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Idén sem ballag már a vén diák…
KELEMEN DOROTTYA

A ballagás márpedig mindenkinek jár nem?
Amikor még kisiskolások, alsó tagozatosok vagyunk, bámulattal nézünk a sok nagyra, a felnőttekre, akik virággal a kezükben végigvonulnak az iskola folyosóin, a háttérben a klasszikus ballagási dalok szólnak, a rokonok pedig
el–el morzsolnak egy–egy könnycseppet...
Legyen szó négy évről vagy éppenséggel
hatról, az biztos, hogy ahogyan egykor én is,
úgy minden más diák is elképzelte, milyen
lesz a szalagavató, az utolsó nap a suliban, a
bolondballagás, a tablófotózás, a ballagási
próbák. Majd az a nap, amikor ténylegesen
búcsút vesznek attól az épülettől és attól a korszaktól, ami az elmúlt években megannyi emlék, barátság, tudás és tapasztalás otthona volt.
De a középiskolások már a szalagtűzést, a
keringőzést sem élhették meg, ahogyan olyan
ballagásban sem lesz részük, mint a legtöbb felettük járónak. Az idei tanév áprilissal véget ért,
megkezdődtek az érettségi megpróbáltatásai.

Ismét csak írásban vizsgáznak a tanulók

Ahogyan a tavalyi év során, úgy idén is
csak írásban teszik próbára tudásukat a gimnázium és a szakiskola diákjai. A létszám szerencsére idén sem
alacsony, egészen pontosan:

50 végzős tanuló vizsgázik, illetve 29 tanuló
érettségizik pluszban, közülük 6-an külsősök,
akik emelt szintű érettségi vizsgára jelentkeztek, és ezt a Magyar László Gimnáziumban
tették meg, a többiek pedig előrehozott érettségi vizsgát tesznek.

Érettségi tapasztalatok

A magyar érettségi idén szerencsésen alakult, hiszen a nem is olyan rég házi feladatként megkapott Mikszáth novellát is választhatták az érettségiző diákok, s mivel mindkét
osztályt ugyanaz a magyartanár tanítja, így
biztosan mindenki találkozott is az alkotással.
Viszont országos tapasztalat, hogy a matematika érettségi nem volt a legegyszerűbb, ez
visszaköszön a diákok beszámolóiban is, ami
elgondolkodtató, tekintve, hogy pont ez az első olyan évfolyam, ahol a diákok szinte egy
egész tanévet digitális oktatásban részesülve
töltöttek el.
Az idei évben először nem csak a gimnáziumban, de a Tolna Megyei SZC Magyar László Szakképző Iskolájában is van érettségi: 9
tanuló tesz 4 tantárgyból érettségi vizsgát –
tudtuk meg az iskola igazgatójától, Némethné
Márton Renátától.

Digitális ballagás

„Felnőttnek lenni jó, mert önállósággal jár,
függetlenséget ad és felelősséget, de
egyben nehéz is, mert a minket körülvevő világban túl nagy a szabadság, ami elbizonytalaníthat Titeket.
Kellenek kapaszkodók, mert nem
találjátok meg, vagy könnyen elveszíthetitek a jó irányt. Ha kellünk, továbbra is itt vagyunk kapaszkodónak, de
bízom abban, hogy az itt töltött idő
alatt sikerült felkészítenünk benneteket az előttetek álló kihívásokra,
vigyétek magatokkal a megszerzett
tudást, tapasztalatot, emlékeket és azt
használjátok fel bölcsen életetek során!” (Részlet Némethné Márton Renáta
búcsúbeszédéből)

Ahogyan sajnos ma már a legtöbb minden,
úgy egy ballagás is lehet online, a Dunaföldvár TV Mozaik Plusz című adásában a szakképző iskola diákjainak búcsúztatását láthattuk. A műsorban először Némethné Márton
Renáta igazgatónő beszédét hallgathatjuk
meg, aki idén már másodszorra kényszerül
arra, hogy ilyen módon intézze útravalónak
szánt gondolatait az iskola diákjai felé. Ezt
követően a végzős osztály egyik diákja, Ruskovics Laura búcsúbeszédét hallhatjuk, amit
osztálytársainak, évfolyamtársainak valamint
oktatóiknak intézett az elmúlt időszak emlékeinek felelevenítésével, örömeinek és nehézségeinek összefoglalásával. Ezt követően
Sólya János, Vizi Nikolett, Pap Bálint, Szűcs
Réka, Varga Kyra, Sztojka Vanessza tanulók
búcsúztak el egy–egy rövidebb üzenettel társaiktól. Az online ballagási műsort a búcsúztató osztályok, valamint a végzősök videói
zárták le.

Lesz-e bármilyen fizikai formában megtartott ünnepély?

A tavalyi évben az érettségi bizonyítvány
osztásakor meghívták a szülőket is, ezt igyekeztek ünnepélyessé tenni, feldíszítették a
végzősök termét, akik végigvonulhattak az iskolán, majd a belső kisudvarban megkapták
az érettségi bizonyítványukat.
Jelen volt a polgármester, az alpolgármester
asszony, átadásra kerültek a jutalomkönyvek,
valamint az „Aranykönyvbe” is beírhatták a
nevüket a kiemelkedő tanulók. Ehhez hasonló
eseményt tervezgetnek idén is tartani, hogy
méltóképpen zárhassák le az idei végzősök
középiskolai tanulmányait, amennyiben azt a
járványhelyzet engedi és erre a felsőbb szervektől engedélyt kapnak.
Sok más közösségi rendezvénnyel egyetemben a szalagavatóról is le kellett mondaniuk a
tizenkettedikes diákoknak, így számukra jelképes gesztus volt, hogy az egy évfolyammal
alattuk járóktól megkaphatták a szalagjaikat
az érettségi első napján egy kis emléklap és
egy szál virág kíséretében. «

Dunaföldvári

Búcsúzunk Vali néni!

Jónás Valéria, Dr. Velis Béláné, Valika, Vali óvó néni,
Vali néni…
82 éves korában elment örökre.
Örökre? Örökre csak az távozik, akire nem emlékezünk. Valikát nehéz
lenne elfeledettnek tekinteni. Nincs
olyan család városunkban, ahol nem
álltak meg egy pillanatra a hír hallatán. Látjuk jellegzetes menését,
(mindig jól öltözött, rendezett szőke
frizura, diszkrét smink) ahogy sietne, de lépten–nyomon meg kellett
állnia, beszélgetni, szívből, mindig
mosolygósan tanácsot adni, érdeklődve hallgatni.
R. KÓKÁNY JUDIT
Óvónő volt, vérbeli pedagógus,
negyven éven keresztül sok kisgyermeket óvott, védett, tanított.
S ott volt a nagy szerelem, a bábozás. Tudta, hogy a mese tanulságai, a zene csodálatos világa, a
színpadi szereplés milyen sokat
segítenek a jellemfejlődésben, a
személyiség kialakulásában. Ezt
nem csak munkájában hasznosította, évtizedeken keresztül, gene-

rációkon át vezetett egy bábszakkört. Nagy szervezőmunkával saját maga készített bábokkal járták
a fesztiválokat és lelkesen tapsolhattunk nekik a rendezvényeiken.
Az elismerések sem maradtak el:
Brunszvik Teréz Díj 1996, Dunaföldvárért Emlékérem 1998, Dunaföldvár Kultúrájáért kitüntetés
2010. De azt hiszem, számára a
legnagyobb siker és elismerés a
gyerekek szeretete és a családok
boldogsága volt. Azt gondolhatnánk, hogy éppen elég ennyi egy
aktív élethez, de Valikánál ez nem
így volt. Olyan példát mutatott a
tevékeny, hasznos pedagóguslétre, hogy szeretett lánya, Noémi is
ezt a pályát választotta. Csodás,
ötlettel teli évek voltak, mikor
egyszerre két „Velis” dolgozott
egy intézményben.
Nyugdíjas éveit is aktív közéleti emberként élte: Vöröskereszt,
Máltai Szeretetszolgálat, Dunaföldvár Újság. A lapban felvállal-

Óvatos és fokozatos nyitás
városunkban
A járványszabályok változásával
összhangban nyit Dunaföldvár is.
Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere a május első felében érvényben levő szabályokról számolt
be televíziónknak.
BAKSAY ERIKA
– Érezhető a városban a fellélegzés. Ez miben nyilvánul meg?
– Az első lazítási intézkedések
idejére esett május 1-je, amire
nem szerveztünk rendezvényt, de
igény lett volna rá, és, ha nyomokban is, de látszott már a
mocorgás. Volt, aki kért közterület foglalási engedélyt a Duna-partra, egy cukorkás, egy kis
vidámpark, többen kerestek, de
feltehetően későn kapcsoltak,
hogy már szabad megjelenni a
közterületen. Az emberek élnének már a szabadsággal, csak
még vissza kell szokniuk. Min-

2. oldal

denki számára megnyíltak a teraszok, a vendéglátóhelyek belső
terei pedig a védettségi okmánynyal rendelkezőknek. Utóbbiak
számára lényegében ismét szabaddá vált az élet, természetesen
néhány alapvető szabály betartásával. Így továbbra is kötelező a
közterületeken a maszk viselése,
kivéve 6 év alatti gyerekeknek,
illetve felnőtteknek sporttevékenység közben. Megnyíltak a
színházak, művelődési intézmények, sportlétesítmények, de, ha
ilyesmiben gondolkodunk, előtte
érdemes tájékozódni arról, hol,
milyen szabályokat kell követnünk, azon a helyen mik az aktuális előírások, ha van védettségi
igazolványunk, vagy, ha nincs.
Az üzletekben, boltokban továbbra is kötelező maszkot viselni, illetve betartani a négyzetméterre
eső kvótákat. Kitolódtak a ►

Jónás Valéria, Dr. Velis Béláné

Molnár György graﬁkája

ta a földvári paraszti élet hagyományainak bemutatását. Érdekes,
színes írásait hétről–hétre szívesen olvastuk. Elindított egy máig
jól működő, fontos közösségi
színteret, a Nyugdíjas Klubot.
Lelkes volt és kreatív, nagyon jól
tudta, hogy mi kell a közösségteremtéshez.
„– Na, anyám már megint mit
talált ki?” – kérdezte lánya, Noémi viccesen. Igen, mindig kitalált
valamit, de ő volt az a ritka ötletember, aki végig is vitte, amit elkezdett, mindannyiunk örömére.

Nagyon büszke volt tágabb és
szűkebb családjára. Csodákat látott
a gyönyörű unokáiban, – a Bence, a
Sára és a kicsi Petike… Szívesen
vigyázta lépteiket, majd ők segítették, óvták Vali mamát, mikor eljött
az idő. És most megállt az idő!
Drága Valika, jó, hogy voltál
nekünk! Velünk vagy minden volt
tanítványod, beszélgetőpartnered
cselekedetében.
(Én személy szerint tartozom
neked egy megígért szerenáddal… na, talán, ha majd egyszer
újra találkozunk.) «

Az oltakozók utaztatásában nagy
szerepet vállal a polgárőrség
Ahogy azt Bán Zoltán, a dunaföldvári polgárőrség dolgozója televíziónkban elmondta, nem gondolta
volna, hogy valaha is majd egy járvány idején embereket kell szállítania.
BAKSAY ERIKA
– A polgárőrség tavaly március óta aktív szerepet vállal a járványhelyzettel kapcsolatos bármilyen teendőben, ez évtől az
állampolgárok oltópontra szállításában. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy jelzés érkezik arról, kiket, milyen utcából kéne
elszállítani Paksra vagy Szekszárdra, kimegyek a helyszínre,
elszállítom az embereket, megvárom és hazaszállítom őket.
Van, hogy egy héten kétszer, de
megesett, hogy négyszer is
igénybe vették a segítségünket.

Megesett, hogy délelőtt Paksra,
délután Szekszárdra kellett idős
embereket szállítanom. Paksra
sűrűbben, ritkán Szekszárdra
megyünk.
Indulás előtt lefertőtlenítem
az autót, és természetesen
mindannyian maszkban vagyunk a járműben. A biztonság
miatt maximum 3 utast viszek
egyszerre, de, ha kell, a polgárőrség egy embert is elvisz.
Nincs nagy várakozás, általában fél órát kell várni az utasokra, és indulhatunk is vissza.
Személy szerint is nagyon szívesen végzem ezt a munkát,
örülök, hogy segíthetek. Kedves jelenet volt, amikor egy
idős néni egy 500-ast akart a
kezembe nyomni hazaérkezéskor. Sikerült meggyőznöm,
hogy mi nem ezért csináljuk. «
2021. május

Dunaföldvári
nyitva tartási idők, a kijárás éjfélig megengedett. A munkavégzésre menés–jövés továbbra is szabad. Nyitódik az életünk, könynyebbé válik a helyzetünk.
Bölcsőde, óvoda, iskola, gimnázium a régi, normális kerékvágásba lépett vissza, az érettségi
rendben megkezdődött, igaz, csak
írásbeli formában. Az idősek otthonában a védettségi igazolványnyal rendelkezők akár haza is
utazhatnak, aki nem hagyja el az
épületet, azt látogathatják, aki viszont nem rendelkezik védettségi
igazolvánnyal, az továbbra is
csak a látogató pontokban találkozhat a szeretteivel.

Jó lenne, ha mindenki betartaná
a szabályokat, kerülné a konfliktusokat, tudomásul venné, hogy a
vendéglátósok, kereskedők, üzlettulajdonosok kénytelenek betartani a törvényi rendelkezéseket, akkor is, ha esetleg nem értenek
egyet ezekkel. Ők felelnek az üzletükért, a szabályok betartásáért,
ebből élnek, ezzel nincs mit tenni.
Mi itt a hivatalban is fokozatosan nyitjuk meg a házat, növeljük
az ügyfélforgalom lehetőségét, a
szerdai mellett hétfői napon is jöhetnek az ügyfelek, június elejére
pedig teljesen visszaállunk a régi
nyitva tartásunkra. A kormányhivatalokba a védettségi igazol-

Rendőrségi körkép
Kulcsár Szabolcs, Dunaföldvár rendőrparancsnoka a dunaföldvári közrend helyzetéről számolt be televíziónkban.
BAKSAY ERIKA
– Ha minden igaz, a covid-járvány miatt kevesebb a bűnelkövetés városunkban. Viszont elkezdődött a nyitás. Mindjárt egy
vásárral.
– Igen, mindjárt egy olyan eseménnyel kezdtünk, amit felemásan kell kezelnünk. A különleges
jogrend továbbra is fennáll, emellett megtörtént egy részleges nyitás. Olyan 60%-os látogatottsága
volt a vásárnak, amire igyekeztünk alaposan felkészülni. Nagyon résen kellett lenni, hogy be
tudjuk tartatni a szabályokat, hiszen egyfelől még fennáll az eddigi szabályok nagyobb része,
másfelől az emberek már érzik és
élvezik a szabadságot.
Attól, hogy rendkívüli jogrend
van érvényben, a mi korábbi feladataink megvannak. Továbbra is
történnek lopások, betörések, közlekedési vétségek, vagyon elleni
bűncselekmények. Emellett pedig
alkalmazkodnunk kell az éppen
aktuális jogszabályokhoz. A kijárási korlátozás változásai, egyes
rendezvények megtarthatósága,
zárhatósága, az intézmények kinyitása folyamatos napi feladatokat ad, örökös változásban.
2021. május

– Melyik volt a járványhelyzet
legnehezebben betartható szabálya? Hol volt a legtöbb fegyelmezetlenség?
– A maszkviselés még csak–
csak beleívódott az emberekbe,
ahol a legtöbb probléma jelentkezett, az a kijárási korlátozás volt,
amit nem mindenki akart betartani, főleg, amikor jobb lett az idő.
Sokan sportolás álcája mögé bújva próbálták ezt a szabályt kijátszani, a legtöbb szankció ebben a
körben keletkezett.
– Volt viszont egy bűncselekmény, amit a rendőrség gyorsan
felgöngyölített.
– A bűncselekmények száma
egyébként nem csökkent, a vagyon elleni bűncselekmények felderítése teszi ki a munkánk zömét. Sikkasztás, lopás, csalás, lakásbetörések is voltak, és egy
rablás, ami már erőszakos bűncselekmény. Ennek a büntetési
tétele is súlyos, és a reagálási idő
is gyorsabb. Ittas állapotban egy
helyi lakostól erőszakkal elvették
a pénzét. Nagy erőkkel jártunk a
bűneset után, nem is annyira az
eltulajdonított érték, mint inkább
az erőszak ténye miatt. Másnapra
meglett az elkövető.
A külterületeken is dolgozunk,
covid ide vagy oda. A mezőőrökkel, polgárőrökkel a szokásos jó
kapcsolatban együtt dolgozva vagyunk jelen a külterületeken,

vánnyal rendelkezők már korlátozás nélkül jöhetnek, de javaslom,
hogy előre egyeztessenek időpontot. Az időpont-foglalás bevált, el
lehet kerülni vele a sorban állást,
a tolongást.
– Hogy állunk az oltásokkal?
Vadászni kell már az emberekre?
Vagy az emberek vadásznak az
oltóanyagra?
– Nem kell vadásznia senkinek,
a központilag megszervezett oltópontok képesek megszervezni az
oltást, bár a város továbbra is segíti a háziorvosok munkáját, a
koordinálást. Most megfordult a
dolog: eddig úgy volt, hogy az oltakozni szándékozó először readott esetben közös szolgálatban.
Több ízben jártunk sikerrel illegális szemétlerakást elkövető személy felderítésében. A vadkamerák is kezdik beváltani a hozzájuk
fűzött reményeket.
Az átutazó nem kívánatos személyek is jelen vannak folyamatosan, bűncselekményeket és szabálysértéseket elkövetve. A közlekedés is mindig hoz feladatokat,
és a migráció is jelen van, nem is
annyira a mi illetőségi területünkön, de a megyében mindig okoz
feladatot, napi, heti rutinná vált a
migrációs elfogás, egyfelől személyek, másfelől embercsempészek vonatkozásában.
– Összehangolt ellenőrzés várható-e?
– Vannak a járványveszély miatti plusz munkákon kívül alapfeladataink, amelyeket el kell látnunk, hogy a dunaföldváriak békéje fennmaradjon, élhető, lakható legyen ez a település, a közlekedéstől a vagyonbiztonságig.
Persze, mindig vannak ilyen átfogó ellenőrzések és lesznek is.
– A járványügyi intézkedések,
a home office csökkentették az
autós forgalmat?
– Legelőször talán igen, amikor
a kijárási korlátozás még szigorúbb volt. Mostanában, hogy a
szabályok lazítása elkezdődött,
kitavaszodott, jó idő van, már
egyáltalán nem tapasztalható.
Hétvégeken, a hosszú hétvégén
irdatlan mennyiségű autó volt az
utakon. «

gisztrált, behívták, elment a kijelölt oltópontra. Most úgy van,
hogy a jelentkezési felületre föl
vannak téve oltóhelyek, időpontok és az állampolgár választhat,
hogy hová, mikor megy el oltásra.
Az önkormányzat továbbra is segítséget nyújt mindabban, amiben
eddig, ha szükséges, oltóanyag
szállításában, a művelődési házból egy kolléga továbbra végzi a
szervező munkát, és továbbra is
segítünk azok oltópontra utaztatásában, akik egyébként nem tudnának eljutni oda.
Ha meglesz a következő fordulópont, az 5 millió beoltott, akkor
további enyhítések várhatóak. «

Április 21 a
bölcsődék napja
BAKSAY ERIKA

Néhány szót a bölcsődék történetéről

A bölcsődék létrejötte szorosan összefüggött a nagyipari
termelés kialakulásával, különösen azokon a területeken,
ahol nagy számban foglalkoztattak női munkaerőt, elsősorban a mosodákban, a textiliparban. A világon az első
bölcsődét Párizsban nyitották
meg 1844-ben, s pár év múlva
már közel 400 hasonló intézmény működött világszerte, elsősorban egyházi létesítményként. Magyarországon is megindult a szervezőmunka, és
1852 januárjában bölcsőde-egylet alakult Pesten Majer
István püspök és nagyprépost,
valamint Forrayné Brunszvik
Júlia – Brunszvik Teréz, az első
magyar óvoda alapítója unokahúgának – támogatásával. Az
első „bölcsőház” fővédnökének
olyan magas rangú támogatót
is sikerült megnyerniük, mint
Albrecht főherceg felesége,
Hildegarde. A hosszú előkészítő
munka és jótékony célú gyűjtés
eredményeként 1852. április
21-én, Pesten, az akkori Kalap
u. 1. szám alatti bérház (ma V.
ker. Irányi u. 2–4.) földszintjén
megnyílt az ország első ►
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Dunaföldvári
► bölcsődéje, ahol 5 szobában tés követett. A jó hangulatú rendezvényt egy meglepetés zárta:
38 gyermekről gondoskodtak.
Eleinte 4 éves korig fogadták a helyi szintű elismerés ötlete patgyerekeket teljes ellátással, sőt ru- tant ki a fejemből. Eddig nem
házatot is biztosítottak. A felvétel- volt, most lett: megválasztottunk
nél mérlegelték a családi körülmé- az Év bölcsődei dolgozóját, aki
nyeket, s a bölcsődébe kerülő gye- egy jelképes üveg szívet kapott az
rekek többnyire sokkal jobb anyagi elismerő oklevél mellé. A titkos
feltételek közé kerültek, mint ami- szavazás során 4 kisgyermeknelyet a család tudott volna otthon velő és 1 bölcsődei dajka kapott
jelölést, közülük Berecz Boglárka
biztosítani.
Később a bölcsődék működteté- kisgyermeknevelőt választotta
séhez az egyház nem tudott elegen- meg a kollektíva, és terveim szedő fenntartási költséget biztosíta- rint hagyományt teremtünk a díj- ran valamikor ebéd után történt,
ni, így megpróbálták a pénzt ma- jal. Ennek célja egyfelől a jó legtöbbször csöndesen lopakodgánszemélyek adakozásából ösz- munka elismerése, méghozzá a tam be az alvó bölcsisek közé, a
szegyűjteni. Társasági körökben kollégák véleménye alapján, más- finom, meleg szuszogásba. Minegyre népszerűbb és divatosabb felől úgy gondolom, ösztönzés is dig is elbűvöltek az apró székek,
lett a kisgyermekek támogatása. A a kreatív, kiemelkedő munkára.
asztalkák, icipici mosdókagylók,
jótékonykodók között volt többek
a barátságos kis játéksarkok, a
között gróf Andrássy Gyuláné, bá- Berecz Boglárka Az év bölcsődei
csinos formaruhás apró népség
ró Eötvös Józsefné, a józsefvárosi dolgozója
(akkoriban a bölcsiseket érkezésbölcsőde pedig Erzsébet királyné
Véletlenül elég sokat tudok a kor egyforma ruhácskákba öl(Sissi) védnöksége alatt működött. bölcsődei nevelők munkájáról, töztették). Én aztán tudom, hogy
1916-ban Heim Pál a bölcsődék lévén, hogy anyukámnak is ez ez a munka nem csak kisgyerjobb működési feltételeinek megte- volt a hivatása, és főleg a gimná- mek felügyelet, messze nem.
remtésére alakult Stefánia Szövet- ziumi éveim alatt nagyon sokszor
– Így van. – mondja Bogi, Az
ség keretén belül elindította a Köz- benéztem hozzá hazafelé menet év bölcsődei dolgozója. – Ez egy
ponti Védőnőképző Iskolát, hogy a az iskolából. S minthogy ez gyak- szakma, aminek lényege a gyergyermekeket gondozók namek számára biztosítani a
gyobb szakértelemmel tudják
kiegyensúlyozott testi, szelvégezni munkájukat.
lemi és szociális fejlődés leA bölcsődékre, a bölcsődei
hetőségét. Semmiképpen
dolgozók munkájára ma is
nem a szülő helyett, hanem
egy csemete-egy palánta
nagy szükség van. (Forrás:
a szülői nevelést támogatva.
http://archiv.szef.hu/hirek/
Éppen ezért tartom nagyon
Stílszerűen csemetékkel ünnepelték meg
bolcsodek_napja_apr21)
fontosnak a szülő és gondoa csemeték a Föld napját a bölcsődében.
Magyarországon 2010 óta
zó között a nyílt kommuniIdén szülők nélkül, szűk körben emlékeztek
minden évben április 21-én
kációt, hiszen a gyerek érdemeg Földünkről a kicsik. Az udvar egyik
rendezik meg a Bölcsődék
ke az első mindkettőnk szászegletében készítettek egy virágágyást, vinapját. Ezen a napon az inmára.
rágokat, eperpalántát ültettek bele. A szülők
tézmények zárva vannak, de
– Még csak nemrég járt
ajánlottak fel az ültetendő növényeket: mina falak között szakmai munle a gyakornoki időd. Vagyden csemete egy–egy palántával járult hozka folyik. Így volt ez a duis viszonylag új vagy ebben
zá a bölcsődei környezet megszépítéséhez.
naföldvári
Varázskert
a szakmában. Milyen úton
Az apróságok örömmel talicskáztak, ültetBölcsődében is. Az idei nap
jutottál ide?
tek, lapátolták a földet a virágokra, amelyek
programjáról Bálint Erika
– Egy kissé távolabbról
gondozásában is részt vesznek majd vegybölcsődevezető számolt be
indultam, ugyanis eredetileg
szermentes kis ökogazdaságukban. «
lapunknak.
hegedűkészítő
vagyok.
– Tavaly kiégés elleni tréUgyan már korán úgy gonninget szerveztem kollégadoltam, gyerekekkel szeretnőim számára, idén azonban
nék foglalkozni, de 8. osza covid miatt külsős előadót
tály után nem vettek fel az
nem hívhattam, így a haóvónői középiskolába, így
vonta megrendezésre kerülő
gimnáziumba
mentem,
házi továbbképzés aktuális
ahonnan tulajdonképpen a
havi témájáról, a zene és a
zenei tanulmányaim –cselmondókák fejlesztő hatásálón játszottam – vezettek el
ról tartott előadást Görög
a hangszerkészítéshez. Ez a
Istvánné, melyet megbeszészakma számomra ötvözte a
lés, majd kötetlen beszélgezenét és a manuális tevé-

A Föld napja a
Varázskert Bölcsődében
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kenységet, ami mindig közel állt
hozzám. Budapesten dolgoztam
egy maszek hegedűkészítő műhelyben, szerettem is nagyon ezt
a munkát, és a világot, ami ehhez
kötődik. De aztán megismerkedtem a későbbi férjemmel és hazahúzott a szívem. Egy darabig még
dolgoztam itthonról, de ez így
már nem ment. A nagyobbik lányom születése után feladtam a
hegedűkészítést, és egy szabászatban dolgoztam 8 évig, amíg
azt le nem építették.
Időközben elvégeztem a kisgyermek gondozó és nevelő képzést, illetve a szociális asszisztensi végzettséget is megszereztem. Utóbbival helyezkedtem el
Előszálláson, a nevelőotthonban,
ahol megint csak 8 évet dolgoztam.
– Előszálláson úgynevezett lakásotthonban gondozza az állam
a gyerekeket. Milyen volt ez a
munka?
– Valójában nagyon is bejött
nekem, ez már hasonlított ahhoz,
amit mindig is szerettem volna
csinálni. Egy lakásotthon úgy néz
ki, hogy egy házban él maximum
12, különböző korú állami gondozott gyerek, 12 évtől 18-ig. Velük
él a nevelőjük – illetve egy nevelő
pár váltásban –, és megpróbálja
egy normális család életét megszervezni, élni. Sejtjük, milyen
buktatói vannak ennek. Jól boldogultam ezzel a feladattal, de hoszszú távon túl sok volt benne a sikertelenség. Sokat csalódtam, úgy
éreztem, a befektetett munka
nincs arányban az eredményekkel. Egy idő után nyitott szemmel
jártam, szívem szerint szerettem
volna hazajönni és kisgyerekekkel dolgozni. Volt közben a Tanoda, ami szintén egy nevelési ►
2021. május

Dunaföldvári
► feladat volt, azt is szerettem,

jó volt a csapat, érdekes volt megteremteni valamit, ami eddig nem
volt.
Aztán jött a lehetőség a bölcsődében, a bővítés lehetővé tette,
hogy ismét 3 csoport működjön és
helyet kapjak itt gyakornokként.
– A helyedre kerültél ezzel?
– Úgy érzem, igen. Szeretek itt
dolgozni, jól érzem magam a gyerekek és a kollégák között. Igyekszem egy szeretetteljes, de következetes kapcsolatban lenni a gyerekekkel, elfogadva az egyéniségüket, egyedi igényeiket, de rendre és a közösségbe való beilleszkedésre, alkalmazkodásra nevelni
őket. Nagyon fontosnak tartom
ezt, és úgy tapasztalom, a kicsiknek nagyon is igénye van a rendre, következetességre, a fix pontokra az életében.
– Vajon itt megtalálod azokat a
sikereket, amelyeket a nevelőotthonos munkádból hiányoltál?
– Amikor év elején új csoport
alakul, a beszoktatás idején több
energiát igényel a munka, mint
más időszakokban. Fárasztó, na,
de kis idő múlva látszik, ahogy a
különálló kis emberekből összerázódik egy csoport, a gyerekek
szeretnek ide jönni, a szülők nyugodtan hagyják ránk őket, mindenki tudja már a dolgát, ismeri a
szokásokat, a rendet, és láthatóan
jól érezzük magunkat együtt.
Igen, ebben a munkában van siker, jönnek pozitív visszajelzések,
és olyan tevékenységeket végzünk, amiket szeretünk.
És voltaképpen mindent használok a bölcsődében, amihez valaha is közöm volt: a zenét, aminek a fejlesztő, lélekemelő hatását
nem kell bizonygatni. Hasznát veszem a manuális készségeimnek,
sokat bütykölök, fejlesztő játékokat, szép dekorációkat készítek a
kollégámmal a csoportomba az
adott évszaknak megfelelően, de
a kicsikkel közösen is, amit nagyon élveznek. Ebben a munkában – ha úgy tetszik – kiélhetem a
kreatív hajlamaimat is, de a legfontosabb, hogy a munkámat jó
szívvel, elhivatottan és mindig
nagyon tudatosan igyekszem végezni. Jól esik, hogy ezt a kollégáim is látják. «
2021. május

Húsvéti
segélyakciók
SZABADOS SÁMUEL
A húsvéti ünnepek alkalmával a
városi önkormányzat és a Máltai
Szeretetszolgálat is élelmiszerosztási akciót szervezett rászorult
családoknak, személyeknek. Horváth Zsolt polgármester szerint az
önkormányzat keretei közt merült
fel az a lehetőség, hogy a szociális keretből finanszírozzanak egy
alkalomszerű, az ünnepekhez kötődő ebédosztási akciót. Mivel a
tavaszi szünet miatt a diákétkeztetést mindenképpen biztosítani
kellett, ezért kibővítették a keretet, szülőkre, rászoruló felnőttekre is kiterjesztették. Április 1-től
6-ig 900 adag ételt szállítottak
házhoz. A listát a támogató szolgálat és a szociális iroda állította
össze. Egy főre eső 70 ezer forint
jövedelemhatárt jelöltek ki, elsősorban az anyagi lehetőségek
függvényében. Ebbe a keretbe
nagyrészt alacsony jövedelmű
nagycsaládok, kisnyugdíjasok, s
egyéb rászorultak fértek bele.
Minden érintettel felvették a kapcsolatot, mindenkit tájékoztattak
az akcióról, a kiszállítás időpontjáról.
Az Aranyfácán étteremben készült az ebéd, mely két fogásból
állt. Az étrend változatos volt. Főzelékek, húsok, tészták váltakoztak a leves mellett. A rakodás és a
kiszállítás logisztikáját a Vöröskereszt szervezte. Meg kellett
tervezni a pontos szállítási útvonalakat. A három autóhoz személyzetet kellett biztosítani, ra-

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 alap-

kodókat, sofőröket. A létszámmal
szerencsére nem volt gond, több
önkéntes is jelentkezett. A munka
már reggel elkezdődött az étteremben. A hatnapos akció a jó
szervezésnek köszönhetően problémamentesen zajlott, még a délelőtti órákban mindenkihez eljutott
az étel. Az érintettek hálásak voltak, sok helyen már az ajtóban
várták az ebédet, főleg a gyerekek. Többen örültek a többszöri
hasznosítású műanyag edényeknek is.
A Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete tartós élelmiszer
csomagot osztott húsvét előtt a
Templom utcai Tanoda épületében. Jákli Viktor elnök arról panaszkodott, hogy a lista összeállításánál nagyon kevés információ
állt rendelkezésükre az érintett
személyekről. Adatvédelmi okokból az önkormányzat sok információt nem adhat ki. Az iskolák
is online oktatnak. Végül is a
szervezet aktivistái által szerzett
információk alapján állt össze a
150 fős lista. A csomagosztás a

járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett zajlott. Maszkban, egyenként lehetett átvenni a
csomagokat, melyek tartós élelmiszereket, konzervet, étolajat,
tésztát tartalmaztak. Minden csomagba jutott egy szál kolbász és
egy kis tábla szalonna. Az akció
húsvét után két héttel folytatódott, nagyjából ugyanez a keret
kapott újabb csomagot. Jákli Viktor arról is beszélt, hogy a járványhelyzet sok mindenben korlátozza a napi munkájukat. Gyűjtési akciókat csak korlátozott keretek közt szervezhetnek. Tavaszszal a pécsi körzet által kezdeményezett babakelengye gyűjtési akcióhoz csatlakozik a földvári
szervezet. A Templom utcai székházba várják az adományokat, babaruhákat, játékokat, ágyneműket, babaápolási cikkeket. Új támogatóra is talált a helyi szervezet. Bécsből egy földvári származású hölgy küld rendszeresen
gyógyászati segédeszközöket,
mivel az osztrák fővárosban a beteg- és idősellátásban dolgozik. «

ján a 2021. április 29-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.

2. Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2020. évi munkájáról,
melyeket a polgármester elfogadott.
3. A Dunaföldvár Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2020. évi
beszámolója, melyet a polgármester szintén elfogadott.
4. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatai ►

BAKSAY ERIKA
1. Beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, melyet a polgármester elfogadott.
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Dunaföldvári
► ellátásáról. Az értékelést a

polgármester elfogadta, azzal,
hogy 2021 szeptemberében helyi
szociálpolitikai kerekasztal beszélgetést hív össze.
5. Döntés a „Dunaföldvár Város
Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója – 2021” tárgyban. A
polgármester a képviselők véleményének figyelembevételével, tekintettel arra, hogy a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működésképtelensége miatt velük
nem tudta lefolytatni, úgy döntött,
hogy a koncepciót elfogadja. A
Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciót hatályon kívül helyezi,
a helyi szociálpolitikai kerekasztal
üléséről készült feljegyzést megtárgyalta és azt tudomásul veszi.
6. A Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Kft. 2021. évi üzleti terve, melyet a polgármester
elfogadott.
7. A Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár Munkatervének és Szolgáltatási Tervének
felülvizsgálata, melyet a polgármester szintén jóváhagyott.
8. A települési támogatásról, a
köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló
3/2020.(I.31.) önkormányzati
rendelet módosítása/ indokolás
törvényességi felhívás alapján. A
felülvizsgálat megtörtént.
9. Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása

2021/1 – várható környezeti hatás
jelentőségének eldöntése. A polgármester a képviselők véleményének figyelembevételével úgy
döntött, hogy a településrendezési
terv módosításaira vonatkozóan
környezeti vizsgálat lefolytatását
nem írja elő, a polgármester a
szükséges nyilatkozatot, jognyilatkozatot, valamint intézkedést
tegye meg.
10. Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása
2020/2 – várható környezeti hatás
jelentőségének eldöntése. A polgármester úgy döntött, hogy a településrendezési terv 2020/2 módosításaira (védelmi övezetek)
vonatkozóan környezeti vizsgálat
lefolytatását nem írja elő. A polgármester a szükséges nyilatkozatot, jognyilatkozatot, valamint intézkedést tegye meg.
11. Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására. A képviselő-testület összesen
953 107 Ft tiszteletdíjat és annak
járulékát civil szervezetek támogatására ajánlott fel, melyet a polgármester jóváhagyott.
12. A Dunaföldvár, Hunyadi
park és tér útfelújítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban, a
képviselők véleményének figyelembevételével a polgármester
úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Dunaföldvár,
Hunyadi park és Hunyadi tér területén felújítandó szilárd bur-

kolatú utak felújítása vonatkozásában. A Dunaföldvár, Hunyadi park és Hunyadi tér területén
felújítandó szilárd burkolatú
utak felmérési, felújítási terveit
elkészítteti a GMZTERV Kft.vel bruttó 17.647.920 Ft ajánlati
árért. A fenti tevékenység ügyében pályázatot nyújt be és annak
eredményessége esetén végezteti el az 1. pontban szereplő munkákat, mindösszesen bruttó
17.647.920 Ft összegben. A polgármester jogosult a szerződések megkötésére, szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.
13. A HOLLER UNFC közművesítési költség térítése iránti kérelme, melyet a polgármester elutasított.
14. A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kérelme viszszafizetési határidő módosítására,
melyet a polgármester támogatott. A támogatás visszafizetési
határideje: 2021.10.30.
15–18. A következő négy napirendben a polgármester ingatlanvásárlási, illetve ingatlan-felajánlási kérelmeket bírált el.
19. EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés
módosítása – fogorvos helyettesítésében történő személyi változás
miatt. A polgármester támogatja,
hogy az 170096074 számú szakmai szervezeti egység azonosító-

val rendelkező fogászati körzet
helyettesítési feladatait 2021. május 01. napjától Dr. Csizmadia
Adrienn és Dr. Kracz Csongor
fogorvosok lássák el, mint az ELDENT Kft. munkavállalói. Hozzájárul az egészségügyi feladat-ellátási szerződés fentiek
alapján történő módosításához.
20. Javaslattétel a Tolna Megyei Önkormányzat által adható
kitüntetésekre. A polgármester a
képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
a 2021. évben Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
adományozható díjakra az alábbi
javaslatot teszi:
• Babits Mihály díjra javasolja a
Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesületet
• Bezerédj István díjra javasolja
néhai Lukácsi Pálnét (posztumusz),
• Beszédes József-díjra javasolja
id. Lajkó Ferencet,
• Sipos Márton-díjra javasolja a
Holler UNFC-t,
• Tolna Megye Közszolgálatáért
Díjra javasolja Lajkó Andor
köztisztviselőt,
• Tolna Megye Közbiztonságáért
díjra javasolja a Tolna Megyei
Polgárőr Szövetséget. «
(A napirendek, az előterjesztések és a döntések jegyzőkönyve a
város honlapjának https://dunafoldvar.hu/oldal/kepviselotestulet/
alpontjában megtekinthetőek)

alatti csoportos gyógytornát. Mindezt lehet fizetősen is kérni, de általában a betegek először elmennek a
háziorvoshoz, az elküldi őket a
szakorvoshoz, aki kiválasztja a számukra megfelelő kezelési formát és

felírja számukra, tb-vel támogatott
formában. Akár mind az ötféle kezelési formát biztosítani tudjuk.
– Jegyárak?
– A tavalyi évhez képest nem
változtak az áraink, és igen sok

Ismét látogatható a dunaföldvári
strand és gyógyfürdő
Viczai János, a Dunaföldvári Strandés Gyógyfürdő igazgatója örömmel
számolt be arról, hogy május 4-étől
ismét birtokba vehetik a látogatók
az épületet, a medencéket és a kezeléseket.
– A beszélgetésünk másnapján kell
nyitnunk, amennyiben az engedély
kérelmünket rendben találják.
BAKSAY ERIKA
Először nyilván azok a dunaföldvári és vidéki vendégeink
jönnek, akik már nagyon ki vannak éhezve a fürdő szolgáltatásaira. Azonnal fel kell hívnom min-
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denki figyelmét, hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek léphetnek a fürdő
területére, személy igazolvánnyal
kell igazolniuk magukat. Ez alól a
18 éven aluliak kivételt képeznek,
de ők meg a gyógyvízbe nem jönnek. A kezelésre érkezők csak a
nyitás utáni héttől látogathatnak
el hozzánk, mert a doktor úr csak
akkor tudja fogadni a betegeket.
Ötféle kezelést tudunk biztosítani: magát a gyógyvizet, az iszappakolást, a víz alatti vízsugár maszszázst vagyis tangentort, aztán az
orvosi gyógymasszázst és a víz
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lehetőség van a díjak csökkentésére különböző bérletek, kedvezmények formájában. A gyógykezeléseket a tb támogatja, a többi
szolgáltatásunk igénybe vételéhez pedig kínálunk felnőtt egész
napos, félnapos, nyugdíjas egész
napos, fél napos, mozgássérült,
családi, diák, gyermek, sőt egész
éves bérletet, illetve kedvezményes jegyet is. A kezelésekre is
tudunk adni 5 illetve 10 alkalmas
bérleteket.
– Időközben megtörtént a fürdő felújítása, karbantartása.
– Igen, jobb híján sok mindenre
volt időnk ezen a téren. A dolgozók ebben az időszakban nem a
szokásos feladataikat végezték,
hanem a fürdő szépítésén dolgoztak. Ez a belső fürdőn annyiból
látszik, hogy világosabb, tisztább,
hiszen teljes takarításon, festésen
esett át. A pihenő térbe vásárolt a
kft. egy modern masszázsfotelt. A
kinti részre, a medence tér köré
illetve több helyre teljesen új növényzet került, a régiek megkopottak voltak, részben kipusztultak. Jön majd egy napvitorla

rendszer, ami a tanmedence vagy
úszómedence, gyerekmedence,
pancsoló medence fölé kerül, ha
nagy lesz a forróság.
A kempingben a 10 faház közül
9 teljesen fel lett újítva. Ez nem
jelenti azt, hogy mindent kicseréltünk, de nagyon sok mindent, anynyit, amennyit az anyagi lehetőségeink megengedtek. Új bútorok, asztalok, székek kerültek a
házakba, azon kívül festés, mázolás, a szúnyoghálók pótlása is
megtörtént.
Egyelőre arról van szó, hogy a
fedett fürdő indul, május 30-ra,
gyereknapra a kinti részt is szeretnénk megnyitni, ha az időjárás is
úgy akarja. Egyelőre úgy néz ki,
hogy oda is kelleni fog a védettségi igazolvány a fent említett rend
szerint. Úgy gondolom, ez a jelen
állapotban egy elfogadható döntés, de nagyon bízunk abban,
hogy az idő előre haladtával, a
magasabb oltottsági szám felé közeledve ezek a szabályok megszűnnek.
Tudnia kell a vendégeinknek,
hogy rajtunk ezt számon kérik, a

Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet

városgazdálkodás helyettes vezetője
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű (3 hónap próbaidő kikötésével)
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Reiter
köz 7/b.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Az önkormányzat városgazdálkodási feladatainak ellátása során a munkavállalók napi
munkavégzésének szervezése, irányítása. A munkavégzéshez szükséges beszerzések teljesítése a
mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok betartásával. A közterületeken ellátandó feladatokat a
polgármesterrel, alpolgármesterrel, közterület-felügyelővel egyeztetett módon végzi. Kiadja a munkaeszközöket. Helyszínen ellenőrzi a közterületi munkavégzést. Ellenőrzi az önkormányzati gépjár2021. május

művek üzemeltetését, elszámolását. Irányítja a parlagfű-mentesítési feladatok ellátását. A város közterületein a közlekedést akadályozó körülmények megszüntetésében közreműködik. A havi állat- és
kirakodó vásár terület-rendezéséről gondoskodik. Városi nagyrendezvények területi munkáinak előkészületeiben, majd a takarítási
munkák szervezésében részt vesz.
Téli időszakban a síkosság-mentesítési feladatok ellátásában részt
vesz. A városi autóbusz-pályaudvar köztisztasági feladatainak ellátását irányítja.
Munkabér: megállapodás alapján
Pályázati feltételek:
• Kertészeti szakképzettség,
középfokú iskolai végzettség.
• Magyar
állampolgárság,
vagy külön jogszabály sze-

szabályokat nem mi találtuk ki,
kénytelenek vagyunk ezeket betartani.
– Ki végzi majd az okmányok
ellenőrzését?
– Természetesen a recepción
dolgozó munkatársunk, aki a jegyeket is kiadja. Ha beindul a
nyári szezon, akkor valószínűleg
erre külön személyt kell majd alkalmazzunk, esetleg a középiskolások kötelező közösségi szolgálata kereteiben az iskolák segítségét vennénk igénybe.
A kemping eddig is nyitva volt,
már amennyiben üzleti célra fogadtunk vendégeket. A környékből illetve távolabbról érkező munkásokat a zárlat idején is fogadtunk, ezután is szívesen látjuk őket védettségi igazolvány nélkül is. A szezonban, turistaként érkező, pihenni vágyó vendégektől védettségi igazolványt kell majd kérnünk.
A maszkviselés kötelező lesz a
fürdő minden pontján, a kinti részen, a strand területén 16 nm
zöldterületet kell biztosítanunk
minden látogatónk számára, a
vízben pedig 4 nm vízfelület
rint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség. A pályázó ne álljon foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, és büntetlen előéletű legyen.
• Egészségügyi alkalmasság.
• B kategóriás vezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Kertészeti felsőfokú végzettség.
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
• Helyismeret.
• Jó szervezőkészség, határozottság, teherbíró képesség,
jó konfliktuskezelő és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget igazoló
okiratok másolata.
• B kategóriás vezetői engedély másolata.
►

szükséges minden fürdőzőnek,
ami lényegében egy másfél, két
méter sugarú kört jelent. A vízben
nem kell maszk, de, ahogy a vendég kijön a vízből, kezelésre
megy vagy pihen, maszkot kell
hordania, és tartania kell az 1.5–2
méteres védőtávolságot, kivéve
persze a családok esetében. «

Matematika
korrepetálás:
– felső tagozatosoknak,
– középiskolásoknak,
– érettségire
felkészítés.
06–30–848–37–50
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Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány,
hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton, zárt borítékban, a
pályázatnak a Dunaföldvár Város
Önkormányzata címére történő
megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.). vagy
személyesen a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.)
Titkárságán történő átadás (emelet, 4. számú iroda).
Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: „városgazdálkodás vezető helyettes”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról Dunaföldvár Város Polgármestere
dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
75/541–553 telefonszámon.

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
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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Kulturális élet újra
KELEMEN DOROTTYA
Pataki Dezső, a dunaföldvári
Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója a helyi kulturális élet
újraindulásának menetéről, terveiről és egyben részleteiről számolt
be. Korábbi beszámolóinkból már
kiderült, hogy nem tétlenkedtek a
zárás ideje alatt sem, azonban sokan másokhoz hasonlóan már ők
is várták az enyhítéssel járó lehetőségeket.
Egyelőre azonban csak óvatosan, annak ellenére is, hogy nagyon várták már a lehetőséget,
hogy ismét a közösséget szolgálhassák, hogy programokat szervezhessenek, rendezhessenek,
derült ki rögtön a beszámolóból,
s ennek a megvalósítási tervébe
kaphattunk mi is betekintést. Az
intézményen belül 3 intézménytípus található, így ennek
megfelelően változatos helyzetben vannak Dunaföldváron is,
mert bár a szabályok egyértelműek, más–más lehetőségek,
szolgáltatások adottak bizonyos
helyeken.

KÖNYVTÁR

A könyvtár május 3-tól újra fogadhat látogatókat, az érvényes
járványügyi előírásoknak megfelelően. A nagykorú olvasók érvényes védettségi igazolvánnyal
léphetnek be az épületbe, 18 év
alattiak esetében védettségi kártyával rendelkező felnőtt kísérete
szükséges. Újra működik a személyes kölcsönzés, valamint a
szolgáltatások, a nyomtatás, fénymásolás, szkennelés is ismételten
igénybe vehetők. Rendezvényeket azonban továbbra sem rendeznek itt.
Védettségi igazolvánnyal nem
rendelkező olvasók számára pedig továbbra is biztosított az eddigi „ajtós kölcsönzést”, ami lehetővé teszi, hogy az olvasás élményétől ne kelljen elszakadni,
pusztán az épületben nem léphetnek be. A rendszer eddigi működése ilyen tekintetben nem változik és az ő könyveik továbbra is
karanténba kerülnek 72 órára.

Jó hír lehet továbbá az olvasók
számára, hogy visszatér az eredeti
nyitva tartáshoz a könyvtár és
mindenki a következők szerint
kölcsönözhet:
Hétfő és kedden: 8 órától 16
óráig, szerdán és csütörtökön: 10
órától 18 óráig tart nyitva az épület. Pénteken nincs kölcsönzés,
míg szombaton, egy korábban is
népszerű opció lép életbe: 8 órától 12 óráig mehetünk könyvet
hozni vagy éppenséggel vinni.
Fontos, hogy, ne feledkezzen el
senki a kézfertőtlenítésről, valamint az épületen belül továbbra is
szükséges a maszk használata!

VÁR

Örömmel tudatjuk a város lakóival, hogy a dunaföldvári vár május
4-én megnyitotta kiállító tereit a
nagyközönség előtt, ahol a könyvtárral megegyező szabályok betartásával vehetünk részt a programokon.
Az alábbi kiállítások megtekintésére nyílt meg a lehetőség, továbbra is a megszokott nyitvatartási időben és jegyárakon:
Vártorony: Magyar világ-török
világ, börtöncellák, kilátó
Fafaragó Galéria: Mesebeli Afrika-Magyar László nyomában
Ispánház Galéria: Kapcsolódási
pontok, ami egy szomszédoló kiállítás, paksi művészeket kértek meg
arra, hogy mutassák be munkáikat:
mézeskalácsostól kezdve egészen
a fazekasig lesz megtalálható a palettán több művészeti ág is.
Az érvényes járványügyi szabályok értelmében az épületekbe

nagykorúak csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be, ezt
munkatársaink kötelesek ellenőrizni. Az épületekben a maszk
használata ajánlott!
A várudvaron nyitvatartási időben korlátozás nélkül lehet tartózkodni, ott a maszk használata továbbra is kötelező!

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Csoportok, klubok, közösségek
újra látogathatják az intézményt
az érvényes járványügyi szabályok betartásával: létszám és
egyéb korlátozás nélkül, 18 év felett védettségi igazolvánnyal az
intézmény szabadon látogatható.
A 18 év alattiak esetében védettségi kártyával rendelkező felnőtt
kísérete szükséges.
A művelődési központ munkatársai itt is kötelesek elkérni a védettségi igazolványt és személyazonosításra alkalmas fényképes
igazolványt az ide látogatóktól,
ahogyan ugyanazok a szabályok
érvényesek erre az épületre is,
mint a könyvtárra és a vár épületeire.
Csak ültetett, regisztrációs
vagy belépőjegyes, koordinált beléptetésű rendezvény tartható
meg az új rendelkezések szerint,
így például színház, mozi szervezhető, ennek megfelelően Nyári Színházi Estek is lesznek. Mind
a dátumok, mind az előadások
megvannak már, hamarosan megkezdődhet a jegyárusítás. Azonban az olyan események, mint a
családi nap, a gyermeknap, a falunap, illetve minden egyéb zenés-táncos rendezvény jelenleg
nem tartható meg. «
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Földvári Nyári
Esték 2021.
További információ és jegyvásárlás: www.nyariestek.hu
JEGYÁRAK: 3.500 FT

ÉS

3.900 FT

Az előadások védettségi
igazolvánnyal és személyazonosításra alkalmas igazolványnyal látogathatóak

Július 2. péntek, 21.00,
esőnap július 4. vasárnap

Abe Burrows:
KAKTUSZVIRÁG
komédia, Orlai produkció
Szereplők: Kovács Patrícia,
Ötvös András, Józsa Bettina /
Gombó Viola, Hunyadi Máté /
Rohonyi Barnabás, Schruff
Milán, Ficzere Béla, Fekete
Györgyi, Mész Adrienn, Rendezte: Novák Eszter

Július 10. szombat, 21.00,
esőnap július 11. vasárnap

Galt MacDermot,
James Rado, Gerome Ragni:
HAIR
musical
Rendező: Vándorfi László
Pannon Várszínház

Július 17. szombat, 21.00,
esőnap július 18. vasárnap

Claude Magnier:
OSCAR
vígjáték két részben
HADART Színház
Szereplők: Háda János,
Vándor Éva, Szabó Máté, Zakariás Éva, Laurinyecz Réka,
Maday
Gábor, Andrádi
Zsanett, Végh Judit, Juhász
György, Gieler Csaba
Rendező: Háda János

Július 24. szombat, 21.00,
esőnap július 25. vasárnap

M.Delaporte – A.Patellière:
HOGYAN NEVEZZELEK?
vígjáték két részben
Veres1 színház
Szereplők: Simon Kornél,
Verebes Linda, Kálid Artúr,
Pál Tamás, Molnár Györgyi
Rendező: Schlanger András
2021. május

A Beszédes József Általános Iskola alsós tanulói idén is műsorral
köszöntötték édesanyjukat, rendhagyó módon, a vírushelyzethez
igazodva online műsort állítottak
össze a gyerekek és pedagógusaik. Szintén hasonló módon készültek az óvodások is erre a napra, sok szeretet és készülés volt az
Eszterlánc Óvoda valamint az
óvodapedagógusok munkájában.
„Úgy szeretem az anyukámat,
mint a tavaszi szellőt és olyan az
illata, mint az illatba boruló rózsa.
Gyertek, legyünk virágok!” – Így
kezdődik az 1.a osztályos kisiskolások anyák-napi műsora. Hiába
az élő közönség hiánya, a gyerekek lelkiismeretesen és rendezetten mutatták be a jeles napra készített előadásukat, mintha csak
anyukáik és nagymamáik könynyektől csillogó tekintete kísérte
volna őket a nézőtérről.
Fontos, hogy az ilyen alkalmak akkor se maradjanak el, ha

amúgy nincs lehetőség arra,
hogy több tíz embert egy terembe állítsunk vagy ültessünk, de
legyen idő, lehetőség az édesanyák méltó megünneplésére.
Több osztályból, csoportból lehetett hallani azt az örömteli hírt,
hogy nem feledkeztek meg a jeles eseményről és online örvendeztették meg az anyukákat egy
kisebb–nagyobb műsorral, vi-

Felújították a cserkészházat
Németh László, a dunaföldvári IV.
Béla Cserkészcsapat vezetője számolt be a cserkészház teljes körű
felújításáról, a folyamatokról, valamint a csapat munkájáról a jelenlegi
helyzetben, de természetesen szóba
kerültek a jövőbeni tervek is.
KELEMEN DOROTTYA

Pályázatból indult a felújítás

A pécsi egyházmegye jóvoltából
jutottak hozzá ahhoz az összeghez,
amivel bele tudtak vágni ebbe a
hatalmas volumenű munkálatba:

szerkezetileg megerősítésre került
a cserkészház, újra lett burkolva, a
vizesblokk teljesen át lett alakítva.
Így többek között statikus felújításra is sor került, miután a ház
északi fala erősen kifelé dőlt és néhány helyen már akkora repedések
voltak, hogy át lehetett látni rajtuk.
Azt követően, hogy az egyházmegye által kiküldött statikus is felmérte a terepet, generál kivitelezésben valósulhatott meg a felújítás, a szerkezeti aláalapozás és a
megerősítés.

deós összeállítással, saját kezűleg készített ajándékkal.
A Dunaföldvár Tv idén is műsorra tűzte az anyák-napját, egy–
egy műsort mutatott be az általános iskolából, valamint az óvodából is. Ezek a műsorok bármikor
visszanézhetőek online is, így
bárki részese lehet egy aranyos,
szívvel–lélekkel összeállított műsornak. «
A számok, ahogy egy ilyen
munkánál megszokott, nem aprózódtak el, első körben 25 millió
forintos támogatást kaptak a cserkészek az egyházmegyétől. Viszont ebbe a pályázatba sajnos a
tetőcsere és az épület újrabútorozása nem fért bele, így erre gyűjtést szerveztek, ami szerencsére
sikeresen zárult, így összesen kicsit több mint 5 millió forinttal
tudtak még gazdálkodni.

Jelenleg még nincs készen a
belső tér

A konyhát és a szobabútort sikerült saját finanszírozásból megvalósítani és saját erőből összerakni. Sok segítséget kaptak
Klopcsik István asztalosmestertől, aki amúgy egy cserkész apuka
is, mind a három lánya cserkész,
így gyakorlatilag a munkának ez
a része anyagárban valósult meg.
Ami még hátra van, az előtér bebútorozása és onnantól kezdve
már elmondható, hogy teljesen
átvehető és használható ez a létesítmény.

Rendezettebb lett az udvar is

A cserkészházhoz egy nagy
udvar is tartozik, amit na- ►
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szépen rendben tartani. Németh
László beszámolójából kiderült, hogy voltak olyan szülők,
akik facsemetékkel támogatták
a cserkészeket, amiket elültettek és szépen gondoznak, így
lett például sok tujájuk is a kerítés mellett, minden adott tehát
ahhoz, hogy a kertészkedni vágyók hódoljanak ennek a hobbijuknak. Rendezvények esetében is inkább tartózkodnak
kint, hiszen éppen a természet
áll a legközelebb a cserkészekhez.

Nem szűntek meg létezni

Továbbra is folynak az őrsi gyűlések, amennyire lehet, programok is
vannak, de ezek nyilván online keretek között, a védelmi intézkedések
megtartásával történnek. Ez természetesen megviselte őket is, hiszen a
cserkészet természet közeliségét nem
tudják átadni a gyerekeknek, holott
ez a mozgalom egyik fő lényege.

Nyitás a cserkészek körében

Jelenleg az országos elnökségnek az az álláspontja, hogy május
közepéig, végéig még nem lehet
személyesen találkozni, ebből kifo-

Érdekes adalék Dunaföldvár
múltjához 1.rész
Ha múlt, akkor: múló idő.
BOGNÁR ZOLTÁN

Az elmúlt idő az élet fő vezérfonala.

Az előttünk járó elődöké, ősöké, a miénk is. A láthatatlan „fonal” bennünk van, minden nappal
mi szőjük-szálazzuk előre. Megtestesítjük a naptárral, ott jól látszik az idő múlása. Szélsebesen
peregnek a percek, sietnek az
órák, váltanak a hónapok, egyikből másikba billennek az évek.

Mostanában éppen 2021-re kattant a számláló.

Tavaly, 2020-ban volt 110 éve,
hogy megjelent Dr. Cziráky Gyula „Dunaföldvár Tolnavármegyei
múltja és jelene” (1910) című
könyve. Az addigi idők első öszszefoglalója településünk évezredeiről.
Hamarosan, 2021–2022-ben
lesz 20 éve, hogy megjelent a
„nagy” könyv, a monográfiának
nevezett „Dunaföldvár története
az őskortól napjainkig”. Az elkészítéshez az adatok 2001 őszén
zárultak a 2001.szeptember 20-án
átadott, felújított Duna-híd tényével, a kötet 2002-ben került ki a
nyomdából. Alkotóközösségét
négy szerző képezte: Dr. Rosner
Gyula, Dr. Szalai Károly, Götzinger Károly, Bognár Zoltán (szerk.:
Dr. Töttös Gábor).
A könyv nem kis időszorítás-
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ban készült (az ötlet, a menedzselés, a kutatás-elkészülés tán az
igazi, a hónapok múlva bekövetkező 20 éves évforduló körül
majd „megér egy misét”…), igyekezett alaposan feltárni Dunaföldvár évezredeit, évszázadait, frissebb évtizedeit.
Ehhez a XIX.–XX.sz.-i Dunaföldvár-történethez kapcsolódó
hasznos, hiánypótló történetfüzérre lett figyelmes Dunaföldvár
elszármazott nagy barátja, aki elküldte a Part-Oldalak szerkesztőségének az írást. A szerkesztőség
a helytörténettel foglalkozók közül e sorok írójának ajánlotta a
munkát, hogy a dunaföldvári érdeklődők figyelmébe ajánlja a
történeti kutatáson alapuló művet.
Cseh Viktor: „A dunaföldvári
zsidók a történelem viharos éveiben” c. tanulmányáról van szó.
Mielőtt megismerkednénk a
szerző új, értékes megállapításaival, kissé pillantsunk bele a fentebb említett monográfiába!
A dunaföldvári zsidóság történetével a kötetben – a maguk vállalt korszakában – három szerző
foglalkozik rövidebben–hosszabban.
Dr. Szalai Károly az izraeliták
XVIII.–XIX.sz.-i létszámnövekedéséről, a rendi társadalom őket
érintő jogszabályairól, az 1840-es
évektől hatályos letelepedési törvényről szól. Az általa említett

lyólag őrsi túrákat sem lehet például szervezni. Ez a dunaföldváriakra
is érvényes, azonban a nyári tábort
már el kell kezdeni szervezni, egyelőre online térben. Bíznak az átoltottságban és a járványhelyzet
olyan szintű enyhülésében, hogy el
tudnak majd közösen menni az
Északi – Mecsekbe, hiszen a táborozás a cserkész év fénypontja, ide
igyekszik mindenki eljönni.

Kevesebben járnak online őrsi
gyűlésre

A cserkészet helyi tagsága 150–
160 fő, bár, ha beveszik azokat a

események sorában szót ejt az
1862. évi tűzvészekről, melyek –
és kivizsgálásuk –indulatokat keltettek a kor városában, s vázolja
az 1867 utáni dualista évtizedek
vallási, iskolaügyi eseményeit.
Utóbbiak különösen méltán kaptak helyet a századforduló felé
haladó, polgárosuló Dunaföldvár
történetének feltárásában, hiszen
nagy, országos folyamatokba illettek.
Götzinger Károly az 1900-as
évek első harmadából a zsidó iskolát és a nőegyletet emeli ki.
Bognár Zoltán 1939-től induló
időszakába értelemszerűen a háborús évek, 1944-45 tragikuma
került, a gettósítás, a deportálás.
Cseh Viktor mélyebbre ásott,
gazdag forrásokat talált, munkálkodása nyomán számos tény, név,
adat, esemény bukkant elő.
Írása két részben jelent meg, az
első „A boldog békeidők” alcímmel a Vadász utcai zsidó temető
említésével, képével indul. A
szerző leírja, hogy a temetőt Hit
Gyülekezet-tagok, önkéntesek
2014-ben emelték ki hosszú, elszomorító elhanyagoltságából.
A bő másfél évszázados történeti tényekhez nyúlva szól az
1854. évi hitközség-alapításról, a
népszámlálási adatokról, a Kossuth Lajos utcai ortodox zsinagógáról. Rögzíti a vallási vezetők,
rabbik sorát. Közülük most, e
szemléző cikk során csak Dr. Partos Sámuel és az 1941–1944 között Dunaföldváron szolgáló Dr.
Scheiber Sándor neve kerüljön
elő példaként. Utóbbi neológ tu-

cserkésztestvéreket, akik már
nem aktívak, akkor ez a szám ennél is magasabb lehet. Száraz tényeket nézve csökkent ugyan a
csapat teljes létszáma, bár ez valószínűleg nem így van, pusztán a
digitális gyűlés nem olyan vonzó
sokak számára és feltehetően
stagnál a létszám. Bíznak benne,
hogy a tábor mellett cserkész szüreti bált is tudnak majd tartani,
hiszen ez is egy újabb lehetőség
arra, hogy ismét összegyűljenek a
tagok és közösen élvezzék ezt a
hosszú múltra visszatekintő programot. «
dós-rabbi a holokauszt utáni hazai
zsidóság kiemelkedő, országszerte ismert alakja volt; a zsidó néprajzon kívül Arany- és Mikszáth-kutatásokkal is foglalkozott.
A történeti feltáró munkában
nagy jelentőséggel kerül elő a hamar kibontakozó nőegyleti munka, amely 1868-tól létezett, hullámzó létszámmal (70–115 fő),
segítendő a szegények nyomorán.
130 év távolából is feltűnő,
hogy az Izraelita Nőegylet és a
Vöröskereszt közös jótékonysági
rendezvényt szervezett (1888),
ahol Kiss József költő, a zsidó-magyar költészet atyja volt a

1.kép: Vadász utca, zsidó temető

díszvendég. A másik híresség a
földváriak által joggal nagyra tartott helyi férfiú, Rátkay László
ügyvéd, színműíró szavalt a műsorban; ezek mellett magyar népdalok hangoztak el zongorán.
Szintén reménykeltő, egyfajta
magyar társadalmi-politikai-ökumenikus jövő (kiemelés tő- ►
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suth-testamentum-esemény, melyet Cseh Viktor közread. Mint
írja: „1894. április 8-án a dunaföldváriak apraja-nagyja – vallásra való tekintet nélkül –” a neológ
zsinagógába ment gyász-istentiszteletre, Kossuth Lajos halálát
követően. Itt népdalok, énekkar,
Dr. Partos Sámuel rabbi beszéde
hangzott el, majd Cseh Viktor a
korabeli sajtót idézi: „S ha a zsidóság szentnek vallja az Ótestamentumot és a kereszténység az
Újtestamentumot—úgy mi, magyarok egyenként és összesen
gazdagítsuk hitünket a legújabb
testamentummal, melyet felejthetetlen Kossuth-apánk irataiban

örökségképpen hagyott ránk.”
(Tolnavármegye, 1894. 4. évf.16.
sz., 5. o.)
Közismert, hogy a zsidóság soraiban nagy becsülete van a tanításnak, képzésnek, az iskolának. A tanulmány létrehozója, Cseh Viktor
visszalép 1862-ig, majd az
1898-ban átadott új iskolaépületnél
időz. Múltidézése nyomán belehallgathatunk a kissé fentebb megnevezett Partos rabbi avatóbeszédébe: „Nálunk, úgymond vallás és
hazafiság soha ellentétet nem képezett, mert vallásunk hazaszeretetre
tanít, a hazafiság meg a hit pilléreit
erősíti. Iskoláinkban mindkettőt
gyakorolják”. (Egyenlőség, 1898.
17. évf. 1. sz., 10.–11. o.)

Füstbe ment terv
dói, de ők szerényen hallgatnak.
Erről a titokról így vall az evangelista: „Amikor az asszony
szül, nagy a fájdalma, de miután megszülte gyermekét, nem
emlékezik többé a gyötrelemre
az öröm miatt, hogy ember született a világra.” (János 16:21)
Az anyák első és legszentebb
titka, hogy bennük van az élet
forrása, ezért Isten munkatársai
a teremtésben. Életük a szenvedés és az öröm feszültségében
telik. A szülés fájdalmát, a
szenvedést a gyermek születése
fölötti öröm feledteti velük. Ez
ismétlődik anyaságuk egész
idejében attól függően, hogy
gyermekük, gyermekeik sorsa
hogyan alakul. A gondoskodás,
az aggódás és a reménykedés
fáradhatatlan napszámosai ők

SIMON ISTVÁN
Olykor hűtlenek lesznek hozzánk a szavak, különösen olyankor, amikor valakinek valami
nagyon „kedvest és szépet”
akarunk mondani. Így járt a
költő is, akinek szebbnél szebb
gondolatok jutottak eszébe,
amiket édesanyjának akart elmondani, azonban a találkozás
hevében teljes némaságra ítéltetett és a terve füstbe ment. Bármit is mondanánk az édesanyáknak vagy az édesanyákról, szavaink aligha lennének
méltók arra, hogy az ő nagyságukat, anyaságuk titokzatos
mélységeit és szépségeit kimondjuk velük. Mert erről csak
ők maguk tudnának szólni, hiszen ők az anyaság titkának tu-

Kedves „Fídváriak”!

Egy Öregember léptei és emlékei Dunaföldvárról.
Induljunk el a hídnál, a kanális ma
is látható dunai kifolyójától. Itt bújtunk be az 1940–50-es években felfedező útjainkra. Ahogy haladtunk
előre egyre sötétebb és sötétebb
lett, majd felderengett az első fény
az alagútban. Ebből tudtuk, hogy a
vasúti híd alatt járunk, mert ott egy
1x1 méteres vízelnyelő rács volt.
2021. május

2. kép: Balra a zömökebb sírkő
Dr. Pártos Sámuel rabbié

Az ünnepélyt a Himnusz zárta.
A XX. század elejére érkezve
megtudjuk, hogy Lantos Simon a
mindaddig, amíg csak anyai
szívük dobog. A szeretetükben
Istenünk feltétel nélküli, minden vétkünket elfedő, irgalmas
szeretete tükröződik. Elmondhatjuk, az anya isteni, az Isten
pedig anyai szeretettel szereti
gyermekeit. Bizonyság erre a
héber raham szó, amely egyrészt anyaméhnek, másrészt irgalomnak fordítható. Miként az
anyaméh körülveszi és oltalmazza a magzatot, úgy vesz körül szeretetével minket az Isten
Jézus Krisztus által.
Az anyák önfeláldozó, még a
lehetetlennel is szembeszálló
szeretetét példázza ez a kis történet. Háború volt, az anyák
legnagyobb réme és ellensége.
Egy édesanya szinte minden nap
írt egy levelet a frontot harcoló
fiának, így próbált segíteni rajta.
Amikor kiderült róla, hogy halálos beteg, s már nem sok ideje

Ezek után ismét sötét következett,
de ebből tájékozódva tudtuk, hogy a
Blümmelhuber utca alatt járhatunk,
amit ma Duna utca néven jegyeznek. Igazolásként, hogy ilyen utcanév valóban létezett, a mellékelt
házszámtábla a tanú.
LEMMER LÁSZLÓ
Az utca névadója, a Dunaföldváron született Dr. Blümmelhuber Ferenc 1850-ben a Központi
Papnevelő Intézet tanulmányi

mezőgazdasági ismeretek oktatását kezdeményezte.
A történeti visszatekintés első
része a hivatkozott irodalom felsorolásával zárul.
Az írásban 2 kép szerepel, a
szerző 17 forráshivatkozást
használ; többek között: KSH-kiadványt, a Tolnavármegye c. lapot, az Egyenlőség c. újságot, a
Zsidó Ujságot, a Tolnamegyei
Közlönyt, az MTA Judaisztikai
Kutatóközpont kiadványát, (némelyeket többször), s más egyebeket.
Forrás: https://zsido.com/a-dunafoldvari-zsidok-a-tortenel e m - v i h a r o s - e v e i ben-1-resz-a-boldog-bekeidok/ «
van hátra, kétségbeesett. Mi lesz
most a fiával? Ki fog írni neki
ezután? Ki fogja tartani benne a
lelket? Mivel nem tehetett mást,
előre megírt jó néhány levelet a
fiának, s rábízta a szomszédjára,
hogy minden nap küldjön el belőlük egyet. Miután a háború
véget ért, a fiú hazatért a régi
otthonába, s kereste az anyját.
Ekkor tudta csak meg, hogy az
édesanyja már régen halott.
Könnyek között gondolt arra,
hogy anyja még halála után is
akart és tudott gondoskodni róla. Áldottak legyenek az anyák s
legyen áldott értük az Isten, aki
megajándékozott velük minket,
gyermekeket.
„Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.”
(Ratkó József)

felügyelője volt. Az utcát még az
1950-es években is így nevezték.
Az utcanévvel kapcsolatosan
volt egy személyes élményem is:
1956-ban gimnáziumi tanulmányaimat kezdtem el egy távoli
városban, s tanáraim érdeklődve
kérdezték honnan jövék. Amikor
a válaszadásban Dunaföldvár
Blümmelhuberig jutottam, az
osztálytársak a szokatlan név
hallatán nagy kacagásban törtek
ki.
►
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Az utcanévvel kapcsolatosan elmesélnék még egy mulatságos történetet. A II. világháború
előtti időszakban történt, hogy
egy ló kimúlt a Blümmelhuber utcában. Kivezényeltek egy „túlképzett” hatósági személyt, akinek problémája adódott a helyszínleírással a jegyzőkönyv felvétele közben. Ezt a tisztes úriember
a következő felkiáltással oldotta
meg: „Húzzák át a Vak Bottyán
térre, azt le tudom írni!”
Na, de ballagjunk tovább az
alagútban. Ismét derengett a
fény. Ekkor egyik cimborám
megjegyezte: „Már a Blümmelhuber 13 körül járhatunk”. Itt
most is látható a kb. 1x1 méteres
vízelnyelő rács. Ez a jelenlegi
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Duna utcai kirendeltsége előtt található. Tovább haladva eljutottunk a szabadon hagyott vízelve-

zető árokba. Itt egy kicsit megálltunk és az utunk során ránk
telepedett élősködő piócáktól
próbáltunk megszabadulni. A
megoldás roppant egyszerű volt:
le kellett pisilnünk őket, hogy
azok lepotyogjanak. A fiúk ezen
a téren előnyben voltak. Itt, az
eddigi út sikeres megtétele után
néhány nagyobb méretű varangyot kínáltunk meg cigivel.
Tovább haladva ismét alagútba
kerültünk és vártuk a fény megjelenését, ami nemsokára meg is
történt. Ebből tudtuk, hogy a
vasúti felüljáró alatt járunk. Itt
jóval kisebb volt a kocsiútba épített vízelnyelő, ezért nyaranta
nagy zivatarok után el szokott
dugulni a vízhordaléktól. Amíg
nem tisztították ki, derékig érő
víz szakította meg a közúti forgalmat. Ezután kisebb sötétebb
szakaszhoz értünk, majd a vasút-

állomás vonalában kijutottunk az
alagútból. Ne a kinti „nagy” vasútállomásra gondoljanak, hanem
itt, a városon belül is volt egy
kisebb állomás váróteremmel és
jegykiadóval. Ez a jelenlegi Mobil Petrol benzinkút vonalában
volt. A kanálisalagút ma is létező
kijárata megtekinthető az újonnan épített benzinkút mögött 10–
20 m távolságban. Itt mindig volt
víz a gyerekek és a felnőttek örömére. Télen kiváló korcsolyapályává vált a terület. A szülők nem
mindig örültek ennek, mert abban az időben cipőre felcsavarozható korcsolyák léteztek és
gyakorta megszabadították a cipő felsőrészét a talpától. Na, enynyi elég a múltból. Aki nem hiszi, járjon utána, de vigyázzon,
mert sajnos szeméttel találkozhat!!!
Dunaföldvár, 2021. Húsvét

Csendből csendbe

(In memoriam Nagy Zoltán)
SIMON ISTVÁN
„A többi néma csend” – mondja a haldokló Hamlet, mielőtt
végleg átlépné a halál küszöbét.
Mert a halál nem más, mint e lármás világ elhagyása, alámerülés
a csend honába. Fájdalom, mostanában sokan elköltöztek közülünk ama „nem ismert tartományba”, az örökös némaság birodalmába. Köztük az a férfiú,
aki amúgy is szeretett hallgatni,
csendbe burkolózni, mintha már
készült volna az örök csendre,
melynek immár részese lett. „Sapienti sat”, kevés szóból ért a
bölcs, akkor meg minek annyit
beszélni – gondolhatta magában,
bár egyik rokona szerint régen
beszédesebb lehetett, szavalni is
szeretett. Mindenesetre ma már
Zoli inkább a tettek embere volt,
mint a szavaké. Kicsiny boltjában mindig mindenkinek a rendelkezésére állt, hűséges munkatársával, párjával együtt. Ha kellett, kiszolgált, vagy a számítógépnél ülve szerkesztett, írt,
nyomtatott, ha szükség volt rá,
bármilyen szerkezetet, gépet
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megjavított, egyszóval ezermester volt. Óriás termete, csöndes,
szerény természete különös hatással volt az emberekre. Akik
nem ismerték, „morcos medvének” vélték, holott arany szíve
volt. Illett rá a mondás, miszerint: „azt hiszitek, hogy hallgatok, pedig csak nem szólok”.
Rendszeresen bejártam a boltba,
15 esztendőn át szomszédok is
voltunk, mégis az újságból értesültem arról, hogy a főutcán birokra kelt egy hatalmas kuvaszszal, aki megtámadott egy kisfiút. Mikor megkérdeztem a dologról, csak ennyit mondott:
„Tudtam, hogy meg fog harapni,
de nem tehettem mást, meg kel-

lett védenem azt a gyereket.”
Olykor, igaz ritkán, de áttörte a
csend falát és megosztotta velem
az örömét, bánatát. Ha szóra
akartam bírni, leginkább a motorozásról faggattam, amely kedvenc időtöltése volt. Szelíd motorosként nem a száguldást kereste, hanem az utazás, a kalandozás örömét szerette párjával
együtt. Azonban többnyire munkával telt az életük, mert „tóvá
lett a délibáb”, teljesült az álma
egy kis mindentudó boltról,
amely mindenkinek a megelégedésére szolgál. Az idők során
szinte intézménnyé nemesült a
parányi papír- vagy nyomtatványbolt, és óriás gazdája, aki

Kapcsolódási
pontok
Új kiállítás nyílt a dunaföldvári vár Ispánház Galériájában
Kapcsolódási pontok címmel.
A színes, változatos kiállításban egy paksi alkotócsoport
tagjainak alkotásai láthatók.
Takács Éva és Ritter János
festményekkel, Fritz Erika
mézeskaláccsal, Kiss Marianna

tűzzománc

képekkel,

Bodajki Boglárka kerámiákkal
mutatkozik be.
A kiállítás augusztus 1-ig látogatható, a dunaföldvári vár
nyitvatartási idejében.
többnyire a számítógép mellett
ült és alkotott. (Több mint 20
éven át írta, szerkesztette és
nyomtatta az általam készített
szövegeket, köszöntőket, verseket.) Aztán jöttek a nemszeretem-napok, a betegség napjai.
Még ekkor sem panaszkodott,
így nem sejthettem, amit ő már
tudott, hogy gyógyíthatatlan beteg. Eztán is ugyanúgy munkálkodott, mindössze annyit árult el
magáról, hogy nagyon fáradt és
szeretne mindig otthon lenni.
Most már tudom, hogy készült a
nagy utazásra, élete művét, kicsiny boltját párjára és fiára testálta, mielőtt végleg lehunyta a
szemét és örökre elcsendesedett.
Zoli amúgy is csendes ember
volt, így egyik csendből a másik
csendbe költözött, az örök csendbe, melyben szavak nélkül is
megértik egymást azok, akik Isten ölébe hullva immár megérkeztek, befejezvén a nagy utazást. Szegényebbek lettünk nélküle, de nem magunkat siratjuk,
hanem fájó szívű, idős édesanyját, aki elveszítette egyetlen fiát,
s vele együtt siratjuk hitvesét,
testvérét és gyermekeit. Legyen
nekik és nekünk könnyű a gyász,
Zolinak pedig könnyű a föld. «
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Táncház portrék
Rémi Tünde

A dunaföldvári népzenei hagyományok közösségi, táncházi vonatkozásairól szóló sorozatunk következő
részében Rémi Tünde táncművésszel
beszélgettünk.
BAKSAY ERIKA
– Appelshoffer János már elmesélte nekünk, miért és hogyan
indultak meg az úgynevezett nótaestek, amely közösségi alkalmakon effektív daltanulás folyt
nem csak a tánccsoport tagjai, de
mindenki számára, aki kedvet érzett az ilyesmihez. De hogyan kerültél bele te?
– Nagyon sokat járok ide, kollégák vagyunk Janóval a Honvédból már tizenhét éve. Én szülés
után mentem vissza a Honvédba,
Janó akkor kezdett ösztöndíjasként. A Honvéd alapvetően táncszínház volt, nagyon sok dramatikus darabot játszottunk a János
vitéztől elkezdve az Egri csillagokig, Magyar Elektráig, számtalan
táncszínházi előadás volt a repertoárban. Többször voltunk partnerek, sokszor úgy jött ki, hogy
mi ketten voltunk a főszereplők,
vagy közös duettet táncoltunk.
Aztán elkezdtünk együtt tanítani,
kialakult egy jó munkatársi kapcsolat, Földvárra is lejártam.
Amikor Janóék csinálták a Fekete
kötény legendáját, ami egy nagyon szép darab lett, akkor is jöttem segíteni, hogy a táncszínházi
tapasztalataimmal hozzátegyek
valamit én is. Úgy alakult, hogy
elég gyakran része lettem a dunaföldvári eseményeknek. A nótaest
is így került a képbe, természetes
folyamatként ez is bekerült a repertoáromba. Sok táncost ismerek
már itt, régi táncosok, akik itt cseperedtek fel az évek alatt. Jó ide
járni, nincs mese.
– Rémi Tünde énekes vagy
táncos?
– Elsősorban táncosnak tartom
magam, merthogy ez is a végzettségem, hivatalosan néptánc művész, de szerencsére nagyon sok
szép énekes szerep talált meg az
évek folyamán. Kicsit tanultam is
az éneklést, mármint, hogy taní2021. május

Rémi Tünde

tottak, de mai fejjel visszagondolva a Háry Jánosból az Örzsét játszani ma már nagy bátorságnak
tartom. Persze a próbákra énekesek jöttek az Operából, és komoly
szakmai segítséget nyújtottak az
éneklésben, hangképzésben, levegővételben. Jó volt, de ettől
még táncos vagyok. 7 éves korom
óta ez éltet, mindig is jelen volt az
életemben, természetes volt, hogy
ezt fogom tanulni. Budapestre
költöztem, és ma már a Táncművészeti Egyetemen tanítok.
– Laikus szemmel nézve a
táncszínházi produkció elrugaszkodik a hagyományoktól. Vajon
más képességeket kíván a táncostól?
– Amiket pl. a Janival együtt
csináltunk, azok mind a néptánc-

ból indulnak ki. Annak a mozgásvilágából, gesztusrendszeréből
merítettünk, lehet az egy apró
mozdulat, ami a néptánc kultúra
része. Nagyon sok olyan néptánc
előadás van már, úgymond kortárs néptánc, amibe modern technikákat, mozdulatokat belevesznek. Ez már más világ, úgy gondolom, valóban kellene ehhez egy
másfajta képzettség. A Táncművészeti Egyetemen tanítunk művész képzősöket, akik majd profi
néptáncosok lesznek. A Honvéd,
pontosabban már Magyar Nemzeti Táncegyüttes, az Állami Népi
Együttes, Duna Művész Együttes
az a három nagy hivatásos néptáncegyüttes, ahová ezek a gyerekek tudnak majd szerződni. Ők a
néptáncon kívül tanulnak még
modern technikákat, szteppelnek,
történelmi társastáncot, modern
társastáncot tanulnak. Olyan sokirányú képzést kapnak, amivel
akár elmehetnek mondjuk Egerbe, a GG Tánc stúdióba. Sok
együttes foglalkozik ezzel a stílussal, sokan csinálnak táncszínházi produkciót, olyanok is, akik
azért nem feltétlenül vannak birtokában mindennek a tudásnak.
– Milyen a táncosi pálya? Mik
a szépségei?
– Ha újra kezdhetném, megint
néptáncos lennék, úgy gondolom,
ez egy nagyon szép pálya. Rengeteg élményt ad, az ember megis-

merkedik ezerféle dologgal. A
munka része a kultúra megismerése. Ha az ember elmegy Erdélybe, megismerkedhet azokkal, akik
még a régi kultúrát képviselik.
Csodaszép szerepeket játszhat a
táncos, mindegyiknek megismerheti a hátterét, utána olvas, megint
újat tanul. A táncos bejárhatja és
megismerheti a világot, hiszen a
fellépés egy idegen országban
nem csak egy előadás, hanem egy
másik kultúra megismerése is. A
Honvéddal turnézva a fellépések
között mindig szerveztek nekünk
múzeum látogatást, városnézést,
egy kis világlátást is.
– Milyen a táncos szakma
presztízse?
– Sosem foglalkoztam azzal,
mit gondolnak mások erről. Ettől
függetlenül tapasztaltam fura dolgokat. Például, hogy az emberek
alig értik, mi az, hogy én a táncból
élek. Értetlenkednek, hogy jó, de
mit dolgozom. Nem tudják elképzelni, hogy reggel bemegyek a
munkahelyemre, és ott komoly fizikai munkát végzek sok órán keresztül. Mint más előadó művészeti ágak, a táncművészet is azzal
foglalkozik, hogy szórakoztasson
másokat, élményeket, örömet
okozzon. De még más művészeti
ágak is hajlamosak kategóriákban
gondolkozni. Megesett nem egyszer, színházban, filmforgatáson,
hogy nem tekintettek minket ►
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► egyenrangúnak a színészekkel. Például mondták, hogy a színészek majd itt fognak étkezni,
mindenki más majd valahol…
– Egy táncos mit csinál, ha kiöregszik?
– Tanítani az aktív táncolás után
nyilván lehet, de minden fizikális
képességnek vége lesz egyszer.
Aki szerencsés, sokáig bírja, vagy
belefog valami szellemi tevékenységbe, esetleg valami teljesen
másba. Én a Magyar Nemzeti
Táncegyüttesből eljöttem 6 éve, a
főállásom a Táncművészeti Egyetemen van. Tanítok még más helyeken is, hol rendszeresen, hol
alkalmanként, mikor hogy hívnak.
Aztán nagyon sok előadás van
még, amiben fellépünk. Még bírom.
– De van itt egy zenekar is,
nem csak a tánc…
– Ez az Ezüstpatak zenekar, ami
még elvben létezik, de ez a vírushelyzet most nem igazán segít,

hogy aktívan működjünk. De, ha
kell, bármikor össze tudunk állni
megint. Sokáig, 8–9 évig jártunk
kisebb fesztiválokra a mi sajátos
urbán rock zenénkkel. Az Ezüstpatak valójában egy rock zenekar,
kicsit urbánus, kicsit népi, tőlem.
Énekest kerestek annak idején, én
pedig ugye népdalokat éneklek. A
zenekar vezetőjének, Gabrieli Richárdnak valahogy beakadt a népzene, régebben táncos közegben
mozgott, szerette ezt a kultúrát,
így ötvöződött a rockkal a népi.
– A nótaestek azért fantasztikusak, mert a magyar népdalban minden benne van: az örömöd, a bánatod, az, hogy mit dolgoztál aznap.
Mindent ki tudsz adni magadból a
népdallal. A szövegnek nagy ereje
van, a dallamvilágnak nagy ereje
van, a stílusnak, a finomságoknak.
Az éneklés felszabadít, sokat kiad
az emberből. Ez a táncra is érvényes persze, sok mindent felszabadít, mint egy révülés, olyan. Az

A nehezen megszerzett pontokat
napok alatt el lehet veszteni
SZABADOS SÁMUEL
Csepeli Istvánról kevesen tudják, hogy művészemberként kedvenc hobbija, időtöltése a sakko-

zás. Évekig igazolt sportolóként
versenyszerűen is sakkozott, napjainkban is aktív internetes sakkozó. A kezdet nála is a gyerekkorhoz kötődik. Újpesten nevelke-

ének és tánc a magyar
népzenében szorosan öszszefügg. A magyar táncokban a táncosok éneklik
a nótát, úgy táncolnak.
Ebben segít többek között
a nótaest.
Azt, hogy én táncos
vagyok, komolyan gondolom. Énekeltem én sok
szép szerepet, Örzsét, István királyban Rékát, Kőműves Kelemenben Annát, Egri csillagokban Vicuskát, rengeteget énekeltem, a Kolombusz
című rockoperában én
voltam az indián lány.
Kérdezték, nem akarok–e
más irányba menni, de
nem. Az életem az, hogy
táncos vagyok. «
A projektet támogatta:

In memoriam

Gál Tamás
EMLÉKHULLÁM
A tengert néztem;
romantikus városok
falvak erdők völgyek,
szép és csúnya
régi események,
és a csókok bújtak ki
a víz fodrokból.
Színük utánozta a valódit.
Olykor a tegnap is megjelent;
fogtam kedvesem kezét
összefonódva álltunk,
siklottunk a hullám élén.
Ismerős arc is úszott időnként,
mondatbuborék bukdácsolt felém.
Zenét ütemes hangot mindig hallok
követi a hangulatom.
Lenyűgöző hullámok a tenger,
és párom alakja is!
Ölelésére ösztönöz
a szívszorongató zenehullám
ma is!
(G.T.)

dett, és a háztömbben lakott egy
idős bácsi, tőle tanulta meg e csodálatos játék alapjait. Később
szakkönyveket vásárolt, önmagát
képezte. Versenyeken, szimultánokon vett részt, voltak szép eredményei is. Diákként a Budapesti
Spartacus igazolt sportolója lett, a
klub a hazai sakkélet akkori fel-

legvárának számított. Nem sokáig
élvezhette ezt a közeget, mert Dunaföldvárra költözött. Itt Pintér
György beszélte rá, hogy csatlakozzon a sakk szakosztályhoz.
Szó szerint a nulláról indult, hiszen új emberként nulla ponttal
kezdett. Jól ment a pontgyűjtés.
Egy év múlva pontszáma elérte a
másodosztályú szintet. A 12 fős
csapat egyik meghatározó játékosa lett. Legkeményebb ellenfelük
a paksi erőmű gárdája volt, tele
matematikussal, mérnökkel. Szép
évek voltak ezek számára, tele élményekkel. A két gyerek, a munka és a tanulás mellett vi- ►

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
14. oldal
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► szont egyre kevesebb időt tudott szentelni kedvenc hobbijának. Idővel a szakosztály is megszűnt. Ezután évekig a könyvtárba járt játszani, ahol mindig akadt
partner. Az internet beköszöntével
új lehetőségek adódtak számára.
Egy ismerőse hívta fel a figyelmét
a sakk programokra. Azóta rendszeresen játszik, ellenfeleket keres magának az élő sakk oldalakon. Nemzetközi szabályok sze-

rint gyűjtögeti a pontokat. Volt
olyan alkalom, hogy a nagy küzdelmek árán szerzett magas pontszámot néhány nap alatt nagyon
leredukálta, s mindent szinte elölről kellett kezdeni. Nem keseredett el, hiszen ez a játék izgalma,
szépsége. Elmondása szerint számára a játék személyiségformáló
erő, jellemet alakít. Önfegyelemre, megfontolásra késztet. Nélküle
szegényesebb lenne az élete. «

Újra versenyezhettek a sporthorgászok
SZABADOS SÁMUEL
Több mint egy éve szervezett
utoljára horgászversenyi a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület. A
járványhelyzet sok más területen is
korlátozta az egyesület tevékenységét. A tagok számára felüdülést jelentett a korlátozások enyhítése.
Kiss Lajos egyesületi elnök arról
számolt be, hogy ez alkalomra új
versenypályát alakítottak ki a
Kis-Dunán. Erre azért volt szükség,
hogy mindenki számára azonos fel-

tételeket teremtsenek például vízmélység, terület terén. Az új pályán
harminc versenyző fér el kényelmesen. Békés halfogó versenyként lett
meghirdetve az esemény. Úgynevezett féderverseny volt, fenekező
technikával. A fogási átlagok elég
alacsonyak voltak. A szervezők szerint a víz lassú melegedése is közrejátszik ebben. Az első helyezett Bagó Károly lett 10079 grammal, a
második Nagyfaludi Zsolt 3200
grammal, a harmadik Müller Attila
195 grammos fogással. «

A sportkarrierre alapozott jövő
bizonytalan
Dr. Cziger Zsolt életében volt egy
pillanat, mikor válaszút elé került.
A szakmára alapozott biztos jövő,
vagy a bizonytalan sportkarrier.
SZABADOS SÁMUEL
Zsolt a szegedi Radnóti gimnáziumban került kapcsolatba a röplabdával, egy kollégiumi társa

szervezte be a gimi csapatába. A
szegedi röplabda sport a nyolcvanas években az országos élvonalba
tartozott. A Radnóti csapata az országos diákolimpiákon nagyon jól
szerepelt. Zsolt szerint szinte profi
körülmények uralkodtak a diák
csapatban is, mely egyfajta nevelő
bázisnak számított az első osztályú

Szegedi Építők klub számára. Általában centert játszott, elég gyors
volt, erősek voltak a leütései. Tehetségére hamar felfigyeltek, nemsokára az Építők csapatának igazolt játékosa lett az ifi csapatban.
Igazolt sportolóként még fizetést
is kapott, egy diák zsebéhez mérten nem is keveset. Társai közül
nem egy ifjúsági válogatott volt.
Majd következtek a fővárosi
egyetemi évek. Az állatorvosi
egyetem gárdája, az OSC ekkor a

másodosztályban szerepelt. Zsolt
hamarosan a csapat alapembere,
meghatározó játékosa lett. Sportpályafutásának csúcspontját jelentették ezek az évek. Technikai,
fizikai téren is érezte, hogy évről
évre fejlődik. Sikeres volt a csapat, jó közösség alakult ki. Egyetemi éveit harmonikusan egészítette ki a rendszeres, versenyszerű
sport. Sok időt vett igénybe, bizony a tanulásra is oda kellet figyelni.
►

Soros hirdetések

A Túri Állatkórház
Dunaföldvár
munkatársakat keres
állatorvosi asszisztens
és
recepciós munkakör
betöltésére.
Fényképes önéletrajzot és
motivációs bemutatkozó
levelet várunk a
turiallatkorhaz@gmail.com
címre.

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. május

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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Dunaföldvári

Dr. Cziger Zsolt

►

Egy alkalommal az első
osztályú Vasas kereste meg szerződési ajánlattal, melyet nagy

megtiszteltetésnek tartott. Sokat
gondolkodott a lehetőségen, de végül is nem fogadta el. Úgy érezte,

Dunaföldvári múltidéző
Berze-Nagy Ilona

1892. április 18-án született Tiszasülyön Nagy Ilona néven.
1920-ban került Dunaföldvárra. A
tanítás mellett rengeteg időt fordított versek és cikkek írására, népművelésre, helyi mondák összegyűjtésére, melyekből jó néhányat igyekezett színpadra is állítani. A városban is folytatta népművelő tevékenységet, számos rendezvény és kezdeményezés az ő
nevéhez fűződik, mint az esti felnőttoktatás a külvégi iskolában,
illetve egy irodalommal és művészettel foglalkozó egyesület, a
Dunaföldvári Irodalom- és Művészetpártoló Egyesület (DIMPE)
létrehozása.
Az egyesület tagjai közösen
rendeztek színdarabokat, bálokat
és egyéb rendezvényeket. Néprajzi és helytörténeti gyűjtései a II.
világháború során megsemmisültek, csak néhány mondát sikerült
az Etnográfiának adományoznia.
A tanítónő nevéhez fűződő ifjúsági színdarabok, mondafeldolgozások és művek a következők
színdarabok: Muhi virága (1929),
A fekete kötény mondája (1957),
Péter és Pál, Ruhaszépségverseny, Az írógép meséje, Humoreszk: A dunaföldvári mammutlelet titkaiból.
Nyomtatásban megjelent ifjúsági regénye, a Lábuk nyomát elmosta a víz (1990).

16. oldal

1992. július 7-én, 100 éves korában elhunyt. 2004-ben a városi
könyvár felvette Berze-Nagy Ilona nevét.
Bővebben az alábbi linken olvashattok Ilus néniről:
LINK: http://www.part-oldalak.hu/.../leto.../PartOldalak201704.pdf 10. oldal
Fotók: Suhajda Katalin, Szászvári Józsefné

meg tudna felelni az első osztály
követelményeinek, érzett magában annyi tehetséget, erőt. A továbblépés lehetőségei, a válogatott
szereplés, esetleg külföldi szerződés már bizonytalan volt. Egy
esetleges sérülés mindent keresztülhúzott volna. Az élsport veszélyeztethette volna szakmai előmenetelét is.
Utólag is helyesnek tartja akkori döntését. Visszatérve Dunaföldvárra még évekig bejárt röplabdázni a csarnokba, ahol egy fiú–
lány vegyes társaság játszott esténként. Szinte baráti hangulat
alakult ki. Még a Bács- Kiskun
megyei vegyes bajnokságban is

indultak, nem sok sikerrel, ettől
függetlenül szép évek voltak ezek
is. Utána hosszú szünet következett, évekig nem ért labdához sem.
Két éve hallott arról, hogy Madocsán van egy röplabdás vegyes
társaság, s csatlakozott hozzájuk.
Hétvégeken alkalmi körmérkőzéseken vesznek részt kupaszerűen,
ahol eredményt is hirdetnek. A heti munka után kiváló kikapcsolódást nyújt. Azt kissé bánja, hogy
két felnőtt korú fia nem sportol
rendszeresen. Mindketten jó fizikumúak, van mozgásigényük is.
Talán kis korukban jobban kellett
volna őket motiválni, de hát soha
sem késő elkezdeni. «

dit, Ilus néni, Sürü Erzsébet, Sürü
Mária, Keller ..., Fekete Anikó. 2.
SOR: Tollas Anna, Tóth Sziszkó
Viktória, Sipos Margit, Komáromi
Erzsébet, Csima Márta, Varga Mária, ... 3. SOR: ..., Rivnyák Éva, ...,
Papp Mária, Szauervein Anna,

Csiri Etelka, Babits Ágnes. FELSŐ SOR: Molnár Erzsébet, Lovodics Erzsébet, Németh Erzsébet,
..., Piroska Erzsébet, Tihanyi Ilona, Sztanu Ilona.
(A névsorok Szászvári Józsefné
Terike adatai alapján)

Felső kép:

„Baracskai Jánosné, Nikl Éva
elküldte a névsort, íme: Berze-Nagy Ilona utolsó első osztálya 1957-ben. ALSÓ SOR: Ruff
Anna, Móró Mária, Puha Mária,
Holmár Teréz, Révész Katalin. 2.,
ÜLŐ SOR: Botos Anna, Márkus
Judit, Ilus néni, Bakonyi Katalin,
Csoór Gabriella, Noszkó Mária.
3. ÁLLÓ SOR: Nikl Éva, Mándoki Ildikó, Szilágyi Anna, Pasker
Mihály, Révész László, Wimmer
Ágnes, Vicze Ilona, Strasszer
Zsuzsanna, Böde János. 4. FELSŐ ÁLLÓ SOR: Németh József,
Petrovics József, Varga István,
Varga János, Pámer Ferenc, Bíró
Dezső, Keresztes … , Albu
György, Vinklár György, Petrovics István, Zentai István.

Alsó kép:

„1955 – Horváth Lászlóné Sipos
Margit segítségével a nevek: ALSÓ SOR: Könczöl Klára, Joó Ju2021. május

