha a Duna vagy a Sóház
utcából a parthoz érve jó volt rögtön látni a folyót, s a hídhoz érve
ellátni a következő kanyarig,
mintegy kilométernyire, illetve
megpillantani a Kanális Dunába
torkollását. (A hírek szerint nem a
városon múlik az áldatlan állapot,
lehet, hogy valahol, valakinek az
asztalát kellene ütni, ahol, akinek,
amilyen fennhatóságnak ez a dolga lenne?). A híd örömmel jutna
nagyobb levegőhöz, átláthatóbb

partrészhez, nézelődési, fényképezési területhez.
Rendezett park, játszó- és
sporthelyek, emlékművek, pihenési, séta, kikötési, étkezési, fürdőlehetőségek, a szépséges híd, a
méltóságteljes folyó – szívet melengető!
Egy szó, mint száz, Budapesttel
és a Duna-kanyarral, Esztergommal együtt itt van nálunk Magyarország legszebb Duna-partja!
Nem kérdés!
Kedves Beszédes József híd! S
persze, kedves elmaradhatatlan
Duna! (Ha nincs Duna, nincs
híd!)
További nagyszerű évtizedeket,
mindnyájunk örömére!
Felhasznált források:
• 24.hu/2019/06/25 magyarorszag-kozepe-pusztavacs-hernad/
• Szászvári Józsefné: Beszédes
József és Dunaföldvár. Dunaföldvár,2012.
• Földvári tabló. Dunaföldvár,
2009.Szerk.: Raffainé Kókány
Judit, szerző: Lukácsi Pál.
• Dunaföldvár története az őskortól napjainkig. Dunaföldvár,
2002.Dunaföldvári Part-Oldalak
Kulturális Egylet. Szerk.: Dr.
Töttös Gábor, szerzők: Dr. Rosner Gyula, Dr. Szalai Károly,
Götzinger Károly, Bognár Zoltán.
• Magyar Életrajzi Lexikon. A–K.
Főszerk.: Kenyeres Ágnes.Bp.,
Akadémiai K.,1967.
• hu. wikipedia.org./wiki/
• library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi lapok TolnamegyeiUjság/1930.XII.évf. 93.
szám.
• Fotók: Fortepan, Fortepan/
UVATERV «
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Virtuális adventi vasárnapok
A pandémia jelentősen megváltoztatta életünket az elmúlt hónapokban, szinte egész évben. A rendezvények megtartásának tilalma egy–
egy közösség hagyományainak felfüggesztését is jelentette. Így nem
tarthattuk meg a városban közkedvelt adventi programsorozatot sem.
L. Mészáros Irma
A Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár vezetője,
Pataki Dezső azonban úgy gondolta: nem szakadhat meg az adventi gyertyagyújtás 2009-ben indult közösségi hagyománya.
Annak idején először a felújított várudvar szolgált az adventi
vásár és gyertyagyújtás helyszínéül. A messziről is jól látható
vártorony volt az adventi koszorú, a vár négy sarka pedig a négy
gyertya. A feldíszített, megvilágított torony igazi látványosságnak
számított. 2012-ben aztán arról
született döntés, hogy a rendezvény költözzön a Béke térre, a
díszkút köré. Az 1907-ben felállított kút tetejét minden évben –

mint azóta is – Várnai Ferencné
Kati öltöztette karácsonyi díszbe.
Hogy miért hoztam fel a múltat?
Az idei szokatlan virtuális adventi
vasárnapokon ugyanis az összeállításokban képekkel megidéződtek
ezek a korábbi alkalmak: a nagy
hóesés utáni hideg várudvari
együttlétek, majd a Béke tér örömteli hangulata. Mindkét helyszínen
a civil szervezeteink által kínált tea
és vörösbor, az ízletes zsíros kenyér
és a sok finomság melegítette, táplálta a testet, az óvodás gyerekek,
az általános és középiskolás diákok
kedves kis műsorai, az óvónők kórusa, az Annamatia énekszámai, az
Ördögszekér Táncegyesület vagy a
cserkészek produkciói pedig gyönyörködtették a szemet–lelket.
Most azonban a képek segítségével
csak nosztalgiázhattunk.
A hagyományból az megőrződött a virtuális adventi programokon is, hogy minden vasárnap
más–más felekezet lelkésze, papja
szólt a közösséghez. Az utolsó adventi alkalmon pedig együtt álltak
a kamera elé hirdetve a karácsony-

Szakmai felkészültség, népszerűség
a vendégek körében
Szabados Sámuel
Az elismerő szavakat kollegái,
vendégei, ismerősei állítják Horváth Jánosról, kis Kanikáról, aki
már több évtizede dolgozik a vendéglátó szakmában. Az indíttatás a
családhoz kötődik. Az Előszállás
felé vezető úton a Sűrű kocsmát
üzemeltették, így már gyerekkorában közel került a szakmához. Az
általános iskola után a keszthelyi
vendéglátóipari szakközépiskolába
került, mely akkoriban az ország
egyik legszínvonalasabb vendéglátó képzési intézmény volt. Több
földvári diák is végzett ebben az
iskolában. A Balaton partján töltött
tanulóévek életre szóló élményt jelentettek számára. Kemény tanulás,
boldog diákkor, kapcsolatok az iskolatársakkal. Közülük többen országos hírnévre tettek szert a szakmában. Végzés után a fővárosi Ho2021. január

tel Wien-ben kezdett dolgozni, ami
számára nagyon előnyös volt. Az
előkelő szállóban tapasztalatokat,
rutint szerzett.
A nyolcvanas évek végén került
haza Dunaföldvárra. A magánvállalkozások időszakának a kibontakozása ekkor indult be. Először
a Halászcsárdába, majd a Vár étterembe került. A várban eltöltött
tíz év felejthetetlen volt, emlékezik vissza erre az időre. A jugó
vendégmunkások hétvégén 6–
800 fős forgalmat is produkáltak.
Nem volt még M5-ös autópálya,
szekszárdi, dunaújvárosi híd. A
balkáni hétvégi forgalom városunkon keresztül bonyolódott. A
nagy forgalom köszönhető volt a
színvonalas vendéglátásnak, a jó
ételeknek. Növelte a forgalmat a
városunkban élő Radovics Cvjetko – Misu – személye is, aki sok
nyugaton dolgozó barátjának, is-

váró örömhírt. Szabó Oszkár katolikus plébános arról beszélt, hogy
az idei adventkor különösen szükségünk van Jézus, a szabadító segítségére, hogy a békesség velünk
legyen. A református közösség új
lelkésze, Vízi János, aki első adventjét tölti Dunaföldváron, az
idei csendesebb adventen arra kért
mindenkit, úgy készüljünk, úgy
várakozzunk, hogy ne feledkezzünk meg a születésnaposról, Jézusról. A harmadik vasárnapon
Molnár Iván evangélikus lelkész
azt kívánta, találjunk rá a valódi
örömre, az Evangélium szívdobbanására. Mert "ezerszer megszülethetik Jézus Betlehemben, ha
nem születik meg a szívekben."
A város polgármestere, Horváth Zsolt rövid adventi köszöntőjében arra kért mindenkit, hogy
a karácsonyváró időszak csöndességét használjuk fel a családokban az együttlétre, az egymásról
való gondolkodásra, mert együtt
tovább érünk.
A Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársai – Bertalanné
Bóka Zsuzsanna, Fafkáné Simon
Ildikó, Herpainé Tomon Adrienn,

Holmi Melinda, Nagyné Simon Judit, Patakiné Cseharovszky Renáta,
Pataki Dezső, Szer Noémi – az
utolsó összeállításban szép, gitárral
és hegedűvel kísért énekes műsort
adtak Dunaföldvár digitális térben
is járatos lakóinak. A virtuális adventi vasárnapok videóit Szer Noémi készítette, az összeállításokban
felhasználta Kisné dr. Péteri Judit,
Németh Zsolt és mások fotóit.
A járványidőszak alatt a könyvtárosok a közösségi oldalon mesét
mondtak, bekapcsolódtak a Világító ablakok játékba, feldíszítették a Nepomuki Szent János kápolnát, a fordított adventi kalendárium akció keretében adományokat gyűjtöttek és osztottak.
Rajtuk kívül sokan segítettek a
városban, hogy meleg ruha és
étel, ajándék jusson a szegény
sorsú gyerekeknek, családoknak.
2020 – a Covid-járvány miatt – az
otthonmaradás, a csöndesség, az elzárkózás és távolságtartás éve volt,
ugyanakkor az együttérzés, a segítségnyújtás ideje is. Az élet – a veszteségek dacára – mégis győzedelmeskedik. Hinni kell ebben. S ez a
hit erőt ad karácsony elmúltával is. «

merősének ajánlotta a Vár éttermet. Kanika jól beszélt németül,
és megtanult szerbül is a vendégek nagy örömére. Sokan csak
miatta álltak meg. Több vendéggel baráti viszonyba került.
Egyszer nagy megtiszteltetés érte, meghívták Szerbiába egy esküvőre. Az akkori polgárháborús viszonyok közt ez nem volt veszélytelen vállalkozás. Azon lepődött
meg igazán, mikor az ifjú házaspárt a násznép fegyveres sortűzzel
köszöntötte. A balkáni forgalom
évek múltán csökkent. Jött az első
magánvállalkozás, a Duna étterem. Új kihívásokat jelentett ez
számára. A következő állomás
Mezőfalva volt, s büszke arra,
hogy a helyiek és a környékbeliek
szerint is párjával együtt egy igazán színvonalas étteremmé futtatták fel pár év alatt. Földvárról is
sokan átjártak ebédelni, vagy vacsorázni alkalmanként. Az itthoni
munka a Pentelei úti vendéglő
üzemeltetésével zárult egy időre.
Az ausztriai munkavállalás szintén

új kihívásokat, tapasztalatokat, barátokat, élményeket jelentett. A tiroli síparadicsomban szinte minden európai náció turistái megfordultak. Bécs, a világváros sajátos
hangulata és persze a szülőföld
közelsége kellemessé tette az ottlétet. Mindkét helyről nehéz szívvel jött el. Munkatársai megható
búcsút rendeztek számára. 2020
májusában, a járvány idején jött
haza, s jelenleg is az Aranyfácán
étteremben, illetve a Kele csárdájában van alkalmazásban. Már
Bécsben és a Kele csárdában is tapasztalta, hogy a járvány időszaka,
a korlátozások milyen nagy veszélyt jelentenek a szakma számára. Több évtizedes tapasztalatai
viszont önbizalmat jelentenek számára. Meg kell újulni több területen. Vendég mindig is lesz, csak a
körülmények és a lehetőségek
lesznek mások. Másképp kell gondolkozni a járvány idején. Optimista gondolatok, de hát Kanikát
ismerve ez volt elvárható tőle. Reméljük igaza lesz. «
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Dunaföldvári
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 – 2. rész
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
fegyveresen 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.)
„…Ezért én tulajdonképpen soha nem bíztam abban, hogy valamit is eredményesen tudunk tenni. A Köztársaság téri eset idején
épp Pesten voltam. Mindnyájan
Zuglóban laktunk az egyetemi
évek alatt. Az öcsém, aki filmrendező lett, részt vett a Köztársaság
téri csatában, sőt bent is volt az
épületben. A végén aztán megkapta a posztumusz ’56-os emlékérmet.
Én néző voltam itt, nem vettem
részt benne, mert nekem akkor
még nem volt fegyverem. Az
öcsémért izgultam.
– Mikor kapcsolódik be fegyveresen is az ellenállásba?
November 3-án Szőnyben voltam délelőtt. Megállt két lengyel
kamion a kórháznál. Az országúton mentek el 3–4 km-re a komáromi hídtól. A hídon jöttek át,
és nálunk álltak meg, mivel ez
volt az első nagy épület. Segítséget kértek, mivel ők vöröskeresztes segítséget hoztak. Kérték, va-
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laki kísérje őket fel Pestre. Egy
kicsit féltek is, nem voltak ismerősek. Én vállalkoztam, hogy elkísérem őket. November 3-án este érkeztünk Budapestre. Elmentünk a vöröskeresztes központba,
ott leadtam a lengyeleket, azóta
sem tudom, hogy mi van velük.
Aztán elmentem az öcsémékhez a Törökőr utcába. Én a Kolumbusz utcában laktam. Gondoltam, elmegyek hozzájuk, és másnap majd visszamegyek Szőnybe,
mert dolgoznom kell. Érdekes kis
esemény történt itt. Kérdeztem,
mi van, hogy vagytok, mit csináltok? Dicsekedtek, hogy van fegyverük. De ki nem találnám, hol.
Itt a lakásban. Te jó Isten, a lakásban meritek tartani a fegyvert?
Azt mondja az öcsém: soha nem
találnád meg. Ha valaki bejön,
nem találja meg. Körülnéztem, a
régimódi redőny fel volt csavarozva. Ott van! – mondtam. És
valóban abban volt. Másnap, 4-én
jöttek be újra az oroszok.
– Mi történt 4-én hajnalban,
Zuglóban?
4-én hajnalban nem tudtam mit
csinálni. Mivel orvos voltam,
gondoltam bemegyek a legközelebbi kórházba. Az a fővárosi
Uzsoki Kórház volt, az Uzsoki út
29. alatt. Oda bementem november 4-én, hogy orvosként szolgálatot teljesítsek. Nem sokat lehetett csinálni, mert a kórház hamarosan, még az első órákban erős
belövéseket kapott. Két–három
belövést. Úgyhogy majdnem az
egész kórház lement az alagsorba.
Ott volt egy műtő, ott operáltak,
és hát rám már nemigen volt
szükség.
– Az Uzsokiba vittek sebesülteket?
Hogyne… lőtt sebű fiatalokat,
de nem sokat. Emlékszem egy
oroszra, aki borzasztóan meg volt
rémülve, állandóan forgott a feje,
és azt várta, hogy mikor végzik
ki, nem pedig azt, hogy ellátják.
Szőnyben a szülészeti osztályon
dolgoztam, de itt az Uzsoki Úti

Kórházban a sebesültek miatt a
sebészetre osztottak be. Ha jól
emlékszem, volt az Uzsokinak
egy pavilonja, ami belövést kapott. És néhány beteg ott mintha
súlyosan megsérült volna, de erre
már nem emlékszem pontosan.
– Honnan hozták őket?
A környékről, mert ott erős tüzérségi támadások voltak.
– Hogyan került kapcsolatba a
Bosnyák tér szabadságharcosaival?
A kórházban egyszer csak megjelent egy teherautó. Egy fiatal
srác állt rajta, és az igazgatóval
akart beszélni. Az igazgató előkerült. A fiú azt kérdezte:
– Miben segíthetünk a kórháznak? Szükség van-e valamire?
Élelemre, bármire?
Azt mondja Farkas Károly, az
igazgató:
– Nem, tulajdonképpen megvan minden… de különben egy
dologra lenne szükség. Szénre,
mert hideg van, és már több ablak
betörött.
– Jól van, hozok szenet!
Fél óra múlva ott voltak a szénnel, én meg beszédbe elegyedtem
velük. Megkérdeztem, hogy mit
csinálnak, hol vannak. Akkor hallottam először a Bosnyák teret.
Hát mondom:
– Elmennék veletek, megnézném, mit csináltok.
Beleegyezett. Először a remízbe mentünk. Akkor én ott kapcsolatba kerültem, és akik fegyvert
osztottak nekünk, azok tulajdonképpen villamoskalauzok, villamosvezetők voltak.
– Ez mikor történt?
November 4-én délután, estefelé. Ha jól értettem, ők már el voltak szánva mindenre. Sőt, ha jól
tudom, részt is vettek a forradalmi eseményekben, mert szervezettek voltak. De, hogy az ellenállás a Bosnyák téren mikor kezdődött, azt nem tudom, mert én csak
november 4-én kerültem oda. A
fegyverek részben a remízben
voltak, részben pedig egy kis raktárban a Bosnyák téri templom
jobb oldalán, a Thököly út felől.
Amikor Rákospalota, esetleg
Csömör és Rákosszentmihály felől jöttek az oroszok, onnan a
bokrok és fák közül nagyon jó ki-

lövési lehetőségünk volt, srégen,
a templom jobb oldaláról. A Beszkárt-osoknak* – mi így hívtuk
őket – volt minimálisan egy gépfegyverük, de lehet, hogy egy kis
gyalogsági ágyújuk is volt, mert
néha böffentett egyet. Szóval az
volt a helyzet, hogy nappal orvos
voltam, és este meg éjjel a Bosnyák téren védtem a hazámat.
– Az oroszok melyik úton jöttek?
Valószínűleg Rákospalota felől.
Aztán jöttek mindenhonnan. Később megtudtam, hogy az ezredet
ők majdnem hátba támadták.
Mindenesetre a Rákospalota határában lévő honvédezred nem volt
jól felkészülve. Rengeteg kiskatona volt ott, kb. egy ezred. Már aznap híre ment, hogy az oroszok
hajnalban felhúzták a kiskatonákat. Akasztottak, mikor átmentek,
mert meglepték őket.
– A magyar ezred hol tartózkodott?
A Bosnyák tértől lefelé, Zugló
irányában.
– Milyen erőkkel jöttek az oroszok a Bosnyák tér felé?
Főleg teherautókkal és csapatszállító autókkal. Aránylag nyitott
kocsikon gyalogságot hoztak.
Páncélost láttam és tankokat.
– Mennyi tank volt velük?
Mivel éjjel voltam kint, nemigen láttam. 10–15 páncélos lehetett.
– A társai mit mondtak a nappal történt eseményekről?
Nagyon zavaros volt a helyzet,
az emberek jöttek–mentek. Egy
műtősfiúval voltam kétszer kint.
Arra emlékszem, hogy különösen
az első nap az oroszok mindenfelé lőttek, amerre csak lehetett.
Például ott a Bosnyák térnek az
egyik sarkán volt egy régi pres�szó, mellette egy emeletes ház.
Onnan nem lőtt senki, azt tudom.
Annak ellenére tönkre lőtték az
épületet. Úgy látszott, hogy nagyon gyorsan jöttek, és céltalanul
lövöldöztek mindenre. Az első
nap és az első éjjel úgyszólván
megállás nélkül tüzérségi dörgés
hallatszott.
– Hány fő lehetett a Bosnyák
téri csoportban?
120–130-ra saccolnám. Két
csoportban voltunk, sőt há- ►
2021. január

Dunaföldvári
► romban: a remízben, aztán a
templom mögött, meg volt még
egy csoport a Thököly út másik
oldalán, de én soha nem jutottam
át. A másik irányból tértem vissza
az Uzsoki Kórházba.

– Sok szabadságharcos sebesült meg 4-ét követően a Bosnyák téren?
A Beszkárt-osoknak elég
sok sebesültjük volt. Én magam is láttam tíz–tizenötöt,

de a mi oldalunkon szerencsére nem volt. Közben magam is nyújtottam elsősegélyt.
– Ott helyben nem tudták ellátni a sebesülteket?

Próbálták, amit nagyon szükséges volt, de gyorsan elvitték a sebesülteket. Ezt jól megszervezték…”
* (Beszkárt: Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság) «

nemcsak a saját gyönyörűségére
díszítette adventkor a házat, hanem a közösség örömére is. A ka-

rácsonyi ünnepkör kezdetétől, az
idén december 1-től 24 napon át
szentestéig minden nap sötéte- ►

Világító adventi ablakok
Dunaföldváron
L. Mészáros Irma
Mindig öröm, ha az ember azt
tapasztalja lakhelyén, hogy akadnak, akik nemcsak a saját érdekükben, saját hasznukra vagy
örömükre tevékenykednek, hanem azért, hogy adjanak másoknak is. A szeretetszolgálatok szép
számú önkéntes segítőin kívül,
akik csomagot, ételt osztottak,
avagy az adakozókon kívül, akik
készpénzzel vagy tárgyi adományokkal járultak hozzá, hogy a
rászorulók ünnepe is kicsit emberhez méltóbb legyen, most
azokra gondolunk, akik például
az angyalok városává varázsolták
Dunaföldvárt, vagy akik a Béke
téren az elegáns Őszanyót Téltündérré változtatták.
Aztán november végén elindult
egy újabb kezdeményezés: nyíljanak szebbnél szebb adventi ablakok Dunaföldváron. Sokan bizonyára megtapasztalhatták a mögöttünk álló karácsonyváró időszakban, hogy különlegesen szépek voltak a házak, lakások ablakai. Milyen öröm volt sötétedés
után sétálni! Igazi napi program
lett több kisgyermekes családban
a számokkal is megjelölt adventi
ablakok keresése, de útra keltek a
városban felnőttek is, barátok, a
nyugdíjas klub tagjai.
Amint a főszervezőtől, Molnárné Berke Évától megtudtuk, az ő
kezdeményezésére Dunaföldvár
is csatlakozott az országos Világító adventi kalendárium elnevezésű közösségi játékhoz, amely néhány évvel ezelőtt Solymárról indult Grimmné Dévényi Erika ötletére. – Amikor a közösségi médiában olvastam erről, arra gondoltam: Micsoda jó ötlet! Ebben a
járvány sújtotta időszakban külö2021. január

nösen szükségünk van az örömre,
a szépségre! – mondja.
A nagycsaládos Éva családjával három éve választotta lakhelyéül Dunaföldvárt. Gyermekkorában olajmérnök édesapja munkája okán több helyen laktak,
ahogy mondja, fúrásról fúrásra
költöztek. Akkor azt tanulta, s ma
is azt vallja: ahol élek, ott vagyok
otthon, azért a településért kötelességem tenni. Dunaföldváron –
amint a rövid idő alatt tapasztalta
– hagyománya van már az olyan
civil kezdeményezésnek, amely a
várost szebbé teszi és egyben közösséget is épít. (Ilyen volt a tojásfa díszítése 7020 tojással, a
városi karácsonyfa felöltöztetése,
az Ősz – ill. Télanyó dekoráció, a
takarítási akciók, de korábban a
palacsintasütés Guinness-rekordállítás is). Éva sem állt meg az
ötletnél, hanem szervezkedni kezdett: meghirdette a közösségi média földvári csoportjaiban, s lelkes támogatókra lelt. Farkasné
Tóth Anita, Tóth Anikó és a Hunyadi lakóparkban hasonló tervvel foglalkozó Kissné Pálfi Andrea állt mellé. Így Évával ők négyen lettek az Adventi ablakok
dunaföldvári szervezői, házigazdái. Plakátot készítettek, terjesztettek, a tévében, újságban hirdették a programot, fogadták a jelentkezőket, visszaigazolták őket,
majd sorsoltak, beosztottak, térképet készítettek, végül naponta
járták, járták a várost, fotóztak és
örömködtek. Azt tapasztalták,
hogy egyre többen érdeklődtek.
Egyre szélesedett a program, egyre nagyobb lett a siker.
Hogy mi ez a kedves játék?
(Mert nem verseny volt ez, nem
voltak se díjazottak, se jutalom.)
Arról szólt, hogy egy–egy család
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Dunaföldvári
► déskor valahol a városban
meglepetésszerűen egy–egy helyen felgyúltak a fények a feldíszített ablakban. Az, hogy mikor, hol
található az aznapi díszített ablak,
azt a játékban résztvevőknek, a városlakóknak, ki kellett nyomozni!
Aki kinyitott egy ablakot, onnantól minden este kivilágítva kellett
tartania, hogy szenteste aztán egyszerre világítson az összes ablak.
Induláskor csak reménykedtem
abban, hogy meglesz a 24 jelentkező, azaz minden estére egy–egy.
Aztán nagy örömünkre, háromszor
ennyien jelentkeztek, sőt akadtak,
akik közben csatlakoztak – lelkesedik Éva. Tehát minden este
újabb és újabb három, sőt bizonyos napokon négy ablakot kellett
megkeresniük azoknak, akik részt
vettek a játékban, akik gyönyörködni akartak az ablakokban.
Szenteste már csaknem nyolcvan

ablak világított, s hirdette Jézus
születését és a közösség erejét.
Csodásabbnál csodásabb díszítéseket láthattunk. Fantasztikus
ötleteket. Csatlakozott hozzájuk a
Művelődési Központ és Könyvtár, a Római Katolikus Egyházközség, a Kemi-Ker és sok–sok
magánszemély. Mindenki a lehetősége és a fantáziája szerint szerzett örömet. Hogy hányan keresték az ablakokat a digitális térkép
alapján, pontosan nem tudjuk. De
járták az utcákat kisgyermekes
családok, nagyszülők unokákkal,
idősebb emberek ezekhez igazították késő délutáni-esti sétáikat.
Meglepetésükre akadtak házak,
ahol az ablaknézőket vendégül
látták, teával, pogácsával, süteménnyel, édességgel fogadták. S
előfordult az is, hogy arra kérték
a látogatókat, hogy valamilyen
módon – dallal, verssel, rajzzal,

Tragikus és boldog pillanatok
Szabados Sámuel
Városunk talán legrégebben
működő civil szervezete a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely 1877-ben alakult. A
mintegy másfél évszázad során
több mint ezer tagja volt. A jelenlegi tagság két legidősebb tűzoltójával, Berényi Józseffel és Wartig Lászlóval az elmúlt évtizedek
érdekes eseményeit elevenítjük
fel a teljesség igénye nélkül.
Berényi József 1963-ban lett
az egyesület tagja. Már az ötvenes években jelentkezett, de szülei társadalmi helyzete miatt elutasították, kulák családnak minősítették őket. A hetvenes évek
elején az akkori önkormányzat, a
tanácsháza alkalmazottja volt,
munkáját megbecsülték, neve ismertté vált. Akkoriban még lóvontatású, kézi szivattyús eszközökkel dolgoztak. 1972-ben nevezték ki parancsnoknak. A tagság támogatta, de az akkori viszonyok közt a politikai hatalomnak is ki kellett kérni a véleményét, hiszen a parancsnoki pozíció bizalmi állásnak számított.
A tanácselnök hozzájárulása is
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kellett. Jendrolovics Ferenccel jó
viszonyt ápolt, régóta ismerték
egymást, a párt is rábólintott, így
nem lett akadálya a kinevezésnek. Az egyesület ekkor nagyon
nehéz helyzetben dolgozott. A
tagság létszáma viszonylag nagy
volt ugyan, de az átszervezések
miatt sok eszközt, autót, szivat�tyúkat kellett átadni például
Szekszárdnak. Szinte a nulláról
kellett kezdeni a technikai megújulást, pénz is kevés volt. A háború előtt még a lakosság tűzoltó
adójából tartották fenn az egyesületet, s az akkori viszonyok
közt a dunaföldvári egység a megye egyik legjobban felszerelt
egyesületének számított. Az adó
később megszűnt, a tanács biztosította a pénzt, bizony nem sokat.
Kemény munkával, sok utánajárással fokozatosan sikerült stabilizálódni. A hetvenes évek végére a megyében elsők között sikerült CB rádiókat beszerezniük,
ami akkoriban csúcstechnikának
számított. A rendszerváltás után
a parancsnok a képviselő-testület
tagja lett. Sokat lobbizott az
egyesületért, melyet akkor már
országos szinten is a legjobbak

üzenettel – köszöntsék az egyik
háznál a születésnapost. Öröm,
szeretet, szépség, élmény, emberi
kapcsolatok, összefogás.
Jó volt megtapasztalni, ahogy
az idegen emberek megnyíltak,
ahogy képesek voltak együtt játszani, együtt örülni. Nagyon bízom, hogy ezzel hagyományt teremtünk. Már vannak jelentkezők
2021 adventjére is. Sok munka
van benne, sok ezzel töltött óra,
de megérte. Én magam is rengeteg élményt kaptam – értékelte az
akciót Éva.
A feldíszített ablakokról készült
fotók felkerültek a közösségi oldalakra, majd az ablakok bezárultak, elsötétedtek. Elmúlt karácsony, elmúlt a játék, elcsendesedett a világ. De a játék, a megtalálás öröme ott van a gyermekszívekben, a siker a díszítők és a
szervezők lelkében.

Az „Adventi ablakok Dunaföldváron” csoport működését is
bezárták. Vagy felfüggesztették?
Mert jövőre újra lesz – tán még
több résztvevővel.
A Világító adventi ablakok országos térképén Dunaföldvár
volt a 79. jelentkező, de összesen
247 település vett részt ebben a
szívet-lelket melegítő, közösségépítő játékban 2020 adventjén,
ebben a nehéz, vírusjárványos
időszakban. A folytatás következik. Akár húsvétra is vannak már
ötletei Molnárné Berke Évának,
aki hisz abban, hogy összefogással sok mindent meg lehet valósítani.
Böjte Csaba ferences szerzetestől hallottam: Tégy jót, s meglátod, milyen sok jóember áll melléd. Igazát az ő tevékenységén
kívül sok–sok más program igazolta már. Dunaföldváron is. «

közt emlegettek felkészültség,
technikai felszereltség terén.
Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy Berényi Józsefet városuk díszpolgárává választották.
Több mint harminc évig töltötte
be a parancsnoki tisztet. Napjainkban aktív gyakorlati szerepet
már nem vállal az egyesületben,
viszont a riasztóhálózat tagja telefonos diszpécserként.
Wartig László 58 éve tagja az
egyesületnek, 1962-ben lépett be,
napjainkban is aktív, szolgálatot
lát el. Mindig is érdekelte a technika. Szinte élő lexikon e téren.
Megdöbbentő pontossággal tud
beszélni a régi kézi szivattyús
eszközök kezeléséről, az egyre
modernebb tűzoltó autók felszereltségéről, a poroltók, gázálarcok, riasztók működéséről is. A
legmodernebb digitális eszközöket is tudja használni. Emlékeiben számára is a hetvenes évek
voltak a legnehezebbek. A létszám, a szakértelem, a lelkesedés
tartotta fenn őket. Jellemző volt a
hiányos felszereltségre, hogy nem
egyszer Berényi József Trabantján szállították a tűzhöz a felszerelést. A feladat, a felelősség viszont nagy volt. Szekszárdról jött
ki a riasztott autó, majd egy óra
alatt. Sokszor csak füstölgő ro-

mokat találtak. A helyi tűzoltókra
hárult a munka java, gyakran emberéletek múltak gyorsaságukon.
Érdekes, hogy abban a nehéz időszakban a megyei tűzoltó versenyeken általában jól szerepeltek.
Sok dobogós, volt, mikor első helyezést értek el. Jók és hasznosak
voltak ezek a versenyek, megismerkedtek más települések tűzoltóival, hangulatosak voltak a közös ebédek. Voltak tragikus pillanatai ezen évtizedeknek. Halott,
összeégett emberek a kezei közt.
De voltak örömteli pillanatok is.
Például az óvodásoknak rendezett
habpartik vidám kacagása, a gimnazisták érdeklődő tekintete a
technikai bemutatókon. Szerencsére vannak ilyen kellemes feladatok is. «

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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A tanítvány
Simon István
Pál apostol jutott eszébe, aki
ezt írta a rómaiaknak: „A teremtett világ sóvárogva várja az Isten
fiainak megjelenését… Hiszen
tudjuk, hogy az egész teremtett
világ együtt sóhajtozik és együtt
vajúdik mind ez ideig.” (Róma 8:
19,22) Meg volt győződve róla,
hogy a járvány nem az Isten büntetése, nem is az ördög cselvetése, hanem a meggyötört természet sóhaja, jajszava, figyelmeztetése, hogy ne pusztuljon el a
világ, s ne kelljen a sírjára virág.
Tudta jól, hogy az új esztendőnek
másnak kell lennie, mint az ónak,
hogy okosabban kell ezután élni
és persze másként. Most nem félt
az újtól, a szokatlantól és a mástól. Hóseás próféta jutott eszébe,
aki így biztatja népét: „Szántsatok magatoknak új szántást”,
vagyis éljetek másként, mint eddig. Az okosok már régóta hirdetik, hogy paradigmaváltásra, „új
szántásra” lesz szükség. Eközben
baljós sejtelmei támadtak az istenadta népet illetően, ugyanis
mérget mert volna venni rá, hogy
az embereket nem fogja érdekelni más, csak az, hogy az életük
visszatérjen a régi kerékvágásba,
az örökös rohanás és a szüntelen
fogyasztás fárasztó, mégis oly élvezetes hajszolásába. Ettől elkeseredett és dühös lett, aztán belátta, hogy semmit sem tehet, felelős sem lehet az egész világért,
csak annak egy szegmenséért,
egy darabjáért, amely éppen rá
bízatott, a kezébe adatott. Mert
azt a bizonyos „gyümölcsfát” akkor is el kell ültetni, ha itt a világvége vagy nekünk érkezett el
az utolsó óránk – gondolta. Különben is, a teremtett világ Isten
fiaira vár, olyanokra, akik Krisztust követvén képesek a természet és a lélek sebeit begyógyítani. „Mi arra születtünk, hogy a
föld sebeit begyógyítsuk akkor
is, ha fáj” – dúdolta magában a
Képzelt riport egyik jól ismert
dalát. Ebben az új évben igenis új
életet kell kezdeni, mert az új
bort új tömlőbe kell tölteni –
idézte magában Jézus szavait. Is2021. január

ten bora a jó hír, az örömhír az
Úr kedves esztendejéről, gyógyító szeretetéről, valóban új tömlőbe, új formába kívánkozik. A régi, görcsös megfelelni akarás helyett derűs, szerető szárnyalás és
bátorítás szükséges gyógyírként
a lélek sebeire. Az új bort új tömlőbe tölteni nekem ezt jelenti –
morfondírozott magában –, hogy
tanítványként élni, az Isten borából inni, s másokat is megitatni,
akik szomjaznak. Ez a bor Isten
jósága, irgalma, a Názáreti Jézus
vére, mely kiontatott értünk a bűnök bocsánatára. Az igazi szeretet szinonimája ugyanis nem
más, mint az odaadás, önmagunk
odaajándékozása. Ezzel szemben
a mi meggyötört világunk nem a
szeretet, hanem a tartozik, sőt követel parancsának kénytelen engedelmeskedni, mert jobbára
csak követelünk tőle. Ezért sóhajtozik és várja sóvárogva Isten
fiainak a megjelenését. Új esztendőt kezdeni, új világot építeni,
a Teremtő munkájában részt venni, munkatársának lenni érdemes
és érdekes lehet. Többé nem uralkodni, bár „uraktól nyüzsög a
végtelenség”, hanem szolgálni,
óvni egymást és a természetet,
ahogy csak lehet. Szeméthegyek
helyett hasznosítani a szemetet,
nem szennyezni többé a vizeket,
kímélni a környezetet, vagyis elkezdeni élni egy másik életet.
Lehet, hogy már késő – gondolta
– a járvány ugyan föltartóztatható, leküzdhető, de sok folyamat
vissza már nem fordítható. Akkor
sem lehet és szabad másként élnünk, mint okosan, takarékosan
és szeretettel. Megbecsülve magunkat és egymást, minden érintést és ölelést, amiben csak részünk lehet ezután. Új esztendő
egy új világban, tudta, hogy ez
olyan szép, hogy nem is lehet
igaz, mégis remélte, hogy egyszer majd igaz lesz. Az unokáinak az unokái fogják igazán
megtanulni és gyakorolni ezt az
új életet, amely sem az Istent,
sem az embert, sem a természetet
nem zsákmányolja ki többé. Az
Isten fiai majd tanítványként
lesznek jelen a teremtett világban, hogy a szomjazó, már–már
kiszáradó földet és lelkeket meg-

itassák. Az új esztendő remélhetőleg véget vet majd a járványnak, de nem vet véget a teremtett
világ kihasználásának, tékozlásának. Új bort új tömlőbe kell tölteni, Isten borából minden szomjazónak inni kell adni, hogy ez a
világ legalább egy hajszállal jobb
és élhetőbb legyen. Ilyen elszántan gondolt az új évre, anélkül,
hogy különösebben szorongott
volna a jövő miatt. Tudta, hogy
keveset tehet, de amit lehet, azt
meg kell tennie, mint a történetbeli ifjúnak, aki egy szerzetes
mellé szegődött tanítványnak, s
megkérdezte, mi lesz a dolga a
világban. „Fogd ezt a kosarat és
hozzál vizet a patakról!” – mondta neki a mester. A fiú elcsodálkozott, de nem szólt semmit,
többször is megmerítette a kosarát, de mire fölért vele, a víz kifolyt belőle. Végül nem állta meg
szó nélkül. „Látod, hiába igyekeztem, semmire se mentem,
mindössze néhány csepp vizet

sikerült gyűjtenem.” – mondta
panaszosan. „Az bizony lehet –
válaszolt csendesen a szerzetes –,
de nézd meg a kosaradat, hogy
milyen tiszta lett!” Én is így leszek majd az új esztendőben,
csak néhány cseppet fogok gyűjteni, de a kosaram, én magam talán tisztább leszek, mint voltam.
Aztán mosolyogva csak ennyit
mondott magában: szóval tanítványnak kell lenni és „az új bort
új tömlőbe kell tölteni”. «

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

Teljes a káosz a sportéletben
Szabados Sámuel
Lesnyik Gábor, a Holler
UNFC sportigazgatója rendszeresen beszámol lapunknak a
sportéletet érintő éppen aktuális
járványügyi intézkedésekről.
Szerinte az utóbbi napokban hozott, nemegyszer ellentmondásos intézkedések következtében
káosz uralkodik a hazai sportéletben. A november 10-i bejelentés szerint fel kellett függeszteni a megyei csapatbajnokságokat és az edzéseket is. Ennek
szellemében a klub megtette a
kellő intézkedéseket. Két nap
múlva jött az újabb szabály, miszerint azok a csapatok, akik
akarják, folytathatják a bajnokságot, de nem kötelező. Ezután
állt be a teljes zűrzavar. Főleg a
tehetősebb egyesületek, valamint a bajnok esélyesek jelezték, hogy játszanának tovább.
Városi csapatunk, a DFC, noha
anyagilag nem áll túl jól, szintén
folytatná a bajnokságot. Meglepetésre a kilences mezőnyből sen-

ki nem akart tovább focizni. A
DFC-nek két mérkőzése lett volna még ősszel, de ezeket már nem
kell lejátszania. Tehát befejeződött a bajnokság őszi fordulója.
Az utánpótlás gárdák számára
még négy fordulót kellett volna
lejátszani. Folynak a tárgyalások,
egyes csapatok akarják folytatni,
mások visszaléptek.
A kézilabdásoknál is hasonló
a helyzet, de jelenleg minden bizonytalan. Felnőtt férfi csapatunk az NB II-ben jelenleg listavezető, ha vége a bajnokságnak,
őszi elsők. Jó hír, hogy befejeződött az öltöző belső felújítása.
A sportolók már használják is. A
tízegynéhány éve felújított épületen jelentős átalakítások történtek. Padlófűtés, energiatakarékos érzékelő világítás, külön
női játékvezetői öltöző készült.
A megye egyik legmodernebb
ilyen létesítménye lett. Jelenleg
a külső szigetelési munkák folynak. A beruházás nagy részét a
TAO pénzek biztosították. «
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Részletek a dunaföldvári
autocross sport múltjából
A DTSE (Dunaföldvári Technikai Sport
Egyesület) hivatalosan napjainkban
is létezik, habár gyakorlati tevékenységet nem folytat. Elnöke Kaszás Tamás, segítségével megpróbáltuk felvázolni a helyi autós sport múltját.
Szabados Sámuel
Tamás és édesapja is korábban
autocross versenyző volt. A kezdetek a nyolcvanas évek végére tehetők. Akkortájt szaporodott hazánkban a személyautók száma, sokan
viszonylag fiatalon már hozzájutottak. Ha lassan is, de nőtt a nyugati gyártmányú autók aránya.
1987-ben rendeztek Madocsán
egy „Hegyi Rali” elnevezésű autocross versenyt. Ide Valent Mihály szervezett földvári résztvevőket. A rendezvény nagyon népszerűvé vált. A szervezés még kezdetleges volt, de egyre nőtt a résztve-

vők száma. A földvári autósok a
kilencvenes években határozták el,
hogy önálló egyesületet alakítanak, hazai pályával.
1995-ben rendezték meg először a Duna Kupa versenyt az
orosz laktanya mögötti pályán.
Ezt már hivatalos keretek közt
szervezték, rendezőgárdával, biztonsági intézkedésekkel, például
tűzoltó és mentőautó jelenlétével.
Ekkor alakult meg a Valent Autósport Bt. Ez volt az első autósport egyesület városunkban. A
géppark főleg Ladákból, Trabantokból állt, de felbukkant egy–két
Volkswagen is. A korszak jelentős
és sikeres versenyzői voltak többek közt Valent Mihály, Kaszás
Ferenc, Szabó Árpád, Petrohai
Tamás és Szávolovics Lajos. A
Duna Kupák rendszeresé váltak.
2002-ben alakult meg a DTSE

Kövics Mihály elnökletével, aki
maga is versenyzett.
Új korszak kezdődött a helyi autósport életében. Rangos versenyek, külföldi résztvevőkkel, szép
földvári sikerek, ezer fölötti nézőszám. Új nevek, fiatalok bukkantak fel, például Kövics Mihály,
Kaszás Tamás, Vámi János és fia,
Attila. Varga József – Danda neve
pedig a szerelők körében fogalommá vált, zseniális módon tudta a
Trabantokat felkészíteni, versenyre fogni. Maga is indult szerelői
futamokon. A pálya kedvező
adottságú volt, tetszés szerint lehetett távokat kialakítani. Talaja homokos, aminek az az előnye, hogy
könnyen felszívta a vizet, viszont
laza, így a kanyarokban gyakran
mély vágatok keletkeztek, ezeket
kötöttebb talajjal, például agyagossal töltötték fel. A földvári au-

Programokban gazdag volt a HÍD
Egyesület októbere
Szabados Sámuel
A Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete októberben két
jelentős, sok résztvevőt és érdeklődőt mozgósító rendezvényt tartott. A Hétpróba versenyen mintegy 70 íjász vett részt, többségük
a közeli településekről érkezett.
Slámer István, a verseny szervezője elmondta, hogy ezt nem hagyományos versenyként kell értelmezni, hiszen nem egymás ellen,
nem pontokért folyik a küzdelem.
A feladat adott célpontok leküzdése, találatokkal. Akinek ez sikerül,
az elnyeri a Hétpróbás íjász kitüntető címet. Tízfős csapatokat alkottak a résztvevők, s egymást
váltották a kijelölt állomásokon.
Hét állomás volt, mindenhol más–
más feladatot kellett megoldani. A
sikert a pontos találat jelentette 10
– 12 méter távolságról. Volt, ahol
az időnek, máshol az ügyességnek
volt szerepe. Izgalmas volt a 30
másodperces feladat, mikor hét
vesszőt kellett kilőni állat makettekre. El kellett találni henger,
kocka, kígyó alakú célokat.
Slámer István szerint nehezen lehetett teljesíteni a feladatokat, s a
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tósok bekapcsolódtak a hazai
sportéletbe, és szép sikereket értek
el különböző versenyeken. A szezont évértékelővel és bállal zárták.
A 2010-es évek elején már jelentkeztek problémák. A versenyek, az
autók, alkatrészek költségei emelkedtek. Sokan nem tudták ezt a tempót követni. 2014-ben a Mikulás
Kupa volt az utolsó verseny a DTSE
szervezésében. Ekkor már Kaszás
Tamás volt az elnök. A család, a vállalkozás egyre inkább elvonta idejét,
figyelmét. Nem tudott kellő energiát
fektetni a szervezésre, irányításra.
Az egyesület viszont nem szűnt
meg. Tamás azt tapasztalja napjainkban, hogy sok fiatal virtuózkodik
autójával az utakon, pezseg a vérük.
Úgy érzi, lenne igény a versenyszerű autózásra. Amennyiben ez így
van, ő szívesen segédkezne az újrakezdésben. «

nap végén bizony nem sok íjász
nyerte el a kitüntető címet. Viszont mindenki jól érezte magát a
nap során, a kellemes őszi napsütésben sok családtag is elkísérte a
versenyzőket, s a közös ebédnél jó
hangulatban értékelték teljesítményeiket a résztvevők.
Másnap szintén a lőtéren került
sor az Ezer lövés versenyre. A
múlt évben a vásártér adott otthont
az eseménynek, és nagyon sok
volt a résztvevő. Idén a járványveszély miatt szűkíteni kellett a keretet, ezért a lőtér lett a helyszín. A
feladat ezer nyílvessző célba juttatása volt adott időre. Erőt próbáló
volt a rövid szünetekkel megszakított ötórás program. Nagy koncentrációt és kemény fizikai erőnlétet igényelt a résztvevőktől. A tíz
induló íjász teljesítette a feladatot.
Már hagyomány, hogy ezen az alkalmon korhű öltözékben jelennek
meg a résztvevők. Hagyományos
régi magyar ételeket készítenek,
melyekre a sámán mond áldást. Az
egyesület december közepéig tervezett szabadtéri edzéseket, programokat, de ezekre az újabb szigorítások miatt valószínűleg nem kerül sor. «
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