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Díszfákat ültettek a külvégi iskola elé
Március 27-én a kellemes tavaszi
napsütésben 2–3 fős csoportok
ásókkal, lapátokkal felszerelve faültető akcióba kezdtek a külvégi iskola előtti utcában. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester az egyik csapat tagjaként, rövid szünetet tartva
tájékoztatta lapunkat arról, hogy az
önkormányzat, csatlakozva egy országos akcióhoz az egységes és esztétikus városkép kialakítása érdekében a város több pontján díszfa
sorok telepítését kezdi meg. A múlt
év tavaszára tervezett kezdés a járványveszély miatt elmaradt, de idén
már nem halogatták tovább, elkezdték a munkát az iskola utcájában.
SZABADOS SÁMUEL
Az önkormányzat 250 facsemetét vásárolt, többségük kőris és
juhar – vette át a szót Lipták Tamás képviselő, aki maga is külvégiként, ásót ragadott e napon. Darabjuk kb. 7–8 ezer forint. Tamás
beszámolt arról is, hogy az iskola
köré 47 csemetét ültetnek, a többi
fa később, más közterületen lesz
elültetve. Szomorúan tett említést

arról is, hogy az ültetési tervet
apósa, a földváriak által közismert és tiszteletnek örvendő kertészmérnök, Borzavári László készítette el, utolsó munkájaként.
Munkája gyümölcsét már nem
tudja élvezni, mert nemrég elhunyt. Tamás, mint a helyi tanoda
vezetője néhány tizenéves diákot
is hozott magával segítségként.
Széles Dávid, a munkálatok vezetője és irányítója közvetlenül az
iskola mellet lakik, s örömmel újságolta, hogy a környékbeliek
nagy lelkesedéssel fogadták,
hogy környezetük megszépül.
Nem volt nehéz mozgósítani a lakókat, sőt túljelentkezés volt, de a
korlátozások miatt csak 10 fő tartózkodhatott a területen, maszkban, a meghatározott távolságot
tartva. A létszámot néhány kisgyermek bővítette, akik örömmel
sertepertéltek szüleik körül. Dani
feladata volt, hogy az utcabeliekkel megszervezze a fák további
gondozását is. Szívesen vállalkoztak arra, hogy a jövőben öntözik, metszik, óvják a fákat. «

Irma
Illat. Azt mondják, erre emlékezünk legjobban. Vagy az
ízek, ami gyermekkort idéz.
Múltat. Mennyire nem így
van. Az ember esetében menynyire nem így van. A tekintet,
ami megmarad. Nem, nem a
szem. Nem az arc, amit gyakran fel sem tudunk idézni. Hanem a tekintet. A tekintet maga az ember. Ahogyan figyel.
A világra, a világban olykor
ránk. Amikor meglátjuk pillantása forrását, akkor meglátjuk őt. A pontot, ahonnan a
világba néz. Mert az ember
nem a világban néz, hanem
belenéz a világba. Valahonnan
odakintről. Bepillant. Egy időre. És itt marad a tekintete. Velünk.
Part-Oldalak
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In memoriam L. M. Irma

„Végül az ember elmegy örök otthonába, s az utcán
körös–körül siratók járnak.” (Prédikátor könyve)
SIMON ISTVÁN
Lukácsiné Mészáros Irma elment örök otthonába, s most
Földvár utcáin körös–körül siratók járnak, siratjuk őt. Irmát nem
a sokféle tevékenysége minősítette igazán, hanem az, aki mindezek mögött szerényen meghúzódott: a vérbeli, a karizmatikus
pedagógus. Mert mindenre születni kell, s ő arra született, hogy
sokakat tanítson „középiskolás
fokon” a legszebb diszciplínákra,
a magyar irodalom s az idegen
nyelvek szépségeire. Rátermettségét nem kell bizonygatnom.
Mivel Armand fiunknak osztályfőnöke volt, jó néhány szülői értekezleten találkozhattunk vele.
Olyan érdekes és fordulatos, irodalmi stílusban előadott szülői értekezleteket se addig, se azóta
nem hallottam. Nyugalomba vonulása után ugyancsak aktív életet
élt, különböző közösségeket támogatott a jelenlétével és a munkájával. Így volt a Kertbarátok, az
Irodalmi Kávéház, a Duna-Túra
Egyesület tagja és a Szeretlek Dunaföldvár közösségi oldal szerkesztője. Majd a Dunaújvárosi
Hírlap munkatársa lett, előadásokat tartott, könyveket szerkesztett, lelkesen írt a Part-Oldalakba,
mert nem csak „középiskolás fokon” akart és tudott tanítani.
Munkásságáért sokféle elismerésben részesült, férjével együtt városunk díszpolgára lett, de az ő
igazi jutalma az volt, hogy munkálkodhatott, tehette a jót, tehette
mindazt, ami rábízatott. Mostanában az individuumok korát éljük a
közösségek rovására. Irma igazi
közösségi ember volt, aki tudta,
hiába fürösztjük önmagunkban,
csak másban moshatjuk meg arcunkat, vagyis szükségünk van
egymásra. Mindemellett még feleség, anya és nagymama is volt,
aki szívvel–lélekkel szolgálta a
családját. Hogyan volt ereje, energiája mindehhez? Talán úgy, hogy
székely volt, olyan, akit nem
akármilyen fából faragtak. Ezért
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volt olyan szívós, szorgos, kitartó
és munkabíró, soha semmi előtt
meg nem hátráló ember. Ám az ő
igazi titka, mely őt olyanná tette,
amilyen volt, az hogy Irma őrző
volt, őrző, aki vigyázott a strázsán. „Őrzők: vigyázzatok a strázsán.” – hangzik az intés az őrzőkhöz (Ady). A székelyek eredetileg a határok őrizetére kirendelt
nemzetség voltak, határőrök,
amolyan őrzők serege. Irma igazi
őrző volt a strázsán, a szépség, a
jóság, az igazság, az emberség és
a békesség őrizője. Őrző volt a
strázsán akkor is, amikor a katedrán állt és tanított, írt, vagy
bármi mást alkotott. Zárójelben
jegyzem meg, hogy a házimunkában, a gyümölcs eltevésében, a
lekvár főzésben, az otthon otthonosabbá tételében is őrző volt.
Őrző volt akkor is, amikor találkoztunk vele, s egy–egy jó szót
vagy mosolyt ajándékozott nekünk, mert elhitette velünk, hogy
mégiscsak jó élni, hogy minket is
lehet szeretni. Őrző volt akkor is,
amikor a szépről és jóról szóló
írásait Kilenc tüzek címmel csokorba gyűjtötte, megjelentette és
nekünk ajándékozta. Irma mindig
mosolygott, pedig egyáltalán nem
könnyű őrzőnek lenni, mert míg a
többiek nyugosznak, az őrzők virrasztanak, vigyáznak másokra.
Amikor kiderült, hogy súlyos betegség kerítette hatalmába, nem
hátrált meg, nem adta föl egy
percre sem, mert tudta, hogy „az
Élet él és élni akar”. Kérte, hogy
imádkozzunk érte, mert ő is élni
akart még, s őrködni, vigyázni a
strázsán még tovább. Vallotta,
hogy a lelkünknek szüksége van
simogatásra, ez volt az ars poeticája. „Bárhogy is volt, immár
kész a leltár, Irma élt, s ebbe más
is belehalt már.” Mert az élet és a
halál összetartoznak egymással,
mint az alany az állítmánnyal. A
halál nélkül olyan lenne az életünk, mint egy „befejezetlen mondat”. Ám „az elmúlástól tetten
érten” sem tudjuk ezt az igazságot
igazán magunkévá tenni. Az

eszünkkel tudjuk, a szánkkal valljuk, de a szívünkkel tagadjuk,
hogy ez így volna jó. Érthető, hiszen létünk egy darabja el van
rejtve a másiknál, s ha a másikat
elveszítjük, magunkat is elveszettnek érezzük. Így van most
ezzel a család is, de így vagyunk
ezzel mi is, a földváriak nagy családja. Elveszítettünk valakit, Irmát, s vele együtt magunkból is
elveszítettünk egy darabot, amely
nála volt elrejtve. Húsvét után vagyunk, most nagyobb reménységgel gondolhatunk arra, hogy a
veszteségünkből nyereség lesz.
„Mert megölhették
hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
(Pilinszky)
Eszerint a halál sötétségénél fényesebb a világ világossága, a jé-

zusi ember ragyogása. Irma ilyen
volt, „mert a bölcsek fényleni
fognak, mint a fénylő égbolt, és
akik sokakat az igazságra vezetnek örökké fénylenek, mint a csillagok”. (Dániel könyve) Amikor
csillagszórók az éjszakák, immár
Irma csillaga is az égen ragyog, és
ezt üzeni nekünk.
„Történt szépek, éltek és voltak,
Kik meg nem halhatnak soha,
Őrzött elevenek és holtak,
Szivek távoli mosolya,
Reátok néz, aggódva, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”
(Ady)
Búcsúzóul ígérjük meg Irmának, hogy elfogadjuk az örökséget, amit ránk hagyott. Mi is őrzők leszünk a strázsán, miként
őrző volt ő is egész életében. Hála
legyen érte Istennek és neki. Isten
veled Irma, köszönjük, hogy voltál nekünk «
2021. április
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Búcsú Irmától
BOGNÁR ZOLTÁN
Mi, hosszabb ideje pedagógusok,
több évtizedes pályánkon megtanultunk fegyelmezetten tiszteletet
adni iskolai és állami ünnepi eseményeken. Az ünnepnek, a személyeknek, legyen szó évnyitóról,
érettségiről, nemzeti ünnepről, ballagásról, szülőről, tanulóról.
Az megszokhatatlan, hogy egy
pályát velünk évtizedeken át
együtt járó munkatárs, kolléga ravatalánál hajtsunk fejet.
Mi, a Magyar László Gimnázium közössége, összes dolgozója,
egykori és mostani diákja próbáljuk döbbenten tudomásul venni,
hogy Lukácsi Pálné Mészáros Irma váratlan halála kapcsán búcsúmondatokat igyekszünk fogalmazni, elmondani.
Keressük a négy évtizedes pedagógusmúlt tényeit, emlékeit. Irma és férje, Pali elmondásából az
első néhány évnyi tamási gimnáziumi időszakból is hallottunk
maradandó iskolai történeteket. A
28 éves dunaföldvári időszakot
mi, kortársak együtt éltük meg.
Volt benne rengeteg felemelő alkalom, tán a legszebbek azok voltak, amikor a tanuló bemutatta
tudását. Egy ízig–vérig pedagógusnak nem csak a saját, hanem a
kolléga diákjának bármilyen tantárgybeli szép érettségi felelete
nagyszerű élmény.

Volt a hosszú pályánkon amolyan mindennapi, küzdelmes, néha keserves erőfeszítés is. Ebből
volt a legtöbb! Igen, munkás felkészülés a tanórára, magas fokon
teljesítés, dolgozatkészítés és javítás, nemegyszer naponta 60–
120 diákkal bánni, bánni értük, az
épülésükért.
S volt rengeteg könnyesen sóhajtva fájó pillanat is, amikor az
iskola természetéből adódóan a
diák befejezi tanulmányait és elmegy, a tanár marad.
Hányszor hallottunk a tanáriból
egy, a folyosó felől érkező ismerős zajt, ez nem volt más, mint
Irma apró, gyors, sűrűn kopogó
női cipős lépteinek sorozata!
Majd nyílt az ajtó és megérkezett
Irma. Számtalanszor említettük
neki, hogy hallottuk messziről,
hogy jön. Mindig jólesően nevetett rajta ő is, mi is. Szokta mondani, hogy ő bizony így jön. Másnap újra mondtuk, ő újra kacagott. A diákok is megtanulták érzékelni a hanghatást, jobbik esetben a hetes fülelt és a tanárnő érkezéséig rendet teremtett. Roszszabbik esetben a hetes ezt nem
tette meg, akkor Irma néni tett
rendet kellő határozottsággal,
hogy dolgozni, tanítani lehessen.
Tanítani, igen, irányítani a tanulást, odavinni a tanulót a tudáshoz teljes lendülettel – ez az életeleme volt.
Tanítani, igen, magyar nyelv és
irodalmat, orosz és angol nyelvet.

Polgármesteri tájékoztató a
vírushelyzetről
Szokásos heti beszámolójában Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere számolt be a járványhelyzet aktuális állásáról. Természetes ezúttal
is el kell mondanunk, hogy cikkünk
megírása idején fennálló helyzet
nem biztos, hogy azonos lesz a megjelenés idején fennálló helyzettel.
BAKSAY ERIKA
– Mindenki a nyitást várja,
amit az oltási adatoktól tettek
függővé. Lesz nyitás?
– Március végén az akkori állás
szerint a 2.5 millió beoltottól tet2021. április

ték függővé a részleges nyitást a
kormányzati elképzelések szerint.
Ez megtörtént, sőt előre láthatóan
április végéig mindenki megkapja
az első oltást, aki ez idáig regisztrált, ami nagyjából 4 millió ember. Vagyis a nyitás részlegesen
megtörténik.
– Dunaföldvár különbözik e
tekintetben az ország többi településétől?
– Nincs eltérés, teljes mértékben követni fogjuk az országos
szabályokat. Így például már az
áprilisi vásárt is szeretnénk meg-

Tán magyar irodalom órán
szárnyalt a legjobban; jól megválasztott művekkel, átszellemült,
lelkes előadással erkölcsi- világnézeti következtetéssel. Ő így alkotott, mint egy igazi magyartanár.
De: szárnyalt, tempót diktált
osztálykirándulásokon, az érettségik évtizedei során, színjátszó
foglalkozásokon, a dunaföldvári
Várjátékok színpadi rendezései
közben, az évfordulós ünnepi
megemlékezéseken és számos
más, szervezést igénylő feladatokban.
Jött, magával sodort, győzködött és meggyőzött, együttműködött, ötleteket várt és befogadott,
elfogadott.
Sokszoros osztályfőnökként
vezetett végig 4 illetve 6 éveket,
tanórák ezrei közben jöttek sorra
a március 15-i, október 23-i
megemlékezések, a gólyabáli,
szalagtűzős műsorok, mindig–
mindig irodalmi igényességgel
átitatva.
Érzékeny volt, mint egy igazi
bölcsész. A szakmai mindennapokra, a közpolitika dolgaira, a
városi eseményekre. Volt véleménye, el is mondta, a másikéra is
kíváncsi volt.
Irma pedagógus, közéleti ember, az utóbbi években nagyszerű
újságíró volt, melyhez családi
háttere rendíthetetlen biztonságot
adott. Férjével, Lukácsi Pállal
azonos szakpárt végeztek, így ta-

nári pályájuk is egymást támogatva haladhatott előbb tamási gimnáziumában, majd közel három
évtizedig a dunaföldvári gimnáziumban.
Az utóbbi évtized könyvei,
melyek kikerültek a kezükből,
egyénileg, együtt, másokkal
társszerzőként irodalmi színvonalon, nagyfokú nyelvi igényességgel, együttmunkálkodva születtek.
Ebből a nagyszerű, gazdag családi térből indult a nagyobbik fiú,
Zoltán, aki közgazdászként sikeres bankszakember lett, és a fiatalabbik, Péter, aki tanár szakos
diplomája és verseskötetei után
évek óta a marketing ágazatban
dolgozik.
A három unoka nagy sétákkal,
a földvári Duna-parton, Irma és
Pali folyóhoz közeli otthonában
mindig rajongásig szerető nagyszülőkre talált.
Alig pár hete a helyi lapban Irma az elmúlt év által hozott újfajta világbaj miatti embertársi, találkozási, családi, dunaföldvári
hiányokról írt.
Most mi tapasztaljuk meg egy
nagyszerű pedagóguskolléga elfelejthetetlen hiányát.
Hiába hallgatózunk, már nem
fognak kopogni a léptei a folyosón.
Mi, a Magyar László Gimnázium mostani és volt dolgozói, diákjai búcsúzunk, s közben Irma
fellép az égi katedrára… «

tartani, természetesen minden vonatkozó szabály betartásával.
Mert szemmel láthatóan ki vannak már éhezve az emberek a közösségi életre, szeretnének találkozni egymással, feltöltődni ebben a nehéz helyzetben.
– Mit jelent a jelenlegi nyitás?
Kiket érint?
– Módosul a kijárási tilalom: az
eddig 19 óra helyett 22 óra és reggel 5 óra között nem lehet igazolás nélkül közterületen tartózkodni. Az üzletek nyitva tartása is
kitolódik 21.30-ig, és az eddigiek
helyett négyzetméter szabályok
lépnek életbe. Megnyithatnak a
szolgáltatások, fodrászat, kozmetika, ugyanakkor a vendéglátóhe-

lyek továbbra is csak elvitelre
dolgozhatnak.
– Április elején, a húsvéti ünnepek alatt is erőteljes ütemben
zajlott a lakosság beoltása Pakson és Szekszárdon. Végül a dunaföldvári oltópontot nem üzemelték be. Miért?
– Nem kérte a kormányhivatal.
Mivel a háziorvosaink, a körzetünkben található oltópontok a tömeges oltásban elbírják a terhelést,
így nem látták szükségesnek a mi
oltópontunk beüzemelését. A call
centert viszont folyamatosan igénybe veszi a rendszer, az irányításban,
telefonálásban, szervezésben teljes
mértékben részt veszünk, illetve a
logisztikában is, vagyis az ol- ►
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► tandók szállítását is végezzük
szükség szerint. Az, hogy még nem
vette igénybe a kormányhivatal az
intézményünket, nem jelenti, hogy
nem is fogja, ha erre szükség lesz.
Mi előre gondolkodtunk, azt szerettük volna, hogy a földváriaknak eleve meglegyen a lehetősége, ne kerüljünk hátrányos helyzetbe. A mi
részünkről nincs akadálya annak,
hogy bármikor megnyíljon nálunk
egy oltópont, az ehhez szükséges
emberekkel és eszközökkel. Úgy
tekintünk az általunk kialakított oltópontra, mint stratégiai tartalékra.

A háziorvosokhoz az önkormányzat szervezi le és szállítja az
oltóanyagokat, illetve a háttérben
dolgozó call center is tehermentesíti a háziorvosokat. A call centeres művelődési házi dolgozók
rengeteg energiát és időt áldoznak
arra, hogy mindenkit elérjenek és
megszervezzék az oltásukat. Tájékoztatnak, felvilágosítanak,
szerveznek, ha kell, utána nyomoznak annak, akit nem találnak.
– Van-e tapasztalat az átoltottság hatásiról? Például az idősek
otthonában?

– Mindenhol rend van, minden
intézményünk működőképes. Az
idősek otthonában sikerült kialakítani egy látogató szobát, amire
láthatóan óriási volt az igény. Az
átoltottság nem csak az egészségügyi kockázatok minimalizása miatt kulcskérdés, hanem
azért is, mert megnő az emberek
biztonságérzete. Emiatt persze
nem szabad átesni a ló másik oldalára, nem engedhetjük el magunkat, továbbra is be kell tartanunk a járványügyi előírásokat,
de kétségtelenül nyugodtabbak

vagyunk, valamennyire fellélegezhetünk.
Hogy az általános iskolák megnyitásának április 19-i időpontja
menni fog-e, abban nem vagyok
biztos. A pedagógusok oltása
nagy erőkkel folyik, de látható,
hogy a kormányzat részben már
elhalasztotta az iskolák kinyitását, legalábbis a középiskolák tekintetében, hiszen ők a jelen állás
szerint csak az érettségik után térnek majd vissza a normális kerékvágásba. Az a kérdés, mit mutatnak akkor a járványügyi adatok. «

szonyítva. Köszönhető ez nyilván
az önkormányzat tudatos és jól
szervezett takarítási akcióinak,
esetleg a téli időszaknak. Talán
szerepet játszik a járványveszély
következtében felerősödő emberi
környezetvédő reflexió is. Ha ez
valóban így van, akkor a tragikus
járvány talán egyik pozitív következményével szembesülhettünk.

Az összegyűjtött szemetet az
önkormányzat szállíttatta el a
gyűjtőhelyre. Tavasz során újabb
akció szerveződik, remélhetően
több résztvevővel, nagyobb területet érintve. Főleg a természethez kötődő civil szervezetek a jó
idő beálltával, és a korlátozások
enyhítésével maguk is szerveznek
takarítási akciókat. «

ni. Januártól az egyetlen alkalmazott is el lett bocsátva, mert a működésük nem felelt meg a támogatási elvárásoknak. A csoportos
foglalkozásokat vezető szakedzők
sem dolgoznak.
A várakozás időszakában itt is
felújítások történtek. A recepció
ki lett festve, sok pad, ülés újra
lett kárpitozva, megújult a világítási rendszer is. A tulajdonos
elkeseredése nem alaptalan, hiszen 15 éves fennállásuk óta fokozatosan vívtak ki maguknak
tekintélyt, rangot. A környékbeli
településekről is sok a vendégük, többek közt Paksról, Dunaújvárosból, pedig ott több fitness központ is van. Hallani lehet a szakmán belül, hogy töb-

ben végleg bezártak, főleg a
bérleti díjasok.
Évek során a szalonnak kialakult
egy törzsközönsége. Nagy részük
jelenleg is tartja a kapcsolatot
Gyöngyivel. Érdeklődnek a nyitásról, bíztatják, hogy tartson ki, mert
szeretnének visszajárni. A centrum
tizenöt év alatt egyfajta közösségi
hellyé nőtte ki magát. Barátságok,
közösségek, sőt szerelmek szövődtek itt évek során. Nyári estéken a
nyitott ablakokon át pörgős zene,
kacagás, a határozott, de vidám vezényszavak hangja szűrődött ki az
utcára, jelezve az itt uralkodó nagyszerű hangulatot. Gyöngyi a könynyeivel küzdve fejezte be beszélgetésünket, de bizakodik a mielőbbi
újrakezdésben. «

Idén kevésbé
szemetes a városkörnyék
Február végén került sor az önkormányzat szervezésében az idei első
szemétszedési akcióra városunk határában. A járványveszély miatt
nagy tömeget nem lehetett mozgósítani. Három civil szervezet, a Dunaföldvári Vadásztársaság, a Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és
Környezetvédők és az Aztakeservit
Értékőr Egyesület 17 aktivistája
vett részt az akcióban. A kissé nyirkos, párás időben végül is senki nem
fázott, mert sokat gyalogolva, hajolgatva elég nagy területet jártak
be a nap során. A járványügyi szabályokat, pl. maszkviselést, fertőtlenítést, távolságtartást igyekeztek betartani.

SZABADOS SÁMUEL
5–6 fős csoportokban három területre koncentráltak. Délen
Bölcske felé kb. nyolc köbméter
szemetet szedtek össze, ez volt a
legszennyezettebb terület. A szeméttelep mögötti területen kb. 3–4
köbmétert, a seregélyesi úton kissé
kevesebbet. A hulladék összetétele
eléggé vegyes volt. Továbbra is
vezető szerepet töltenek be a különböző palackok, italtároló edények. Volt háztartási vegyes hulladék, építési törmelék is. A résztvevők örömmel állapították meg,
hogy ez évben talán kevesebb volt
a szenét a korábbi időszakhoz vi-

Hónapok óta zárva a Gyöngy ﬁtness
SZABADOS SÁMUEL
Helyzetünk rosszabb, mint a
vendéglátósóké, nekünk semmilyen bevételünk nincs, nálunk
nincs elviteli lehetőség. Keserű
panasszal kezdi a beszélgetést
Kovács Viktorné, Gyöngyi, a
Gyöngy Fitness centrum tulajdonosa, melynek során az elmúlt év
eseményeit foglalta össze. A múlt
évi márciusi zárás nagy kiesést
jelentett számukra is, de akkor
még kaptak támogatást, és május
elején már újra nyitottak. A járványügyi szabályok ellenére is
nagy volt a nyári forgalom. Főleg
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fiatalok, diákok jöttek nagy számban, nemegyszer csoportosan. Este beindultak a közös foglalkozások kicsiknek, nagyoknak. A hangulat ismét a régi volt.
A centrum 2005-ben nyitott. A
múlt év november 21-ére terveztek egy ünnepi évfordulós eseményt, nyílt napot látványos programokkal, bemutatókkal. Sajnos
az őszi zárás miatt ez elmaradt. A
legrosszabb ebben a helyzetben a
reménytelenség. Először úgy volt,
hogy a zárás csak karácsonyig tart,
aztán hónapokkal csúszott, de
most tavasszal is csúszik, ki tudja
meddig. Nem lehet semmit tervez-
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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. március 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. Tájékoztatás önkormányzati
képviselők 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről. A 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi önkormányzati képviselő maradéktalanul
eleget tett.
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása,
melyet a polgármester jóváhagyott.
3. Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről.
4. Intézményi önköltségszámítás 2021. évre. Ennek értelmében
a polgármester tudomásul veszi a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedés következményeképpen a Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerveknél keletkező 13.998.701 Ft
bevétel kiesést, mely összeget a
2021. évi költségvetésében köteles biztosítani a költségvetési
szervek számára.
5. Dunaföldvár Város Településrendezési eszközei összhangjának megteremtése a Tolna Megyei Területrendezési Eszközökkel, melynek céljából a település2021. április

tervezői szerződés megkötésére
város bruttó 3.937.000 Ft összeget biztosít.
6. A 2021/2022-es nevelési év
beíratási felhívásának elfogadása.
7. A Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár beruházási
pótigénye, mely szerint a Művelődési Ház lapostető szigetelésére
(2.250.000 Ft), a Vártorony/Ispánház kazáncseréjére (2 db – 2
750.000 Ft) értékben az intézmény dologi kiadásai biztosítja a
forrást.
8. A 2021. évi civil szervezetek
számára fenntartott keret felosztása – a korábban megállapított támogatáson felül – 24.401.997 Ft
összegben.
9. A 2021. évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret
terhére 550.000 Ft összegben. A
polgármester mindkét felosztást
jóváhagyta.
10. Döntés a Dunaföldvári Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
odaítéléséről. Egy fő részült a támogatásban havi 10.000 Ft értékben öt hónapon keresztül.
11. Dunaföldvár Hősök tere
parkban található 176. hrsz. alatti szovjet emlékmű áthelyezésének és a szovjet katonák exhumálásának ügye. A döntés értelmében, e tárgyban a polgármester további tárgyalásokat, egyeztetéseket folytat a Honvédelmi
Minisztériummal és az Orosz
Nagykövetséggel az emlékmű és
az elhunytak exhumálása ügyében.
12. A 2021. évi vásár és önkormányzati
nagyrendezvények
egészségügyi biztosítása. E tárgyban a polgármester az Országos
Mentőszolgálat bruttó 868 0000
Ft összesített árajánlatát elfogadja, és a vásárok illetve a városi
nagyrendezvények egészségügyi
biztosítására velük megbízási
szerződést köt.
13. Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására. A képviselő-testület összesen
4 054 397 Ft tiszteletdíjat és annak járulékát civil szervezetek támogatására használja fel.
14. A 2021. évi közbeszerzési
terv elfogadása.
15. A 2021. évi közbeszerzési

eljárásokban a Bíráló Bizottsági
tagok kijelölése.
16. Döntés egyedi kérelem benyújtásáról az önkormányzati
fenntartású kulturális intézmények támogatására. A pályázat
célja a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosítása, a 2020. évi működési bevétel kiesés kompenzálása, illetve
fejlesztési forrás igénylése.
17. Beszámoló a Dunaföldvár
Város Önkormányzat részvételével működő Társulások működéséről, melyet a polgármester elfogadott.
18. Dunaföldvár 2020. évi környezeti állapotának értékelése,
melyet a képviselők véleményének meghallgatásával a polgármester megfelelőnek minősített.
19. Rekultivált hulladéklerakó
végleges felső záró rétegének kialakítása. E célból a polgármester
a 2021. évi költségvetésben szereplő általános tartalékból 7 millió forintot átcsoportosít a kiemelt
dologi keretek közül a környezetvédelmi alapba.
20. Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utcai főzőkonyha bővítése, átalakítása), melynek céljából az önkormányzat saját forrást
biztosít a fejlesztési költség
50%-ának mértékéig, legfeljebb
20.000.000 Ft összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a 2020. évi maradvány
terhére.
21. Döntés Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről. A döntés értelmében ennek
elkészítésével megbízza a KEEP
Invest Kft-t bruttó 7.800.340 Ft
értékben.
22. Dr. Palkó Családorvosi Bt.
és a DUNA PED-MED Bt. részére 2021. március 1. napjától
30.000 Ft/hó működési célú támogatás került megállapításra.
23. Az EL-DENT 96 Kft.
Egészségügyi feladat-ellátási
szerződés módosítása – asszisztens személyében történt kiegészítő változás miatt.
24. Magánszemély ingatlan
felajánlási ügye. Az ingatlan fel-

ajánlás elfogadást a város szabályozási tervében foglaltak indokolták.
25. Korábban hozott döntés
alapján az Önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos
utca 25–33. közötti járdaszakasz
felújítása). A tervezés során pontosították a saját forrás mértékét
és a megvalósítási helyszínt. Az
önkormányzat saját forrást biztosít a fejlesztési költség 50%-ának
mértékéig 19.985.505 Ft összegben az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére. A pályázat a 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 25–33. közötti
járdaszakaszt érinti.
26. A 2020. évi maradvány
terhére kötelezettségvállalás.
Eszerint az önkormányzat
20.000.000 Ft előirányzatot biztosít a Duna-parton nyilvános
toalett és zuhanyzó kialakítása
érdekében.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának intézményeiben
foglalkoztatási jogviszonyban lévők (kivéve közfoglalkoztatottak) részére a 2021. évi költségvetésben megállapított nettó
50.000 Ft/fő/8 óra cafetéria helyett nettó 100.000 Ft/fő/8 óra
cafetéria összegben. Dunaföldvár Város Önkormányzatánál és
intézményeinél foglalkoztatott
munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők részére a
2021. évben az önkormányzat
pénzügyi helyzetét figyelembe
véve legfeljebb egy havi alapbért/alapilletményt biztosít jutalomként. Az előirányzat felhasználásáról a képviselő-testület külön dönt. «
(A napirendek, az előterjesztések és a döntések jegyzőkönyve a
város honlapjának https://dunafoldvar.hu/oldal/kepviselotestulet/ alpontjában megtekinthetőek)

Helyreigazítás
Ezúton kérünk elnézést Hodobás Józseftől, akinek a nevét
előző számunk Kendergyári
emlékek című írásában Hodobás Jánosnak írtuk.
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A művelődési központ segít az
oltások megszervezésében
Lassan már egy hónapja foglalkoznak a művelődési központ munkatársai az oltások megszervezésével.
Az eltelt idő, a felmerült kérdések,
a problémák és a tapasztalatok nyomán váltak óhatatlanul is mindanynyian a téma szakértőivé. Szer Noémi számolt be a jelenlegi helyzetről,
aki békeidőben kultúraszervezőként teszi színesebbé a város lakóinak napjait, az elmúlt hetekben
azonban a „call center” egyik
kulcsﬁgurájává vált.
KELEMEN DOROTTYA

4-en 4 telefonról telefonálnak

Megállás nélkül zajlanak a hívások, 4-en 4 telefonról keresik
fel a védőoltásra regisztrált embereket. Mivel már több mint egy
hónapja benne vannak ebben az
új munkakörben, a folyamatok is
sokkal kiforrottabbá váltak. Az
oltási hét általában szerdától szerdáig tart, akkor kapják meg az orvosok is az újabb listákat. Ez
azért volt nehézkes, mert nemcsak az újonnan regisztráltak szerepeltek a listán, hanem a régiek
is. Március végén azonban a háziorvosok megkapták az összes, addig regisztrált páciens nevét, így
nagyobb a mozgásterük. A paksi
oltóközponttól pedig az az infor-

máció érkezik, hogy milyen fajta
és mennyiségű oltóanyag felett
rendelkezhetnek.
A regisztráltak közül aztán a
háziorvosok kiválasztják azokat,
akik bármiféle krónikus betegség
miatt csak egyfajta oltóanyagot
kaphatnak, ami alapján megkezdhetik a művelődési házban is a
munkát. Ők először azokat keresik fel, akik valamilyen speciális
oltóanyagot igényelnek, de az eddigi tapasztalatok alapján ez ritka,
a legtöbb ember számára mindegyik oltás megfelelő lehet. A lista
alapján aztán kor szerint haladnak, a legidősebbtől a legfiatalabb felé.

Tehermentesítik az orvosokat

A koordináció lebonyolítása
hatalmas segítség, hiszen tehermentesítik a háziorvosokat, akiknek adott esetben több idejük marad arra, hogy a betegekkel foglalkozzanak és a betegellátás mielőbb visszazökkenthessen a normális kerékvágásba. Ezen már
csak azzal lehetne javítani, jegyezte meg Noémi, ha az oltással
kapcsolatban az emberek őket és
nem az orvosokat hívnák. Így szeretnénk mi is felhívni mindenki
figyelmét, hogy elsősorban a 06–

Az első sorból – Géczi László
Géczi Lacit nem kell bemutatni a
földváriaknak, mentős, a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője,
képviselő, képviselőként az Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport Bizottság tagja.
Úgy áll a helyzet, hogy jelenleg mindenféle minőségében hasznosítani
tudja magát, olyannyira, hogy a járvány elleni küzdelem sűrűjében dolgozik. Beszélgettünk betegségről és
oltásról, emberi reakciókról, sikerekről és tragédiákról.
BAKSAY ERIKA
– Hogyan telnek a mindennapjaid? Mennyire határozza meg az
életedet a Covid?
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– Nyilván nem véletlen, hogy
azt csinálom, amit, a Vöröskeresztbe beleszülettem, mentős
akartam lenni, az meg, hogy képviselőként is az egészségügy, az
emberek segítése a területem már
a többiből következett.
Hát kitölti az életemet, rendesen. Mentősként végzem a munkámat a beosztásom szerint, de
nagyobb területen és lényegesen
nagyobb esetszámmal, mint
amennyi normálisan lenni szokott. Nem háborgok ezen, ez a
munkám, ezt vállaltam. Ha pedig
leteszem a szolgálatot, jön a többi. Vöröskeresztesként napi kapcsolatban vagyok a betegekkel, a

75/541–001-es telefonszámon
vagy az oltopont@dunafoldvar.
hu e-mail címen érdeklődjenek!
Mindent egy Excel táblázatban
rögzítenek, így szükség esetén
minden visszakereshető. Előfordult, hogy valaki elfelejtette, mikorra van időpontja az oltásra, de
ezt szerencsére könnyedén ellenőrizni tudják, ha a fenti telefonszámon érdeklődnek.

50–60 ember összehívása egy
napba telik

A regisztráltakkal kapcsolatos
munka nemcsak folyamatos, de
igazán sokrétű is, még az is többször megtörtént, hogy valakinek
e-mail cím létrehozásában és a
regisztrációban segítettek. Sokan
nem rendelkeznek számítógéppel, vagy olyan készségekkel,
hogy egy ilyen folyamaton végigmenjenek. Gyakran adódnak
problémák a megadott telefonszámmal is. Így az is megesik,
hogy valakin keresztül, egy kis
nyomozómunkával érik el az illetőt, de fontos, hogy eddig mindenkit valamilyen úton–módon
megtaláltak.

A legtöbbet használt vakcina a
Pfizer és a Szputnyik

Amióta a művelődési ház dolgozói szervezik az oltásokat, azóta az látszik kirajzolódni, hogy
Dunaföldváron az oltásra küldött

884 ember számára elsősorban a
Pfizer és a Szputnyik típusú vakcinákat adták be egyenlő arányban.
Ahogyan az is megállapítható,
hogy minél fiatalabb és jobban informált valaki, annál gyakoribb
az extra kérés is. Miután ők már
több helyről gyűjtik be az információkat, többet is hallanak az
egyes oltóanyagokról. Ilyen esetben sincs probléma, a telefonos
egyeztetés során rögzítik a preferált oltóanyagot. Ha érkezik az a
készítmény és kor szerint sorra
kerül az illető, akkor újból hívják.
Ez azonban akár heteket is igénybe vehet. Gyakran teszik fel a
szervezőknek azokat a kérdéseket
is, hogy milyen oltóanyagot válasszanak, beoltassák-e magukat.
Ezek természetesen mind olyan
kérdések, amire ők nem adhatnak
választ, hiszen se tudásuk, se joguk nincsen hozzá.

Mik a kilátások?

Fontos kérdés merült fel,
mégpedig, hogy meddig tart
még ez a kényszer szülte feladat
a művelődési házban. Előreláthatóan még kicsivel több, mint a
fele hátra van azoknak, akiknek
oltást kell beadni, így még egy
húzósabb hónapot jósolnak.
Utána pedig már valószínűleg
több lesz az oltóanyag, mint az
oltakozni vágyó. «

potenciális betegekkel, a kollégáimmal kérdésekre válaszolunk, elirányítjuk az embereket a
megfelelő gyógyintézményekbe.
Ha valaki Covid fertőzésre
gyanakszik, tesztet csinálunk,
PCR mintavételt szervezünk,
szűrési időpontokat egyeztetünk,
megnyugtatjuk a beteget, rendbe
tesszük.
Képviselőként Horváth Zsolt
polgármester felhatalmazásával –
mivel erre az egészségügyi jogosítványom megvan – az önkormányzati intézményekben végzem a dolgozók szűrését, ha ez
szükséges, vagyis járok az óvodákba, bölcsődébe, konyhára, az
idősek otthonába, a hivatalba, művelődési házba, könyvtárba, sőt
Lipták Tamás kérésére a tano- ►
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lathoz is. És van mit csinálni.
– Meglehetősen jól rálátsz a
város helyzetére. Milyennek ítéled?
– Eddig eléggé jól ment a védekezés, úgy értem, a városvezetés
mindent alaposan megszervezett,
amiben kompetens. Tárgyi, eszközbeli, szervezési, emberi erőforrásbeli hézagok nem voltak,
emellett a lakosság túlnyomó
részt fegyelmezetten és a szabályokat követve élt és tevékenykedett, de kétségtelenül látszanak a
kifáradás jelei. Mindenki torkig
van már ezzel a helyzettel, ami
egyébként érthető, csak nem volna szabad most eldobni a gyeplőt.
– Jön az átoltottság…
– Hát… jelenleg az átoltottság
a lakosság 25–30%-a körül van,
április végére mondjuk 40% lesz.
Hátradőlhetünk? Nem hinném.
Nem akarok az ország milliomodik virológusa lenni, habár igyekszem tisztában lenni a tudományos tényekkel, de a szakértők
szerint akkor vagyunk jók, ha a
fertőzési ráta 1 alá esik, vagyis
egy ember egynél kevesebb embernek adja tovább a fertőzést.
Szerintem most 1/6 körül állunk.
– Vagyis?
– A kormányzati információk
szerint április végére mindenki
megkaphatja az oltást, aki eddig
regisztrált. Ami még kevés a biztonságos átoltottsághoz. Vagyis
regisztráljon mindenki, aki még
nem tette meg.

– Vajon miért nem tette meg,
aki nem tette meg?
– E tárgyban viszonylag elfogadhatóbb és elfogadhatatlan indokok is találhatók. Csak, amit én
eddig hallottam: túl gyorsan fejlesztették ki, ez gyanús. Félek a
mellékhatásoktól. Várok, mi történik azokkal, akiket beoltottak. Várok, hátha lesz jobb oltás. Nem
tetszik ez az oltás, másikat szeretnék. Tömeges mérgezést végeznek
az oltással. Chip van benne, ezzel
fognak irányítani minket. Nehéz
erre mit mondni…
Egyébként az oltásokban való
válogatást kezdik elengedni az
emberek. Már nincs annyi fenntartás az orosszal, kínaival kapcsolatban. Most éppen az Astra-Zeneca
körül megy a tömeghisztéria. Ami
miatt annyira sokan ágáltak, azt
most elfogadják, mikor milyen
sajtóhír vagy facebookos félelemkeltés megy éppen. Meggyőződésem, hogy egyetlen vakcina létezik csak: a jó vakcina.
– Mik a tapasztalataid az oltásszervezésről?
– Kezdjük az elejéről: az itteni
szervező munka, a művelődési
házasok, Noémiék call-centeres
tevékenysége nem csak tiszteletet
érdemlő, de óriási segítség is, nagyon megkönnyítették a háziorvosok munkáját, akik a háziorvosi betegellátás mellett szervezik a
mintavételeket, ellátják a Covid
fertőzötteket, oltást végeznek, és
mindezek dokumentációját is
megcsinálják.

A helyi óvodákat sem
kímélte a járvány
SZABADOS SÁMUEL
Úr-Hosszú Edina intézményvezető adott tájékoztatást lapunknak
a több mint egy éve tartó járványhelyzetről. A múlt év márciusában
elrendelt zárás főleg a szülőknek
jelentett terheket, mivel szabadságoltatni kellett magukat. A májusi
nyitás után természetesen nem állt
vissza a régi rend. Gyakori lett a
fertőtlenítés, bizonyos esetekben
a maszk használata, a szülők lehetséges távoltartása az épülettől.
2021. április

– Megvan tehát a listáról a regisztrált állampolgár, fel is hívják, bele is egyezik az oltásba,
eljön a nap, amikor oltani kell.
Mi történik ezután?
– Én éppen ma vittem a mamát
oltásra, Szekszárdra. Ha megteheti, az ember mehet egyénileg is,
de Dunaföldváron több szervezet
is szállítja csoportosan az igénylőket oltópontokra, Paksra, Szekszárdra. Nekem ott ma a tapasztalataim csak pozitívak voltak: gördülékeny szervezés, udvarias és
segítőkész katonák és ápoló személyzet, ügyes elkülönítés, oltás-típusok, Pfizer, Szputnyik, 1.
oltás, 2. oltás szerint. Láthatóan
kialakult már a rend, folyamatában fejlődött a gyakorlat során.
Nem kellett sokáig várni, nem
kellett sok emberrel együtt lenni.
– Lassan egy éve tart ez a helyzet. Hogyan éled meg?
– Néha nagyon nehéz. Mentősként féltem a családomat, nyilván
magamat is a fertőzéstől, bár meg
kell, mondjam, mi aztán betartjuk
az előírásokat. Nyilván azért is,
mert nálunk jobban senki nem
tudja, milyen következményekkel
járhat a fegyelmezetlenség. A
mentősök, egészségügyi dolgozók napi 16 órákat nyomnak le
talpig védőruhában, étkezés nélkül, egy pisivel. Ha szolgálatba
megyek, már jóval korábban nem
eszem semmit, hogy ne kelljen
majd kimennem. Én aztán tényleg
közel vagyok, és félek is, és ezt
jól teszem. Elhiheted, sokat tesz-

teltem már magam, és nem kaptam el a betegséget. Ennek egyetlen oka az, hogy vigyázok. Ja, és
hát pár hete az oltás, ami egyfajta
józan biztonságérzetet ad. El nem
tudom képzelni, miért nem akarja
valaki. Az általam ismert világban senki sincs, akinek az oltás
problémát okozott volna, de tudom, hogy ez olykor előfordul.
Igen kis számban.
Sajnos olyanok viszont sokkal
többen vannak az általam ismert
világban, akik iszonyú betegen,
levegőért kapkodva kapaszkodnak az életbe, és bármit megadnának, ha időben megkapták volna az oltást. Ők, vagy az édesanyjuk, vagy a testvérük. Én viszem őket nap, mint nap kórházakba, az én kezemet nem akarják elengedi, pedig el kell engednem őket a kórházba érve. Minden héten elönt a pánik, hogy mi
van már itt, és mi lesz velünk…
Aztán mennem kell, feladatom
van, óriási szükség van rám. De
eszembe jut a beteg, aki annyira
szorította a kezemet, hogy vajon
él-e még? «

A mindennapi munkát ezekhez a
viszonyokhoz kellett igazítani.
Nyáron elég sok gyerek járt óvodába, valószínűleg a szülők szabadsága tavasszal elfogyott. Az
őszi második hullám erősödését
érezni lehetett. November végétől
egyre több gyerek maradt otthon
szülői kérésre. Dolgozók körében
gyakoribb lett a fertőzöttség. Az
egyik telephelyet néhány hétre be
kellett zárni.
A márciusi zárás nem érte váratlanul az intézményt. Minden
óvodában megszervezték az
ügyeletet, hogy ne egy helyen
zsúfolódjanak össze a gyerekek.
A szabályokat igyekeztek ►
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csére a szülők ebben partnerek
voltak. A gyerekeket a maguk
szintjén folyamatosan tájékoztatták a változó helyzetről. Az épületen belül természetesen a távolságtartást nem lehetett szigorúan
betartani, az óvónők sem használtak egész nap maszkot. Az önkormányzat, ahol lehetett, a saját esz-

közeivel sokat segített, például a
tesztelésben. Voltak további fertőzések, többek közt két óvodás is
átesett rajta. A 300 fős óvodai létszámból átlagban ötven gyerek
tartózkodik az ügyeletben, számuk ingadozó, attól függ, a szülők hogy érnek rá. Volt olyan nap,
hogy csak 22-en voltak a négy
telephelyen.

A fertőzött kollegák esetében a
100%-os táppénz kifizetését ígérik. Bonyolult bürokratikus utat
kell bejárni. Eddig az intézményvezető szerint még senki nem
kapta meg. Az oltási hajlam a dolgozók körében nagy, és szinte
mindenki örült az áprilisi pedagógusi soronkívüliségnek. Az intézményvezető felhívja a szülők fi-

gyelmet az áprilisi beiratkozásra.
Ennek két módja van, egyik az
online, másik a papír alapú. Az
önkormányzat portáján lehet lapot kérni, ott is lehet leadni. Szeptember elején a kezdő óvodások
szülei a gyerekek dokumentumaival, pl. TAJ kártya, lakcím kártya,
az óvodában személyesen jelentkezzenek. «

va, melyek egyelőre nem működnek. A ház munkatársai diszpécser szolgálattal bekapcsolódtak
be az oltási akció szervezésébe.
Az igazgató beszélt az idei tervezett programokról is. Természetesen minden a járványhelyzettől függ. Amennyiben lesz

nyári nyitás, az első program a
vár udvarán a Múzeumok éjszakája lesz. E keretek közt először
szerveznék meg a bor és jazz
fesztivált koncertekkel és helyi
borok kóstolásával. Összeállt feltételesen a nyári színházi programsorozat is. «

oktatás és éppen ezért szerettek
volna már időben felkészülni rá.
Már szeptemberben, az első értekezleteken, a tanévkezdéskor
megtanulták azokat a módszereket, amelyek tavaly, az online oktatás alatt nehézségeket okoztak.
Akkor nagyon váratlanul érte őket
a helyzet, most viszont az informatikai rendszert is alkalmassá
tették arra, hogy fogadjon egy
olyan platformot, ami minden diáknak és pedagógusnak elérhető

lehet. Ezen felül természetesen a
pedagógusok tudását is gyarapították, belső képzésekkel készítették fel őket arra, hogy, ha bármikor újból életbe lép ez a rendszer,
akkor azonnal át tudjanak rá állni.
A gyerekeket a tanárok informatika órán jelszavakkal és platformokra való belépéssel segítették,
tehát ők is kaptak egy kiképzést.
Sajnos erre a tudásra szükség lett,
viszont a felkészültségüknek köszönhetően sokkal zökkenő- ►

A járvány idején is nyújt kulturális
szolgáltatásokat a művelődési ház
SZABADOS SÁMUEL
Pataki Dezső igazgató arról beszélt, hogy az épület zárva van,
nem látogatható, de ő és munkatársai a lehetőségekhez képest
igyekeznek kulturális szolgáltatásokat nyújtani a lakosságnak és az
érdeklődőknek. Ennek egyik
módja az online műsorok összeállítása a honlapon. Januárban megemlékeztek a magyar kultúra napjáról. Az idei kitüntetést is átadták, az igazgató és a polgármester
mondott rövid köszöntőt. A himnuszt egy alkalmi versmondó közösség szavalta el. Megújult az
előtér bútorzata, színes, modern
székek, asztalok teszik hangulatosabbá a helységet. Ezt a helyi tv
nézői is láthatták egy riportban.
A város napján, a várossá avatás 31. évfordulóján ez évben elmaradtak a kitüntetések az önkormányzat döntése alapján. A városi
tv segítségével a ház a korábbi
évek gálaműsoraiból állított össze
egy válogatást. Megrendezték a
várostörténeti vetélkedőt is az iskolák számára, természetesen on-

line formában. A téma városunk
művészeti élete volt. A gyerekek
nagyon élvezték. A végén oklevelek, jutalmak kerültek átadásra.
Az idei győztes a gimnázium hetedik osztályos csapata lett.
A nőnapi köszöntőben az általános iskola és a zeneiskola diákjai
működtek közre. Köszöntő hangzott el a költészet napja alkalmából.
Húsvétkor egy kulturális, zenei,
irodalmi kvízjáték sorozatban lehetett részt venni. A helyes válaszadók közt jutalmakat sorsoltak ki.
A művelődési ház megtekinthető kiállításokat is szervezett speciális módon. Ablak galéria néven
Bakos András grafikusművész
munkái tekinthetők meg a ház ablakaiban, melyek az utcáról jól
láthatóak. A jó idő beköszöntével
a vár látogatottsága is nő. Az épületek zárva vannak, de az ispánház külső folyosójának falára
Mesterségünk címere elnevezéssel fotó tablók kerületek, melyek
a helyi kézművesek munkáit mutatják be. Helyet adott a véradásnak is a művelődési ház. A kisteremben oltópontok lettek kialakít-

Ilyen az iskolai élet 2021 tavaszán
Majdnem napra pontosan 1 évvel ezelőtt tértek át először online oktatásra az iskolák. Az intézkedések újbóli bevezetése ősszel még nem
érintette az általános iskolákat,
azonban a tavaszi szigorítások során már ők is a rendelkezés hatálya
alá estek. A helyzettel kapcsolatban
kérdeztük Bognárné Balogh Andreát, a Dunaföldvári Beszédes József

8. oldal

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét.
KELEMEN DOROTTYA
Sokkal gyakorlottabban és felkészültebben, számítva minden
lehetőségre kezdték el a
2020/2021-es tanévet az általános
iskolában. Úgy indultak el, hogy
bármikor lehet egy újabb online
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Dunaföldvári
► mentesebb volt az átmenet,
mint a tavalyi év során.
Digitális kompetenciák

Ahhoz képest, hogy egy évvel
ezelőtt hogyan álltak, mostanra
már két nagyságrenddel magasabbra léptek mind a diákok,
mind a tanárok. Ez az eszközellátottság és a tudás terén is jellemző
a tanulókra. A pedagógusok talán
még náluk is többet fejlődtek, hiszen sokan voltak, akiknek nem
volt ebben az oktatási rendben
semmilyen gyakorlata és mindent
gyorsan, a nulláról indulva sajátítottak el. Elsősorban az online felületek kiválasztása, megtanulása
és működtetése okozott nehézséget az általános iskola tanárainak.
A tantestületek egymást segítették
és adták át kollégáiknak ezt a tudást és tapasztalatot. Sok módszert kellett megtanulni ahhoz,
hogy változatos órákat tudjanak
tartani, hogy a célokhoz a megfelelő eszközt megtalálják, és azt
érjék el, amit az élő órán, a tanteremben szeretettek volna elérni.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a gyerekeknek elsősorban a
közösségi médiához, a szórakoztató tartalmakhoz van nagyobb
tudásuk, míg az online oktatáshoz
szükséges eszközöket, oldalakat
kezdetben nehezebben kezelték,
ismeretlen volt számukra pl. a letöltés, feltöltés, átmentés, archiválás, de miután megismerték, ők
is örömmel tanulták meg és alkalmazták ezeket a technikákat is.

Megbirkóztak a
nehézségekkel

Azt gondolnánk, hogy minél fiatalabb egy diák, annál nehezebb
az online oktatásba beletanulnia
és alkalmazkodnia. Erre azonban
mosolyogva rácáfolt Bognárné
Balogh Andrea intézményvezető,
amikor felidézett egy pozitív tavalyi példát. Amikor decemberben, a Püspök utcai alsó tagozaton adódott egy olyan helyzet,
hogy több osztály egyszerre került karanténba, akkor a pedagógusok minden évfolyamon tanítottak, így az elsősökkel is digitális formában kellett foglalkozni.
Év elején a szülők megkapták
ezeket a belépéseket és a tanácso2021. április

kat, segítséget ehhez a módszerhez, így amikor a helyzet megkívánta, az elsősökön is kipróbálták
az online tanítást, ami náluk is jól
működött.
Jelenleg az egész alsó tagozatot
érinti digitális munkarend, ezúttal
is pozitívak a visszajelzések, tehát meg lehet ezt is tanulni, természetesen gyakorolni kell, többször be kell lépni, részt kell venni
az órákon, amiben mind a szülők,
mind a pedagógiai asszisztensek
segítséget nyújtanak a gyerekek
számára.

Felülkerekedtek a tavalyi év
nehézségein

Tavaly nehezebb volt utolérni a
diákokat, nem voltak eszközeik,
tanácstalanul álltak a családok is,
felkészületlenek voltak ezzel a
rendszerrel szemben. Nehezebben ment a tananyag kiosztása,
majd az elvégzett feladatok begyűjtése, az osztályozás, a tanév
lezárása és persze az is, hogy a
pedagógusok lássák, mit tudott
elsajátítani egyedül tanuló, a Kréta rendszeren keresztül kiküldött
anyagból. Most azonban eszközökkel is sokkal jobban állnak a
diákok és a családok, fel tudják
venni a kapcsolatot az iskolával,
jelentősen kevesebb azoknak a diákoknak a száma, akiket nem tudnak elérni. Megvannak a telefonos-, a Teams-es, valamint a Krétán keresztüli elérhetőségek, a
leckéket is rendszeresebben küldik, bár még ezen a téren is vannak zökkenők. Sajnos nem minden szülő áll olyan szinten az informatika terén, hogy segíteni
tudjon működtetni egy ilyen online rendszert, de közös erővel
igyekeztek mindenki eszközén a
megfelelő beállításokat elvégezni
és segítséget nyújtani ott, ahol arra szükség volt.

Élő órákon tanulnak a diákok

Bár sok „mém” és vicc kering
arról, hogy az online oktatás során tulajdonképpen a szülők is újratanulják az anyagot, ez közel
sem igaz a valóságban. A diákoknak fix órarendjük van, nem csak
a letöltött anyagokon kell dolgozniuk és azokat visszaküldeniük,
az élőben folyó órákon is részt

kell venniük, ami során a szülők
felügyeletére nincs szükség, mert
a gyerekek képesek arra, hogy
önállóan elsajátítsák mindazokat,
amik ott elhangzanak.

Tanárok oltása

Megkapták az információt a
tankerülettől, a tanárok folyamatosan regisztrálnak, erre biztatják
az iskola többi dolgozóját is. Folyamatosan várják, hogy mindenki megkapja az oltását, ezzel kapcsolatban rendszeres ellenőrzéseket tartanak, hogy tudják, mikor
jutott el mindenkihez a vakcina.

Támogató közösség

Az intézményvezető kiemelte,
hogy mennyire hálásak azért a támogatásért, amit a szülői közösségtől kapnak, hiszen mind a türelmük, mind a hozzáállásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek rendszeresen részt vegyenek
az órákon. Az alsó tagozaton, a
felső tagozaton és a zeneiskolában
is úgy szervezték meg az órákat,
hogy sávos beosztásban kövessék
egymást, így nem ütköznek az élő
alkalmak. A délelőtti sávban a felső tagozatosoknak vannak óráik,
kora délután az alsó tagozatosok
tanulnak. A zeneiskolában a csoportórákat is ekkorra szervezték,
míg az egyéni órákat a zeneiskola
tanárai egyeztetik a szülőkkel. A
szülők támogatása tehát itt is nagymértékű, amit ezúton is köszönnek
nekik, ahogyan a Máltai Szeretetszolgálat Tanodája is köszönetet
érdemel azért a segítségért, amivel
a hátrányos helyzetű, illetve a tanodai létszámban lévő gyerekeket
segítik. Ők olyan informatikai eszközöket biztosítottak a gyerekek
számára, amivel a Teams-et, a

Kréta rendszert kezelhetik és akár
otthonról, akár a tanodai foglalkozások alatt utolérhetik a pedagógusokat, be tudnak csatlakozni az
online oktatásba. Rendszeresen a
délelőtti órákban vannak a tanodában foglalkozások, bemehetnek
oda a gyerekek a gondjaikkal és
kapnak eszközt vagy segítséget,
így ők is szorgalmasan dolgoznak,
és nagyon szépen teljesítik a feladatokat. A folyamatos egyeztetésből adódóan kiderül, hogy kik
azok, akik a tanodából és az általános iskolából is hiányoznak, így
közösen léphetnek fel és hívhatják
fel a figyelmet arra, hogy tanulnia
kell a gyerekeknek.
Az iskolában nagy segítséget jelentenek a pedagógia asszisztensek, ők hárman vannak, a könyvtárossal együtt négyen felügyelik
azokat a diákokat, akik számára
ezt igényelték a szüleik. Segítenek
a gyerekeknek rákapcsolódni az
órákra, de ők azok, akik külön termekben tanulnak a gyerekekkel,
valamint 8 órától 16 óráig ellátják
az ügyeletet és foglalkozást is tartanak. Egyúttal biztosítják, hogy
az iskolában eltöltött idő tartalmas
és hasznos legyen.

Indul az iskola?

Április elején még úgy tudjuk,
hogy míg az általános iskolában
április 19-én ismét kezdetét veszi
a kontakt oktatás, addig a középiskolák diákjai csak május 10-én
térhetnek vissza az iskolapadba.
Az újrainduláson túl egy másik
fontos kérdés is izgatja a 18 éves,
végzős diákokat, mégpedig az
érettségi, ami a tavalyi évhez hasonlóan ismét csak írásbeli vizsgából áll majd, szóban nem kell
tudásukról számot adniuk. «
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A túlélésért küzdenek
városunk vendéglátósai

Folytatjuk előző lapszámban elkezdett riportsorozatunkat. Városunk
vendéglátósai nyilatkoznak működésük körülményeiről a járványhelyzet idején.
SZABADOS SÁMUEL

Csizmadia László
– Autós motel és étterem

Én szerencsére több lábon állok, mivel motelszobáimat jelenleg is ki tudom adni. Munkavégzés céljából laknak nálam a
környék cégeinél dolgozó munkások, alkalmazottak, például a
bioetanol üzem dolgozói. Nekik
szerződéssel kell igazolniuk státusukat. Számukra személyzetet
kell fenntartani, akik főznek, takarítanak rájuk. Az volt a célom,
hogy minden dolgozómat megtartsam, mert, ha elmennek,
nagy valószínűséggel máshol
állnak munkába s nyitáskor új
dolgozókat kell keresnem. Igényeltem nekik támogatást, ami
néha hónapokat késve érkezik.
Kevesebb a munka, kevesebb a
pénz, de maradtak, mert ez legalább biztos jövedelem, a túléléshez elég, de erre nem lehet jövőt
alapozni, tervezni. Velem együtt
várnak és reménykednek az újranyitásban. Konyhánk elvitelre
és kiszállításra dolgozik, a korábbi forgalom mintegy 30%-át
produkálja. Ősszel kezdtem és
nemrég fejeztem be a motelszobák teljes felújítását, erre támogatást is kaptam. Szerencsére a
törzsvendégeim nagy része
megmaradt. Nyárra, ha nyitás
lesz, remélem növekedni fog a
forgalmunk.
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Tóth István – Tóth cukrászda

A tavaszi zárás szerencsére rövid ideig tartott. Októberben már
lehetett érezni, hogy jön az újabb
zárás, felkészültünk rá, de nem
számítottunk arra, hogy ilyen sokáig tart. Támogatást különböző
okok miatt nem kaptam a dolgozóim számára, de többségük megmaradt, nyilván kevesebb bérért.
Amit most folytatunk az nem vendéglátás, hanem kereskedés. Az
édességfogyasztásnak megvan egy
gasztronómiai kultúrája, hangulata, ami miatt beül a vendég egy

cukrászdába. Ez most elmarad.
Nem nyújt nagy élményt a parkolóban dideregve az autó tetejéről
elmajszolni egy–két sütit. Üzletünk jellegéből adódóan azért van
jelentős elviteli forgalmunk, kb.
40–50%-a a normálnak. Hétvégéken, ünnepeken szerencsére sokan
felkeresnek minket. Fagyit egész
évben árultunk. A jó idő beköszöntével ebből is több fogy. Érezzük a
lakodalmak, céges bulik hiányát.
Kevesebb a családi rendezvény is.
Tél során a tetőteret is zárttá tettük,
felújítottuk, így, ha nyitunk, 70 főt
tudunk leültetni. Nagyon rosszkor
jött ez a vírushelyzet. Az utóbbi
években a magyar idegenforgalom, vendéglátás forgalma, színvonala javult. Igényes szállodák,
cukrászdák, éttermek nyíltak. Ennek mindenki hasznát látta. Évekbe telhet ismét elérni ezt a szintet,
de reménykedünk.

Szőke Zoltán – Centrum étterem

Tavaly tavasszal kezdtünk átköltözni a nagy Centrumból vissza a
kis Centrumba a Béke térre. Nyáron és ősszel még folyt az átköltöztetés, e miatt nem is nyitottunk ki,
csak elvitelre szolgáltunk ki. Így ért
minket a novemberi zárás. Bértámogatást 4 főre kértem, 50%-osat
kaptunk, ami arra elég, hogy a személyzet megmaradt. 11-től 20 óráig
vagyunk nyitva, csak elvitelre illetve kiszállításra. Legkeresettebb ételek a pizzák, a gyros, de komplett
menüt is kínálunk. Sok törzsvendégünk megmaradt. Korábbi forgalmunk kb. 30%-át tudjuk produkálni, a vegetáláshoz elég, de hosszabb
távon már a fennmaradásunkat veszélyezteti. A nyitásra késszen állunk, ha lehet, a teraszt órák alatt
meg tudnánk nyitni. «

Kovács Zoltán,
Dunaföldvár
kultúrájáért
díjazottja

Kovács Zoltánt – Kollégát– méltattuk már egy lapszámmal ezelőtt, mikor is a magyar kultúra napja alkalmából átvehette a Dunaföldvár Kultúrájáért járó díjat. Mindnyájan ismerjük őt, nyugdíjazása előtt a kultúra háttérembere volt, a hangosító
pult, a lámpák mögött, a színpadnak ezen az oldalán. Ám nem volt ez
mindig így. Volt ő színpadon is sokat, annyira, hogy nem is tudott
szabadulni tőle. Mert ugye, akit a
mozdony füstje megcsapott…
BAKSAY ERIKA
– Az a fajta gyerek voltál, aki
tudja, mi akar lenni, ha nagy
lesz?
– Nem igazán. Talán ezért is
mentem annak idején az általános
iskola után gimnáziumba. Vártam, hátha megmozdul valami valamilyen irányba. Talán meglepő,
mire jutottam a végén, mert, hogy
utóbb az orvosira jelentkeztem,
kétszer is. Vagy nem jól mértem
fel valamit, vagy nem tanultam
eleget, de nem vettek fel. Így jött
az irányítástechnikai műszerész
suli, ahol az ember azt tanulja
meg, hogyan szabályozható egy
gyártási folyamat.
Nos, ebben a szakmában aztán
nem sokat tevékenykedtem, a
gyárban az ember rájön, való-e
neki a gyár... Addigra én már
megfertőződtem mással, beszippantott a néptánc, az amatőr mozgalom, egy olyan pezsgő időszakban voltam fiatal, amelyben ►
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► az ember kreatívnak és haladónak érezhette magát.
Semetkay Ágnes nénivel kezdődött az általános iskolában, aki
iskolai műsorokhoz keresett vállalkozó szellemű gyerekeket. Jó
kis táncokat tanított, szerettem
nagyon, élveztem a fellépést, olyannyira, hogy a gimnáziumba érkezve magától értetődőnek tűnt,
hogy Péterffy Attila csoportjának
tagja leszek. Nagyon jó döntés
volt. A próbák, a fellépések, az
utazások, a társaság olyan élményeket nyújtott, amelyek nélkül
ma szegényebbnek érezném magam.
Sokan elmondták már a Dunaföldvár népi kultúráját bemutató
sorozatokban, mi mindent csináltunk, mennyi helyre utaztunk a
műsorunkkal, hiszen akkoriban
halandó ember nem nagyon jutott
el Portugáliába, Szicílába, Franciaországba, csak, hogy néhány
nemzetközi fesztivál helyszínt
említsek. Leírhatatlan, mennyire
imádtuk, pedig a néptánc – és,
ahogy később láttam, az előadó
művészet általában – olyan terület, ahol hatalmas energiákat kell
befektetni egy látszólag könnyed
produkció előadásához.
És, hogy mindez hogyan vitt el
engem a későbbi munkámhoz?
Szóval a gimiben egy ideig a tornateremben próbáltunk. Aztán,
mikor ezt kinőttük, áttelepültek a
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próbák a művelődési házba, ahol
75-től Götzinger Karcsi bácsi lett
az igazgató. Érdekesség, hogy az
öreg a százhalombattai TEFU-tól
(teherfuvarozás) jött át Dunaföldvárra, kultúrát csinálni. Csak,
hogy az összefüggéseket értsük, a
néptáncos Péterffy népművelője
volt Smuk Imre, aki az akkor
szintén fénykorát élő amatőr színjátszást csinálta Dunaföldváron.
Péterffy távozása után maradt
egy kis űr, amit azért mi kitöltöttünk rendesen, mert megcsináltuk
a művelődési házban a Kangár
Klubot, ami elképesztően menő
hely volt akkoriban, mindenki ott
volt, aki számított. Mi csináltuk a
büfét, magunk festettük, nem is
akármilyen motívumokkal. Volt
ott minden, Botticelli Vénusz születése, egyéb klasszikusok, de a
mennyezeten szépen megfért a
klasszikusokkal egy stilizált
anyaméh is a petefészkekkel. Tán
innen nézve morbid, de igazi művészi alkotás volt.
76-ban Karcsi bácsi embereket
keresett a Vármúzeumba, és, mivel semmi kedvem nem volt a
gyári munkához, jelentkeztem a
Borzavári Pistivel és fel is vettek.
Itt dőlt el, hogy maradok a közművelődésben.
A néptánc csoportunk töretlenül sikeresnek bizonyult, és, bár
én 77–79 között katona voltam,
az idő alatt is rendszeresen táncoltam, hiszen a katonaság támogatta a néptánc mozgalmat. Katonaság után – immár közművelődési dolgozóként – már Salamon
Attila vezetésével táncoltunk tovább, akkoriban jártunk többek
között Lengyelországban, Görögországban.
Aztán 83-ban jött egy lehetőség, amellyel nemzetközi színjátszó tábornak adhattunk helyet,
amennyiben persze megfelel az
intézmény bázisnak. Óriási divatja volt akkor a színjátszásnak is,
sok fesztivál, színjátszó rendezvény volt országszerte, nálunk a
Smuk Imre csinálta nagyon sikeresen. A nemzetközi fesztivál
megrendezése jó alkalom volt arra, hogy felújítsuk, korszerűsítsük
az épületet. Átalakítottuk szőröstől–bőröstől,
nyílászárókkal,
színpaddal, nézőtérrel együtt.

Megszüntettük a színpad mögötti
két kis öltözőt, így végre lett egy
kényelmes méretű színpadunk.
Kialakítottuk az emelkedő nézőteret. 83–84-ben készült el az Ifi
presszó is.
A felújítás, a sok rendezvény
speciális technikát kívánt, ami
egyre inkább az én feladatom lett.
A táncból lassan kiöregedtem,
porcsérülésem is akadályozott, és
családot is alapítottam időközben.
A 80-as évek végén indult egy 2
éves fővilágosító-színpadmester
képzés a Színház és Filmművészeti Főiskolán, amelyet elvégeztem. Jött a rendszerváltás, egy
kicsit megakadtunk, hogy mi lesz
most, aztán bővült a tevékenységünk, mert megkaptuk a mozit.
Ehhez megint kellett egy nagyobb
átalakítás, lett gépház, összeszedegettem a technikai berendezéseket. Én még 35 mm-es filmeket vetítettem, két gépen, összesen filmenként 6 tekercset. A digitális átállásig már nem jutottunk
el, volt egy rövid időszak blue ray
lemezről vetített művészfilmekkel, projektoron keresztül, utána
járt ide egy darabig egy utazós
mozi, de aztán már nem akart a
város 20 milliót költeni egy újabb
beruházásra, amikor az otthoni
mozizás egyre jobban teret hódított.
– A világítás, hangtechnika is
óriásit fejlődött az évek alatt…
– Bizony, ezeket nyomon kellett követni, lépést tartani, amenynyire a költségvetés engedte.
Megtanultam én mindent, mindig
is érdekelt a technika, de a közművelődési munkám nem csak
ebből állt. Nagyon szerettem a kiállítások rendezését, sokat is csináltam, ha a kiállító nem maga
rendezte be a teret. Szép, kreatív
munka, sok elismerést kaptam az
évek alatt, a kiállítók legtöbbször
egy dedikált tárgyat, könyvet adtak a közös munka emlékére. Nagyon jól kijöttünk Bánszki Pali
bácsi muzeológussal, akivel évtizedekig dolgoztunk együtt számtalan kiállítás, tárlat létrehozásán.
Valamikor én csináltam a Dunaföldvár mezőváros című, sok–sok
évig látható állandó kiállítást a
Fafaragó Galériában, nagyon közel állt hozzám ez a tevékenység.

De imádtam a nagyrendezvények hangosítását, világosítását
is, mert ott sok volt a probléma,
okosan kellett megoldani a dolgokat, ami megmozgatja az embert.
A színház pedig megint egy más
világ. Ott a világítás, a hang nem
kiszolgálója az alkotásnak, hanem szerves része, és varázslatos
világ. Sok életre szóló élményem
fűződik ezekhez a rendezvényekhez, de csak egyet mesélek el, zárásképpen, arról, micsoda helyzeteket kell megoldani a színpadi
világban.
Nyári színház, nagyon neves,
országos hírű művészek. A szabadtéri előadás összerakva, díszlet áll, fények belőve, csak kezdeni kéne, amikor óriási vihar tört
ki. Kapta magát mindenki, rohanás be a művházba. A díszlet kint
maradt, a színészek elővették a
legjobb formájukat, gyorsan beállított világítás, és már kezdődött
is az előadás. Jól ment minden
egy darabig, amikor is megadta
magát a tető, és ömleni kezdett a
víz a színpadra. Az igazi profi ettől nem jön zavarba. A színészek
rezzenéstelen arccal folytatták, de
azért az egyik beleszőtte a szövegébe, hogy idebent is milyen jól
esik…
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Cholnoky Imre id.

Kecskemét, 1820. május 21. – Dunaföldvár, 1901. április 12.
Ügyvéd, politikus, jogi szakíró
SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Cholnoky Imre és villai Pribék
Katalin fia Kecskeméten született
1820-ban. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, melyet
Pesten, Székesfehérváron, Vácott
folytatott és fejezett be. Jogi tanulmányait Győrben és Pesten végezte.
Köz-, majd váltóügyvéd lett és
1848-ig Pesten ügyvédeskedett.
1845-ben Hont, 1846-ban Nógrád
vármegye iktatta táblabírái közé.
Felesége tótváradi Kornis
Konstancia volt, házasságukból
tizenkét gyermek született. Egyik
fia, Imre is Dunaföldváron kezdte
ügyvédi munkáját, majd királyi
közjegyző lett Marcaliban. Sándor, a másik fiú az 1870-es években Dunaföldváron folytatta
édesapja tevékenységét, képviselte a mezőváros érdekeit.
Cholnoky Imre politikai pályáját 1842-ben Fejér megyében

kezdte, ahol az akkori liberális
párttal szimpatizált. 1848 márciusában tagja volt a nemzetőri haditanácsnak, a Fekete sereget, majd
az Etele vadászcsapatot szervezte
meg. Főhadnagyként a 36. honvédzászlóaljhoz került, több csatában vett részt. 1849-ben Kiss
Ernő főhadparancsnok segédje
lett, tőle Asbóth Lajos tábornok
parancsnoksága alatt alakult 132.
zászlóaljhoz került őrnagyi s parancsnoki ranggal. A világosi
fegyverletétel után a Tolna megyei bölcskei birtokára menekült.
1850-ben haditörvényszék elé
került. Bűne egy buzdító vers
volt, melyet még 1848-as nemzetőr főhadnagyként írt. A Kossuth Lajos indulója című versében olvasható:
„Fegyverre fiúk,
Hős harcra int a tárogató.
Bűnhődjék az,
Ki országháborító…”

Táncház portrék

– Császárné Borzavári Róza
A népi kultúrát több oldalról is megközelíthetjük, táncház portrénk hatodik részének főszereplője, Borzavári Róza viszont elmondhatja magáról, hogy nem csak egy módon kapcsolódik a folklórhoz. A ﬁatal népi
hegedűművész és népdalénekes mesél arról az útról, ami elvezette őt
szenvedélyéhez és hivatásához.
KELEMEN DOROTTYA

Egy különös út kezdete

A legtöbb művész, zenész többnyire gyermekkorában vette fel először azt a hangszert, találkozott azzal a művészeti ággal, amiben, a
későbbiekben a karrierje is kiteljesedett. Ezzel szemben azonban Kata és a hegedű kapcsolata viszonylag későn, 14 éves korában kezdődött el, a középiskolai évei során
kezdte el szárnypróbálgatásait e téren. Pedig elmondása szerint a zenei háttér adott volt, hiszen járt kórusba, tanult szolfézst, de még a
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zongorával is megpróbálkozott.
Korai pályafutása során került
Paksra, ahová a népzene szeretete
vezette, itt csatlakozott egy zenekarhoz, ahol citerázni és énekelni is
tanult. A táncosokhoz lejárt a bogyiszlói banda muzsikálni, Rózának pedig ez a zenekari együttműködés, munka tetszett meg annyira,
hogy a hegedűhöz nyúlt.
A zenetanulást egy időben
bonyhádi különórák tették teljessé, itt megtapasztalhatta, hogy
milyen is másokkal közösen muzsikálni. Az élmény maradandó
volt, annyira, hogy meg is fogalmazódott az elképzelés, irány
Vác, ahol már egy szakosodott
zenei középiskolában kezdte meg
a gimnázium harmadik osztályát.

Madocsán jó értelemben állt
meg az idő

Madocsa, ahonnan Róza is
származik, egy úgymond jól do-

A vérbíróság tizenöt évi várfogságra ítélte, de fél év múlva szabadon engedték. Egy időre az
ügyvédi munkától is eltiltották,
1853 után Bölcskén gyakorolhatta hivatását.
1861-ben ismét az ellenzékhez
csatlakozott és Tolna vármegyében
a középbalpárt egyik vezetője lett.
Az 1875-ös fúzió alkalmával a
Függetlenségi Párthoz csatlakozott.
Időközben népes családjával
Dunaföldvárra költözött, 1857-ben
Földvár ügyvédje lett. A város és a
közalapítványi uradalom között
hosszú évekig tartó úrbéri perben a
település érdekeit védte a „keménynyakú, magyar ember, akitől
még a főszolgabíró is tartott.”
Az 1860-as években Dunaföldvár sokat szenvedett a természeti
csapásoktól. Elfagytak a szőlők,
szárazság, tűzesetek követték
egymást. Cholnoky Imre az uralkodótól, Ferenc Józseftől kérte a
korábban felvett kölcsön elengedését. A kérelem sikerrel zárult.
Cholnoky Imre makacs, Kossuth-párti politikus volt, a Kossuth-kultusz helyi „ébrentartókumentált falu, ahol rögzítették,
összegyűjtötték a helyi viseleteket, hagyományokat, dalokat.
Ilyen szempontból mondhatjuk,
hogy önellátóak voltak a falusiak,
külsősöket ritkán láttak vendégül.
Ez tükröződött abban is, hogy
mindössze egyetlen muzsikus
banda húzta a talp alá valót a lakodalmakon is.
A büszkeség ma is jelen van, az
ide kötő identitás jellemzi a falu
összetartó lakosságát, Róza szerint ez is lehet az egyik oka annak, hogy szívesen látogatják az
általuk szervezett folk kocsmákat
is.

Folk kocsma – mintha visszarepültünk volna az időben

Napjainkra már 5 éves hagyományról beszélhetünk, amikor
szóba kerül a folk kocsma, amit,
ha minden jól megy, egy évben
2 alkalommal is megtudnak rendezni. Az esemény közönsége
általában 50–60 főből tevődik
össze, lehet dalolni, táncolni
vagy csak úgy a közösség él-

ja”-ként tisztelték. Írásra is jutott
ideje: jogi és történelmi cikkeket
írt a Tolnamegyei Közlönybe.
1901-ben halt meg Dunaföldváron, sírja a bölcskei temetőben
van.
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ményért jönni. Ennek alapjául a
táncház mozgalom szolgált,
ahol nem a színpad van előtérben, hanem maga a kultúra: a
tánc és az ének. Ez sikeresen
alakult, egyre népszerűbbé vált,
igény pedig van rá, miután néptáncot és zenét itt is és a környéken is tanulnak.

Közös hitvallás

Párjával úgy vélik, hogy minden helynek a saját zenéit kell
megőrizni, ez úgymond a hitvallásuk is a népi zene tekintetében.
Nem csak a táncházakban divatos
erdélyi táncok kerülnek elő, hanem igyekeznek mindig annak a
területnek a táncait, dalait elővenni, akikkel foglalkoznak, így Madocsán a madocsai daraboké lesz
a főszerep, de, ha a Bakonyba látogatnak, akkor a bakonyiak kerülnek terítékre. «
A projektet támogatta:
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Kiss Árpád: A grófné csodálatos fái
200 éves a kinin

Kiss Árpád dunaföldvári születésű gyógyszerész, író, műfordító.
Európa időtlen idők óta szenvedett a maláriától, váltó- vagy mocsárláztól, a római láztól. Négyszáz éve még érvágással és hánytatással próbálták gyógyítani, ahogyan a legtöbb lázas betegséget is.
Dél-Amerika mentes volt az emberi malária kórokozótól, a plazmódiumtól, egészen a földrész felfedezéséig, de a gyarmatosítás során
megfertőzték az Újvilágot is. Különös, de éppen Dél-Amerikában
találták meg a malária ellenszerét,
a kinafa kérgét. Drágább kincs került Európába a spanyol hódítók
révén, mint a kirabolt Újvilág
ezüstje. Kezdetben a jezsuiták terjesztették a kinakéreg porát, új nevén jezsuitaport, s vittek belőle Vatikánba is, ahol de Lugo bíboros
lelkes támogatója lett az új gyógyszernek. Mivel Vatikánnak jelentős
szerepe lett a kinakéreg elterjesztésében, ezért volt, ahol gyanakodva
fogadták a bíborosporként is terjesztett Cortex peruvianust. Ugyanakkor a szakma nehezen adta fel a
több mint másfél évezredes, a reneszánsz alatt felélesztett hippokratészi-galenusi orvosi világképet, pedig több uralkodó köszönhette életét az új gyógyszernek.
Aztán a 19. század közepén felismerték, hogy a malária nemcsak
gyógyítható, de meg is előzhető a

kininnel. A kinint a perukéregből
Pelletier és Caventou francia
gyógyszerész vonta ki 1820-ban. A
kinin nélkülözhetetlen lett a trópusok gyarmatosításában. Majd a
gyarmatokon létrehozott kinafa ültetvényekkel, továbbá a kiningyárak létesítésével a 20. század fordulójára kialakult a globális kininpiac.
A 19. század végén definiálták a
modern járványtani fogalmakat,
felismerték a malária kórokozóját,
a plazmódiumot és a betegség terjesztőjét (vektor), az Anopheles
szúnyogot. Alaposan átrendezték a
kininpiacot a világháborúk, valamint a hadiállapot miatt beállt kininhiány. Felgyorsult a mesterséges vagy szintetikus kininanalóg-kutatás, valamint a maláriát
terjesztő szúnyogvektor kiiktatására irányuló törekvés (DDT).
Mindeközben – a maláriaellenes
gyógyszerelés elterjedésével – kiszelektálódtak a gyógyszerre rezisztens plazmódiumok, így a versenyfutás a betegséggel ma is tart.
E könyv megíráshoz sok forrást
használtunk. Botanikusok, kutató
felfedezők és vállalkozók írásaiból
ismerhetjük meg a kinafa leírását,
jellemzését és múltját, a kinafa ültetvények létrejöttét. Idézünk a
gyarmatosítást kutató történészektől, a történések főszereplőitől és a

gyarmati adminisztráció korabeli
gazdasági elemzéseiből is. Felidézzük a kinakéreg múltjából a
spanyol szerzetesek, korabeli orvosok írásait, adatokat, valamint
az ezeket elemző kutatók munkáit.
Alapvető a gyógyszerészek hozzájárulása a kinin történetéhez, a
kinin múltjának részei a vegyészeti, gyógyszerészeti emlékek is. A
mezőgazdaság megjelenéséről, a
népvándorlásokról és a maláriával
való összefüggésekről legújabb
kori kutatási eredményeket vettünk sorra, együtt a legfrissebb genetikai, növénybiológiai és élettani eredményekkel. Százmillió
évekre visz vissza időben a kórokozó plazmódium kifejlődése. A
kórt terjesztő szúnyog életmódját,
szokásait, a szúnyogban és az emberben fejlődő plazmódium életciklusát biológusok, orvosok munkáiból merítjük. Az irodalmi forrá-

sok között szerepelnek klasszikusok, akik a lázat írják le, G. Chaucer, W. Shakespeare, Dante és számos felfedező-utazó, mint Magyar
László, D. Livingstone, S. Baker,
R. Burton és H. Speke stb. útinaplója, valamint A. Humboldt beszámolói a dél-amerikai expedícióról.
Ez utóbbi korszakos írásaiban
megfogalmazta a természet, az
élővilág egységét, az ökoszisztémát, de az emberi tevékenység
környezetkárosítását is. Írásai hatására csatlakozott Darwint a
Beagle-expedícióhoz.
Több történet összefonódásából
áll könyvünk: a kininen kívül
megismerhetjük a malária betegség, a plazmódium élősködő, a terjesztő szúnyog, a modern vegyipar
kialakulásának történetét és még
sok minden mást is. Mindez
Chinchon grófné legendájával és a
grófné csodás fáival kezdődött. «

volt a Hollandiában, 2010-ben
megrendezett Európa bajnok,
2013-ban, Szegeden megrendezett világbajnok és 2014-ben
Csehországban ismét Európa bajnok sárkányhajó csapatnak. Személye és sikerei igazi motivációt
jelenthetnek jelenlegi tanítványainak.

A klub tagjai ez évben megkapták az igazolt sportolói státuszt és a
sporttörvény értelmében szabadtéri edzéseket tarthatnak. Februártól
Gergő vezetésével megkezdődtek
az erőnléti edzések is a Duna-parton, a járványügyi szabályok betartásával. Sok futás, gimnasztika
szerepel a programban. Az idő ►

Világbajnok irányítja a
kajak-kenusok edzéseit
SZABADOS SÁMUEL
2006-ban alakult meg a kajak-kenu szakosztály a DSTE keretei közt. Sziklenka László edző
irányításával hamarosan rangos
hazai és nemzetközi sikereket értek el fiatal sportolói. Némedi
Kristóf korosztályos aranyérme,
vagy a sárkányhajósok világ- és
Európa bajnoki címe jelezte az itt
zajló
színvonalas
munkát.
2016-ban a DSTE feloszlott,
szakosztályai vagy megszűntek,
2021. április

vagy önálló egyesületté alakultak.
Albu Gábor elnökletével a kajakosok is fennmaradtak önállóként. A múlt évben az egyesület a
járványveszély miatt csak formálisan működött, néha evezős
edzéseket tartottak, ekkor kapcsolódott be a szakmai munkába
Csányi Gergő. Ez évtől már vezető edzőként irányítja a felkészülést. Gergő a DSTE színeiben korábban az egyik legeredményesebb versenyző volt. Gyerekkorától, 2005-től evezett, majd tagja
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► javulásával a hajók is vízre ke-

rültek, előbb az idősebbek, tapasztaltabbak, majd a kezdő fiatalok is
evezőt ragadtak. Jelenleg 10–12
fős a keret. Rövid távú cél, hogy
megkedveljék a sportot, a vizet a

gyerekek, legyen biztonságérzetük. Szerezzenek erőnlétet, sajátítsák el a technikai elemeket, szerveződjenek jó közösséggé. Ennek
jegyében együtt felújítási munkákat is végeznek a vízi bázison, pél-

Körzet központ lett a
Holler UNFC sportbázisa
SZABADOS SÁMUEL
Ez évtől az MLSZ jelentősen átszervezte a hazai labdarúgó utánpótlás nevelés intézményrendszerét, struktúráját. A megújulás célja,
hogy a piramisszerűen kialakított
rendszer biztosítsa a tehetségek
felfelé áramlását, minden fiatal a
lakóhelye közelében találjon magának megfelelő szintű nevelő bázist. Jelenleg hazánkban kb. 1400
klub foglalkozik utánpótlás neveléssel. A megyékben területi nagyságuktól függően 2–4 ügynevezett
C típusú körzeti központot alakítanak ki, Tolna megyében az egyik

Dunaföldvár lett. Feladata, hogy a
környék tehetséges fiataljai számára magasabb szinten biztosítson
sportolási lehetőségeket. Ezek felett állnak a B kategóriájú bázisok,
megyénként 1–2. Fölöttük a labdarúgó akadémiák jelentik a legmagasabb szintet. A körzeti központtá
válás a Holler UNFC-ben folyó
magas színvonalú munka elismerését is jelenti. Szempont volt egyben a technikai, műszaki felszereltség színvonala is, melyben a
klub a megyei élvonalba tartozik.
A műfüves pályák, az öltözők
színvonala, az utaztatást lebonyolító kisbuszok száma mellett meg-

dául kerítésjavítás, vizesblokk kialakítása, tereprendezés. Csatlakozókat szívesen látnak, jelentkezni
lehet a Duna-parti edzéseken, melyeket hetente háromszor a délutáni órákban tartanak. Távolabbi cél

a versenyeken való részvétel, ehhez azonban erőnlét és rutin kell.
Ha lehetőség lesz rá, idén az általános iskolás felső tagozatosok már a
diákolimpián is megmérettethetik
magukat. «

határozó továbbá a kellő szakmai
színvonalú edzői gárda, akiknek a
továbbképzését fokozatosan biztosítani kell. Szükségszerűek a további fejlesztések, melyek lebonyolításához újabb pályázati lehetőségek nyílnak.
A jelenleg épülő új sportcsarnok szervesen illeszkedik ebbe a
programba. A központtá válás városunk sportéletének további lendületet adhat. Március elején
megkezdődtek a megyei labdarúgó bajnokságok, és pályára léptek
az utánpótlás korú gárdák is. Lesnyik Gábor sportigazgató arról
számolt be, hogy nagy a káosz a
bajnoki rendszerben. Először az
őszi szezon végén elhalasztott
meccseket kell lejátszani, de ez
időigényes. Mivel hétközi mecs-

cseket nemigen lehet tartani, mert
a sportolók amatőrök lévén dolgoznak, kérdéses, hogy mikor és
miként fejeződik be a szezon.
Gyakori, hogy a klubok lemondják a mérkőzéseket a járványhelyzet által előállt problémák miatt.
A focisták, főleg a fiatalok nagyon várták már a kezdést, végre
kimozdulhatnak, közösségben lehetnek. Sok motivációjuk viszont
nincs a bizonytalan jövő miatt.
Megyei első osztályú csapatunk,
a DFC a téli szünetben új igazolásokkal a védelmet igyekezett erősíteni, a keret kapushiánnyal
küzd, így az utánpótlás hálóőrei
kerültek fel a felnőttek közé. A
kezdés sajnos nem volt sikeres, az
első két mérkőzésen vereséget
szenvedett a DFC. «

A járványhelyzet írja át az
évi programunkat
SZABADOS SÁMUEL
Kiss Lajos, a Dunaföldvári
Sporthorgász Egyesület elnöke e
szavakkal jellemezte jelenlegi
működésüket. Az évi program a
korábbi évekhez hasonlóan elkészült, de a jelenlegi helyzetben
gyakran módosítani kell rajta.
Van, ami megvalósítható, van,
ami nem, elmarad, csúszik. Kora
tavasszal megtörtént az idei első
haltelepítés. Évente kb. 120 mázsa halat telepítenek a Kis-Dunába két helyszínen, a kis hídnál illetve a dunaegyházi kőgátnál. Ez
8–10 millió forint értéket jelent.
Az első alkalommal 15 mázsa került a vízbe, nagyrészt 2–3 kilós
pontyok.
Elmaradt a januárra tervezett
tisztújító gyűlés és a horgászbál
is. A tisztújítást későbbi időpontra halasztották. Szintén elmaradt
a tavaszra tervezett horgászversenyek egy része is, ahogy a
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márciusi nagy karbantartó és takarító nap is. Helyette hétvégeken 3–4 fős csapatok végzik
mostanában folyamatosan ezt a
tevékenységet. Június végén szeretnék megrendezni a halászléfőző versennyel egybekötött horgász juniálist a szokásos színes
programokkal. Terveznek június
végén egyhetes horgásztábort a
gyerekeknek. Megvan az őszi
versenyek időpontja is. A horgászat azért tavasszal is zajlik.
Egyénileg, távolságot tartva, védőintézkedések betartásával lehet horgászni. Gondot jelent viszont a kijárási tilalom, lehetetlenné teszi az esti, vagy kora
reggeli pecázást.
Idén nagy beruházást nem tervez az egyesület. A horgásztanya szabadidő park jellegét
igyekeznek erősíteni. A korlátozások feloldásával valószínűleg
jó időben tömegek indulnak ki a
szabadba. A játékpark, az utak, a

parkolók, a vizesblokk karbantartása a cél. Hét végeken már
most is sokan megállnak körülnézni. Hosszabb távon a tervek
közt szerepel a múlt évben felújított botház felső szintjén szálláshelyek kialakítása, valamint
napelemek felszerelése. Meglepő, hogy a járványhelyzetben
országosan is nőtt az igazolt
horgászok száma. Úgy tűnik, a
természetben töltött idő felértékelődik. Új szabályzók is életbe
léptek ez által, például kötelező
lett a horgász vizsga. «

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
2021. április
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Idén is díszbe borult a tojásfa
SZABADOS SÁMUEL
Több éves hagyomány már városunkban, hogy húsvét előtt Ircsi és társai színes tojásokkal díszítik fel a városháza előtti park
legnagyobb fáját. Így tisztelegnek a húsvét ünnepének, kissé
változatossá téve a városképet. A
kezdet 2017 volt, mikor kézzel
festett 1500 darab tojás került a
fára. A leglátványosabb a 2019
es év eseménye volt, várossá
avatásunk 30 évfordulója. 7020
darab tojás díszítette a fát, ez a
szám Dunaföldvár irányítószáma. Mintegy harminc aktivista
vett részt a munkában. Szinte

egész napos program kerekedett
az akcióból. Volt sütés, főzés,
borkóstolás a Béke téren, kis kultúrprogram tánccal, zenével. A
helyi tojásfának országos híre
lett. Sokan megálltak a következő napokban fényképeket készítettek. Ircsi is rengeteg köszönő,
elismerő üzenetet kapott ismerősöktől, ismeretlenektől. Egy szegedi idősebb férfi a rádióból értesült az eseményről, és direkt
ezért utazott Dunaföldvárra az
nap, sőt beállt a díszítők közé is
segíteni. Megható gesztus volt a
szervezők számára.
A múlt évben a járvány veszély
már rányomta a bélyegét az ese-

ményre. Ennek ellenére a szervezők ismét díszítettek. Maszkban,
kisebb csoportokban. Sőt egy újítást is bevezettek. A Duna-parton,
a sétányon is tojások kerültek a
fákra. Idén április 19-én állt munkába a díszítő csapat. A járvány-

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.
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700
S��������: 800–1200
2021. április

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

veszély miatt csak 13 fő gyűlt
össze a remélt 30 helyet. Több
anyukának otthon kellett maradnia gyerekével, néhányan oltásra
kaptak behívót. Az akció így
hosszabb időt vett igénybe.
Maszkban, fertőtlenítővel, 2–3
fős kiscsoportokban dolgoztak.
Jutalmuk szendvics, sütemény,
üdítő volt. A központból kivezető
utcák fáin is egyre több tojás jelent meg. Újdonság volt, hogy
többen önmaguktól akasztottak
tojásokat a házuk előtti fákra. Ircsi ennek nagyon örült, és biztatta a lakókat a kezdeményezés
folytatására. Az ingerszegény járványidőszakban üdítő színfoltot
jelentett életünkben ez a nap. Ismét sokan megálltak a főtéren
fényképeket készíteni, melyek
felkerültek az internetre, háttérben a városházával, a városközponttal. Köszönet érte a szervezőknek. «

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2021.04.30. Dr. Palkó Ágnes
2021.05.07. Dr. Móricz Zoltán
2021.05.14. Dr. Hallai Róbert
2021.05.21. Dr. Englert Rolland
2021.05.28. Dr. Palkó Ágnes
2021.06.04. Dr. Móricz Zoltán
2021.06.11. Dr. Hallai Róbert
2021.06.18. Dr. Englert Rolland
2021.06.25. Dr. Palkó Ágnes
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Dunaföldvári

Drága Irma néni!
GÁ (GAJDÓ ÁGNES)
Hányszor kezdtem így levelet… S most is. Pedig már nem
olvashatod. Azért én mégiscsak
írok. Úgy volt, hogy teleírjuk ezt
a füzetet… de nem így lett. Elindultál a csónakkal, ami átvezet
ama nagy vízen. S oda mi nem
mehetünk – egyelőre. A túlpart
már ismerős Neked, de mi csak
csodálkozunk, szomorkodunk. S
fáj, nagyon fáj a hiányod!
Annyi mindent szerettem volna
még kérdezni, s annyi mindent szerettem volna még megosztani Veled,
hogy elmondd a véleményed. Zöldmedve meséit és más történeteket.

Itt vannak előttem a leveleid. Az
első is. Több mint huszonnyolc
éve keletkezett. Bárhová nézek, ott
vagy. Nemcsak a levelekben, hanem egy–egy könyvben vagy horgolt szépségben. Az általad horgolt
Zöldmedve figyel a polcról, a
szekrényen ott a karácsonyra készített koszorú, s itt lapulnak a párhuzamos füzetek, amiket éveken
keresztül írtunk. Itt vagy mindenhol. Leginkább a szívemben. Őrzöm a hangod, a nevetésed, az intelmeid. Őrzöm a jótanácsaid, a
féltő szavaid. Örülök, hogy azt
még megírhattam, mennyire szeretlek, s hogy hálás vagyok a barátságodért. Furcsa-szép kapcsolat
ez, akárcsak az az első levél.

Búcsúzunk L. Mészáros Irmától
2021 márciusában, tragikus hirtelenséggel veszítettük el Lukácsi Pálné
Mészáros Irmát, sokak Irma nénijét,
a közösségünk meghatározó alakját,
egyúttal a Part Oldalak állandó szerzőjét. Munkatársunktól, mentorunktól, tanárunktól és jó barátunktól búcsúzunk az újság hasábjain.
KELEMEN DOROTTYA

Tanulmányai

Általános iskolai éveit Bátaszéken töltötte, ezt követően került a
bajai Türr István Közgazdasági
Szakiskolába. Az érettségit követően a József Attila Tudományegyetem hallgatója lett, ahol
1972-ben kapta meg magyar –
orosz szakos diplomáját.

Munkássága

Első munkahelye a tamási Béri
Balogh Ádám Gimnáziumban volt,
ezt követően került 1980-ban a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumba, ahol 2008-as nyugdíjba
vonulásáig dolgozott, amit követően óraadó tanárként a váci Apor
Vilmos Főiskolán leendő tanítókat
és óvodapedagógusokat oktatott
2013-ig. Kiemelten fontos volt számára az olvasás, a színház, az irodalom, valamint az anyanyelvünk
ápolása, szívügyének tekintette
ezek megszerettetését a diákjaival.
A gimnáziumban diákszínpadot
vezetett, nyaranta színjátszó táborokat szervezett, segítette az iskolai diákújság szerkesztőinek a
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munkáját, de iskolai könyvtárosi
teendőket is ellátott. Tagja volt a
Magyartanárok Egyesületének.
Számos kiadványnak volt írója
és/vagy szerzője: többek között a
Magyar László Gimnázium évkönyvének; a Csepeli, a lélekvéső
c. kötetnek, Szabadnak született:
Dunaföldvár város három évtizede: 1989–2019, Volt egyszer egy
légvédelmi tüzérezred.: Dunaföldvár, 1956: II. rész, Társasági
élet a dunaföldvári vendéglőkben:
mozaikok a dunaföldvári vendéglátás történetéhez.

Elismerései

Nyugdíjba vonulásakor megkapta a Pedagógus Szakszolgálat
Emlékérmét, a város kulturális
életében végzett munkájáért
2009-ben Dunaföldvár Kultúrájáért, 2013-ban Dunaföldvár
Gyermekeiért díjat kapott,
2016-ban pedig megkapta Dunaföldvár Díszpolgára címét.

Egy perc a sokból – Kelemen
Dorottya visszaemlékezése

Emlékszem, amikor először láttam Irma nénit: éppen a TV interjúja ment a Dunaföldvári TV műsorán, a végzős osztálya szalagavatója és az ő búcsúzása apropóján. Kellemes, megnyugtató hangja, derűs tekintete már akkor szomorúvá tett, mivel hihetetlenül
csalódott voltam, hogy egy ilyen
remek tanár engem már nem taníthat, hiszen én pont a rákövetkező

Az íróasztalomon szem előtt van
az üzenet, amit a legutóbbi érettségi
találkozón kaptam Tőled. Ismeretlen szerző gondolata: „Amíg vannak emlékeink, a tegnap megmarad. Amíg van reményünk, a holnap vár ránk, amíg szeretünk, a ma
gyönyörű.” Nem tudom, mennyire
az. Hiába szeretünk, a szenvedés
megmarad. De tán erőt adhat a tudat, hogy nem vagyunk egyedül.
Nemrég még házi feladatot adtál. Írjuk le gondolatainkat arról,
mi számít értéknek a mai világban.
Egy régi, a dunaföldvári újságban
megjelent cikk adta az ötletet. Akkor sok más mellett azt írtam: „Ér-

ték a jó vers, érték a hűség, a figyelmesség, a kötődés. Érték minden, ami emberi, s ami összeköti a
lelkeket. Mint Téged meg engem.”
Most már nincs házi feladat.
Hirtelen mintha eltűntek volna a
színek, s elsüllyedt volna a világ.
Csak a feketerigók életvidám
hangja emlékeztet arra, hogy
élek. Élünk. Mi élünk. S Te hol
vagy? Áteveztél a túlsó partra, s
már nem halljuk, nem látjuk egymást. Csak a szeretet maradt. De
az örök. És sosem múlik el.
Hiányzol, drága Irma néni! Kérlek, keríts odaát egy telefont, amin
fölhívhatlak. Nagy medveölelés! «

EMLÉKEZEK LUKÁCSI IRMA...
Egy – mindenkit támogató s mindenkit felkaroló
csupa – szív EMBER „elment”
A jó tettei, a munkája gyümölcse hála,... itt maradt,
Áldom a sorsot amíg csak élek, hogy volt még ilyen ember
a mi napunk alatt!
Nem tudok búcsúzni, de nem is akarok!
Mára többen lettek az égen a CSILLAGOK,
s kevesebben itt a Földön, akikhez szólhatok,
akiknek írhatok!
ANGYALOK!... Ő,... mindenkit tanított, mindenkit vezetett,
vigyázzatok nagyon RÁ, ... EGY TÜNDÉR ÉRKEZETT!
Csík Miklós, Svédország
tanévben kezdtem meg a gimnáziumi pályafutásomat. Mint később
kiderült Irma néni továbbra is a
színjátszó csoport vezetője maradt, így hatalmas lelkesedéssel
csatlakoztam a csapathoz és lettem
egy nagyszerű, összetartó közösség tagja, aminek ő volt a szikrája.
Szerepeltünk karácsonykor a teaház műsorában, ahol megmutatta
nekünk, hogy milyen egy igazi
szamovár, csodás kosztümöket vehettünk fel nyaranta a várjátékokon, amikor a régmúltban játszó
történeteket elevenítettünk meg a
színpadon a vezetésével, ahogyan
az általa összeállított verses darabokat is színre vittünk egy–egy jelesebb eseményen.
Biztosan állíthatom, hogy az én
életemre is örök, maradandó hatást
gyakorolt a szó legjobb és legszebb
értelmében. Az első előadásunk előtti percek örökre a fejembe vésődtek,
pedig már lassan 13 éve volt, amikor
a művelődési ház öltözőjében körbe
álltunk a csoporttal, megfogtuk egymás kezét és utána ismételtük a

nyugtató mantrákat: „Nyugodt vagyok, teljesen nyugodt, nyugalom
járja át a testemet…”. Ezek a szavak
azóta is velem maradtak, időről időre
előveszem, magamban mondogatom és olyankor mindig eszembe jut
Irma néni és a színjátszó csoport, a
lelkem pedig megnyugszik. Pár éve,
mikor összetalálkoztunk a Várudvarban egy rendezvényen és elmeséltem neki, hogy milyen benyomással
volt rám ő is és ez a pár mondat is, a
rá jellemző hatalmas mosollyal nézett rám, azzal a pillantással, amivel
már évekkel ezelőtt a TV képernyőjén keresztül elnyerte a bizalmamat,
s egyben, ahogy örökre beégett az
emlékeimbe.
Megannyi dolgot tudnék most
megköszönni Irma néninek, hiszen
éveken át inspiráló példakép volt
és lesz is számomra is, a hosszú
lista helyett csak annyit mondanék, hogy őrizni fogjuk mindazokat az értékeket, amiket az elmúlt
évtizedek során a városnak adott,
emléke a szívünkben él, ahogyan a
tanításai és gondolatai is. «
2021. április

