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Közéleti lap

Itt a tavasz és bizony ezzel együtt
már a nyakunkon van a húsvét is! A
nagypéntek idén április másodikára
esik, így rögtön egy négynapos hos�szú hétvégével köszönthetjük az új
hónapot. Bár ebben a megváltozott
helyzetben az óvatosság az első, egy
kis ünnepi mókától és hagyománytól idén sem foszthatjuk meg magunkat és a családunkat sem. Rövid
összefoglalónkban földvári húsvéti
programokat szedtük egy csokorba.
Kelemen Dorottya

Tojásfa a város főterén

Mire ez a cikk megjelenik, addigra a tervek szerint már egy tojásokkal feldíszített fa fogja ékesíteni a város főterét, köszönhetően Horváth Irénnek, akinek annak
idején kipattant ez az ötlet a fejéből. A tojásfa nem csak annak
ékes példája, hogy egy közös projekt hogyan tudja összehozni a
dunaföldváriakat, de bizonyítja,
hogy egy egyszerű, mégis látványos térelem mennyivel szebbé
teheti a környezetünk.

Idén is 7020 db tojás kerül a fára

Ez a projekt nem szorul bemutatásra, hiszen immár negyedik
éve hirdetik meg a közös, húsvéti
fadíszítést a városban, nem kisebb ambícióval, minthogy hagyománnyá váljon. A fa különlegessége, hogy a város irányítószámával megegyező darab tojás,
vagyis összesen 7020 db fog lengedezni a városházával szemközti
fán, amit már mindannyian jól is-
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merhetünk, hiszen az ünnepekkor
a város karácsonyfájaként is tekinthetünk rá. Az ikonikus fán ezúttal fűzérbe rendezett tojásokat
helyeznek el a lelkes önkéntesek,
akik általában egy megszokott
csapatból tevődnek össze. Az elmúlt évek azt mutatják, hogy
mindig szükség van bátor segítőkre is, akik a magasba emelkedve létráról és darus kocsiról is
felteszik a legmagasabb ágakra a
tojásokat.
Az egész napos fáradozást nem
csak a hely szépsége fogja majd
meghálálni, Ircsi és a polgármesteri hivatal közösen készülnek
szendvicsekkel és egy kis frissítővel is az önkéntes segítőknek.

A Duna-part sem marad ki az
ünneplésből

Nem nehéz elérni, hogy az
egész város húsvéti lázban égjen,
ha a tojások a városiak közkedvelt helyére, a Duna-partra is beköltöznek. Idén is megtalálhatunk
majd közel 1500 db tojást itt is a
fákon, ami egyfelől remek családi
programot is jelenthet mindenki
számára, hiszen bátran viheti bárki, bármikor a saját maga készítette hímes tojásokat is és akaszthatja fel őket a fákra. Tavaly valóságos kincskereső program kerekedett ki abból, hogy az odalátogató gyerekek a saját tojásaikat
keresték és bizony nem tágítottak,
amíg meg nem lelték azokat.
A program eddig minden évben
nagy sikert aratott, két éve kijöt-

tek a Radio1-től, sőt még országos adóba is bekerült a híres földvári tojásfa, de volt olyan is, aki
egyenesen Szegedről látogatott el
a városunkba, hogy csodájára járjon. Ircsi nagy sikernek éli meg
ezeket a programokat, gyakran
mennek be hozzá a boltjába is,
hogy köszönetet mondjanak a lehetőségért és azért, amit a városért tesz. További pozitívumként
emelte ki, hogy a lakók nem csak
gyönyörködnek, de vigyáznak is
a dekorációra, hiszen a tavalyi évi
tojásokból alig kellett idén pótolni, ahogyan a karácsonyi díszek
közül is mindösszesen 7 darabnak
veszett nyoma valamilyen módon
az 1400-ból. Bízzunk benne,
hogy a lelkesedés töretlen marad
a főszervező részéről és a város
részéről is, hogy tovább élvezhessük munkájukat!

Az első helyi fészekrablás

A húsvéti időszak idén sem lesz
a megszokott, bár ki tudja, lehet,
hogy egy kis izgalom azért csak
belefér. Hogy mire gondolok?
Hozzánk is elért a „Húsvéti fészekrablás” akció, készíthetjük a
fészkeket, idén bizony bárki közösségi programot csinálhat abból, hogy mit tojt a nyuszi!
Február végén hirdette meg
Molnárné Berke Éva, hogy Dunaföldvár is csatlakozott egy országos húsvéti programhoz, aminek
lényege, hogy egy általunk készített, szép fészekbe elhelyezünk
néhány apróságot (kis csokikat,

használaton kívüli plüssöket, kézzel készített ajándékokat, tojásokat, nem romlandó süteményt
stb.), amiből szabadon elvihetnek
1–1 darabot a „fészekrablók”. De
a játéknak persze itt, nincs vége!
Ez ugyanis egy kölcsönös dolog,
miután egy második fészekbe,
ami egy „fogadófészek” a résztvevőknek apróságokat kell elhelyezni az elvett ajándékért cserébe. Ez lehet egy kis vers vagy a
köszönet bármilyen módja, még,
ha a készítők számára elsősorban
a készülés, a készítés öröme lesz
is az igazi jutalom.
Fontos persze, hogy a résztvevők igyekezzenek kreatívan hozzáállni magához a készülődéshez
is és pompás fészkeket készítsenek, húsvéti motívumokkal, lehetőleg feltűnő, díszes háttérrel,
hogy ezzel is egyértelművé váljon a résztvevők számára, hogy jó
helyen járnak.
A kalandhoz egy kincses térkép is jár, a főszervező ezen
gyűjti össze azokat a helyeket,
ahol fészkeket lehet találni. Legyetek akár lelkes felfedezők,
akár ajándékozók, ez egy remek
programnak ígérkezik ahhoz,
hogy különlegesebbé tegyük a
2021-es húsvéti ünnepeket önmagunk és a családunk számára.
A programmal kapcsolatos további információért keressétek
fel a kezdeményezés Facebook
oldalát, amit „Húsvéti fészekrablás Dunaföldvár” néven találhattok meg! «
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Oltópont készült Dunaföldváron...
Számos oltópont létesült az országban az elmúlt hetekben, leginkább
egészségügyi intézményekben, kórházakban, rendelőintézetekben. Oltópont egyébként ott lehet, ahol kialakítják és engedélyt kapnak rá.
Nálunk, Dunaföldváron az egyébként zárva tartó, a művelődési ház
kínálta magát erre a célra. Horváth
Zsolt polgármester számolt be arról, mit vállal egy oltópont.
Baksay Erika
– Azt gondoltuk, ne kelljen
már a megyeszékhelyre utaztatni
az embereket, különösen az időseket, hiszen a nekik szánt Pfizer
vakcinát eddig Szekszárdon,
majd Pakson lehetett csak megkapni, mínusz 70–80 fokon tárolva, amiért speciális hűtőkre volt
szükség. Azóta kiderült, lehet
mínusz 15–20 fokon is tárolni,
vagyis szélesedik azon helyek
köre, ahol beadhatják. Ugyanakkor nagy teher hárul most a körzeti orvosainkra. Hogyan lehetne
az adminisztrációban, a szervezésben levenni valamennyi terhet a vállukról?
Arra gondoltunk, hogy Dunaföldváron is lehessen kihelyezett oltást végezni. Vagyis létesítsünk egy oltópontot a művelődési házban, ott, ahol a véradást is szokták bonyolítani. Van
egy fogadóhelyiség, előtér. Kialakítottunk három fülkét az oltásokhoz, illetve biztosítottuk a
tárgyi feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az oltást
végre lehessen hajtani. Hely kell
az adminisztrációnak, az orvosoknak van egy egységes szolgáltatási rendszerük, amit el kell
érniük, illetve vannak az oltás
előtt kitöltendő nyilatkozatok.
Egyrészt ennek a feldolgozásához fogunk segítséget adni, illetve biztosítjuk a telefonos
szervezéshez, az oltásra behívandók eléréséhez szükséges
erőforrásokat. Vannak előírások,
amelyeknek meg kell felelni.
Kell defibrillátor, sürgősségi
táska, ha netán valaki rosszul
lenne, ágy. Az adminisztráció
már el is indult, a művelődési
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ház két dolgozója már bonyolítja az oltásszervezést, értesíti az
oltásra jelentkezőket, egyeztet
velük. Maga az oltás különböző
engedélyektől függ.
Hogy mire lenne jó, ha minden egy helyen intéződne? Például a mai napon is bonyolultabbá vált a helyzet, mivel időnként szabadulnak fel oltások.
Erre gyorsan rá kéne szervezni
valakit, de 50 km-re Szekszárdtól nem egyszerű. Az lenne a
legjobb, ha idehoznák az oltóanyagokat, egy helyre szervezve, idősávokban dolgozhatnának a háziorvosok, és, ha mondjuk, felszabadul egy oltás, rögtön lehet keríteni valakit, aki
megkaphatja. Néha kissé kaotikusnak tűnik az oltásszervezés,
de mi azon vagyunk, hogy átláthatóvá tegyük.
A Pfizeren kívül mindegyik oltóanyagot tudjuk szállítani. A többit eddig is az önkormányzat
szervezte le a háziorvosok kérésére. Tőlünk megy egy autó, átvételi elismervénnyel, megfelelő dobozokkal, hűtéssel, átvesszük és a
megfelelő helyre, a megfelelő háziorvoshoz kiszállítjuk az oltásokat. Ha egy oltóponton lenne
mindez, akkor sokat egyszerűsödne az egész. Várjuk az engedélyeket. Amint szükség van rá, az eszközök rendelkezésre állnak indulhat a munka. «

...akik koordinálnak és segítenek
A rendszer úgy működik, hogy a háziorvosokhoz folyamatosan érkeznek a listák az oltandó páciensekről,
és hetente megkapják, hogy melyik
oltóanyagból hány darab fog érkezni hozzájuk. A listák alapján pedig
nekiállnak telefonon értesíteni az
oltakozókat, hogy hova, mikor és
milyen oltásért menjenek. Ezt a feladatot vették át a kulturális szférában dolgozók.
Szer Noémi,
Szeretlek Magyarország.hu
A továbbiakban pedig, amikor
már annyi oltóanyag lesz, hogy az
oltásra várók nem férnek el – a
nem túl nagyra méretezett rendelők, nem túl nagy várótermében
– a művelődési házban kialakított
oltóponton történhet az oltások
felvétele is.
Egyelőre a négyből három háziorvos élt a lehetőséggel, hogy
az oltópont értesítse azokat, akik
előzetesen regisztráltak. Ehhez
rendelkezésre bocsátották a listákat, megjelölve benne azokat,
akiknek csak egy bizonyos oltás
adható.
Jelen állás szerint nálunk Pfizer, Moderna és Sinopharm (kínai) oltás érhető el. A Pfizer oltásért a Paksi Oltóközpontba kell
elmenni, ami 25 km-re van Dunaföldvártól.
Itt megint az önkormányzat lépett közbe, hiszen átvállalták a

Az oltópont elérhetőségei:
Telefon: +36 75 541 001
E-mail: oltopont@dunafoldvar.hu

betegszállítást. Aki igényli – térítésmentesen – szállítják az oltóközpontba és vissza.
Ebben a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete, a Napsugár
Idősek Otthona, a helyi önkéntes
tűzoltóság és a Holler UNFC kisbuszai vesznek részt. A településen belül az oltakozók szállítását
pedig a helyi polgárőrség biztosítja. Természetesen az is a feladataink közé tartozik, hogy ezt megszervezzük.
A legfontosabb azonban, hogy
az oltásra regisztráltakat be kell
osztani a háziorvosok által megadott időpontokra.
A telefonos értesítések alapján
azonban egy csomó regisztrációs
és/vagy központi hibára fény derült: olyan beteg van a listán, aki
teljesen más (esetenként más város) háziorvosához tartozik:
ilyenkor felvesszük a másik háziorvossal a kapcsolatot és megállapodunk, hogy az illető hol kapja
meg az oltást. Előfordul – főleg
levél-regisztráció esetén – hogy
eltűnik a rendszerben az illető:
ilyen esetben megkérjük, hogy
online regisztráljon újra egy olyan
email-címmel, amivel még senki
nem regisztrált. Mivel idős emberekről van szó, sokuknak e-mail-címe sincs, ilyenkor mi létrehozunk
egyet, és a regisztrációt is elvégezzük.
A hozzájárulói nyilatkozat említésekor porszem kerül a rendszerbe, mert a legtöbb embernek nincs.
Megoldás: kiküldjük e-mailben
(akár az unokáknak is) vagy elmennek a polgármesteri hivatalba, ahol a portán átvehetik. Az a
lényeg, hogy ne akkor menjen a
kitöltéssel az idő, amikor már
csak az oltást kéne beadni.
Az eddigi tapasztalatok alapján
elmondhatom, hogy az emberek
aranyosak. Azt hiszem, ez a legjobb szó… de mondhatnám, hogy
hálásak, kedvesek, türelmesek,
megértőek és segítőkészek. Elsősorban annak örülnek legjobban,
hogy törődik velük valaki, hiszen
sokan már nagyon régen regisztráltak, és azóta semmilyen értesítést nem kaptak. «
2021. március
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Üléstermi
tudósítások
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 2021. évi munkaterve alapján
a 2021. február 11-én tartandó, soron következő ülésére előkészített
napirendek, majd a képviselők előzetesen bekért véleménye alapján a
polgármester hozta meg. A döntéshozatal módja tehát minden esetben
a polgármester döntése a képviselői
vélemények figyelembevételével.
Baksay Erika
1.Az önkormányzat 2021. évi
költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulós tárgyalása.
A polgármester a 2021. évi költségvetés II. fordulóra történő előkészítését kéri az alábbiak szerint:
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha személyi
kiadásából 7 millió forint áthelyezés kerül tartalékba.
Dunaföldvár Város Önkormányzata felhalmozási célú bevétele közé 6.499.997 Ft, mint gyermektábor felújítási munkáira kapott támogatás beépítésre kerül.
A civil keretbe 6.499.997 Ft beépítése kerüljön.
A 15. melléklet 3.2. pont
előirányzata 10 millióra csökken,
20 millió forint pályázati önerő
fedezetét biztosítja.
A Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal létszáma 1 fő közterület-felügyelővel
növekedjen
2021. július 1. napjával kezdődő
munkavégzéssel, amelynek pénzügyi fedezete a zárszámadási rendelettel elfogadott maradványös�szeg függvénye.
2. Kiemelt dologi kiadások felhasználásáról tájékoztatás, melyet
a polgármester tudomásul vett.
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti többletköltségeivel kapcsolatban a polgármester a beszámolót
elfogadta.
2021. március

4. Bérleti díjkedvezményt
nyújtó döntés felülvizsgálata,
mely szerint az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek a
határozat meghozatalakor érvényes bérleti díjának 50%-os mértékű csökkentését elrendeli 2020.
december hónapra és 2021. január/február/ és március hónapokra. Bérletidíj-fizetési mentesség
illeti meg az erről szóló kormányrendelet hatálya alátartozó
bérlőket.
5. A polgármester 2021. évi
szabadságának megállapítása.
6. A polgármester 2021. évi illetményének, költségtérítésének
megállapítása, mely szerint:
2021. január 01. naptól Horváth
Zsolt főállású polgármester a törvényi előírások alapján havonta
598 300 Ft illetményre jogosult,
részére felsőfokú idegen nyelvi
pótlékot (orosz, C – komplex – típusú) az illetményalap 100%-a/
hó, középfokú idegen nyelvi pótlékát (angol, A – szóbeli – típusú
az illetményalap 30%-a/hó ös�szeggel állapítja meg. Horváth
Zsolt főállású polgármester illetményének 15%-ban meghatározott, 89 745 Ft összegű költségtérítésre jogosult.
7. Az alpolgármester 2021. évi
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
2021. január 01. naptól dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester tiszteletdíját bruttó 269
200 Ft/hó összeggel, részére a
költségtérítést bruttó 40 380 Ft/hó
összeggel állapítja meg.
8. Tanácsnokok, bizottsági elnökök és nem képviselő bizottsági tagok 2021. évi tiszteletdíjának
megállapítása.
2021. január 1. naptól tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíját bruttó 168 500 Ft/hó/fő, a
nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíját bruttó 25 200 Ft/hó/
fő összegben állapítja meg.
9. Beszámoló a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal, a mezőőrség 2020. évi munkájáról, melyet
a polgármester elfogadott.
10. A Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári
nyitva tartásának megállapítása.
11. Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 2020. évi munkájáról,

melyet a polgármester elfogadott.
12. A Napsugár Idősek Otthona
Szakmai Programjának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
13. Beszámoló a Dunaföldvári
Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda
2020. évi munkájáról.
14. A Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár 2021. évi
munkaterve, rendezvényterve és
szolgáltatási terve.
15. A Dunaföldvári Beszédes
József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
(2021–2022. tanév).
16. A dunaföldvári állat- és kirakodóvásár és piac működésének
rendjéről szóló határozat módosítása.
17. Civil szervezetek kérelme
2020. évi működési célú támogatás elszámolási határidejének
meghosszabbítására, mely kérelmet a polgármester támogatta.
18. A HOLLER UNFC kérelme
ingatlan tulajdonjogának átruházására.
19. 2021. évben lejáró haszonkölcsön szerződések felülvizsgálata.
20. Pályázat elektromos személygépkocsi beszerzésére, melyet a polgármester elutasított.
21. Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utca járdafelújítás).
22. Dunaföldvár, Pentelei u. 79.
szám alatti ingatlan helyi védelem
alá helyezése, melyet a polgármester nem támogatott.
23. A Part-Oldalak Kulturális
Egylet javaslata Dunaföldvár Város
kommunikációjának fejlesztésére,
melyet a polgármester támogatott.
24. A Pannonia Bio Zrt. Helyi
Építési Szabályzat módosítása
iránti kérelme.
25. Magánszemély Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti
kérelme.
26. Tájékoztatás mélyépítési
keretmegállapodással kapcsolatos
közbeszerzési eljárásról.
27. Döntés a 2021. évi Városi
kitüntetések adományozásáról,
melynek tárgyában a polgármes-

ter úgy döntött, hogy a kialakult
járványhelyzet következtében
2021. évben nem adományoz városi kitüntetést.
(A napirendek, az előterjesztések és a döntések jegyzőkönyve a
város honlapjának https://dunafoldvar.hu/oldal/kepviselotestulet/
alpontjában megtekinthetőek) «

Frissítették a
polgárőrök
járványügyi
felszerelését
Újabb csomag érkezett a Tolna
megyei polgárőrökhöz, melyben a
járvány elleni védekezés legújabb
eszközeit kapták meg. Széles Jánossal, a polgárőrség megyei vezetőjével a televízióban beszélgettünk.
Baksay Erika
– Olyan csomagosztásról
beszélünk, amit még akkor
terveztek, amikor nem tudtunk
a harmadik hullámról. Talán
számítottak rá?
– Valójában nem. Már a másodikat sem kívántuk. Egyszerűen az volt a frissítés oka,
hogy a hiányokat pótoljuk,
hogy minden a szokásos mederben folyjon tovább. A megyei szövetség vezetőségének
az a dolga, hogy a munkatársait alaphangon védőfelszereléssel lássa el. Jelezték a megyei
társszervezetek vetői, hogy
adott esetben segítsünk eljuttatni az oltópontokra a betegeket,
időseket, mozgásképteleneket,
perifériára szorultakat, és alapvető, hogy ehhez felszerelésnek lennie kell. Azt gondoltam,
itt már mindenkinek van maszkja, mindene, de azért megrendeltük az FFP2-es maszkokat,
erre két nap múlva bemondják,
hogy alapfelszereltség az
FFP2-es. Régebben a sima kínai maszk is megfelelt, az
FFP2-es magasabb kategóriásnak számított, lám, most meg
ez a standard, az elvárás, hogy
ezzel lássuk el az oltásban ►
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► segédkező polgárőröket, adott
esetben az oltópontra bevitt időseket. Most éppen jókor jött, lényegében még a harmadik hullám
érkezése előtt korszerűsítettük az
eddigi felszereléseket. Itt kell
megemlítenem a máltát, akik sokadik alkalommal segítettek a
csomagok szortírozásban, kiosztásában.
– A polgárőrök más településen is besegítenek az oltásra szállításba?
– Ez természetes, hiszen, főleg
egy kis településen nem nagyon
van más civil szervezet, amelynek gépjárműve, ne adj’ isten kisbusza van, hogy azokat az időseket is el tudja az oltásra szállítani,
akiknek nincs lehetőségük egyénileg eljutni az oltópontra. Jó
esetben a futballcsapatnak van
egy kisbusza. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, van a városban
több olyan szervezet is, amelyik
rendelkezik olyan járművel, amit
használhatunk az oltópontokra
szállításhoz. Így az idős ember
nyugodtan, kényelemben, a biz-

tonsági intézkedések betartásával
juthat el az oltásáért. Ehhez a személyzetnek megfelelő védőfelszerelésre van szüksége. Jár a
Napsugár Idősek Otthonának busza, az önkormányzaté, a Máltáé,
a Holler UNFC-é. Ha úgy tetszik,
a szolgáltatásunk teljes körű: jön
a polgárőr ingyen és bérmentve,
háztól házig viszi az idős embert,
a megfelelő felszereléssel ellátva,
sőt szükség esetén a szállítandó
személyt is felszereli.
– Mit tartalmaz ez az új csomag? És mennyibe került? És
hát az oltópontra szállítás is költségekkel jár…
– A csomagban sima maszk,
FFP2-es maszk, kézfertőtlenítő,
plexi arcvédő, fehér overall, gumikesztyű. Nem minden település, nem minden önkormányzat
tudja a felszerelést ennyire teljes
körűen biztosítani. És, hogy
mennyibe kerül mindez? A megyei, nagyjából 2000 polgárőr negyedik alkalommal kap felszerelést, közel 7 millió forint értékben. Eddig a polgárőrség az em-

berek vagyonára, ha úgy tetszik,
pénzére vigyázott. Most az emberek egészségére vigyázunk. A
pénzt nem számoljuk, csak azt
szeretnénk, hogy senki ne legyen
beteg. Dunaföldvár városa támogatásban részesíti a polgárőrséget, az adófizetők forintjaiból. Mi
azt arra költjük, amire a legfontosabb költeni.
– Hogyan alakul a polgárőrök
oltottsága?
– Nemrég kaptam egy körlevelet az Országos Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökétől,
hogy igényt tartanánk-e arra,
hogy soron kívül, a rendőrökkel

együtt beoltsanak minket. Ezt én
nem tartom etikusnak. Magam is
hatvan fölött vagyok, a polgárőrök átlag életkora is ott van
valahol, alaphelyzetből nemsokára megkapjuk az oltást állampolgári alapon. Vannak tanárok, szociális munkások, akiknek sokkal
fontosabb, hogy megkapják.
És hangsúlyozom még egyszer,
hogy hozzánk, a polgárőrökhöz
bárki nyugodtan fordulhat segítségért, az orvos jelzésére vagy
másként, ha kell, a lakásra megyünk. És nagy könnyebbség lesz
a dunaföldvári oltópont működésének beindulása is. «

lyekhez a vendégek csak az önrészt fizetik. Van olyan kezelés,
ahol 70–75%-ot az egészségügy
finanszíroz.
– Van tippje arra, mikor nyithat ki a gyógyfürdő?
– Most, hogy megérkezett a
harmadik hullám is, és bekövetkezett a teljes lezárás, nehéz megjósolni, mikor enyhítenek a szabályokon. Azok a cégeket, amelyek mögött nem állnak önkormányzatok, így a vendéglátósok,
kereskedők nagyon nehéz helyzetben vannak. Bízom abban,
hogy az átoltottsággal gyorsan
túlesünk ezen a harmadik hullámon.

Azt azért tudni kell, hogy nagyon szigorú előírásoknak kell
megfelelni a fürdőben, többek
között a kontaktus kerülésével,
szájmaszk használattal, hőmérséklet méréssel, távolságtartással vigyázunk az egészség megóvására. Tény, hogy a vendégeink inkább az idősebb korosztályból kerülnek ki, akik között
az átoltottság egyre nagyobb
mértékű. Ez valamennyire reményt ad arra, hogy a lezárások
elmúltával gyorsan visszaállhatunk az eredeti állapotba, bár az
is igaz, hogy az idősebb korosztály viszont az óvatosabb is. Az
sem mellékes, hogy a vizünk ►

Kihasználja a leállást a gyógyfürdő
A dunaföldvári gyógyfürdő kényszerű leállása több felújításra nyújtott
lehetőséget. Viczai János cégvezető
számolt be televíziónknak az elmúlt
hónapok történéseiről
Baksay Erika
– Témánk a csönd. Hogy bírja
a lezárást az intézmény?
– November 11-e óta zárva van
az intézményünk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy az önkormányzat mögöttünk áll ebben a nehéz időben.
Egyéb években is kiegészíti a működést, de per pillanat a bevételeink teljesen elmaradnak. A megyei munkaügyi központ 50%-os
bértámogatással támogat minket
is. Túlélünk, de nagyon hiányoznak a vendégek, szörnyű állapot,
hogy itt áll az intézmény üresen.
– Nem lenne a tél egy eleve
csöndesebb időszak?
– Az a helyzet, hogy, ha nem
nagyon rossz az időjárás, akkor a
vendégek jönnek a téli időszak-
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ban is, jobban ráérnek, az egészségügyi problémák nem ismernek
évszakokat. Természetesen ilyenkor betartják a szokásos rendet,
először háziorvoshoz, aztán szakorvoshoz fordulnak, és utána tudnak a problémájukkal ide jönni
hozzánk. Ezen kívül természetesen vannak visszajáró vendégeink, akik szívesen töltik el az időt
nálunk.
– A bevételek éves megoszlásában milyen szokott lenni a tél?
– A strandszezon lényegében 3
hónap, amikor a bevételek zöme
képződik, ezen kívül eloszlik a
forgalom. Van egy kapacitásunk,
amit képesek vagyunk hozni, na,
ezt nem éri el a nyáron kívüli időszak, de nagyjából a teljes kapacitás 70–80%-án tudunk működni
az év többi részében, és ez alól a
tél sem kivétel. Most elmaradnak
a bevételeink, így az OEP által
adott bevételek is, amely lényegében a fürdőben igénybe vehető
kezelések finanszírozása, ame-
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► pont nagyon ellenséges a vírussal szemben, elpusztítja azt,
de ez nem jelenti, hogy az előírásokat nem tartjuk be maximálisan. Azt, hogy vajon lesz-e oltási igazolvány, ami feljogosíthatja a beoltottakat bizonyos
szolgáltatások igénybe vételére,
nem tudjuk. Mi magunk egyedileg ezt nem fogjuk kérni, ha rajtunk múlik.
– A kényszerpihenő alkalmat
nyújthatott a javítások, felújítások elvégzésére…
– Így van, a tervszerű megelőző
karbantartást elvégeztük, a fürdő
épületét kitakarítottuk, újra festettük, öltöző szekrényeket festettünk, takarítógépet vásároltunk,

kertet rendeztük, virágokat ültettünk. A kempingben a faházakat
sorban átfestettük, kitakarítottuk,
a főépületet is, tehát igyekeztünk
hasznosan eltölteni a kényszerpihenőt. Három dolgozót kölcsön
adtunk a Napsugár Idősek Otthonába, amikor szükség volt rájuk.
Most már túl vagyunk a felújításon, nagyon szeretnénk minél
előbb nyitni.
A kemping amúgy nem zár be
télre, vannak olyan vendégeink,
akik Dunaföldváron vagy a kistérségben dolgoznak, őket és az
átutazókat is fogadjuk üzleti céllal. Egyébként télen nem jellemző, hogy üdülési céllal jönnének
vendégek. «

Február elején elkezdődött a
82 éven felüliek oltása
Szabados Sámuel
Február első napjaiban elindult a dunaföldvári 82 év feletti
korosztály oltása Szekszárdon. A
regisztrált időskorúak a szekszárdi kórházban kaptak időpontokat. Azok esetében, akik nem
tudtak egyénileg leutazni a város
oldotta meg a szállítást. A Támogató Szolgálat és a Napsugár
Idősek Otthonának kisbusza
szállította az érintetteket az oltás
helyszínére. Lipták Tamás, a
máltai Támogató Szolgálat helyi
vezetője elmondta, hogy megbeszélt időpontban naponta indult a
kisbusszal Szekszárdra, rendszerint 5–6 utassal. Az oltást igénylők pontos létszámát nem lehet
tudni, hiszen volt, aki személyesen, vagy családtag kíséretében
utazott a helyszínre.
Váradi Imre az első napokban
jelentkezett az oltásra. Családtagjai is támogatták a döntését.
Ő is igénybe vette a szállítás lehetőségét. Fontosnak tartotta,
hogy beoltassa magát. Nem volt
választási lehetőség, az amerikai vakcinát kapták. Odafelé
úton kicsit aggódott, hogy hogyan és miképpen történik az
egész dolog, lesz-e várakozás,
fennakadás, de minden rendben
zajlott.
2021. március

Szeleczki Sándor és Váradi Imre

Szeleczki Sándor nagyon
örült, hogy jelentkezett és túl
van az első oltáson.
A kórház egyik osztályát alakították ki oltás céljára. Három oltóhely volt felállítva. Sok ember
gyűlt össze a megye településeiről, de a jó szervezésnek köszönhetően minden zavartalanul működött. Nem kellett sokat várakozni. Maga az adminisztráció és
az oltás pár percet vett igénybe,
utána ki kellett várni a fél órás
megfigyelési időt, de semmi gond
nem volt. A kórház személyzete
nagyon figyelmes és udvarias
volt. Mindenkire külön figyeltek,
aki bizonytalan volt, külön kíséretet kapott a bejárattól az oltópontig. Mindketten örülnek, hogy beoltatták magukat és arra biztatnak
mindenkit, hogy kövessék példájukat, hiszen megnyugvást és biztonságérzetet kaptak. A második
oltás esetében is a város biztosítja
az érintettek utaztatását. «

Februári lakossági fórum
Február 11-én, a városházán tartotta meg hibrid formában a dunaföldvári képviselő-testület a lakossági
fórumot, ahová ezúttal online is be
tudott csatlakozni minden érdeklődő földvári lakos, akár mint hallgató, vagy, mint kérdező. Az András
Ferenc által moderált beszélgetésben megtörtént a 2020-as év értékelése, a pénzügyi áttekintés, az
idei tervek bemutatása is, amit az
előzetes tervek szerint a lakossági
kérdések zártak.
Kelemen Dorottya

Visszatekintés a tavalyi évre

Horváth Zsolt, Dunaföldvár
polgármestere azzal kezdte értékelő beszédét, hogy kiemelje, a
nehézségek ellenére szeretné
megköszönni a helyieknek azt,
amit a tavalyi évben véghez vittünk. Felszabadultan és boldogan indultunk neki a 2020-as
évnek, amit aztán március 15-e
környékén megállított a Covid-19 járvány, ezzel együtt pedig számtalan szigorú intézkedés is életbe lépett, ezzel nehezebbé téve az életünket. A költségvetésünk ennek ellenére kitartott, hitelre nem volt szükség,
a célok nagy részét teljesítették.
A Covid-19 kapcsán felmerültek
azonban költségek, ahogyan
szükség volt arra is, hogy átszervezzék a munkát a közintézményekben.
A védelmi intézkedések összesen 20 millió forintot vettek
igénybe, emellett a tavalyi évben
központi költségvetési rendelkezések is életbe léptek, ami a bevételeket lecsökkentette. Igyekeztek
mindenkinek segíteni, ahol tehették, és összességében sikeres évet
tudhat maga mögött a képviselő-testület. A bevételek érkeztek a
helyi adókból, pályázati pénzekből, amiből többek között turisztikai fejlesztésekbe kezdtek, a Kossuth Lajos utcai óvodát újították
fel, térfigyelő rendszer fejlesztése
és javítása történt, kerékpárutat
építettek, a városi könyvtár udvarát rendezték, de fontos szempont
volt a város környezettudatos fejlesztése, így pl. napelemeket is

telepítettek. A buszpályaudvar
korszerűsítése is terítéken volt, a
Bölcske utca vízhálózata, csőhálózata felújításának megkezdése,
a környékbeli utcák felújítása, a
Vár kapujának felújítása, a Duna-parti táborhely felújítása is
szerepet kapott. A Máltai Szeretetszolgálat Templom utca 32.
szám alatti épületének a felújításába is becsatlakozott az önkormányzat.
Az évértékelést, valamint a
pénzügyi beszámolót követően
áttértek azokra a kérdésekre,
amiket valamilyen módon eljuttattak a lakosok az önkormányzatnak.

Új futóösvény kialakítása

Érkezett egy új felvetés azzal
kapcsolatban, hogy kialakítsanak
a Mária-út mentén egy új oldalági
séta- és futóösvény, ahol akár terepfutásra is lenne lehetőség, miután egy korábbi verseny, a Földvár Trail is nagy sikert aratott. A
Földvár Trail egy támogatott közösségi program, az önkormányzat is segédkezett többek között a
jelek felfestésében. A Mária-út
tekinthető járhatónak, ha a futásról van szó, a kérdező által jelölt
útvonal (A Túri állatklinikától déli irányban a Duna-parton az Alsó
révig, amely a Solt útvonalán térne vissza, a temetőt érintve a városba) viszont nem, a Szőke tanya
– Temető szakasz útburkolatának
javítására sincs lehetőség, miután
nagyban ki van téve a környezeti
tényezőknek.

Közvilágítás kérdése az autóbusz
pályaudvaron

Autóbusz állomásunkon nincs
közvilágítás és a buszmegállóban
sincs megfelelő utastájékoztatás,
érkezett a panasz az egyik lakostól. Már a tavalyi évben is egyre
több probléma adódott ezzel, aminek az oka a földalatti kábelek minősége, melyeket idén már szükséges teljesen felújítani, az idei költségvetési tervben bele is vettek, az
elektronikus utastájékoztatás pedig szintén megvalósul a tavasz
folyamán a váróban.
►
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Vasútvonal visszaállítása Dunaföldváron

Érkezett kérdés a Paks – Mezőfalva vasútvonal visszaállításáról,
azzal a céllal, hogy vasúton kössük össze a várost Budapesttel.
Ezzel kapcsolatban az a válasz
érkezett, hogy a város szívesen
venné, de erről nem mi határozunk. Jelenleg is folyik egy országos összehangolás a tömegközlekedéssel kapcsolatban, nem tudhatjuk, hogy ez a szakasz beintegrálható része lesz-e.

sa szerint azonban tudomásul kell
vennünk mind a magyar, mind az
orosz döntést, az államok közötti
megállapodást. Az emlékmű védett temetkezési hely.
A képviselőtestület tavalyi határozata az, hogy a II. világháborús áldozatok emlékére egy szoborpályázatot írnak majd ki, majd
az elkészült művet a Hősök terén
állítják fel. Ehhez rendelkezésre
állnak gránittömbök, amelyek
Dunaföldváron várják, hogy a
munka elkezdődhessen.

Szemételszállítás a városban

Temetési költségek

Érkezett egy olyan problémafelvetés is, hogy a Kálváriáról az
ott lakók a part oldalba dobálják
le a szemetet, ami nem mellesleg
„gyönyörű” látkép és az Alsó-Burgundia lakóinak nyakába
zúdul le. Erre a felvetésre indult
el egy beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeik
vannak a város lakóinak arra,
hogy a saját szemetüket összegyűjtsék.
Szervezett szemétgyűjtés van
Dunaföldváron, lehetőség szelektív szállításra, zöldhulladék szállítására, lomtalanításra. A város
éves költségvetésének többmilliós kiadást jelent az, hogy az illegális szemétlerakást felszámolják
és feltakarítsák a lerakott szemetet, amiben sok önkéntes munkája
is benne van.
A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy aki még
nem vette át a szelektív kukáját,
az tegye meg. Ezt a buszpályaudvar mögött, a régi Mátrix épületében teheti meg. Ezt követően az
átvételkor kapott tájékoztató szerint kell majd a meghatározott
időben kitenni a kukát, a tájékoztatóban felsorolt anyagokkal.

A Szovjet emlékmű áthelyezése
a Hősök teréről

A képviselők a szovjet emlékmű
áthelyezése kapcsán kaptak egy
kezdeményezést, amit a képviselő-testület közösen fog majd elbírálni, azonban már a lakossági fórumon is komoly beszélgetést és
felvetéseket váltott ki. Néhány éve
Németország úgy döntött, hogy a
saját hősi hallottjait bárhonnan is,
de hazaszállítja. A testület reagálá-
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A temetés díja és a temetőhasználati díj mennyiben az önkormányzat, az egyház és a fenntartó hatásköre, tette fel az egyik
kérdést egy helyi lakos, miután a
hozzátartozója temetése kapcsán
irreálisan magas költségekkel
került szembe. Mint azt megtudhattuk a polgármester úrtól, az
önkormányzatnak köztemető
fenntartási kötelezettsége van,
azonban külön kell választani a
feleket: a temető üzemeltetőjét, a
fenntartóját és az önkormányzatot. Az első kettő szereplő felelős
az árképzésért. Az önkormányzat
pénzbeli hozzájárulással segíti a
földváriak temetkezését, ami a
tavalyi évben 2 millió forint volt,
mely nem bizonyult elegendőnek, ezért 2,5 millió forintra emelték ezt az összeget. Idén eleve ezzel az összeggel terveznek,
amennyiben a pénzügyi terv elfogadásra kerül. Összefoglalva:
az árazás kialakításába az önkormányzatnak van a legkevesebb
beleszólása.
Többen elmondták, hogy van,
ahol ez a költség valóban alacsonyabb, nálunk is jó lenne, ha az
lenne. Ez a 70.000 forintos összeg
a temetőfenntartási hozzájárulás.
Az elmúlt évben Fafka István lett
az a kapcsolattartó, akivel lényegesen jobb és gyorsabb az együttműködés az egyház felé, neki köszönhetően az új fenntartó és az
egyház között is normalizálódott
a kapcsolat, beruházásokat kezdenek. Tervben van a sportpályánál
kerítés építése, évszázados líciumokat takarítottak ki, utat köveztek, kaput javítottak, sajnos 10 év
lemaradását kell most bepótolni,

ami nem megy egyik napról a másikra.
Lehetőség van arra, hogy az
alacsonyabb jövedelműek igényeljék a temetési segélyt, ami
85.000 Ft. Úgy fogalmaztak,
hogy életünk során néhány alkalommal temetünk és fizetjük ki
ezt az összeget, annak érdekében,
hogy élethosszig használjuk a temetőt.

Temetkezés a vízparton

Felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogyan lehetséges az
elhunytak hamvait a Dunába
szórni, illetve mi lesz azokkal a
mécsesekkel, amiket halottak
napja után hagynak a Duna-parton. Az alpolgármester asszony
válaszolt az első kérdésre: a vízügytől kell engedélyt kérni ahhoz,
hogy valaki egy halott porait vízbe szórhassa, ami során temetkezési költség nem feltétlenül fog
keletkezni. Azonban, ha halottak
napja környékén megemlékeznénk az elhunytról, akkor figyeljünk arra, hogy mécsest és egyéb
műanyag szemetet ne hagyjunk a
Duna-parton, hiszen ha kiárad a
víz, elmossa ezeket.

Útproblémák kezelése

Több problémás útszakasz kapcsán is érkeztek bejelentések a
lakosok részéről, ezekről nyilatkoztak az illetékes személyek.
A Fehérvári utca 95 – 97 közötti szakaszra is érkezett panasz,
amivel kapcsolatban egy helyszíni szemlét ígért a felelős személy,
ezt követően tudnak majd intézkedni.
A Kéri utca járhatatlanságával
kapcsolatban felmerülő problémákkal tisztában van a képviselőtestület, megkezdődtek már az
előkészítő munkálatok, hogy járhatóvá tegyék a kifogásolt útszakaszt. A Corvin utcában is ismerik az út problémáit és hamarosan
foglalkozni fognak ezzel a szakasszal is. A Pentelei utca felújítási munkálatának előkészítése már
megkezdődött, ezt együtt kell kezelni a Kadarka utcával, a Szőlőskertek útjával és a Szőlő utcával,
mivel ezen a területen egy komplex csapadékvíz-elvezető terület
és útfelújítás szükséges. A kon-

cepció megvan, most terveznek
pályázni, kiderül, nyernek-e a pályázaton, de, ha nem, akkor sem
teszik félre a problémát. «
(Aki szeretné megtekinteni a
teljes fórumot, az itt megtalálja:
https://www.youtube.com/watch?v=RlCgKUIMLbc)
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1988-ban úttörővé avattak,
1989-ben cserkész esküt tettem
Sűrűné Győri Judittal cserkész múltjáról, illetve a dunaföldvári cserkészcsapat újjászervezésének körülményeiről beszélgettünk.
Szabados Sámuel
1947 után megindult a hazai
cserkészmozgalom felszámolása,
rögtön a kommunista diktatúra
kezdetén. Ekkor szűnt meg a Dunaföldvári IV. Béla Cserkészcsapat is. 1989-ben, a rendszerváltás
kezdetén, országos szinten, így
városunkban is újjászerveződött a
mozgalom. Judit gyermekfejjel
élte át ezt az izgalmas időszakot.
Tizenkét évesen először úttörő,
majd cserkész lett. A piros nyakkendőt zöldre cserélte fel.
1989-ben elsők közt tette le az esküt a Szent Ilona templomban,
több mint harminc társával együtt,
főleg hittanosokkal. Az első parancsnokuk Papp Zsolt volt, aki
Kecskeméten diákoskodott, és
kecskeméti minta alapján szer-

vezte a helyi mozgalmat. Minimális tapasztalattal láttak a munkának. Kezdetben sokat segített
Lemmer Laci bácsi, hajdani cserkész, aki mesélt nekik a múltról.
Természetesen az országos szövetségtől is támogatást kaptak.
Létszámuk fokozatosan nőtt, az
ezredfordulóra elérte a 60–70 főt
is. A parancsnokok idő múltával
sorra váltották egymást. Szabó Ildikó – Szasza – követte Zsoltot.
Sűrű János, mint parancsnok Judit egész további életét meghatározta, hiszen házastársak lettek.
Ambrus Mariann, Széles Dániel,
Vörös Márton következtek a sorban. Jelenleg Nemes László tölti
be e rangos tisztet.
A közösség évi meghatározott
program alapján működött. Legfontosabb esemény nyaranta a 10
napos tábor volt, hazánk valamelyik szép tájegységén, félnomád
körülmények közt, a természet
lágy ölén, időnként embert, illet-

ve gyereket próbáló körülmények
közt. Aki ezt végigcsinálta, jelképesen cserkésszé vált. Kiemelt
esemény volt a szüreti nap, mely
egész napos vidámságot jelentett
a mintegy 2–300 résztvevőnek.
Ez alkalommal más csapatok delegációi is érkeztek városunkba.
A városi ünnepségeken rendszeresen részt vettek. A karácsony
szerényebb, a húsvét viszont igen
látványosan zajlott, locsolással,
melynek eszközei a szódásüveg
és a vödör víz voltak. Elméleti és
gyakorlati foglalkozásokat is tartottak. Hittan, nemzetünk története, dal, tánctanulás illetve ter-

mészettan, térkép, terepismeret,
sátorállítás, csomókötés, alaki
foglalkozás, vigyázzállás, menetelés. Ezen ismeretekből vizsgákat kellet tenni. Voltak tiszthelyettes és őrsvezető képző továbbképzések, táborok is. Judit
csodálatos élményeket szerzett
fiatalon a cserkészmozgalomban.
Szerinte, aki fiatalon részt vesz
ebben, az egy életre, idősebb korában is cserkész marad. Azonosul ezzel az értékrenddel, életérzéssel, világszemlélettel. Gyermekei is csapattagok, tehát napjainkban általuk kötődik e múlthoz. «

szabni, ha elcsípünk valakit. Ennek
érdekében vadkamerákat kezdtünk
el kitelepíteni a mezőőrök, polgárőrség segítségével, nagyon bízva
abban, hogy ennek eredményeképpen lesznek rajtaütések, felelősségre vonások és nagyon komoly büntetések. Ha nem hinnénk benne,
nem tennénk ezt, de egyelőre úgy
látom, vesztésre állunk.
– 168 tonna. Az mennyinek
számít ezen a területen?
– Soknak számít, de mivel mindig van utánpótlás a lehető legelképesztőbb helyeken is, ha minden évben nyernénk egy pályázatot, mindig összejönne ennyi, újra
és újra. És ez csak a belterület, a
gazdák nagyon jól tudják, mennyi
szemét van a külterületeken.

– Mi ennyire drága a szemétszedésben?
– Nem is a szállítás drága, hanem a hulladéktároló konténer.
Alapesetben az önkormányzat városgazdálkodásának emberei csinálják ezt a munkát gépekkel,
emberi erőforrással. De, amikor a
tavaszi-őszi kampányokat megszervezi az Aztakeservit egyesület, akkor civilek is jócskán beszállnak, ők is mennek a határba,
szedik a szemetet, magánszemélyek is, a vízitúra egyesületek is.
Sokan állnak mellettünk, ezekben
a fejekben rend van, de sajnos ott
a másik fele, aki teljesen természetesnek veszi, hogy a feleslegessé vált dolgokat otthagyja valahol. Döbbenetes, mi min- ►

Tisztább lett Dunaföldvár belterülete
Nyertes pályázat segítségével takaríthattak szemetet Dunaföldvár belterületén. Az akcióról dr. Süveges
Árpádné, Dunaföldvár alpolgármestere számolt be a helyi televízióban.
Baksay Erika
– Lehetne a mostani egy tavaszi
nagytakarítás, de ez sajnos nem
így van, mert a probléma folyamatosan fennáll, vagyis a szemét
eltakarítása is folyamatos. Ez
nem csak fizikailag, de anyagilag
is nagy terhet jelent a városnak.
Ámde abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy nyertünk egy
belügyminisztériumi pályázaton
5 millió forintot, amit a belterületi szemét összegyűjtésére fordíthattunk. Nagyon gyorsan kellett
lépni, néhány nap állt rendelkezésre ahhoz, hogy nagyjából 168
tonna szemetet összegyűjtsünk,
mert ez az a mennyiség, amit a
pályázati pénzből el lehet szállítani. Éppen ezért a gyűjtésbe civil
2021. március

szervezetek is beszállnak, elsősorban az Aztakeservit Értékőr
Egyesület, akik már számos alkalommal bizonyították, mennyire
felelősségteljesen gondolkoznak
a környezet védelmével kapcsolatban. Mindezt a tettek szintjén
teszik, hiszen számos alkalommal
vettek részt, vagy szerveztek maguk szemétszedési akciókat Dunaföldvár környékén, vagy éppen
a Duna, Tisza folyása mentén.
Vannak tehát, akik nagyon is tudatosak abban, miképpen is kéne
bánni Földünkkel, de sajnos a
másik oldalon gátlástalanul folyik
a környezetrombolás. Most,
ahogy ide tartottam is felfedeztem
a külterületen egy újabb helyet,
amit szemétlerakónak használnak
valakik. Elszomorító.
Úgy látom, minden okos beszéd,
kérés elszáll a levegőbe, a büntetések végrehajtása pedig elég körülményes. Én azt az elvet vallom,
hogy komoly büntetéseket kell ki-
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► den van kint: kibelezett autó,

tv, mosdókagyló, sitt, pelenka.
Aki például kibelezett autót vitt
ki, az foglalkozás szerűen szétbontotta az autót, a vasat eladta, a
kárpitot, műanyagot fogta, és a
cross pályán hagyta, mintha ez
lenne a legtermészetesebb.
– Nem a struktúra a rossz?
Nem túl drága és nehézkes a szemétszállítás rendszere?
– Amikor valaki kommunális
hulladékot pottyant el az erdő szélén, akkor nem hivatkozhat erre.
Elvileg mindenkinek kötelező a

háztartásában szemétdíjat fizetnie,
ami ott képződik, elviszik. Minden
évben egyszer el lehet vitetni a
lomtalanítás keretében a keletkezett
háztartási lomokat. Erre törvényes
lehetőség van. A sittek leadására az
önkormányzat biztosít egy bizonyos keretet, a műanyag darálására
van dunaföldvári vállalkozónál lehetőség. Autó szétbontásával nem
foglalkozhat maszek alapon senki,
csak autóbontó, aki törvényesen elszállíttatja a keletkezett hulladékokat. Minden más illegális, fekete
tevékenység.

Felhívás

Dunaföldvár város közigazgatási területén történő
ebösszeírásra 2021. évben
Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.)
42/B.§ (1) bekezdése alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata
ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Dunaföldvár Város
területén 2021. március 1-jétől május 31-ig terjedő időszakban Dunaföldvár Város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában
ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége!
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott
jogszabályban meghatározott
adattartalmú adatlapot – „Ebös�szeíró adatlap” – kell kitölteni és
azt (azokat) az önkormányzathoz
visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető
• a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) 7020
Dunaföldvár, Kossuth Lajos
u. 2. szám alatt a Portán vagy
• letölthető az Önkormányzat
honlapjáról (www.dunafoldvar.hu/polgármesteri hivatal/
nyomtatványok-ügymenetek/
városfejlesztési és műszaki
iroda/ebösszeírás 2021).
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A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást ügyfélfogadási időben
személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a Városfejlesztési és Műszaki Irodán (szerdán 8:00–12:00 és 13:00–16:00),
illetve a 75/541–558 telefonszámon kérhető.
Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon
lehet benyújtani:
Postai úton: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
Elektronikus levél formában:
jakabne.tm@dunafoldvar.hu
elektronikus levélcímre küldve
Személyesen: Polgármesteri
Hivatal portáján kihelyezett adatlap gyűjtőbe helyezve
Elektronikusan:
https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap internetes oldalon keresztül az
Ebösszeíró adatlap elnevezésű
nyomtatvány kitöltésével.
Felhívjuk az ebtulajdonos(ok)/
tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett
ebeket ismét be kell jelenteni!
Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. május 31.
Felhívjuk továbbá az ebtulajdonos figyelmét, hogy:
• a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) korm.
rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január
1. napjától a négy hónapos-

Nem mondom, nem olcsó a szemét elhelyezése. Nagyon várom,
hogy a hulladékudvar megépüljön
Dunaföldváron, így nem kell
őszi-tavaszi akciókra koncentrálni,
hanem egész évben lehetőség lesz
arra, hogy lakcímkártyával be lehessen vinni az épp esedékes gumit, izzókat, nem működő háztartási cikkeket a lerakóba. Ez a dolog
nagyon sokat segít majd a helyzeten, rég meg kellett volna már lépni. Mindenütt, az egész országban.
Azt pedig, hogy miképpen lehetne átkapcsolni valamit a fejekben,
nál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérjük,
amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget,
úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező
ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a
bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő
ebeket is be kell jelenteni.
• Az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az
adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.
• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni
fogják.
• Az ebösszeírást elmulasztó
ebtulajdonos állatvédelmi
bírságot köteles fizetni. Az
állatvédelmi bírság legkisebb
összege az Ávtv. 43.§ (1b)
bekezdése és az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1988.
(XII.31.) korm.rendelet 2.§
(2) bekezdése alapján 150
000 Ft.
Tájékoztatjuk, hogy az ebös�szeírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató elérhető a dunafoldvar.hu > hírek > közlemények
menüpont alatt. «

nem tudom. Hogyan gondolhatja
valaki azt, hogy természetes, hogy
hazafelé menet a munkanapból a
vállalkozása aznap képződött hulladékát, az üres festékes vödröket,
építőanyagos zsákokat, festékes ruhákat, rongyokat, bontott padlószőnyeget egyszer csak lepottyantsa valami bokor alatt, mint ahogyan
ezt magam is tapasztaltam a saját
földemen. És ugyanez a vállalkozó
holnap ugyanezt teszi majd máshol,
és a következő alkalommal is. Ők
kidobálják, mi szedegetjük. Hát
normális dolog ez? «

Beadvány

Dunaföldvár
képviselő-testületéhez
A HÍD

egylet és a

TVR

dunaföldvári alegysége nevében:

Tóth István, Slámer István,
Komiszár Imre, Sudár József
A 2014.02.25-i közmeghallgatáson lényegében elmondtam az alábbiakat, s mivel újra
időszerű, ismét meg kell szólalnom ez ügyben.
Városunk egyik legszebb
pontján, a Hősök terén lévő
szovjet megszállási emlékműről, illetve annak tervezett felújításával kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Elöljáróban négy dolgot hangsúlyoznék:
– A megszállási emlékmű és
a feltételesen alatta, illetve körülötte elhantolt szovjet katonák földi maradványai két különböző megítélés alá esnek.
– A dunaföldvári Hősök tere
nem temető.
– A szovjet megszállási emlékmű áthelyezésével városunk – legkevesebb – 30 éves
adósságát törleszti.
– Orosz-magyar egyeztetés
alapján át lehet helyezni a
szovjet emlékműveket, mint
azt Hatvanban és Felcsúton
meg is tettek, illetve több településen is tervezték, tervezik.
Vagyis nem felújítani, hanem áthelyezni szükséges a
szovjet emlékművet városunk
parkjából.
A szovjet csapatok 1945 tavaszán felszabadították ►
2021. március
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► Hazánkat a német megszállás

alól, majd ugyanabban a pillanatban megtörtént Hazánk szovjet
katonai megszállása. Hogy men�nyi kínt és borzalmat kellett átélni
a magyar civil lakosságnak a „felszabadítás” során a szovjet katonáktól, – ami alól sajnos, a városunkban élők sem voltak kivételek – azt az iskolákban nem tanították. Még ma is élnek olyan
emberek, akik szemtanúi voltak a
sok szovjet elvtárs bűntettének,
lányok, asszonyok megerőszakolásának, apák, férjek szovjet katonák általi meggyilkolásának, mert
nem engedték szeretteik meggyalázását. Soha annyi abortusz és
nemi betegség nem volt, mint a
„felszabadítást” követő hetekben.
Aki kételkedik ennek hitelességében, nézze meg a közelmúltban
készült Elhallgatott gyalázat c.
filmet, amelyben egy dunaföldvári születésű hölgy, Palotainé Kali
Gabriella is elmondja családi tragédiáit. Ezek a szovjet katonák
végigrabolták Hazánkat, élelmet,
rengeteg mozdítható értéket magukkal vittek, aki nem engedte,
azt megverték, tragikusabb esetben kivégezték.
A szovjet megszállási emlékmű
áthelyezése mellett határozottan
kiállva, szíves figyelmükbe ajánlom a következőket:
1945-ben a szovjetek magyarok – főleg civilek – százezreit
vitték málenkíj robotra a Gulágra
– Dunaföldvárról 1396 főt –,
ahonnan nagyon kevesen és betegen tértek haza, több évi kényszermunka után. Sára Sándor
filmjei is alátámasztják az általam
mondottakat, így a Magyar nők a
Gulágon, illetve a Nehézsorsúak
c. alkotások. Ajánlom még Bognár Zalán „Málenkíj robot” c. kötetét, illetve A kommunizmus fekete könyve c. művet.
1947-ben a szovjet megszállók
fegyvereinek árnyékában követhették el a magyarországi kommunisták azt a csalást – amit kék
cédulás választásnak neveznek –
amivel hatalomra kerülhettek.
Ránk szabadították Rákosi, eredeti nevén Rosenfeld Mátyást és
terror legényeit, akik ÁVÓ, ÁVH
néven váltak hírhedtté és követhették el aljas tetteiket. Magyar
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embereket válogatott eszközökkel kínoztak halálra, végeztek ki,
daráltak a Dunába, söpörték le a
padlásokat, vitték a magyarokat
Recskre, telepítették ki az Alföldre. Mindezt a megszálló szovjet
hadsereg védelme alatt!
1956-ban, amikor a magyar nép
megelégelte a szenvedéseket, forradalmat és szabadságharcot robbantott ki, amit a magyarországi
kommunisták, élükön Kádár –
eredeti nevén Csermanek – Jánossal a szovjet csapatok segítségével levertek. Ezután a kádári gépezet több száz embert kivégeztetett, emberek ezreit telepítette ki
és mintegy kétszázezer magyar
hagyta el hazáját, félve a megtorlásoktól. Mindezt szintén a megszálló szovjet hadsereg védelme
alatt!
Helyi története is van ’56-nak.
November 4-én, hajnali két óra
körül a szovjet csapatok – a megállapodást megszegve – megtámadták a dunaföldvári magyar
laktanyát, ahol a szemtanú szerint
legalább 6 magyar katonát megöltek. Erről az orvtámadásról és a
további eseményekről készült dr.
Tóth Miklós szemtanú Volt egyszer egy légvédelmi tüzérezred....
című kötete. A szovjetek agressziójának a főtéren még két dunaföldvári nemzetőr is áldozatul
esett.

Számomra – tudom, véleményemmel nem vagyok egyedül –
a szovjet megszállási emlékmű a
fent leírt magyarellenes szovjet
cselekedeteket jelképezi. Ezért
nincs helye a Hősök terén.
És még egy gondolat: az ideiglenesen, 46 évig Hazánkban tartózkodott szovjet hadsereg fennhatósága alatt sok szovjet–orosz
ember telepedett le nálunk, a Paksi Atomerőműnek is köszönhetően. Tőlük tudom, hogy az orosz
területeken lévő magyar katonai
sírokat ott ápolják, ezért a magyarországi szovjet katonai sírokat nekünk kell rendben tartani.
Ezzel egyet is értek. Azzal nem,
hogy a Hősök terén lévő szovjet
építményt ők síremléknek akarják
láttatni. Ez nem síremlék, hanem
megszállási emlékmű. Igen, kellene a szovjet elesetteknek síremlék, ahova újra lehetne temetni a
porhüvelyeket, de azt temetőben
kellene elhelyezni, mint ahogyan
orosz földön a magyar katonai sírok is temetőben vannak, nem
közterületen.
Ezekből is következik, hogy
nem felújítani, hanem áthelyezni
szükséges a Duna melletti parkban lévő szovjet megszállási emlékművet, amit a Budapesti Memetó Parkban szívesen fogadnának. Az 1967-ben, a szovjet emlékmű mellett elhantolt két szovjet–orosz katona hamvait pedig
szállítsák szovjet–orosz területre
a hozzátartozóikhoz. Vajon mit
szólnának ahhoz azok a magyar
szülők, akiknek gyermekei – NATO katonaként – Afganisztánban
haltak meg, ha holttestüket valamelyik afgán közterületen temették volna el, nem pedig hazahozzák a hamvaikat?
Ezzel párhuzamosan, ha valóban vannak szovjet katonai holttestek a megszállási emlékmű
alatt, azokat kellő kegyeleti szertartás megtartása mellett – akár a
Székesfehérvári szovjet katonai –
temetőben helyezzék örök nyugalomra. A dunaföldvári Fehérvári
utcai temetőben a németek már
régen exhumálták katonáik holttestét és német katonai temetőben
hantolták el újra őket.
Ezt senki sem tarthatja kegyeletsértőnek, azt viszont igen, hogy

a kutyák a parkban az elhantoltakra végzik a dolgukat.
Kérem tehát a képviselőket,
hogy vegyék fel a kapcsolatot az
illetékes magyar és orosz hatóságokkal és helyezzék át a szovjet
megszállás emlékművét a Hősök
teréről, az elhunyt szovjet katonáknak pedig adjuk meg méltó
helyen, méltó módon, az emberhez illő végtisztességet. Ha jól tudom, a dunaföldvári önkormányzat részéről már felvették a kapcsolatot a paksi orosz illetékesekkel az anyagi feltételek megteremtéséért, de a felújítás érdekében. Ezzel szemben azt javaslom,
hogy ezt az összeget a megszállási emlékmű áthelyezésére, az elhunyt szovjet katonák holttesteinek újratemetésére fordítsuk!
Minderre, mint az fent jeleztem,
van Hazánkban példa, tehát csak
akarat, elhatározás szükséges ahhoz, hogy megcselekedjük az általam leírtakat.
Akik támogatják a fenti emlékmű felújítását, azok érzéketlenek
a magyarság szenvedései iránt.
Végül indítványozom, hogy a
szovjet megszállási emlékmű helyére állítsunk a II. világháború
dunaföldvári – katonai és civil –
áldozatainak emlékére egy méltó
mementót.

Információk a szovjet emlékművel kapcsolatban
Baksay Erika
A fenti kérelemre reagálva
megkerestük Horváth Zsolt polgármestert, hogy adjon tájékoztatást az emlékmű státuszáról, a
mögöttes törvényi rendelkezésekről.
Az előzményekhez tartozik,
hogy 2011-ben, Keresztes Lajos
polgármestersége idején már felvetődött ez a kérdés, akkor a polgármester lefutott egy kört az
Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériuma Katonai
Emlékmegőrző Magyarországi
Külképviseletének
(OFHM
KEMK) első titkárával, ám ezen a
ponton az ügy nem lépett túl.
Szintén előkerült a szovjet emlékmű ügye 2015-ben, amikor is a
Tolna Megyei Kormányhivatal
megbízottja, Dr. Horváth ►

9. oldal

Dunaföldvári
► Kálmán adott tájékoztatást az

OFHM KEMK dokumentuma
alapján. Eszerint az emlékmű számozott, nyilvántartott hősi temetkezési hely, melyet olyan központi obeliszk jelöl, melynek csúcsán
sarló és kalapács van. Utóbbi levételét indítványozta 2015-ben
egy képviselő, mellyel kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium
azt a tájékoztatást adta, hogy a
Szovjetunió 2. világháborúban elesett állampolgárainak emlékére
létesített emlékművön elhelyezett
ötágú vörös csillag, sarló és kalapács alkalmazása és megőrzése
nem meríti ki az önkényuralmi
jelképek használatának vétségét,
sőt, azok őrzését és gondozását
nemzetközi szerződések írják elő.
Eltávolításuk csak nemzetközi
szerződések alapján lehetséges.

Tavaly Süli János miniszter és
az Orosz–Magyar Baráti Társaság
közbenjárásával az önkormányzat
pályázott a lassan életveszélyessé
váló emlékmű felújítására. Az azóta elhunyt Weiszgáber János két
nagy mészkőtömböt, Varga Lajos
cége három gránittömböt ajándékozott e célra. Az önkormányzat
tehát éppen a felújításon ügyködik.
A mostani kezdeményezés az
emlékmű elbontására, áthelyezésére, a sírokban eltemetett katonák kihantolására, temetőben való elhelyezésére a februári lakossági fórumon került elő, majd az
önkormányzat elé került a Dunaföldvári Hagyományőrző Íjász
Egyesület kérelmeként, majd Jákli Mihály képviselő beadványaként.

A kérelmet Dunaföldvár Város
Polgármestere – a veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő-testület
feladatkörét ellátva, – de a képviselők véleményének figyelembe
vételével – elutasította.
Az indoklásban a következők
szerepeltek:
Egy 2011-ben keletkezett „katonai hősi temetkezési hely nyilvántartási kártya” alapján az emlékmű alatt 226 fő nyugszik,
melyből csak 16 fő személye ismert. Az emlékmű gondozásáról
az 1947/19-es, majd az 1996/104es törvény rendelkezik. Utóbbi
rendelkezése értelmében az elesett katonák földi maradványai
temetkezési helyének áthelyezése csak kivételes esetben, a magyarországi fél kezdeményezésére történhet, a másik féllel egyez-

tetve. Az elesett katonák exhumálási, áthelyezési és minden
költsége azt a felet terheli, amely
kérésére a munkálatokra sor kerül. Az önkormányzat március
elején levélben kereste meg a
Hadtörténeti Intézet és Múzeumot, melyben pontos számadatot
kért az emlékmű alatt található
elhunyt szovjet katonákról. Válasz még nem érkezett, de tekintettel a vélhetően nagyszámú elhunytra, valamint az Oroszországgal kötött megállapodásra a
polgármester nem javasolta a katonai sír megbontását. Az előzetes információk szerint egy elhunyt áthelyezésének költsége
150 ezer forint, vagyis csak az
áthelyezés a jelen ismeretek
alapján nagyjából 34 millió forintba kerülne. «

ovisok bábuját rendszerint az
óvó nénijük készíti el természetes anyagokból, úgy, hogy a gyerekek végigkövethetik a folyamatot, még, ha segíteni nem is
tudnak még benne, hiszen többek
között ragasztással is együtt jár a
munka. Persze ez nem jelenti azt,
hogy a gyerekek nem részesei a
készülődésnek, hiszen gyakorolják a teremben a verseket, a rigmusokat is, s ez idő alatt egy seprűvel helyettesítik a bábut. Mikor aztán eljön az ideje, a gyerkőcök lelkesen húzzák le egy kis
fakocsin a bábut, már ezzel akkora zajt csapva, hogy a télnek
nincs más lehetősége, mint a me-

nekvés, jobban teszi, ha gyorsan
odébb áll.
Ugyan több helyen a bábut
égetni szokták, az ovisok mellett
egy tudatosabb megoldás az úsztatás, s mivel van egy gyönyörűen
felújított Duna-partunk, ahová a
gyerekek is előszeretettel járnak,
így adja magát, hogy inkább úsztassák a bábut, ha már egyszer itt
van nekünk!
Legyen még sok ilyen szép
programban része az ovisoknak és
a családjaiknak, hatalmas köszönet illeti ugyanis azokat az óvó néniket, akik ilyen szépen ápolják a
néphagyományokat és ezeket a
gyerekeknek is átadják! «

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
A kiszebábu hagyományosan a télűzés és egyben a tavaszvárás népi
hagyományaihoz köthető szimbólum, ami rendszerint egy lányt ábrázol és a téltemetés eszközévé válik
azáltal, hogy elégetik vagy elúsztatják. Ezt a szép szokást városunkban
is őrzik, ugyan bizonyos körökbe be
kell kerülni, hogy részesei lehessünk, vagy csak jó helyen, jó időben
kell arrafelé sétálnunk… Viccet félretéve, persze ezt nem úgy kell érteni, hiszen én is úgy hallottam ennek
a népszokásnak a helyi szintű megelevenedéséről, hogy az óvódás kishúgom csoportja meghívta a családtagokat is egy kis ünnepségre, aminek keretein belül elúsztattak egy
kiszebábut.
Kelemen Dorottya

Idén már 12-ik alkalommal
úszott a bábu

Saját óvódás emlékeim elevenedtek meg, mikor a Kossuth Lajos utcai oviba járó, középsős
kistestvérem elmesélte, hogy milyen kalandokban volt részük a
„kiszézés” során, amit hagyományosan farsang farkán, húshagyó
kedden tartanak, a farsangi témahét zárásaként. Eredetileg az
óvodai nevelési program részeként került bele az éves tervbe a
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kiszebábú úsztatása, mint olyan
lehetőség, ahol a gyerekek a családjukkal együtt vehetnek részt
egy közös tevékenységben, ám a
sikerre való tekintettel idén már
tizenkettedik alkalommal került
megrendezésre a hagyományőrző esemény.

Két csoport, egy élmény

Idén is a két csoport, a Kiskobak és a Gilice ovisai tettek meg
mindent annak érdekében, hogy
mihamarabb szabaduljunk a téli
zimankótól és köszönthessük az
első tavaszi napsugarakat. A műsoruk is két részből épült fel, szereplői a tél, majd a tavasz volt,
kidomborítva azt, hogy mit várnak már annyira nagyon a kisgyerekek és persze a többi kiszéző is.
A szokásokhoz híven hangos rigmusokkal, kisze versekkel, csörgéssel – zörgéssel igyekeznek elriasztani a telet a szereplők, s kiabálják azt, hogy „Jöjjön a tavasz,
vesszen a tél!”

A kisze bábu

A hagyomány szerint a kiszebábu szalmából készül és rendszerint egy menyecskét, egy
lányt ábrázol, s ez testesíti meg
az elűzendő hideg évszakot. Az
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Városunk vendéglátósai a
túlélésért küzdenek
A gazdasági ágazatok közül minden
országban a vendéglátást és az idegenforgalmat érintette legérzékenyebben a vírushelyzet. A szigorú
korlátozások mellet szinte csak az
elvitel, illetve a kiszállítás az egyetlen bevételi forrás, ha a lehetőségeik ezt megengedik. Helyi vendéglátó
ipari egységek tulajdonosaival készítettünk interjúkat a válság adta
jelenlegi helyzetről, a túlélés lehetőségeiről és a jövőbeni reményeikről.
Szabados Sámuel

Hoffmann János
– Hoffmann kávézó

A tavaszi zárás kissé meglepett
minket, s reménykedtünk a gyors
nyitásban. A március közepétől
május negyedikéig terjedő időszak szerencsére nem volt túl
hosszú, de így is jelentős kiesést
jelentett. Nyáron aztán beindult a
forgalom, sőt elég jó szezont produkáltunk. Érezni lehetett, hogy
sokan itthon nyaraltak, nagy volt
az átmenő forgalom, de sok volt a
helyi vendég is. Az őszi zárás már
októberben várható volt, november közepe lett belőle. A legros�szabb ebben a helyzetben a bizonytalanság. A kormány havonta
hosszabbítja meg a tilalmi határidőt. Nem tudjuk, mikor lesz vége, nem tudunk tervezni. Hónapok múltával valóban a túlélésért
küzdünk. Sok vendéglátós tönkrement. Nekem szerencsére nem

kell bérleti díjat fizetnem, s az
étel elvitelből van némi bevételem, de ez sem tartható sokáig.
Február végét írunk, de nem tudjuk, mikor lesz akár csak részleges nyitás is. Jön a jó idő, az emberek türelmetlenek. A szabadtéri
terasznyitás máris sokat jelentene, nőne a forgalom, de ez is csak
enyhítené a gondokat. Három főt
foglalkoztattam, ebből kettő próbaidős volt. Ők munkanélküli segélyre mentek. Jelenleg egy főt
alkalmazok a gyros konyhán,
11-től este 6-ig van nyitva hétfőtől szombatig. Kiszállítást is vállalunk. Választékunk főleg gyors
sült ételek, pl. hamburger, csirke,
gyros. Bértámogatást nem kértem. A bevételem nagyjából a rezsit fedezi. Február elsején részt
vettem a budapesti vendéglátós
demonstráción. Kevesen voltak,
rossz volt az időjárás is. Nagy
volt a rendőri készültség, de minden rendben ment, semmi rendbontás nem történt. Néhány beszéd hangzott el, mely problémáinkra hívta fel a figyelmet, kérések hangzottak el a kormány irányába. A semminél ez is többet
ért, jelzi az, hogy februártól már
előre kifizetik a bértámogatást.
Ez is könnyítés. Két éve nyugdíjas vagyok. Rövid időn belül fiamnak, Gergőnek szeretném átadni az üzletvezetést. Ennek szellemében újítottuk fel a télen a
belső tereket Gergő elképzelései

alapján. Új bútorzattal, fiatalos
színekkel, dekorációkkal várjuk
vendégeinket a nyitáskor.

Dávid István
– Aranyfácán étterem

Sokoldalú a vállalkozásom, két
éttermet üzemeltetek, bálokat,
rendezvényeket szervezek az iskolai aulában, szabadtéri rendezvényekre kitelepülési eszközeim,
stábom van, például vásárok, falunapok alkalmával. Mindezekből jelenleg a két étterem konyhája működik, elvitelre, kiszállításra. Bő a választékunk, szerencsére van vásárlókörünk is. Szolgáltatásunk a környékbeli településekre is kiterjed. Vannak 8–10 fős
rendeléseink is. Ezek elsősorban
kisebb családi rendezvények, például eljegyzés, születésnap. Ez a
„békebeli” időszak 40–50%-os
forgalmát hozza. Ezzel hosszabb
távon nem lehet fenntartani egy
ilyen vállalkozást. Minden hónap
egyre nehezebb. Egyelőre megtartottam 26 fős személyzetemet.
Bértámogatást kapok, kicsit ös�szehúzzuk magunkat. Kevesebb a
munka, kevesebb a bér is, de mindenkinek van munkahelye. Ezt a
dolgozóim is megértették, és velük együtt várom én is a mielőbbi
nyitást. Rossz ez a bizonytalan
helyzet, és sajnos nem látjuk a végét.

Nagy László
– Marcipán cukrászda

A tavaszi zárás gyorsan jött,
meg is lepődtem, pont a jó idő, a
fagyi szezon kezdetére esett. Májustól aztán normalizálódott a
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helyzet. Nyáron sok vendégünk
volt, főleg a külföldi utak elmaradása miatt. Ősszel az újabb zárásra már lelkileg fel lehetett készülni, hiszen gyorsan terjedt a vírus.
Az alkalmazottaimat megtartottam, a törzsgárdám tagjai 15–20
éve itt dolgoznak. Kértem bértámogatást is. Az elviteles forgalmunk elfogadható, kb. 50%-os. A
törzsvendégek szerencsére hűek
maradtak hozzánk. A választékunk kb. 70%-át tudjuk nyújtani
továbbra is. Az ital, kávé forgalom szinte semmi, hiszen nem lehet a helyiségben leülni. Viszonylag sok a tortarendelésünk, hetente több is. A családi rendezvények
azért nem maradnak el. Már ősztől készültünk a felújításra. Januárban bezártunk, és elkezdtünk
dolgozni. Nemcsak a kiszolgáló
tér, de a műhely, raktár is fel lett
újítva. Új gépeket, technikai eszközöket szereztünk be. Át lettek
helyezve a pultok, új asztalok,
székek kerültek a vendéglátó térbe. Szóval alaposan megújult az
üzlet. Február elsején nyitottunk.
Február végén már elkezdtük a
fagyi árusítását, ehhez hozzájárult
a kellemes tavaszias idő, no meg
a vendégek sürgetése. Vendégeim
közül sokan mondják, hogy már
alig várják, hogy beüljenek hozzánk egy jó fagyira, sütire. Fagyi
választékunkat igyekszünk megújítani, sok alapanyagot magunk
állítunk elő. Nem tudjuk, mikor
lesz a nyitás, de felkészültünk rá.
Gondolom, először a teraszokkal
kezdik. Nálunk több mint nyolcvan ember tud leülni kint. Bár
csak ott tartanánk! «
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Kendergyári
emlékek
A Kendergyár a mai nemzedék egy
részének lepusztult épülethalmazt
jelent, amelyet előszeretettel fotóznak, videóznak, időnként életveszélyes mutatványokat is elkövetve.
Másik részének régvolt emlék. Nehéz munkát végző, de jól teljesítő,
az ötvenes évek szellemében működő munkahelyi kollektíva, másoknak gyermekkori nyarak helyszíne.
L. Mészáros Irma
A város közösségi oldalára felkerült lepukkant épületek látványára az egyik olvasó, Hodobás
János így reagált: Gyermekkorom nyarait töltöttem ott a mamámnál. Miénk volt a vadregényes Duna-part, a folyó „fok-szája”, ahogy a környéken nevezték
a tó-leeresztő csatornát. Ha pecázni mentünk, a gilisztát a nem
használt áztató gödrök alján ös�szegyűlt, korhadt pozdorjában
percek alatt összeszedtük. A kenderkötegekből tutajt készítettünk. A „telepre”, a közlekedő
traktorok felé soha nem mentünk. Ott volt nekünk a Duna,
melynek bevizezett agyagos
partján csúszkálni, pacsálni, leégni is lehetett. Az órát nem ismertük. (Nekünk nem is volt.)
Műszakváltáskor, 14 órakor dudált a gyár, menni kellett ebédelni. Nem kellett unatkozni. Ott
volt a mi „Tüskevárunk”.

A gyár Dunaföldvár északi,
külterületi részén, a Duna mellett
épült 1910-ben. 1911-ben kezdte
meg működését. Akkoriban egy
környékbeli, Baracs közelében
fekvő papi birtok kendertermését
dolgozta fel. Tolna megye len- és
kenderipari üzemei közül ez volt
a legrégebbi alapítású, s termelési
értéke is a legnagyobb volt. A
kendergyárat az államosításig egy
részvénytársaság, majd utána
többféle tulajdonos működtette. A
külföldre is szállító, nyugodtan
mondhatjuk, hogy bizonyos szakaszában Európában is ismert
gyár működött. 1991-ben zárták
be. Az utolsó tulajdonos, a Pécsi
Fonó- és Szövőipari Vállalat hirdetését a Népszava, 1993.05.04.
számában találtuk meg: „Dunaföldvár külterületén (Felső fok 9),
az M6-os főközlekedési út mellett, közvetlenül a Duna-folyó
partján helyezkedik el, ideálisan
bekapcsolható a vízi közlekedésbe. A belső telephely területe kb.
30 ha. 6800 m2-es betonozott úttal, 8800 m3 össztérfogatú, 1,1 mes átlagos mélységű medencékkel. A telephely 8250 m2-es alapterületű, mintegy 48 500 m3-nyi
hasznos térfogatú épület látható:
ipari üzemcsarnokok, raktárak,
irodaépület, fedett színek, szociális létesítmények.
A Népszabadság 1996. 09.30-i
számában már egy bank kínálja
eladásra a gyárat: „a Dunaföldvári Kendergyár ingatlanát és összes
gyártó berendezését. A 22 ha terü-

Akár most is ki tudnék állítani egy
cigányzenekart Földváron
Mendi Ferenc talán az utolsó aktív
cigányzenész városunkban, aki még
kisebb rendezvényeken, házi mulatságokon, pincebulikban vendégeket
tud szórakoztatni, dalra fakasztani.
Riportunk során a dunaföldvári cigányzene múltjáról és saját zenei
pályafutásáról beszélt.
Szabados Sámuel
Zenész családban született,
édesapja is hegedült, a közeli rokonságból mások is. A prímás
apuka már 7–8 éves korában ma-
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gával vitte lakodalmakra, bálokra, mulatságokra. Korán vonót
adtak a kezébe, fülről, vagyis
hallás után kezdett hegedülni. Az
1950–60-as években sok tehetséges cigányzenész élt a városban.
Ekkor három cigányzenekar működött 5–6 fős tagsággal. Minden hétvégén volt munkájuk, lakodalmak, bálok, főleg földváron, de a szomszédos településeken is. Feri édesapjának volt saját zenekara, valamint László
Géza bácsinak és testvérének,

letű ingatlan a Duna-part és a 6-os
fő közlekedési út között terül el,
összközműves, 8000 m2: fedett
építménnyel rendelkezik, és a
gyárban egy farostlemezgyártó
gépsor is értékesítésre kerül.”
Hogy mi kelt el? Hogy akár a
területből, akár az épületekből
külön értékesítettek-e valamit,
nem tudjuk. A tény a látvány. a
romos gyár, a magányos felkiáltójelként ott magasodó kémény és a
többi használatra váró és emlékeket idéző épület.
A helytörténettel is foglalkozó
Lukácsi házaspár szeretné feldol-

gozni a szebb napokat megélt
Kendergyár történetét. Még élnek
közöttünk, akik ott dolgoztak.
Vagy akiknek szüleik, nagyszüleik töltötték ott fél életüket. Kérjük, segítsék, hogy megőrződjön
minél több információ a száztíz
évvel ezelőtt indult dunaföldvári
gyár történetéből, így a hajdan ott
dolgozó emberekről is. Ehhez
várjuk jelentkezésüket, segítségüket, emlékeiket, történeteiket, régi fényképeiket a lirma08006@
gmail.com email-címen vagy Lukácsi Irma facebook oldalán üzenetben. «

Gyulának. A három banda békésen megfért a városban, mindegyiknek akadt elég rendezvény,
vagy éttermi elfoglaltság. Gyakori volt a zenészek cseréje, voltak közös fellépések is.
A legjobbak a Duna-parti Stefánia vendéglőben zenéltek. A hely
akkor igen előkelőnek számított.
Tavasztól őszig minden hétvégén
a kerthelyiségben bálok voltak.
Zenélt itt többek közt Horváth
Rudi, Nyári Bandi, Mendi Vili, a
Güle, Kovács Jani bácsi, a Rupa
Pali. Közülük többen Budapestre
kerültek fel, A vagy B kategóriájú
minősítést szereztek. Híres éttermekben, zenekarokban játszottak.

Sokra vitte Géza bácsi fia, László
Laci. Ő gitározni is tudott, más
jellegű zenekarokban is zenélt,
majd nyugatra távozott, ott zenetanár lett. Gyakran járt haza Földvárra. Feri is több bandában megfordult, volt egy ideig saját zenekara is. Főleg rokonok játszottak
benne. Az együttesek nem voltak
stabil képződmények. Időnként
felbomlottak, majd más felállásban újraszerveződtek. Nem volt
jellemző rájuk a veszekedés, a rivalizálás. Nagyjából azonos stílusban játszottak. A tehetségek
előbb–utóbb továbbléptek, főleg
a fővárosba, de ez természetes
volt, s mindenki örült ennek. ►
2021. március
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► Feri két fia is zenél, Gyula

bőgős, Ferenc pedig kontrás. Nagyon büszke unokájára, Milánra,
aki Budapesten zeneiskolába jár,
igen tehetséges, híres prímásokkal játszik együtt. A rajkózenekar
tagja, sok európai országban turnézott már. Úgy néz ki, híres zenész lesz belőle.
Nagy élmény volt Feri életében, mikor is a Bartók Kamaraszínház Csalódások című darabjában fellépett, mint Csicsó, a
prímás. Szép időszak volt ez –
emlékszik vissza. Jó volt a társulati hangulat. Földvári amatőr
színészek is játszottak benne,
például Neumann Gabi, az Ip-

per, Baksay Erika, Pataki Dezső.
Sok városban bemutatták, felléptek Földváron is. A legnagyobb élmény a székesfehérvári
bemutató volt. Mikor színpadra
lépett, szinte megijedt a teltházas közönségtől, akkor bizony
izgult is, de a végén hatalmas
tapsot kapott. Jól jött a kis pénz
is, ami a fellépésekért járt. Napjainkban is szívesen zenélne, de
a járványveszély miatt alig hívják, reméli, ha elmúlik, ismét
muzsikálhat. A zene az élete része, amíg kézben tudja tartani a
hegedűt, szeretne muzsikálni.
Sajnálja, hogy a cigányzene napjainkban vesztett népszerűségé-

ből, de nem tűnt el. Ha kellene,
rögtön össze tudna hozni egy cigányzenekart itt Földváron, akár
a családtagjaiból is. «

Bár a kávéházi körülményeket, azaz a Marcipán befogadó-képességét az előadók meghívásakor is figyelembe kellett
venni. Nagy élmény volt a már
országos hírűvé vált Kóka Rozália, Sebestyén István vagy Berecz András mesemondó énekesek előadása. Így nem is maradtunk meg a Tolna megyei szerzőknél. Egy idő után a földvári
kávéház és remek, fogékony közönségének híre eljutott Budapestig, a vendégek némelyike
maga ajánlkozott egy–egy estre.
Személyesen is megismerkedhettünk egy–egy kedvenc alkotónkkal, Schäffer Erzsébettel és
V. Kulcsár Ildikóval, Grecsó
Krisztiánnal és Moldova Györggyel, Eszterhai Katalinnal és
Fábián Jankával.
A kávéház vendége volt még
Galkó Balázs, Gáspár Ferenc,
Gerlóczy Márton, Kálnay Adél,
Kamarás István, Saly Noémi, aki
éppen a „nagy-testvérek”, a buda-

pesti kávéházak történetével ismertette meg a földváriakat.
Színesítették a programsorozatot a zenei koncertek: Dinnyés
József, Sovák Anna, a Szaggató
zenekar, a Szekszárdi Gitárkvartett, valamint elhozta Pisti-est
produkcióját az egykori földvári
gimnazista.
A világ ugyan azt sugallja: légy
trendi, keress sok pénzt. A Rátkay
László Irodalmi Kávéházban a
húsz év során nagyon sok lelki élményt, varázst éltek meg.
De mindehhez a szervezőkön,
az előadókon kívül másra is szükség van: az anyagi lehetőségeket is
elő kell teremteni. A két évtized
során sokféle módon oldották meg
a szervezők, de rendszeres szponzoruk a Marcipán tulajdonosa.
Jelenleg a pandémia miatt
négy fal közé szorultunk, de nagyon szeretnénk már visszakapni
a régi életünket. Kezdődjék hát
mihamarabb a következő húsz
esztendő! «

Irodalmi kávéház Dunaföldváron
„Kávéház nélkül nincs irodalom” –
mondta Márai Sándor 20. századi
írónk, aki Babits Mihály, Móricz
Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc és mások
mellett maga is gyakorta megfordult és alkotott a New York Kávéház
történelmi épületében.
De a New York, a Centrál, a Hadik Budapesten van. Sőt kávéház sincs városkánkban. Mi kell ahhoz, hogy
mégis igaz legyen Márai állítása? Egy
kis varázslat! Egy ötlet, Raffainé Kókány Judité, hogy alkotó, illetve az
irodalom és a művészetek iránt fogékony földváriak minden hónap egyik
keddjén összejöjjenek a Béke téren
lévő igényesen berendezett, hangulatos Marcipán Cukrászdában.
L. Mészáros Irma
A kávéház eredetileg kávé fogyasztására szakosodott vendéglátó-ipari egység volt. Később éttermi, cukrászdai funkciót is ellátott, s a társasági élet jelentős
színterévé vált. Jellegzetes kellékei voltak a tükörfalak, Thonet
székek, márvány asztallapok, kárpitborítás, kártyaterem, biliárdasztal. A dunaföldvári Marcipán
Cukrászda tulajdonosa, Nagy
László és vendégei nem vetélkedhetnek a fővárosi nagyokkal –
sem méretben, sem berendezésben. A 2001-ben indult és Rátkay
László nevét viselő irodalmi kávéház immár 20 éve töretlenül
2021. március

népszerű és megtalálta méltó helyét a civil szervezetek között.
A Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár egykori vezetője,
Raffainé Kókány Judit házias�szonyként a 2014–15-ös évadig
ügyes szervezéssel, igényes tartalommal töltötte meg az összejöveteleket. Irodalmi estek, író–
olvasó találkozók, zenei produkciók várták mindazokat, akiknek
nem nyűg sem az olvasás, sem a
lelki feltöltődést kínáló egy–egy
rendezvény, akik azt vallják,
hogy a történet, a mese, az irodalom, a zene, s általában a művészet – élni segít.
Az ötletgazda, majd utóda, Bertalanné Bóka Zsuzsanna elsődleges célnak azt tekintette, hogy
megismerjük a Tolna megyei alkotók szellemi, művészi tevékenységét. Így hallhattuk Acsádi
Rozáliát, Balázs Kovács Sándort,
Czakó Gábort, Decsi Kiss Jánost,
Ékes Lászlót, Gänszler Beátát,
Gutai Istvánt, a Kézjegy antológia alkotóit, Orbán Györgyöt,
Serdült Benke Évát, Sebestyén
Istvánt, Töttős Gábort.
Lehetőséget kaptak a bemutatkozásra a földvári kötődésű új kötetes szerzők, Gál Tamás, Lukácsi
Péter, Nagy Kata, Simon Márton,
vagy élvezhettük Ulbert Andrea
és Borzavári Róza szép dalait,
megismerhettük Kiss Árpád köteteit, műfordítói titkait.
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Táncház portrék
Táncház portrénk nem az első, ami
Dunaföldvár népzenéjét, néptáncát,
néphagyományait kívánja feldolgozni, illetve közelebb hozni a mai kor
emberéhez. A Nemzeti Kulturális
Alap által támogatott sorozatunk
negyedik évada a népzene közösségi
megnyilvánulásai, a közös éneklés,
tánc, táncház oldaláról mutatja meg
Dunaföldvár élő népi kultúráját.
Mindjárt az első portrénk egy
kulcsfiguráé, aki az utóbbi 1–2 évtized meghatározó személyisége a
maga területén. Appelshoffer Jánossal beszélgetünk, az apropó a
táncház mozgalomhoz való kötődés,
vagy ehhez kapcsolódás valamilyen
módon. Egészen pontosan a nótaestek Dunaföldváron.
Baksay Erika
– Hogy jöttek létre a nótaestek?
– Pár éve azon gondolkodtunk
a feleségemmel, Anikóval, hogy a
táncegyüttesünknek nincs valami
jó énekhangja. Ennek legfőbb oka
talán az, hogy nem nagyon volt
idő az éneklésre a sok egyéb próba mellett. Az ifjúsági együttessel
csak hetente egyszer tudtunk próbálni, a felnőttek meg ugye dolgoznak, velük azért nem lehet
többször. Ha kevés van belőle, hát
kicsit sajnáljuk az időt az éneklésre, mégiscsak táncegyüttes vagyunk, hát… elhanyagoltuk.
Aztán beindult a Csoóri Sándor
program, amiből a mi együttesünk is egy elég komoly összeget
nyert, így eldöntöttünk, hogy ebből szakítunk egy kis pénzt, meg
időt is hozzá. Kitaláltuk a nótaesteket, különböző tájegységekre
bontottuk az adott esték tematikáját, az adott tájegységen belül ös�szeszedtünk 10–15–20 nótát, és
egy este ezt énekeltük. De ezt
úgy, hogy velünk volt egy teljes
zenekar, plusz egy ember, aki
mindezt levezette. Papíron ott
voltak a szövegek, akár 10–15
versszak, amit végigénekeltük,
kvázi tanultuk az énekeket. Tánc
tudatosan nem volt, bár az összejövetelek végén csak nem bírtuk.
A papírokat haza lehetett vinni,
otthon is lehetett énekelni, sőt fel
is vettük a dalokat ugyanezért.
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Ezzel komoly helyzeti előnyre tehettünk szert, ha mondjuk, egy
táncházban táncolunk, mivel már
fejből tudjuk az énekeket a tánc
alá. Régen, amikor még kevés
pénz volt, akkor fogadtak a
tánchoz egy szál citerát vagy dudát, ami azért elég sovány hangzás. De mégsem volt az, mert a
dudás megadta a hangot, és máris
mindenki teli torokból fújta a nótát, úgy mulatott.
– Hajdan volt egy nagy sikerű
táncház mozgalom. Nem nagyon
vehettél részt benne a korod miatt, de ismered. Amit ti most csináltok, az a te tudásod szerint
mennyire hasonló?
– Nyilván sokat tudok a táncházakról, tanultam róla, a mestereimnek része volt benne. Akkoriban volt valami forradalmi jellege
kimondva, kimondatlanul. Egy
városi mozgalomként teljesedett
ki, hogy a városi, trapéznadrágos,
hosszú hajú gyerekek ismerkedjenek meg a folklórral, hogy honnan is származunk mi. Ma ez már
mást jelent. Vidékiek vagyunk, a
vidéki fiatalok, idősebbek már találkoztak ezzel a kultúrával, mi itt
már csak megerősítjük azt a szórakozási formát, amit ők szeretnének magukénak tudni. Aki közénk jön, nem a diszkót választja
kikapcsolódási formának, hanem
ezt a kultúrát, neki ez a minőségi
szórakozás. És hát mindig kényelmetlen, hogy valaki szeretné,
de nem tudja az énekeket, nem
tudja a táncot, ügyetlen, gátlásos.
Őket próbáljuk megsegíteni, minőségi tudást átadni nekik.
– Te a népi kultúrát nagyon
sok oldalról közelíted. Egyfelől a
Táncművészeti Egyetemen tanítasz, másrészt színpadi ember
vagy, nemzetközi színpadon is
táncolsz, a legrangosabb helyeken lépsz fel, amit táncos el tud
képzelni. Emellett pedig itthon
egy táncegyüttest szervezel, tartasz fenn. Mi az a népi kultúrában, amit a legjobban keresel,
ami leginkább meghatároz téged?
– Ez a három mind én vagyok.
Mindegyikben azért tudok kicsit
megújulni, mert egyik a másikat
megfrissíti. Tanítok, autentikus
néptáncot, ebbe bele tud az ember

fásulni, holott nem negyven éve
csinálom. Akkor viszont hál’ istennek jön egy színházi munka.
Ez megfrissít, más irányba viszi
az agyamat, keressük a mozdulatok mondanivalóját, hogy a néptánc formanyelvéből hogyan tudunk olyan mondanivalót alkotni,
amin elgondolkozik a néző. Beszélhetünk a színházban érzelmekről, párkapcsolatokról, szenvedélyekről, erre a mi formanyelvünk alkalmas. Vagy hovatartozásról, közösségről, identitásról,
elgondolkozhatunk azon, hogyan
is állunk a szomszédainkhoz, milyen hozzájuk a viszonyunk, hova
tartozónak érezzük magunkat,
mennyire érezzük a gyökereinket.
Amikor meg sok a színházi
munka, akkor meg szinte vágyom
arra, hogy archív anyagot nézzek,
meg kell, hogy frissüljek, egy új
figurát, egy új motívumot tanuljak, hozzá olvassak. Az meg,
hogy Földváron tanítok, az olyan
természetessé vált, mint egy saját
gyerek, nem is tudom nélküle elképzelni az életemet itt. Van,
hogy az ember ebből–abból besokall, de az említett három dologból mindig jön valami, ami új,
ami izgalmas. Nem gondolnám,
hogy egybe tartozik az egész, külön dolgok ezek, de együtt vannak és erősítik egymást.
– Hogyan állsz a kritikákhoz?
– Őszintén szólva nehezen viselem a kritikát. Másfelől hajt engem, még többet beleteszek, arra
sarkall, hogy az illető legközelebb mondjon egy jót is. Ha így
nézzük, inspiráló. Másfelől Novák Eszter mondta egyszer, mikor
nagyon nekikeseredtem egy negatív kritikán, hogy miért, a pozitívat elhiszed? Nem azt jelenti,
hogy nem kell elfogadni a kritikákat, de a helyén kell kezelni. Kevés olyan kapcsolat van az ember
életében, akiről tudjuk, hogy
őszinte, és amit tőle kapok, ha pozitív, ha negatív, az igaz.
– A pályafutásod egységes ívet
ad, vagy voltak benne megtorpanások, irányváltások?
– Alapvetően egységes, szépen
megy egyik a másik mellett vagy
együtt. Nyilván mondtam már,
hogy na, ilyen soha többé nem
csinálok, de ezek a fellobbanások

elcsitulnak, jön egy kis más, és
megint bele tudok lendülni.
– Váltsunk egy szót a ruházkodásodról. Mintha most sem lennél civil…
– Sokan megjegyzik, viccesen
vagy piszkálódva. Régebben Pesten megszóltak, lerománoztak,
vagy leszékelyeznek (a kalap miatt), voltaképp egyik sem negatív
jelző, de ők engem ezzel valahová
be akartak tenni. Nem túl régen
férfiember kalap nélkül nem mutatkozhatott, ez adott egy tartást
mindenkinek, nem lehetett ringy–
rongyban járni az utcán. Régebben
elment mellettünk egy ember, és
kapásból megtudtunk róla vagy 10
dolgot, anélkül, hogy egy szót is
váltottunk volna. A korát, hova tartozását, családi állását, társadalmi
státuszát. Hordok kalapot, mellényt, óraláncot, télen kucsmát.
Próbáltam sapkát is, de szeretem a
kucsmát. És télen nincs jobb, mint
a birkabőr bélésű kabát. Szeretem
ezeket, és engem sem zavar, hogy
más miben jár.
Ezeket a ruhákat beszerezni
egyre nehezebb, viszont, ami megvan, az meg is marad sokáig. Ami
rajtam van, az 100 éves darab, de
annak idején más időkre készültek
a ruhák. A táncnál is a régi ruhák
évtizedekig bírják a strapát, az
újonnan készültek gyorsan szétesnek. A cipők, amikben táncolunk
40–50 éves darabok, eléggé sokat
vannak nyűve, de elhiheted, még
mindig cipők.
– Mi lenne az számodra, aminél fentebb nincsen? Ami a csúcsa ennek a szakmának…
– Nem tudom… van a díjazás,
ami fontos, mert kell az embernek
a megerősítés, de az nem a vége
valaminek, mert mindig merülnek
fel új ötletek, új munkák. A tanításban a legfőbb cél a kultúra továbbadása, ez folyamatos tevékenység. A színházban mindig
van új kihívás, új kollégák, új ötletek jönnek, a csoda mindig másképpen történik meg. Nem tudok
valami betetőzést mondani. Ez
addig tart, ameddig mi magunk. «
A projektet támogatta:
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Tövis és türelem
Simon István
A hóvirágok csendes, ám kitartó harangszavára végre megérkezett a várva–várt tavasz. A szelíd
napsütés nem csak a rügyeket, de
minket is kicsalogat otthonunk
rejtekéből az ébredő kertek világába. A telet túlélő, zölden burjánzó rózsák metszésre várva szúrós töviseikkel figyelmeztetnek
minket a régi mondásra, miszerint
a rózsa és a tövis elválaszthatatlanok egymástól. Ismerjük jól, sőt
közhelynek tartjuk e népi bölcsességet, mégsem vesszük igazán
komolyan, szívesen megfeledkezünk a tövisekről. Márpedig tövisek voltak, vannak és lesznek,
bármennyire is szeretnénk, ha
nem így volna. Jó lenne, ha a
szépséges rózsa és édes illata
semmilyen tövissel nem párosul-

na. Azonban a rózsa és a tövis
metaforája az egész életünkre
nézve is érvényes üzenetet hordoz. Életünk számtalan meghitten
szép, gyönyörűséges mozzanata
aligha képzelhető el nehézségek,
fájdalmak és szenvedés nélkül.
„Amikor az asszony szül, nagy a
fájdalma, de miután megszülte
gyermekét, nem emlékszik többé
a gyötrelemre az öröm miatt,
hogy ember született a világra.”
(János ev. 16:21) Jézus töviskoronája és keresztje ugyancsak az
emberlét „tövisére”, szenvedéssel
teli dimenziójára utal. Pál apostolnak is tövis adatott a testébe,
amely valamilyen fájdalmas és
gyógyíthatatlan betegség lehetett.
Ő háromszor is könyörgött, hogy
vétessék el tőle a tövis, de ezt a
választ kapta: „Elég néked az én
kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által végeztetik el.” (2
Kor 12:9) Tehát a tövis marad, de

van hozzá rózsa is, vagyis a kegyelem, Isten végtelen türelme,
amellyel hordozza és megajándékozza az apostolt. Mert a rózsához nem csak tövis, de türelem is,
isteni türelem adatik. „Nekem
van időm, én várhatok, előttem
szolgáim a századok” – mondja
az Úr a Jónás könyvében (Babits).
Tehát türelmes istenünk van, de
mi egy türelmetlen világ türelmetlen gyermekei vagyunk, akik
az „adj uramisten, de hamar!” jelszavát tűzték a zászlajukra. Megdöbbentő, hogy sokakat még egy
világméretű járvány sem tud türelmesebbé tenni. Türelmetlenül
tüntetnek, lázadnak, ellentmondva a józan ész diktálta és az életet
oltalmazó szabályoknak is. „Tövis adatott” a mi testünkbe is, a
pandémia tövise, amelyet csak a
kegyelem, vagyis az isteni türelem által viselhetünk el. Megértésre, együttérzésre, védőoltásra

és türelemre van szükségünk ahhoz, hogy e járványt túlélhessük.
Jákob Ráhelért kétszer hét évig
szolgált türelmesen, mert szerette.
Olykor fogytán lehetett a türelme,
mégsem mondott le a szerelméről. Nem bújt ki a szolgálat nehéz
igájából, hol türelmesen, hol türelmetlenül, de hordozta azt. Érdekes, hogy görögül hüpomoné a
türelem szava, ami azt jelenti,
hogy nem bújni ki, hogy alatta
maradni valaminek, nevezetesen
a ránk nehezedő tehernek. Mostanság ez a teher, illetve tövis a
járvány, amit csak nagy türelemmel győzhetünk le. Jó, ha tudomásul vesszük, hogy nincsen rózsa tövis nélkül és azt sem feledjük, hogy türelem rózsát terem.
Tavasz van, „az élet él és élni
akar”. A fagyos földből kibújó,
didergő hóvirágok harangszavára
átölel minket a fény, körülvesz a
remény. Éljünk hát vele. «

abbamaradtak. A keresztapa viszont tovább gondoskodva a fiatal tehetségről, Soltra, majd Paksra vitte ifjúsági versenyekre, ahol
Gyuri az első sikerélményeit sze-

rezte. Felnőttként is tehetséget érzet magában, és rendszeresen indult egyéni versenyeken.
Legnagyobb sikerét 1974-ben
érte le, mikor Pakson járási ►

A hajdani sakk életről
Pintér Györggyel beszélgettünk
Körülbelül egy évtizedig működött
az 1970–80-as években sakk szakosztály városunkban a Spartacus
Sportegyesület keretei között. Pintér György végig aktív és meghatározó tagja volt a közösségnek.
Szabados Sámuel
Mint sokan mások, ő is gyerekkorában ismerkedett meg e csodálatos játékkal. Keresztapja, Sándor Dániel volt jelképesen a tanító mestere, akivel rendszeresen
asztalhoz ült. Tőle tanulta meg a

játék szabályait, a bábuk szerepét.
Általa ismerkedett meg az 1950–
60-as évek helyi nagy sakkozóival, például a Kóbor fodrásszal,
Czobor Béla bácsival, Bencze
Béla bácsival, Sárosi Jánossal.
Ők hétvégeken rendszeresen ös�szejártak sakkozni, nem versenyszerűen, inkább baráti házi versenyek voltak ezek. Gyuri elmondása szerint keresztapja addig szeretett foglalkozni vele, míg ő győzött. Miután a tanítvány a mester
fölé kerekedett, ezek a meccsek

Soros hirdetések
Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

Széles tápválaszték kutyáknak már 220 Ft/kg-tól, cicáknak már 390 Ft/kg-os ártól. EUKANUBA szuperprémium
tápok teljes választéka.
Védekezzen a bolhák, kullancsok és a szívférgességet
terjesztő lepkeszúnyogok ellen! Bolhanyakörvek és
-cseppek széles választékával várjuk, melyek
akár 6–8 hónap védelmet nyújtanak.
Nyitva tartás:
Hétköznap: 8 –1230; 1400–1700
Szombaton: 800–1200
00
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mélet 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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► bajnokságot nyert. Ezután

alakult meg a helyi szakosztály,
ahol már csapatként indultak. Tíz
felnőtt és két ifjúsági játékos alkotta a keretet. Sokáig Czobor
Béla volt az első táblás, Gyuri a
második. A csapat tagjai voltak
még Csepeli István, Szabó István, Varga Ferenc, Zentai István,
Miszlai Gábor, Csiki József. Sajnos többen közülük már nem élnek. A megyebajnokságban általában a tabella második felében
tanyáztak, a vereségek mellett
azért több meglepetés győzelmet
is elértek. Erős ellenfeleik voltak, például a Paks az erőmű miatt, ahol több mérnök, matematikus játszott, köztük oroszok is. A
Bátaszék, a Szekszárdi Építőipari Egyesület sakkozói, a tamásiak. Anyagi lehetőségeik szerények voltak. Saját autóikkal jártak versenyekre, a benzint az
egyesület állta, és fizetett egy–
egy verseny alkalmával tizenöt
forint ötven fillér félnapi díjat.

16. oldal

Ebbe akkortájt belefért egy
szendvics és egy üdítő. Jó hangulatú társaság volt. Az utazások
során sok érdekes sztori történt
velük. Hazai mérkőzéseiket a
könyvtárban és a művelődési
házban játszották hétvégeken.
Még nézőik is voltak, ha nem is
sokan.
Az 1980-as évek elején jelentkeztek a problémák. Fogyott a
keret, nehezen tudtak kiállítani
teljes csapatot. Növekedtek a kiadások, így a szakosztály megszűnt. Utána még évekig néhányan közülük összejártak a
könyvtárba hobbi szinten sakkozni. A sakkélet azóta sokat
változott. Az internet világában
bárki sakkozhat versenyszerűen,
pontokat szerezhet, listákra kerülhet fel, mint például Csepeli
István. Gyuri szerint ez jó dolog, de a közösségi élmény, a
személyes kontaktus nélkül
olyan életszerűtlen és kiüresedett a játék. «

Kétszeres magyar bajnok
és kupagyőztes
Czintula Mihályról sokan tudják,
hogy magas szinten röplabdázott,
de azt kevesen, hogy milyen rangos
eredményeket ért el. A címben megjelölt sikerekhez vezető út az általános iskolában kezdődött.
Szabados Sámuel
Mint sok más gyerek, az iskolában szeretett sportolni, mozogni.
Főleg a labdajátékok érdekelték.
Kézilabda-edzésekre járt, focizott. A hatosztályos gimnáziumba
kerülve 13–14 éves korától fokozatosan a röplabda felé irányult a
figyelme. Ekkor a gimnáziumban
Veisz Judit tanárnő és Dubicz tanár úr jó röpicsapatot hozott ös�sze, melynek Misi egyik meghatározó tagja lett. Kétszer is megyei diákolimpiát nyertek, az országos elődöntőbe jutottak, de ott
a kaposvári gimnázium gárdája
már nehéz diónak bizonyult.
Egy dunaújvárosi tornán figyelt
fel rá az ottani edző, s néhány hét
múltán már a Dunaújváros igazolt
játékosa lett. Az első osztályú csapat az ország egyik legjobb klubja
volt. Bajnokságokat, kupákat
nyertek. Misi a junioroknál kezdett, majd a felnőtt csapat tagja lett
17 éves korában. Tehetségére országos szinten felfigyeltek, nem
véletlen, hogy rövidesen a nagy
rivális, a Kaposvár igazolta le. Az
itt eltöltött két év sportpályafutásának csúcspontját jelentette. Kétszer lett magyar bajnok és kétszer
kupagyőztes,
2007-ben
és
2008-ban. Az utánpótlás váloga-

tott keretbe is bekerült. Nemzetközi meccseket játszottak a Közép
-Európa bajnokságban osztrák,
szlovén együttesekkel. Nagy élmény volt számára, mikor kupameccsen Szalonikiben kétezer
néző előtt léptek pályára. Neve
külföldön is ismertté vált. Ausztriából kapott ajánlatot, próbajátékon
is részt vett, de végül nem írta alá
a szerződést. Misi ekkor járt egyetemre, s tisztában volt vele, hogy a
röplabda nem tartozik a legnépszerűbb és legpénzesebb sportágak
közé. A jövője megalapozására helyezett nagyobb hangsúlyt, ebben
szülei is támogatták. Leterhelte a
sok edzés, a mérkőzések. Veszprémbe igazolt, egy harmadosztályú csapathoz, ahol több volt a szabadidő, kedvére sportolhatott és
tanulhatott. Nagyon szép időszak
volt ez is, két év alatt két osztályt
léptek előre, ami egy sportoló számára jelentős siker. 2011-ben vis�szatért Dunaújvárosba, ahol még
egy bajnoki szezont játszott, majd
abbahagyta az aktív sportot. Jelenleg a helyi általános iskolában testnevelő tanár. Három gyermeke
van, családja bizony sok idejét leköti. Amennyiben a jövőben több
szabadideje lesz, tervezi, hogy az
iskolában komolyabban fog foglalkozni kedvenc sportágával.
Röplabda csapatot szervez, aztán
irány a diákolimpia. Titokban abban is reménykedik, hogy talán
valamelyik kis tanítványa valamikor háromszoros magyar bajnok és
kupagyőztes lesz. «
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