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Átadták a felújított Málta-házat
Mpon ünnepélyes keretek köájus 30-án, a gyermekna-

zött adták át a máltai székház
Templom utcai épületét. Az épületen elhelyezett táblák szerint a
volt iskolaépületben kapott helyet
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dunaföldvári Önkéntes Csoportja,
a Dunaföldvár Sorstárs Támogató
Szolgálata és a Dunaföldvári
Gondviselés Háza Dunaföldvár Tanodája. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Jónás Gergely, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dél-Dunántúli Régiójának ügyvezetője, Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere, Süli János miniszter, körzetünk országgyűlési
képviselője, és házigazdaként Jákli Viktor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Csoportjának vezetője és Lipták Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálatának vezetője.

BAKSAY ERIKA

Jónás Gergely

– Valójában kinek, minek köszönhető ennek az épületnek az
elkészülte?
– Dunaföldvár a régióban a
máltai munka egyik zászlós hajója. 25 éve kezdődött a segítő
munka, aztán megszerveztük a támogató szolgálatot, mint intézményt, néhány éve pedig tanoda
is működik a városban. A munkánk alapvetően karitatív jellegű,
úgy hogy beruházásokra nem nagyon szoktak költeni a szervezeteink. Ha mégis, akkor ezeket a
dél-dunántúli régió szokta finanszírozni. Így volt ez ebben az
esetben is, ennek a háznak a beruházását, mintegy 90 millió Ft
összértékben alapvetően a dél-dunántúli régió finanszírozta, 16
millió Ft-ot pedig Dunaföldvár
város önkormányzatától kaptunk
hozzá.

– Mi kell ahhoz, hogy zászlós
hajó legyen egy szervezet?
– A máltai munka alapvetően
három részből áll. A legrégebbi a
karitatív szerepvállalás, ami önkéntes munkát jelent több mint 30

éve, a mai napig töretlenül. A másik a szociális intézmény fenntartás, amelyben az államtól is kapunk feladatot, de magunktól is
vállalunk, erre példa a dunaföldvári támogató szolgálat. A harma-

dik egy új és izgalmas terület, a
szociális munkában az innovatív
rész, amikor egy olyan modellszerű programot tesztelünk,
próbálunk ki, amire nincs jogszabály, sem bevett gyakorlat. Ilyenkor adott egy közösség, egy hátrányos helyzetű csoport/csapat,
akiknek szükségük van ránk, mi
pedig megpróbálunk kezdeni valamit ezzel a közösséggel. Ilyen
Dunaföldváron a tanoda. Vagyis
ezen a településen mindhárom tevékenységünkkel jelen vagyunk,
van modellszerű tevékenységünk,
intézményünk és az önkéntes csoport, ami évtizedek óta szolgálja a
dunaföldváriakat.
Mindehhez kell még nagy adag
lelkesedés, olyan elkötelezett
munkatársak, akik azt mondják,
többet akarok tenni a társadalomért, kicsit nehezebb dolgokra is
hajlandó vagyok, beleállok olyan
feladatokba, amelyekkel kockázatot is kell vállalni a másik emberért. Itt, Dunaföldváron több
ilyen ember is van. Jákli Viktor,
Lipták Tamás nagyon komolyan
vették ezt a munkát, az ő elkötelezettségük eredménye is, hogy elkészült a ház. Ezzel a beruházással mindenképpen magasabb
komfort fokozatú és modernebb
környezetben végezhetjük a munkát. De ez nem csak a munkatársainkra igaz, a betérő rászorulók
is élvezhetik majd az épület adottságait.
– Gyönyörű lett az épület. De
ott a másik szárny. Kínálja magát, hogy azt is rendbe rakják.
– Az önkormányzattal együtt
gondolkozunk azon, mire lehet
alkalmas az épület. Felmerült már
egy–két ötlet. Ha az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy alkalmasak vagyunk valamilyen formában a másik szárny működtetésére is, akkor nem futunk el a feladat elől.
►

Dunaföldvári
► Horváth Zsolt

– A polgármesteri munka talán
legszebb része a szalagátvágás.
Az valami újnak a születése.
– Természetesen, nagy öröm
másfél év után épp egy ilyen remek alkalommal összejönni.
Ahogy körülnéztem a meghívottak között, mindenkin látni, menynyire örül annak, hogy ismét
együtt lehetünk, majd’ másfél év
után. Ez egy közösségépítő hely,
ami kicsiktől öregekig mindenféle ember céljait szolgálja, kinyitottuk a kapukat, de a szívünket
is. Ha a közösségek nem dolgoznak, akkor nem is lehet megtalálni a boldogságot. Szükségünk van
az inspiráló közösségekre, mert
felszabadítják az ember gondolatait, tehetségét, az egyén ki tud
bontakozni. Mindegy, hogy az
egy foltvarró kör, vagy egy hely,
ahol gyerekeket nevelünk, mint a
tanodában. Ami ezeken a helyeken történik, az beépül az emberbe.
– Polgármester úr régebben
tanított is ebben az épületben. És
az oktatás-nevelés most is jelen
van.
– Nagyon örülök minden dolognak, ami összeszedi a fiatalokat, útravalókat ad nekik. Nagyon
reménykedem abban, hogy a tanoda tud olyan dolgokat nyújtani,
amelyek az ide járó gyerekek számára segítséget adnak majd abban, felnőttként hogyan lehet jól
élni, helyesen élni. Ez a hely segít, hogy nyitottabbá váljanak a
világára, mást is látnak, mint amiben egyébként élnek, másik szögből láthatják a világot. Az is lehet,
pont azt tanulják meg itt, hogyan
segíthetnek majd ők másokon.
– Hogyan járult hozzá az önkormányzat ennek az épületnek
megújuláshoz?
– Három lépcsőben írtunk alá
támogatói szerződést. Először akkor, amikor odaadtuk az épületet,
vagyis a tulajdonjogot megtartottuk, de tartós üzemeltetésre adtuk
át a Máltai Szeretetszolgálatnak.
Majd előbb 8, később 6 millió forinttal járultunk hozzá a költségekhez. Ez a közösség pénze, ami
nagyon jó helyre került. A Málta-ház közösségi épület, amellyel
mindannyian nyertünk.
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Süli János

– Miniszter úr valójában most
nem is miniszteri tisztségében
van jelen, sokkal inkább a körzet
országgyűlési képviselőjeként,
hiszen egy lokális esemény zajlik, egy település közösségi házának átadása.
– Akár így, akár úgy, mindig
öröm egy ilyen rendezvényen
részt venni. Tegnap Bölcskén jártam egy kápolnaszentelésen, ma
itt, és jó látni a járványhelyzet
enyhülése után a felszabadult arcokat.
– Említette, hogy Veszprémben
is járt egy máltás rendezvényen.
Ezek szerint rálát a szervezet
munkájára?
– Mikor még polgármester voltam, illetve erőműves vezető, akkor is kapcsolatban voltam a Máltával, több területen is együtt dolgoztunk. Veszprémben az elesettek, hátrányos helyzetűek lakáshelyzetének javítására, illetve a
beilleszkedést segítő tevékenységre kötött szerződést a Máltával
az önkormányzat. Ők jelen vannak, figyelnek ezekre az emberekre, nevelő-mentoráló tevékenységgel igyekeznek rávenni a
nehéz sorsú, kisebbségben élő
embereket az alkalmazkodásra.
Ezek a szempontok annak idején
Pakson is számítottak, foglalkoztunk ezzel a problémával, igyekeztünk megsegíteni a hátrányos
helyzetűek alkalmazkodását a
környezetükhöz. Egy hatóság,
egy hivatalnok, egy alkalmazott
nem tud úgy rálátni erre a problé-

mára, mint a szolgálatot végző
máltás segítő.
– Hogyan értékeli a régió illetve a földvári Málta szerepét tapasztalatai alapján?
– Dunaföldvár mindig is meghatározó volt a térségben, sokáig
egyedüliként. Az utóbbi időkben
azonban látni, hogyan nyer teret a
régióban a Málta. Így például
Szekszárdon üzemeltet egy Idősek Otthonát. A covid-járvány is
adott új feladatokat a szervezetnek, a betegek, idősek, egyedülállók, az elhunytak hozzátartozóinak gondozásával.
– Egy kérdés Süli úrhoz, mint
miniszterhez: hogy áll PaksII?
– Tavaly június 30-án adtuk be
a tervdokumentációt, a hatóságnak 12+3 hónapja van az engedély kiadására, vagyis szeptember előtt nem várható az engedély.
Aki arra jár, az láthatja már a
munkálatokat: épületek, utak, irodák, műhelyek épülnek, a beruházáshoz szükséges szolgáltatások.
Megkezdődtek a paksi Duna-híd
kivitelezési munkálatai is.

Lipták Tamás

– Többen elmondták a megnyitón, hogy Lipták Tamás nélkül
nem lenne most kész ez az épület.
– Máltaiként nehéz úgy tevékenykedni, ha nem érzi az ember
magáénak a feladatot. Ezt tanultam Szentgyörgyvári Károlytól, a
Málta korábbi régiós vezetőjétől,
és Jákli Viktortól is. A máltai
munka olyan, amibe az ember bevonja a családját, a maga élete

egybeforr a Málta életével, sajátjának érzi azt.
– Voltak mélypontok a felújítás
során?
– Persze, hogy voltak. Így például időjárási viszontagságok,
amelyek hátráltattak minket, az
erőm néha alábbhagyott, de a
Máltát, azon belül is a fenntartó
dél-dunántúli régiót, az önkormányzatot magunk mögött tudva
átlendültünk ezeken a mélypontokon. Hívő emberként érezhettük a
teremtő gondviselő szándékát, a
családunk biztos hátterét, emellett
egy jó csapatot, így pedig a közös
célért meg tudunk mozdulni. Dunaföldváron, régiós szinten, de
országosan is komoly lépcsőfok,
amit most megléptünk, már csak
meg kell töltenünk az épületet tartalommal. Nem, mintha eddig
nem működött volna a ház máltais házként, ám most egy arra sokkal inkább alkalmas formában és
minőségben teszi.
Az avatás ünnepén az emberek
örömmel ültek a sátor alatt az udvaron, a kert is gyönyörű, eljöttek
a meghívottaink, az ellátottaink,
az idő is csodás, nagyon szép
minden. Itt van a fenntartó Málta
és igen elégedett.
Nagy öröm számunkra, hogy
újra kezdődhetnek a programjaink. Lényegében tavaly tavasz
óta most van az első rendezvényünk, kinyitjuk a szívünket, a
kapukat. A mai az első alkalom,
nem véletlenül éppen a gyermeknapon. Megtelt a ház élettel, sokan vagyunk, mindenki jókedvű,
ki voltunk éhezve egymásra. A
mai napra meghívtuk a Katáng
zenekart, de van ugrálóvár, vannak népi játékok, csillámtetkó,
arcfestés, lufi, vattacukor, fagyi a
gyerekeknek. És megy a többi:
az önkormányzattal karöltve rendelkezésre állunk a nyári gyerektáborokra, és szervezzük a szokásos programjainkat, koncerteket, kirándulásokat, egyéb rendezvényeket.
Az épület másik felének hasznosítására pedig már vannak ötleteink: remélhetően bead egy pályázatot a város, reméljük, ezt
pozitívan bírálják el, és akkor a
Málta zarándokszállásként üzemeltetné ezt az épületrészt.
►
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Dunaföldvári
► Jákli Viktor

A dunaföldvári Málta első
székháza előtt állunk, ez önmagában óriási fegyvertény. Függetlenül attól, hol kapott helyet
éppen a Málta, az elmúlt 25 év
arról szólt, hogy tartalommal
töltsük meg a tevékenységünket.
Az én életemben ez óriási eredmény. Egyébként még régen Vörös Lacival, az egyházközség elnökével beszélgettük arról, hogy
ez az épület kimaradt az egyházi
kárpótlások sorából, tulajdon-

képpen egy adásvételi szerződés
miatt. Ebben az egyházközség
kertjét Gergye plébános úr idején
eladták az önkormányzatnak.
Mivel ugyanaz a helyrajzi száma
az épületnek és a kertnek csak A
és B jelű, így a kárpótlási hivatal
annak idején elutasította a kérelmet, és az épületet nem tette be a
kárpótlási sorba. Most visszakerül az épület kvázi az egyház
gondozásába, hiszen a Málta az
egyház felügyelősége alatt dolgozik.

– Mikor látszott, hogy lehetőség lesz erre a beruházásra?
– Amikor az önkormányzat lehetőséget adott arra, hogy a tanoda itt kezdhesse meg a munkáját, és a támogató szolgálat is
ide költözhessen, vagyis 5–6
éve. Maga az építés 3 évig tartott, pályázatok sorát tartalmazta, míg az épület teljesen megújult. Az építkezést főleg Lipták
Tamás irányította, mögötte pedig a régiós Málta állt. A beruházás elkészültével az épületben

Mi lesz a
gyerekekkel
nyáron?

Valószínűleg nincs olyan gyerek, aki
ne várná a nyári szünetet, amikor
végre az önfeledt pihenésé, a kalandoké és persze az új élményeké lehet a főszerep. S hogy idén merre
lesznek a gyerekek, ha azt mondják,
hogy táboroznak? Összegyűjtöttük,
hogy 2021 nyarán milyen lehetőségek, programok várják majd a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt.
KELEMEN DOROTTYA

Táboroznak az iskolások

A lelkes pedagógusoknak köszönhetően a diákok különféle iskolai szervezésű napközis táborban is részt vehetnek, amelyek
vagy az iskola épületében lesznek, vagy a Duna-parti, felújított
tábor-épületben.
Ezeknek a programoknak az
alapjául a „Csodaszarvas Iskolai
Közösségi Program” szolgált,
ezen keresztül a tanárok változatos és izgalmas programsablonokhoz férhetnek hozzá, amit aztán
az osztályok, a tanulók igényei
szerint alakíthatnak. A Beszédes
József Általános Iskolában idén 4
téma szolgált a táborok alapjául: a
környezetvédelem, a nomád élet
és a kaland; valamint az életvezetés, családi életre nevelés. Mind a
négy héten biztosított lesz a 25
gyermek számára a napi háromszori étkezés, a témákhoz kapcsolódó foglalkozások, játékok, technikai tevékenységek, valamint
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egy egynapos kirándulás is. Mivel a pályázat, aminek a keretei
között megvalósulnak a táborok
lehetővé tette az eszközvásárlást
is, így többek között madár- és
természet megfigyelő eszközöket; bogárvizsgálót; agyagot a címerkészítéshez; ruhafestéket; jelvénykészítéshez szükséges bőrmintázó eszközöket, gipszet, valamint különféle szakkönyveket
is be tudnak majd szerezni, ezzel
is színesítve az eseményeket.
A kirándulások során a következő helyszíneket érintik majd:
Bikal – Reneszánsz Élménybirtok; Dunapataj – Kékmoszat tanösvény; Székesfehérvár – Bory
vár, Budapest – Szemléletformáló
és Újrahasználati Központ.
A táborok sikeréhez összesen 8
gimnazista, táboronként 2–2 diák
is hozzájárul majd a közösségi
szolgálat keretein belül.
Az iskolai szervezésű táborokon túl a tánc is előtérbe kerül:
egyfelől egy modern tánctábor, a
„napTÁNCközi”, ami során nem
csak saját koreográfiát tanulnak
majd be a résztvevők, de a díszle-

tet is ők készítik el. A másik táborban pedig a hastánccal ismerkedhetnek meg az érdeklődök.

Idén is pályáztak
Erzsébet-táborra

A dunaföldvári Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ évek óta
táboroztatja nyaranta a gyerekeket, ilyenkor igyekeznek elsősorban hátrányos helyzetű vagy nehezebb anyagi helyzetben lévő
diákokat megtalálni.
Tavaly pedig – főként a covid-járvány miatt – az önkormányzat kapta feladatul a kisgyermekek nyári felügyeletének
megszervezését, leginkább, hogy
mentesítsék a szülőket, akiknek
elfogyott a szabadságuk nyárra.
Az önkormányzat azt szerette
volna, ha tartalmas programokkal
tölthetnék el a gyerekek a nyári
szünetet.
Idén is ez a helyzet, ezen a nyáron is két táborban biztosítja a
gyermekjóléti szolgálat a tartalmas és színes programokat, a táborokat azonban alapvetően az

egy helyre került az önkéntesek
munkája, a raktározás, a támogató szolgálat és a tanoda is.
Teljes erővel folyhat a máltai
munka.
– Mindenkitől kérdeztem: mi a
terv az épület másik felével?
– Úgy gondoljuk, talán zarándokszállás létesülhet belőle, beépítenénk a tetőteret, hogy akár
egy komoly zarándok csapatot is
el tudjunk szállásolni, ha beindul
a Mária-út. Várjuk a pályázat
megjelenését. «
önkormányzat szervezi. Június
utolsó hetében 30 gyerek, a július
19-ei héten pedig 40 gyermek felügyeletét vállalták magukra. A
napközis táborok programjai közül
a következőket emelnénk ki: strandolás, túrázás, graffitizés és szoborépítés hulladékból az Aztakeservit
Értékőr Egyesület közreműködésével, métázás a cserkészekkel,
de persze a kirándulás sem maradhat el.
A harmadik tábor egy fonyódligeti ott alvós Erzsébet-tábor lenne, ahová 30 gyerek jelentkezett
már. Ahogyan a fent részletezett
két tábor esetében, úgy ehhez is
pályázatot adtak be a szervezők,
aminek egyelőre még nem ismert
az eredménye. A napközis táborok önkormányzati finanszírozásból mindenképpen megrendezésre kerülnek majd, így a gyerekek
semmiképpen nem maradnak
majd le erről a szuper lehetőségről, akkor sem, ha esetleg nem
nyerik el a szükséges pályázati
támogatást.

Hódít a történelem és persze az
indiánok

A Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár szervezésében idén is két történelem témájú
esemény van készülőben: július
5-től 9-ig az Indiánok földjére kalauzolják majd el a résztvevőket,
míg július 12-től 16-ig a magyar
történelemben kalandozhatnak a
gyerekek. Mindkét tábor már
most betelt, nem is véletlen, hiszen a programok rendkívül színesnek és izgalmasnak ígérkeznek, remélhetőleg a megvalósításhoz szükséges Erzsébet-tá- ►
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Dunaföldvári
► bor pályázatokat is elnyerik
majd hozzájuk.
Az első, indiánokról szóló héten már az összekovácsoló, bemutatkozó játékok is tematikusak lesznek: mindenkinek ki kell
választania az indián nevét, majd
ezt követően törzsekbe is rendeződnek a gyerekek. Innentől
kezdve pedig ismeretterjesztő és
kreatív foglalkozások kerülnek
napirendre, így megismerkedhetnek az indiánok földrajzi elhelyezkedésével és életmódjával,
majd ezt követően fejdísz készítésére is sor kerül. A környezettudatosság is központi szerepet
kap, amikor is pólók újrahaszno-

sításával indián ruhát készítenek
a résztvevők. Ezen kívül olyan
klasszikus programok sem maradhatnak el, mint a strandolás
vagy éppenséggel a kirándulás, a
vetélkedő, de a filmekből és
könyvekből már jól ismert esőbot készítés és az ezzel kéz a
kézben járó esőtánc tanulás is
porondra kerül (remélhetőleg éppen ideális időben teszik majd
ezt a fiatalok).
A második turnusban pedig a
gyerekek egy olyan történelmi táborban vehetnek majd részt, ami
szélesebb spektrumban fedi le a
magyar történelmet, kreatív, interaktív programokban itt sem

lesz hiány. Rögtön az elején terítékre kerül egy sámándob készítése, ezt követően lesz városismereti körséta, kirándulás Székesfehérváron többek között a Koronás
Parkban, de mozizásra és strandolásra is lehetőségük lesz a résztvevőknek.

Gyerekprogramok a Múzeumok
éjszakáján

Idén június 26-án, az év leghosszabb éjszakáján a Dunaföldvári Várban rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, ahol a csodáké és a kalandoké lesz majd a
főszerep. A rendezvény kifejezetten kedvez majd a gyerekek-

nek, hiszen már 16:00 órától homokozóval, kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal várja
őket. Különleges program lesz a
fényfestés workshop, aminek keretei között bárki festhet egy külön, erre a célra kihelyezett üvegtáblára, amit aztán egy speciális
technikával ráégetnek az üvegre,
majd az este folyamán azt is kivetítik.
17:00 órától a Belvárosi Betyárok családi koncertje kezdődik,
19:00 órától akadálypályán mérettethetik meg magukat a gyerekek,aztán, ha leszáll az éj, 22:00
órától bátorságpróba veszi kezdetét a toronyban. «

Fogadj örökbe! –

Aurora, a
vörös panda
Tudták Önök, hogy mindösszesen pár perc alatt örökbe fogadhatnak egy állatot a Fővárosi Állat- és Növénykertben? Az Alapítvány a Budapesti Állatkertért 20
éve indította útjára örökbefogadási programját, amelynek elsődleges célja támogatni, segíteni az
állatkert lakóit.
A József téri (faházas) óvoda
Pille csoportja szeptember óta
büszke nevelőszülője lett egy vörös macskamedvének, közismertebb nevén egy vörös pandának.
Aurora, a pandalány egy évig élvezheti, viselheti az örökbefogadott állat címet. Hogy miért éppen rá esett a választás? Dubiczné
Szőke Piroska óvodapedagógussal, az ötlet gazdájával erről (is)
beszélgettünk.
A József téri óvoda még
2019-ben pályázat útján került a
Zöld Óvoda elnevezésű országos
programba, amelynek célja a kisgyerekek környezettudatosságra
nevelése. Közismert tény, hogy a
pandémia miatt az állatkerteknek
– látogatók híján – komoly anyagi gondokkal kellett megküzdeniük. Ezért jutott eszembe, hogy
segítsünk egy jelképes összeggel, és fogadjunk örökbe egy kisállatot. A vörös macskamedvére
pedig úgy esett a választásunk,
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Pille csoport Zsolttal, az állatkerti gondozóval

hogy óvodánk minden évben
februárban tartja az ún. „macihetet”, amely során több medvefajtával is megismerkednek a gyerekek. A pandák közül a vörös

macskamedve (vagy, ahogy a
gyerekszáj mondja, „vörös cicamedve”) lett a kedvencük. Az
ösztönösen kialakuló kötődés a
gyerekek és egy tőlünk távol élő

Aurora és Bendegúz a Pille csoport hátterében

állat között egyértelművé tette a
választást.
Az örökbefogadásra végül
2020. szeptember 28-án került
sor, amelyet azóta egy oklevél
is büszkén hirdet. A zárt kapuk
miatt viszont csak most tavaszszal, 2021. május 18-án valósulhatott meg az a látogatás,
amelyre hónapok óta készültünk a csoporttal. Az élményszerző kirándulás során az állatkert biztosított egy gondozót
a csoport mellé, aki bemutatta a
kis pandát a gyerekeknek –
akik egyébként sok mindent
tudtak már az örökbefogadottjuk fajtajellemzőiről –, látványetetést tartott a lelkes és ujjongó gyereksereg előtt. Hatalmas
élmény volt felnőttnek és gyereknek egyaránt ez a nap, és bízunk abban, hogy követendő
példával járunk (nem csak) a
kisgyerekes családok előtt.
(És egy plusz információ a cikk
végére: Aurora szeptember óta
társra lelt Bendegúz személyében,
így méltán bízhat a Pille csoport
apraja-nagyja a pandacsalád bővülésében.)
2021. június

Dunaföldvári

Rendben
lezajlottak a
gimnáziumban az
érettségi írásbeli
vizsgák
Fehérné Keserű Katalin igazgatónő
az érettségi vizsgákról és a májusi jelenléti oktatás újrakezdéséről számolt be lapunknak. A rendelet szerint ez évben is csak írásbeli érettségi vizsgán adtak számot tudásukról a
végzős diákok. Bizonyos esetekben
engedélyezett a szóbeli vizsga is.
SZABADOS SÁMUEL
A vizsga szigorú járványügyi
szabályok közt zajlott. A takarítónők naponta fertőtlenítették az
épületet. A vizsgatermekben 8,
maximum 10 diák tartózkodott. A
felügyelő tanároknak maszkot kellett viselniük. Idegen személy az
épületbe nem jöhetett be. A tankerület a vizsgák idejére gyorsteszte-

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. május 25-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. 2020. évi belső ellenőrzési
jelentés értékelése, melyet a polgármester elfogadott.
2. Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, a Dunaföldvári Rendőrőrs és a Dunaföldvári Polgárőrség Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Ön2021. június

ket juttatott el az iskolába. Reggelente a mentőállomás két munkatársa állt készen a tesztelésre.
79 diák vett részt a vizsgán, ebből 59 végzős, a többi előrehozott, illetve ismétlő, vagy kiegészítő vizsgát tett. Előrehozott
vizsgát azok az alsóbb éves diákok tehetnek, akik ez időre teljesítették adott tantárgyakból a követelményrendszert, s ez záró
jeggyel, vagy vizsgával dokumentált. Főleg informatikából és

idegen nyelvből jelentkeztek 10
– 11. osztályos diákok. Az igazgatónő szerint a vizsgázók fegyelmezetten viselkedtek, az előírt
szabályokat igyekeztek betartani.
Ilyen téren a vizsga sikeresnek
mondható. Az eredmények a javítótanárok munkájának befejezése
után válnak ismertté. Diákok és
tanárok véleménye alapján a matematika vizsga feladatai bizonyultak a korábbi évekhez viszonyítva nehezebbnek. Szóbeli

vizsgát a testnevelésből érettségiző négy diák tehet, illetve egy
tanuló egészségügyi okokból nem
tudott részt venni az írásbeliken,
számára engedélyezett a szóbeli.
Ha valaki az írásbelin elégtelen
jegyet kapott, szóbelin javíthat.
Május 10-én elkezdődött a jelenléti oktatás is az intézményben, a járványügyi szabályok betartásával. A tanulók nagy többsége azóta is rendszeresen jár iskolába. 18 szülő, élve a lehetőséggel
kérte, hogy gyermeke bizonyos
ideig egészségügyi okok, vagy a
járványveszély miatt még otthon
maradhasson. Számukra viszont
nincs online oktatás, maguknak
kell pótolni a tanagyagot, melyet
az internetes Kréta rendszerben
követhetnek. A tanárok szerint a
tanulók többsége igyekezett lépést tartani az online oktatással
valamilyen szinten. Maga a rendszer még azért nem tökéletes, idő
és sok tapasztalat kell a kidolgozásához. «

védelmi Egyesület 2020. évi
munkájáról, tevékenységéről. A
polgármester mindhárom beszámolót elfogadta.
3. Döntés a 2021/2022. tanévben az óvodában indítandó csoportok meghatározásáról, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezéséről köznevelési
területen. A polgármester úgy
döntött, hogy a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha részére a 2021/2022. nevelési
évre 12 óvodai csoport indítását
engedélyezi, a köznevelési törvény vonatkozó bekezdése alapján engedélyezi a csoport létszámának 20%-os túllépését.
4. Napsugár Idősek Otthona rehabilitációs foglalkoztatott jogviszonyának létrejötte. A polgármester engedélyezi a Napsugár
Idősek Otthonában 2021.június
1-jétől határozatlan ideig 1 fő
megváltozott munkaképességű
dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának létrejöttét portás munkakörben, annak költségeit és járulékait a 2021. évi költségvetési
rendeletbe beépíti.
5. Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal rehabilitációs hozzájáru-

lás és közterület-felügyelő bérigénye. A polgármester döntése értelmében a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal rehabilitációs
hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége miatt 2.260.000 Ft összeget biztosít a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítására, a 2021. évi általános
tartalék terhére. A 2021. évi költségvetési rendeletbe az 1 fő 4 órás
közterület-felügyelő alkalmazásával kapcsolatos bérigényeket és
költségeket beépíti.
6. Döntés a Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális- és eszköz
fejlesztése című pályázat megvalósításával kapcsolatban. A polgármester úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén
belül meghirdetett Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
című projekt vonatkozásában a
fedett árusítóhelyek építész kiviteli terveinek elkészítésével megbízza a Vendel-Terv Kft-t. A megbízás díja bruttó 2.768.600 Ft. A
projekt eszközbeszerzése tárgyában a zárható piactéri árusító asztalok gyártásával és helyszíni sze-

relésével megbízza Kun Jánost. A
megbízás díja bruttó 16.891.000
Ft. A projekt eszközbeszerzése
tárgyában a kerékpártárolók gyártásával és helyszíni szerelésével
megbízza Kun Jánost. A megbízás díja bruttó 1.267.460 Ft.
7. Pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése 2021-2022 évben.
A polgármester döntésének értelmében a város keretszerződést
köt Dunaföldvár közigazgatási területén a pinceveszély-elhárítási
munkákra a Habbeton Kft.-vel.
8. Dunaföldvár, Hősök tere nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezése. A polgármester
úgy döntött, hogy a Dunaföldvár,
Hősök terén nyilvános vizesblokk
és közösségi helyiség kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárást
eredményesnek tekinti. Kivitelezési szerződést köt a Generál Globál Kft.-vel bruttó 28.997.100 Ft
ajánlati áron. A kivitelezés határideje 2022. március 31.
9. EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos személyében
történő változás miatt. A polgármester támogatta, hogy a fogászati
körzet tartós helyettesítését Dr. ►
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► Kracz Csongor, az EL-DENT
96 Kft. munkavállalója 2021. május 01. napjától személyesen és folyamatosan ellássa, a körzet helyettesítési feladatait 2021. május 01.
napjától Dr. Salamon-Branis Karin
és Dr. Wetzl Marianna fogorvosok
lássák el, mint az EL-DENT Kft.
munkavállalói.
10. Markovics László ingatlan
vásárlási kérelme, melyet a polgármester elfogadott.

11. Simon Boglárka és Nádasdi
Ferenc ingatlan felajánlási kérelme, melyet a polgármester elfogadott.
12. Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt.
A döntés értelmében a támogatás
visszafizetésének
határideje:
2021.12.31-re módosult.
13. PART-OLDALAK Kulturális Egylet részére támoga-

Városfejlesztési tervek
A város lakói részéről rendszeresen
felmerülő kérdések közé tartoznak
a városfejlesztést, felújításokat,
építkezéseket érintő ügyek is, így
egyenesen a Városfejlesztési és
műszaki irodából, Lajkó Andor
irodavezetőtől hozzuk el a friss fejlesztési híreket, terveket és pályázatokat.
KELEMEN DOROTTYA

Komplex felújítási munkák indulnak el a nyáron

Akik kerültek már mostanában
a Kossuth tér felé láthatták, hogy
a játszótér és a KRESZ-park felújítási munkálatai már bizony
megkezdődtek, a nyári hónapokban pedig csak tovább robognak:
egy kerékpáros pihenő is kialakításra kerül, ahol nem csak 6 biciklit tárolhatunk, de nyilvános wifire is lelhetünk majd. Ugyanitt,
csak a másik oldalon (a Horgászbolt és az Aranyműves bolt szakaszán) kisebb teljesítményű lámpákat is telepítenek, mert jelenleg
nincsenek a járdák kellően megvilágítva.
Ezzel egy időben a Hősök-terén
és a buszpályaudvaron is hasonló
biciklitároló épületek készülnek
majd el, azzal a különbséggel,
hogy utóbbi hely esetében egy kerékpár kölcsönző megvalósítását
is kitűzték, ezzel is tovább színesítve a városi közlekedési és turisztikai lehetőségeket.
A Duna-parton sem csak biciklik lesznek jó helyen, az eredményes pályázatnak köszönhetően
júniusban induló munkálatokkal
egy régóta várt terv is megvalósul
és egy nyilvános illemhelyet ala-
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kítanak ki, sőt a teniszezők is egy
új közösségi térre lelnek majd
ugyanebben az épületben.
Nagyobb beruházás indul hamarosan a Kossuth Lajos utcán:
az Ilona utcától a Rákóczi utcáig
megszűnik a légkábeles hálózat
és az E.ON valamint a Tarr hálózatai a földbe kerülnek. A júniusban induló fejlesztés során megújul a közvilágítás is és új kandelábereket helyeznek majd fel.
Miután nemrégiben változott
az intézményekre vonatkozó jogszabály, szintén nyári projektnek
ígérkezik a József téri óvoda, az
Iskola utcai ovi, a Jókai utcai ovi,
valamint a Duna utcai idősek otthonának villámvédelmi felmérése, de ezt követően még a szünetben a kivitelezési munkálatok is
megkezdődhetnek, hiszen ezzel
egyidejűleg már az anyagok megrendelése is megtörtént.

Fejlődik a vásártér is

Az önkormányzat elnyert egy
nettó 100 milliós nagyságrendű

tás nyújtása a helyi TV szolgáltatás fejlesztésére. A polgármester döntésének értelmében a 2021. évi költségvetési
rendelet általános tartalékkerete terhére 4.000.000 Ft vissza
nem térítendő felhalmozási célú támogatást biztosít a
PART-OLDALAK Kulturális
Egylet részére, melyet a helyi
TV szolgáltatás fejlesztésére
kell fordítania.

14. „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező!” közúti jelzőtábla kihelyezése Derecskei-Fehérvári utca,
valamint Kinizsi-Fehérvári utca
kereszteződésébe, melyet a polgármester jóváhagyott.
(A napirendek, az előterjesztések és a döntések jegyzőkönyve a
város honlapjának https://dunafoldvar.hu/oldal/kepviselotestulet/ alpontjában megtekinthetőek) «

fejlesztési pályázatot a vásárra is,
aminek keretein belül 5 db fedett,
de nyitott csarnok épülhet majd
fel. Itt még csak most kerül kiírásra a közbeszerzés és annak eredményétől függ majd a határidő,
de ez átcsúszhat akár jövő tavaszra is. Ezekben a terekben már
adottak lesznek az elárusító asztalok, a szegélyezett, felszórt gyalogutak, de bővítik majd a térvilágítást is, új kamerarendszer lesz,
sőt az építmények energiaellátását napelemek támogatják majd.

csatlakozásba illetve a Kinizsi
utcában, ahol ugyan megtalálták
a régi csöveket is, de ezek össze
voltak törve, így cserélni kellett
őket. A felújítási munkálatok
azonban várhatóan itt nem fejeződnek be teljesen, az idei lakossági fórumon kifogásolt járdaszakasz felújítási munkálatait
várhatóan azt követően kezdik el
megtervezni, ha a már folyamatban lévőket befejezték és átadták.

A végéhez közelednek az útfelújítási munkálatok

A Fehérvári utca, a Felső-Bölcske utca, a Homoklai köz,
Zrínyi köz, Alsórév utca lakói,
valamint az arra járók hamarosan
teljes mértékben élvezhetik és kihasználhatják a felújított útszakaszokat, hiszen hamarosan ezek is
átadásra kerülnek. Ez alól kivételt
képez a Felső Bölcske utca, ahol
egy járdaszakasz már el is készült.
A Fehérvári utcában átereszeket helyeztek el a csapadékvíz
elvezetésére az Olajmalom közi

Befejezett és folyamatban lévő
munkák

Idén januárban készült el a Felső-Homokerdő ivóvízvezetéke,
május utolsó hetében pedig az
Egészségház nyílászáróinak a
cseréje fejeződött be, ami egy közel 5 milliós felújítás volt. Tavaly
kezdődött el, de szépen, folyamatosan halad a Bölcske utca felújítása is, itt az ivóvíz és a szennyvíz
vezetékek rekonstrukciójára az
önkormányzat nyert el támogatást. Bár még nincs benne a tervezetben, de szó van arról is, hogy a
járda felújítását is megtervezik az
utcában.
Idén fejeződött be három óvoda a napelemes fejlesztése is,
ezek a Kossuth Lajos utcai, a Jókai utcai és a József téri óvodák
voltak.

Megvalósult eszközbeszerzések

Pályázatot nyertek el elektromos kisteherautóra, nagyteljesítményű lombfúvóra és lombseprűre is. Ez utóbbi eszközt a héten
már le is szállítják, így a városfenntartás hamarosan használatba
is veheti a közterein, míg a teherautó behozatala egy kicsit több
időt vesz igénybe.
►
2021. június
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► Még nem véglegesek a
tervek

kormányzatnak általában csak ki
kell egészíteni a pénzt, bár vannak
100–90%-os pályázatok is, többféle
támogatási forma is létezik.
A Pentelei út, a Kadarka és a Szőlőskertek útja vízelvezetésének a
megoldása is tervben van, itt már
csak az a kérdés, hogy a kivitelezésre
mikor írnak ki megfelelő pályázatot.
Vannak utcák, amelyeknek
fontos lenne a felújítása így pél-

dául a Várdomb utca is, ahol
komplex felújítás van tervben: itt
kell egy ivóvíz rekonstrukció,
földbe kellene helyezni az elektromos áramot, a gyengeáramú
hálózatot (kábel tv, Telekom, telefon hálózat), új közvilágítást
kell kiépíteni, de a burkolatokat
faltól falig is fel kellene újítani.
A nyár folyamán lesz egy tárgyalás a Soltút Kft.-vel, akik keret-

közbeszerzést nyertek el, és aminek a keretein belül kaphat majd
az önkormányzat árat a Várdomb
utcára, az Alsórév utcai hordalékfogóra, valamint a Kossuth
téren az északi betonút szélesítse
is. Ezek mind önerőből megvalósuló projektek lesznek és bár a
szerződéskötés már augusztusra
várható, a munkálatok átcsúszhatnak a jövő évre is. «

Három gondolat arról, milyenek
vagyunk

meg is kapta ordítva, hogy hogyan képzeli, hogy nem figyel,
még letépi a kocsi ajtaját, megsértette, tönkretette, lezúzta a gépjárművet, mindezt minősíthetetlen
stílusban, teljes pályás letámadásban.
Hősünk a talajon megpróbálta
összeszedni magát, előbb sajgó
testét, aztán a javait, bicajt, kosarat, és ez nem ment könnyen,
mert egyrészt igen csúnyán megütötte magát, másrészt a téren bámészkodó számos ember – köztük életerős férfiemberek – közül
senkinek nem jutott eszébe, hogy
segíteni kéne a szerencsétlennek.
Megálltak persze, bámészkodtak,
várták, hogy alakulnak a dolgok,
de nem mozdult egy sem. Hősünk,
szegény lassan felkászálódott,
nem nagyon volt kedve a hangos
vitához, elporoszkált, de háborgó
szívvel, mert sem áldozatként,
sem nőként nem nyújtott segítő
kezet neki senki.

Szóval az ilyen ember mindig
kitalál valamit, nyüzsög, szervezkedik, csapatot gyűjt, kergeti a
szponzorokat, aztán keresztet újít
fel, fesztiválokat szervez, koncerteket, palacsintasütést, szemétszedési akciót, angyalkadíszítést, adventi ablakot, lekvárversenyt, kirándulást, tojásfát,
közterületek takarítását, ilyen–
olyan kupákat, direkt soroltam
ennyire vegyesen. Mert, hogy engem ezek egyik fele sosem fog
érdekelni, tuti, hogy semmilyen
sporttal fel nem izgatnak, nem
vonzanak a fesztiválok, és a horgászversenyre sem én vagyok a
célcsoport. A palacsintát mondjuk, szeretem, sütöttem is pár
százat, tetszik a tojásfa, fontosnak tartom a tisztaságot és lekvárt is főzök olykor. Nem pattannék nyeregbe, de ettől még örülök annak, hogy megint kétszázan letekerték a Dunaföldvár-Bölcskét. Büszke vagyok,
hogy környezettudatos földvári
lakosok rendszeresen szedik e tekintetben teljesen tudattalan
honfitársaik szemetét, csak úgy
passzióból. Örülök, hogy szépek
az ablakok adventkor. Hogy valakik rendbe rakták a megrongált,
lepusztult pihenőhelyet a forrásnál. Hogy asztalt, padokat tettek
Dunaföldvár olyan pontjára, ahol
szép a kilátás. Lehet, sose fogok
oda felmenni, de mások biztosan
leülnek majd egy hosszú séta
után, és megcsodálják a Dunát.
Lehet persze fanyalogni, hogy
csúnya a tojásfa, vagy, hogy nem
tetszett a koncert, minek az a sok
palacsinta, hülyeség a lekvárverseny, rosszul szervezett a Bringatúra, és sorolhatnám.
A lényeg az, hogy legtöbbünknek a korsó félig tele van. «

Bár elképzelés, ötlet és fejlesztési
lehetőség van bőven, a finanszírozási lehetőségek miatt még folyamatosan várják és figyelik a pályázati lehetőségeket. Számítanak többek között az új uniós ciklus pályázataira
is, hiszen munka rengeteg lenne és
előnyt élveznek azok a projektek,
amikre van kiírt pályázat is. Az ön-

BAKSAY ERIKA

Egy

Online oktatás volt már, napok
óta nem is nagyon mozdultam ki
a lakásból, amikor rám írtak a
marcipános csajok, hogy ugorjak
már le, esemény van. Egy cetlit
nyomtak a kezembe, rajta egy
rendszám, autó típus: a zsúfolt
parkolóban valaki lekoccolta a
kocsimat. Szombat délután volt,
ragyogó idő, mindenki a Béke téren napozott, aki csak idefért,
mint utóbb kiderült, csak az nem
látta az esetet, aki nem akarta. A
szélvédőn még egy cetlit találtam,
valakik messengeren írtak, megint
mások a városi facebook oldalon
jelezték, hogy látták az esetet. Az
idegen autós ügyetlenkedését
még pont kamera is vette, tán nem
is egy, van a cukrászdának, a városnak, szóval tanú volt bőven, és
megnyugtatásul közlöm mindenkivel, aki közreműködött a bűnös
felderítésében, hogy a rendőrség
pontosan 5 perc alatt nyakon is
csípte az illetőt, aki belátta, hogy
bénázott, rendezte is a számlát, de
nem ez a fontos.
Ami sokkal fontosabb, hogy a
kisváros polgárai hogyan zárták
rövidre ezt a problémát. Figyeltek, észrevették a kihágást és nem
hagyták szó nélkül. Ismerhetik
sokan az autómat, engem is akár,
de voltak olyanok is, akik nem,
mégis fontosnak tartották, hogy
jelezzék a dolgot a közösségi oldalon, fotót dobtak fel, segíteni
akartak mindenképpen. Láttam
már ilyet máskor is, elveszett kutyát, ellopott biciklit kerestek, il-
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legális szemétlerakó személyét
kutatták, vagy csak kerestek valamit vagy valakit, s mindig gyorsan akadt, aki segítsen. De a magam bőrén most éreztem igazán,
milyen remek dolog élvezni egy
kisváros odafigyelését, összetartását, milyen jó, hogy ismerjük
egymást, vigyázunk egymásra,
egymás javaira is.
Maga az autó csak minimálisan
sérült meg, lehet, egyébként utána
sem jártam volna a dolognak, de a
sok kis cetli, üzenet, érdeklődés
szinte kötelezett arra, hogy a cserbenhagyót – még, ha apró „cserről” is van szó – kérdőre vonják,
hiszen úgy helyes, hogy cselekedeteiért mindenki vállalja a felelősséget.

Kettő

Ahogy engem sokan ismernek,
úgy őt még többen tán. Köztiszteletben álló, csinos, jól ápolt középkorú hölgy, és a „hölgy” szó
nem túlzó, nem egy hányaveti,
mackónadrágos valaki, tényleg
egyben van. A minap Dunaföldvár főutcáján haladt éppen kerékpárral, egészen pontosan az Európa Élelmiszerbolt előtt, ahol jellemzően elég sok jármű parkol
mindig, mindkét oldalon, szóval
sűrű a helyzet. Szóval békésen biciklizett, bevásárló kosárral a csomagtartón, amikor is az egyik
parkoló autó hátsó ajtaja hirtelen
kivágódott, és egy nő ugrott ki belőle, a kocsiajtóval totál telibe találva a hölgyet, aki ettől persze
elröpült, kosarastól, biciklistől,
szerteszét hányódva az aszfalton.
A földön heverve villámgyorsan

Három

Minden városban vannak, akik
valamiért szükségét érzik annak,
hogy valamilyen közösségi szerepet vállaljanak. Bizonyára van
ebben egy kis egyéni hajlam, egy
kis önkifejező vágy, nyughatatlan szervező energia, de mindezt
fordíthatná az illető nyugodtan
magáncélokra, mégis a közösségért teszi. Nem hinném, hogy érdemes lenne elemezni, kit mi
motivál abban, hogy egy település kedvére tegyen, vagy, ha el is
gondolkoztam valaha ezen, mélyen magamba néztem, és megtaláltam ugyanezeket a motivációkat részemről egy kis exhibicionizmussal fűszerezve, tehát számomra az ilyen hajlam bocsánatos bűn.
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Dunaföldvári
Pályázati felhívás

Óvodapedagógus munkakör betöltésére
A Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Jókai
utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodáskorú gyermekek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. 62–63.§, alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola,
óvodapedagógus, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
a pályázó elérhetőségeivel
• 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet
és annak igazolására, hogy a
pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
• képzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

• a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további
információt
Úr-Hosszú Edina Ilona nyújt, a
+36 30–567–7793-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak
a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,
Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító

A lakosság
bevonása nélkül
kevésbé sikeres a
szúnyogirtás

számot: OVI/2–122/2021., valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus. Elektronikus
úton Úr-Hosszú Edina Ilona részére a ovoda@dunafoldvar.hu
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag áttanulmányozása után, az intézményvezető döntése alapján, a
pályázó személyes meghallgatásával történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• dunafoldvar.hu – 2021. június 1.
• eszterlancovoda.hu – 2021. június 1.
• Dunaföldvár TV – 2021. június 1.

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje
2021.06.04. Dr. Móricz Zoltán
2021.06.11. Dr. Hallai Róbert

SZABADOS SÁMUEL

2021.06.18. Dr. Englert Rolland

Itt a nyár, a szúnyogszezon. A
tavaszi sok eső még inkább kedvez a szaporodásnak. Kőszegi
Dániel hosszú évek óta foglalkozik szúnyogirtással, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos kutatásokkal, új technológiák kidolgozásával. Elmondta, hogy a
magyar szakemberek, így ő is
részt vesznek nemzetközi programokban. A múlt évben például
felvették a kapcsolatot az Európai Szúnyogirtó Szövetség elnökével is, aki hazánkba látogatott.
Jelenleg egy spanyol kutatócég
tapasztalatait, módszereit tanulmányozzák. A szúnyogok a globális természet részei, ennek
megfelelően élnek, viselkednek.
Nem lehet csak nemzet, vagy országhatár keretei közt kezelni
őket. A klímaváltozás velejárója,
hogy új fajok, fajták terjedhetnek
el ott is, ahol eddig nem voltak
honosak. Ez a tendencia veszélyeket is hordozhat, járványok,

2021.06.25. Dr. Palkó Ágnes
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2021.07.02. Dr. Móricz Zoltán
2021.07.09. Dr. Hallai Róbert
2021.07.16. Dr. Englert Rolland
2021.07.23. Dr. Palkó Ágnes
2021.07.30. Dr. Móricz Zoltán
betegségek terjedésével. Ezért
kell róluk mielőbb információkat
szerezni nemzetközi kapcsolatokon keresztül.
Nagyon fontos az időbeni reagálás. Ma már világszerte a lárvairtás technológiája terjedt el, a
lárvák elpusztítása biológiai beavatkozással. Ez környezetkímélő megoldás. Nyugat-Európában
már több évtizede alkalmazzák,
nálunk csak az utóbbi években
terjedt el. Dunaföldváron is rendszeresen zajlik az élőhelyek felkutatása, például drónok segítségével. A közterületeken a város
biztosítja a beavatkozást. A magánterületek jelentik a problé-

mát. Itt kellene növelni a lakosság szerepvállalását. Az országos
szövetség Szúnyoglárva program
keretei közt igyekszik a lakosságot felvilágosítani és bevonni a
védekezésbe. Felvilágosító, tájékoztató röplapokat, plakátokat
osztanak ki. A legegyszerűbb
megoldásokra biztatják a lakosságot, például a nyílt vízfelületek
csökkentése, bozótirtás, fűkaszálás. Vannak technikai megoldások is, melyeket az udvarban lehet alkalmazni, de igénybe lehet
venni a szakemberek szolgáltatásait is. A lakosság aktivitása nélkül nem lehet eredményes a szúnyogirtás. «

2021.08.06. Dr. Hallai Róbert
2021.08.13. Dr. Englert Rolland
2021.08.27. Dr. Palkó Ágnes
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Dunaföldvári

Megjelent Kiss Árpád könyve:
A grófné csodálatos fái
Kiss Árpád, a Dunaföldváriaknak
csak Öcső mindig is az Afrika-kutatás
meghatározó alakja volt, számtalan
városi, gimnáziumi rendezvényen
megfordult már, hogy kutatási területébe avassa be a hallgatóságot. Új
könyve, „A grófné csodálatos fái”,
ami a kinin 200 éves történetét dolgozza fel, egyszerre tűnhet tudományos és szépirodalmi alkotásnak is,
ami nem is tévedés, hiszen maga az
író saját szavaival élve „billegett” a
két oldal között, maga is nehezen határozza meg a mű zsánerét.
KELEMEN DOROTTYA
Ha ennél tudományosabb lenne,
elveszne az olvasmányossága, ezért
olyan kapcsolódások is megjelennek benne, ami már nem a tudományos jellegét erősítik, az összekötő
szövegekkel kiegészített fejezetek
igyekeztek feloldani ezt a nehéz témát, s az író személyes történetei
révén még közelebb hozni az olvasóhoz a kinin történetét.

Afrikai múlt

Árpád pár éven keresztül Afrikában is dolgozott, ahol a malária
betegség erősen jelen volt, sok áldozatot követelt. Munkájának
egyik legnagyobb hozadéka egy
Magyarországon előállított malária gyógyszer, amivel akkor cégével elsők voltak a piacon. Mivel
ez a betegség arrafelé népbetegségnek számított, a nyolcvanas
években beindult egy olyan törekvés, hogy helyben gyártott gyógyszert fejlesszenek ki. Egy ideig
Kenya, mint a Kelet-Afrikai közösség Tanzániát és Ugandát is
magába foglalta. Ez időben 3–4
gyógyszergyár is ezen a projekten
azon dolgozott. Sajnos azonban
ezek a próbálkozások sikertelenek voltak. Ezt nevezték az alapvető gyógyszer programnak, amihez Magyarország nem csak hatóanyagokkal, de gyártástechnológiával is hozzájárult, s amit öszszességében a WHO koordinált.

Kultúrtörténeti alkotás

Bár a könyvesboltban először
az ismeretterjesztő szekcióba
2021. június

szánták a művet, a szerző ezzel
nem értett egyet, sokkal inkább,
mint kultúrtörténeti alkotás
aposztrofálta a munkáját.
A könyv cselekménnyel is rendelkezik, ami bár a közepén elvékonyodik, oda könnyebb, olvasmányosabb részek kerültek,
amelyek fenntartják az olvasó
érdeklődését. Ezekben a részekben mutatja be a szerző azt a folyamatot, ami során 300–500
millió évvel ezelőtt kialakult a
kórokozó. Elmeséli, hogy a valaha tengervízben élő puhatestű
belében élősködő kórokozó hogyan mászik ki gazdájával a szárazföldre, majd kerül át egy rovarba, és alakul át azzá, ami
megfertőzhet minket is. Ehhez a
történethez kapcsolódik szorosan
annak a fának története is, ami
ezt az egészet meggyógyítja, ez
pedig nem más, mint a könyv
főszereplője, a kinin. Az olvasóknak azonban nem kell tartaniuk attól sem, hogy a cselekmény,
a személyes szál visszatér-e, bizony a könyv vége felé ismét
előtérbe kerül.

Egy kicsit családi projekt is volt a
könyv

A borítót Kiss Anna, a szerző
lánya tervezte meg, aki kitűnően
rajzol, ő szolgáltatta a könyv ábráit is, bár a tervezési munkálatok
már nem hozzá köthetőek.
A könyv kiadója az afrikai
hangzású SawaSawa Kiadó,
amely az afrikai kultúra és irodalom megjelentetésén dolgozik, és
alapítója Kiss Árpád. A sawasawa
szónak legalább három jelentése
is van: a szlengben azt jelenti,
hogy klassz, jó; a másik jelentése
itt nem érdekes, a harmadik jelentése pedig áthallás.
Afrikai szerzőktől sokat fordít
Árpád, de nem gondolja, hogy ez
rányomta volna a bélyegét erre a
munkájára. A könyv kifejezetten
gyógyszerészes, kémiás könyv
lett, amit kicsit színezve, olvasmányosra állított össze a szerző,
de a tudományos jellegén nem
változtatott. «

Fotózz és jelentkezz te is!
Te is szeretsz fotózni? Vedd
elő a mobilodat vagy a kamerádat, örökítsd meg „a pillanatot”
és pályázz te is! „Dunaföldvár
az én szememmel” tematikával
hirdeti meg idei fotópályázatát a
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete, amire bárki
jelentkezhet olyan alkotással,
ami a városunkhoz köthető.

majd, és amíg az első három
helyezett pénzdíjban is részesül, addig a legjobb 13 alkotás
egy közös kiadványba is bekerülhet!

Mivel lehet jelentkezni?

Hogyan tudsz te is jelentkezni?

Legyen az egy portré a legjobb barátodról, a szüleidről, a
macskádról, egy jól elkapott kép
egy híresebb vagy kevésbé ismert épületről, de jöhet bármilyen természet közeli kép, természetfotó a határból, az erdőből, a mezőről, a lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt! A pályázat egyik fontos
célja, hogy megmutassuk egymásnak Dunaföldvár szépségeit, az eldugott helyeket, a titkos
szegleteket, az egyszerűen
nagyszerű pillanatokat.

Meddig várjuk az alkotásokat?

A beküldési határidő szeptember 12, így mindenkinek rendelkezésére áll az egész nyár, hogy
fotózzon, alkosson, kitalálhassa,
hogy mivel szeretne nevezni a
versenyre. Az eredményhirdetésre szeptember 18-án kerül majd
sor ünnepélyes keretek között.

Nyeremények:
I.
II.
III.

Helyezett: 70.000 Ft
Helyezett: 50.000 Ft
Helyezett: 25.000 Ft

A pályázatokat erre az e-mail
címre várjuk: 45evedunafoldvaron@gmail.com
Fontos, hogy a következő
adatok feltüntetésével együtt
küldd el nekünk a jelentkezésedet: a fotó készítője, a fotó címe,
leírás a képről (opcionális), valamint egy nyilatkozat arról,
hogy a versenyszabályzat III./3.
pontjának megfelelően a verseny kiírója felhasználhatja a
beküldött alkotásokat.
A verseny szabályzata itt érhető el: http://bit.ly/fotopalyazat_szabalyzata
Sok sikert kívánunk mindenkinek, mutassátok meg, milyen
Dunaföldvár a Ti szemetekkel!

Mit nyerhetnek a legjobbak?

A pályázatra beérkezett alkotásokat egy ötfős zsűri értékeli
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Kiállítás nyílt az Ispánházan
Megnyílt az idei első kiállítás a dunaföldvári Várban, pontosabban az
Ispánház Galériában, ami a „Kapcsolódási pontok” címet viseli. Ünnepélyes megnyitót sajnos még
most sem tartottak, de remélhetőleg a Dunaföldvár TV-ben készült riport, valamint ez az újságcikk is
meghozza a kultúrára éhes városlakók kedvét a programhoz.
KELEMEN DOROTTYA

A tavalyi „szomszédoló” kiállítás
hozta meg a kedvet

2020-ban a nagyvenyimi művésztelep munkáiból nyílt kiállítás
inspirálta a paksiak közreműködésével összeállt tárlatot, miután
ilyen jellegű együttműködésre
nem volt példa az elmúlt időszakból. A paksi művházas kollégáktól érkezett aztán az információ
egy baráti társaságról, akik különböző műfajokban alkotnak, és
szívesen kiállítanának.

A művészekről

A társaságban van festő, tűzzománcos, keramikus és mézeskalácsos is, közülük négyen lehetnek jelen személyesen is, az
ötödik tag sajnos 2019-ben elhunyt.

Takács Éva, képzőművész

Takács Éva, paksi képzőművész egyik kedvenc technikája
az akvarellfestés, éppen azért,
mert megismételhetetlen, de akril festményeket is készít. Jelenleg középiskolai tanárként is
dolgozik, tehetséggondozó csoportja révén ismerkedett meg
azokkal az alkotókkal, akik közül a kiállítás más szereplői is
kikerültek.
Gyerekkora óta megvan az érdeklődés a rajz és a festészet
iránt, karrierútja zökkenőmentesen és egyenesen vezette a rajztanári végzettség és foglalkozás felé. Úgy gondolja, hogy sok minden tanulható, ő szívesen végzi
ezt a tevékenységet.
Úgy véli, hogy a technika és a
gondolat is fontos, de a gondolat
az első és ahhoz már csak a megfelelő technika szükséges.
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Az ötödik kiállító, Ritter János
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagja, az
egyetlen hivatásos képzőművész
a társaságban, akinek műveit kiállították már külföldön és belföldön is egyaránt.

Fritz Erika, mézeskalács ajándéktárgy készítő

Fritz Erika mézeskalács ajándéktárgy készítő, aki olyan mézeskalácsot készít, aminek elsődleges
célja, hogy azt eltegyük emlékbe,
megőrizzük. Egy hosszú folyamat
eredménye lett ez a művészeti karrier, ami már 20 éves kora óta folyamatosan épül: egy Mikulás-napi rendezvényre sütött és díszített
Erika először mézeskalácsot, ekkor jött a felismerés, hogy neki ehhez van tehetsége. Onnantól kezdve nem volt már megállás és szépen, kézzel írott mézeskalácsokat
adott ajándék gyanánt is a családtagoknak is karácsonyra.
A mézeskalácsosság bizony
egy létező mesterség, búcsúkban
gyakran találkozhatunk mézeskalácsosokkal, mézes bábosokkal,
akik különféle hagyományos
mintákkal díszítik a kalácsaikat.
Ezzel szemben Erika törekedett
arra, hogy egy új, modernebb
irányba vigye a díszítést a művein, igyekszik folyamatosan alkalmazkodni az igényekhez, ennek
megfelelően már nem csak síkban, de térben is alkot.
Kedvenc alkotása azonban kifejezetten nincs, mindig az aktuális mű az, amin éppen dolgozik,
saját bevallása szerint nagyon

könnyen bele tud szeretni az alkotásaiba, viszont könnyen meg is
tud tőlük válni.

Kiss Marianna, tűzzománc
készítő

Kiss Marianna tűzzománc készítő is bemutatkozott a kiállításon, aki egy olyan művészeti ágban alkot, ami jelenleg reneszánszát éli. Már az ókorban is
foglalkoztak zománctárgyakkal:
mind használati tárgyak, mind ékszerek készültek ez időben, de később is gyakran előfordult.
Marianna tűzzománc képeket
készít Pakson, de csak hobbi szinten foglalkozik ezzel. Korábban a
Nyírbátori Művészeti Stúdió tagja
volt, számtalan képet készített már
gimnazista korában is, majd azt
követően is. Felnőttként egyre
több és több alkotás került ki a kezei közül, így ma már amatőr képzőművésznek mondhatja magát.
Ő főleg rézlemezre dolgozik,
amit első lépésként tűzben égetnek, majd először durvára, majd
fényesre csiszolnak, közben savazzák is egy ecetből, sóból és
vízből álló keverékkel, ami közben zsírtalanítja is a felületet. Ezt
követően a rézlaphoz már nem
szabad hozzányúlni sem! Amikor
elkészültek a tervek, akkor felviszik rá az iszapszerű festéket tűvel, ecsettel, ezt követi egy égetés, majd újra felviszik a festéket,
amibe már belekarcolják a mintát
is. Az alkotó kiemelte a készítés
folyamatának ismertetésekor,
hogy feltétlenül fontos színmintát
venni, mert az égetések számától,
a festék fajtájától és más tényezőktől is függhet, hogy milyen
lesz végül a végső szín.

Népi fazekas is a kiállítók között

Bodajki Boglárka, népi fazekas
főállása mellett készít népi cserépedényeket, amelyek nem csak
dísztárgyak, de egyben a konyhában és akár egy étkezés során is
hasznosítható eszközök. Az alkotó saját tapasztalatai arra mutatnak rá, hogy bizony az emberek
az elmúlt időben előszeretettel
nyúlnak vissza a régi idők tárgyaihoz, s tapasztalják meg egyúttal
azt is, hogy bizonyos ételek menynyivel jobbak lesznek, ha egy
agyagedényben készülnek és nem
egy lábasban.
Boglárka jelenleg óvónőnek készül, két álma így párhuzamosan
valósul meg, igyekszik megmutatni a gyerekeknek is, hogy mi fán
terem az agyag, de a természet
kincseinek felhasználásával is foglalkoznak. Mint „Népi játékok és
kismesterségek” oktatója csuhé,
gyékény, szalma tárgyakat is készítenek a foglalkozásokon.
Nagyobb edényeket, kaspókat
nem szívesen készít, a portfóliójában kisebb használati edények
szerepelnek, ezeket elsősorban
megrendelésre gyártja a művész.

Kulturális programok összefoglalója

A múzeum teljes nyitvatartással működik, ami azt jelenti, hogy
hétfő kivételével 10-től este 6-ig
látogatható egészen vasárnapig,
így ez a kiállítás is egészen augusztus elsejéig megtekinthető
lesz. A várba megvásárolt belépődíj érvényes ide is, hiszen az öszszes kiállítás megtekintésére jogosulttá teszi a látogatókat. Jelenleg a következő kiállítások látogathatóak: ‘Kapcsolódási pontok’
az Ispánház Galériában, a Fafaragó Galériában a ‘Mesebeli Afrika
– Magyar László Emlékkiállítás’
látható most, június elejétől balatonföldvári és a dunafölvári foltvarrók munkáival is találkozhatunk ‘Álmok foltokban’ című kiállításon, a török toronyban pedig
a magyar világ – török világ című
állandó kiállítás tekinthető meg,
valamint a börtöncellák és a kilátó is várják a vendégeket. A belépődíjak továbbra is változatlanok,
azonban csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak! «
2021. június

Dunaföldvári

Érdekes adalék
Dunaföldvár
múltjához
2. rész

gának hangoztatásával az üldözötteket menteni, azok egy részét
első világháborús, az Osztrák-Magyar Monarchia-hazáért
szerzett sérüléseik sem mentették
meg az akasztófától.

BOGNÁR ZOLTÁN

Temetőrészlet

Cseh Viktor dunaföldvári zsidóságról szóló tanulmányának
második része „A vérzivataros
évtizedek” alcímet kapta. Ez a fejezet 1919 augusztusától 1944
nyaráig ível részletesen, majd röviden a második világháború utáni időszakkal, s a zsidó temető
sorsával foglalkozik.
Az 1910-es éveket tekintve a
szerző által feltárt folyamatban
érzékelhető egy üres időszak,
mely az 1914. évtől 1919. aug. 1ig terjed.
Kicsiny, de fontos, az ország, a
társadalom, a dunaföldvári emberek számára is sorsfordító időszak
ez; az első világháború évei, valamint 1918 ősze illetve 1919 bő
első féléve. Az utóbbi háromnegyed év a Károlyi Mihály-vezette
fordulat (évtizedeken át polgári
demokratikus forradalomként tekintette a történészi szakma) és a
Magyarországi Tanácsköztársaság ideje.
Nem kell sokat keresgélni Cseh
Viktor munkásságának dokumentumai között, hamar látható, hogy
a magyarországi zsidóságtörténet
avatott, elkötelezett ismerőjéről,
kutatójáról van szó. Érdemes lenne az újrainduló művelődési ház
által szervezett ismeretterjesztő
sorozatok egyikébe elhívni, mit
talált (mit nem) az 1914–1919
nyara közötti időszakról Dunaföldvár tekintetében.
Amit alaposan részletez, az az
ún. fehérterror eseménysora. A piactéri helyszín, a Nemzeti Szálló,
az akasztások, a zsarolások, az
agyonlövések ténye. A szerző a
korabeli forrásokra hivatkozva
mutatja be, hogy a Prónay-különítmény, bizonyos Léderer hadnagy csoportja lépett fel a helyi
zsidóság ellen. A véres, településbeli feszültség odáig fajult, hogy
a katolikus plébános, a lelkész, a
járásbíró hiába próbálta lebeszéléssel, a zsidó lakosok ártatlansá2021. június

Cseh Viktor idősorába belekerült az 1920-as évek helyi, ún.
vérvád-ügye is, szintén az akkori
újságok alapján. Az egyik lap
hírére – vérvád-ügy van(!) – a
másik lapban maga a nagymama
cáfolta, hogy: „ő
ilyet nem mondott…”. (Azt már e
sorok helyi írója
teszi hozzá nagy
sóhajjal, hogy: sajtó, sajtó, már akkor
is ?...).
A két világháború közötti két évtized újabb „megállója” az 1927. évi
Hősök szobra első
világháborús emlékmű
avatása
(jún.16.). A helyszín a Duna-part, a
legrangosabb vendég a kormányzó,
vitéz nagybányai
Horthy Miklós. Az
ország első embere
adta át a szép emlékművet, a helyi
előkelőségek részvétele mellett a különböző felekezetek papjai, így a zsidó rabbi is
megáldotta az alkotást. Itt tesz a
szerző egy utalást az első világháborúra, mely szerint 80 dunaföldvári zsidó férfi vett részt a háborúban, 9 fő elesett.
Az írás következő fontos eleme
az 1944. évi tavaszi intézkedésekkel, azok következményeivel foglalkozik. Az országos – a német
megszállás utáni – rendelkezésekkel összhangban történt a 342 fős
zsidó származású lakosság összeírása, a gettó kialakítása a Kossuth Lajos utcában. (Az élet, mint
kegyetlen forgatókönyvíró? Idézzük csak fel a tanulmány első részét: 1894, Kossuth melletti „hitvallás”, testamentum a Kossuth
Lajos utcában, a zsinagógában,
majd 50 év után újra itt, a Kossuth

Lajos utcában, a gettóban… – kiemelés tőlem, B.Z).
Cseh Viktor a kutatómunkát végezve adatokat talált arra vonatkozóan, hogy a helyi zsidó lakosokon kívül még 72 nagydorogi,
15 bölcskei ideszállított személyt
zsúfoltak itt össze. Útjuk, deportálásuk innen, Dunaföldvárról vezetett Pakson át Auschwitzba.
A tanulmány befejező része arról tudósít, hogy néhány tucat túlélő került haza, a hitélet nem indult újra.

Földvári Nyári
Esték 2021.
További információ és jegyvásárlás: www.nyariestek.hu
JEGYÁRAK: 3.500 FT

ÉS

3.900 FT

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

Temetőrészlet

A zsidó temetőben a túlélők
mártíremlékművet építtettek a
második világháború borzalmait
követően.

A II. világháborús
mártíremlékmű

Cseh Viktor történeti feldolgozásának 2. része 7 forráshivatkozással élt, a következőkből építkezett: Az Est, az Egyenlőség, a
Nemzeti Ujság, a Tolnamegyei
Ujság c. lapokból, ill. a Randolph
L. Braham főszerkesztőségével
készült: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája
(2010) . műből.
A fenti írások a Neokohn c. portálon jelentek meg 2020. aug. 24én.
Forrás: https://zsido.com/a-dunafoldvari-zsidok-a-tortene- ►

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
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► lem-viharos-eveiben-2-resz-a-verzfivataros-evtizedek/
A Neokohn c. portál 2019-ben
indult, impresszumában célkitűzésként szabad, konzervatív-liberális tájékoztatást jelölt
meg.
A szerzői gárda, a jó tollú alkotók sorából is kiemelkedik a
„mi” szerzőnk, a dunaföldvári
múltat felidéző Cseh Viktor.
Rendszeresen megjelenő írásai
között – Miskolc, Eger, Pápa
zsidóságtörténetével, egyéb, hazai múlttal, sőt, régmúlttal, va-

lamint nemzetközi kitekintéssel
is foglalkozik – időközben
újabb, településünket érintő
írást közölt:
Forrás:
https://neokohn.hu
/2020/08/24/zsido-vagy-adszmeg-otvenezer-koronatvagy-azonnal-felkotunk/
Történeti kutatásai a budapesti
zsidóság múltbéli napjaira is kiterjednek.
A történelem iránt érdeklődők,
különösképpen a Dunaföldvár
múltjának alaposabb megismerését igénylők figyelmébe ajánlom
az ismertetett írásokat. «
II. világháborús mártíremlékmű

Kezek-lábak
nélkül…
SIMON ISTVÁN
Sírva vigad a magyar, mondják
rólunk, meg azt is beszélik, hogy
pesszimista nép vagyunk. Sajnos
sok igazság van mindkét állításban, sokszor kesergünk és búslakodunk. Azonban ez nem a genetikánknak, hanem a történelmünknek, viharos történetünknek
köszönhető. Krisztus óta tudjuk,
minden népnek megvan a maga
keresztje, amit hordoznia kell. Mi
is hordozzuk a miénket becsülettel, de nem mindig jó kedvvel, s
hogy miért nem, azt talán sorolni
sem kell. Ennek a keresztnek jókora és súlyos darabját a trianoni
békeszerződés teszi ki, melynek
döntése alapján tágas hazánk tenyérnyivé zsugorodott. A tragédiát nem csupán az jelentette, hogy
gyönyörűséges hegyeink, völgyeink, erdeink, vizeink és szépen
megépített városaink idegen kézbe kerültek, de az, hogy velük
együtt sok millió magyar testvérünket is elveszítettük. Mindez
ahhoz a kereszthez tartozik, mely
mindnyájunk, népünk és nemzetünk vállát nyomja. Ám Krisztus
életében sem a kereszté az utolsó
szó, hanem a föltámadásé, melynek záloga Isten és ember közössége, összetartozása volt. „Én és
az Atya egy vagyunk.” – mondotta Jézus, mert ők szorosan összetartoztak egymással. Mi is összetartozunk azokkal, akik idegen
országban, mégis a hazájukban
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élnek, magyarul beszélnek, sírnak
és vigadnak, magyarul álmodnak.
Nemrégen Erdélyben jártam és
tudni való, hogy Erdélyország
majdnem olyan szép, mint a
Mennyország. Gyönyörűséges tájai leírhatatlanok, a szem számára
is befogadhatatlanok. Annyi szépséget kínálnak, hogy csak a töredékét tudjuk igazán magunkévá
tenni, a lelkünkbe fogadni. Ám a
tájnál is megrendítőbbek azok a
találkozások, amelyek mind az
összetartozásunkról
szólnak.
Nagygalambfalván egy székely
református lelkész, Kányádi Sándornak, a nagy költőnek unokaöccse s annak hitvese fogadott
bennünket a parókián, s az ősi
templomban. Amikor beszélgettünk majd koccintottunk egymással, éreztük, hogy egy vérből valók vagyunk, hogy összetartozunk. Ugyanígy történt ez minden
alkalommal, amikor régi vagy új
barátokkal találkoztunk. Az öszszetartozás érzése felülírta,
felülírja a trianoni tragédiát, a történelmi kataklizmát, ami nemzetünket sújtotta. A határokon átívelő kapcsolatok virtuálissá teszik
azt, ami elválaszt egymástól, s
valóságossá mindazt, ami összeköt. Ezért lehet ünnep számunkra
az Összetartozás Napja, amely azt
üzeni, bárhogy is történt, nekünk,
magyaroknak közünk van egymáshoz, egy nép fiai és leányai
vagyunk, összetartozunk. A Kárpát-haza nem csak Erdélyországot, de Felvidéket, Délvidéket és
Kárpátalját is jelenti. Néhány
napja orvos misszió indult ismét

Kárpátaljára gyógyítani, ahol
semmilyen rendszeres egészségügyi ellátás nincsen. Íme, az igazi
összetartozás nem csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul, ha komolyan gondolják. Jó
volt hallani, amint határon túli
testvéreink lelkesen mesélték,
hogy sok segítséget kapnak az
anyaországtól és nagyon hálásak
ezért. Az Összetartozás Napja immár nem a trianoni tragédiára fókuszál, hanem az örök igazságra,
miszerint „az élet él és élni akar”
(Ady). Az igazi összetartozás aktivitás, tenni akarás is egyben. Talán ott kezdődik, hogy az elszakított részeken élő testvéreinket
nem nevezzük románoknak, ukránoknak, szlovákoknak meg szerbeknek. Sajnos sokan így aposztrofálják határon túli testvéreinket.
Aztán ott folytatódik, hogy újra
meg újra ellátogatunk arra a gyönyörű vidékre, ahol ők élnek és
erősítjük őket, tudatosítva bennük
és bennünk, hogy egy vérből valók vagyunk, összetartozunk. Ilylyés Gyula szerint a kis népeknek
még levegőt is erőszakosan, egymásba kapaszkodva kell venniük
a nagy népek árnyékában. A hét
vesszőszál együtt törhetetlen, de
egymagában mindegyik könnyen
kettétörik. Az összetartozás érzése mindig egy lépés előre a szeretet útján, mely csak tartozik, és
nem követel. Akik összetartoznak, azok egymáshoz és egymásnak tartoznak jó szóval, öleléssel,
megértéssel, törődéssel, egyszóval szeretettel. Az összetartozás
testi–lelki ragaszkodás, mely

mindennél többet ér, kincsekkel
felér. „Ne hagyd elveszni Erdélyt
Istenünk!” – énekeljük a székely
himnuszban. Erdélyt elvették tőlünk, de nem veszett el, miként a
többi sem, mert azokkal, akik a
határon túl laknak, összetartozunk. Egy férfiú, Nick Vujicic kezek és lábak nélkül született erre a
világra. Nagy erőfeszítések és sok
szenvedés árán megtanulta hordozni a keresztjét, s megtalálta
önmagát. Azóta teljes életet él,
családot alapított, a világot járja,
hogy tanúskodjon arról, hogy ami
az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges, ha valóban
összetartozunk Vele. Hazánkat
Trianon is megcsonkította, kezétől-lábától megfosztotta. Százegy
esztendő telt el azóta, s mi is megtanultuk kezek és lábak nélkül
hordozni a keresztünket, és megtanultuk, hogy összetartozunk, s
mindnyájan egy vérből valók vagyunk.«

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

Vörös idegenek

Kiss Árpád fordításában
(Kiss Árpád Dunaföldváron
született, Afrikát járt
gyógyszerész, műfordító,
könyvkiadó-alapító)
Huxley az afrikai Kipling, sokan így méltatják. Hiteles író, hiszen Afrikában nőtt fel, a mai
Kenyában. A kenyai irodalmi társaság megalapítója, Afrika örök
szerelmese, bár a független
Kenyát el kellett hagynia az akkori elnök Kenyattával való nézeteltérés miatt. A Vörös idegenek az
afrikai hagyományokat őrző alapkönyv, amely először 1939-ben
jelent meg.
Fényes vaskígyón érkeznek a
naptól vörös arcú idegenek, bőrszínük olyan, mint a halvány varangyé. Megosztják és elveszik a
földet – ezt jósolta a bölcs Mbatian, akinek a nevét őrzi a Kenyahegy csúcsa. Elspeth Huxley a
mai Kenyában élő kikuju nép szokásairól, erkölcséről, munkájáról,
örömeiről, harcáról mesél e családregényben. A kikuju nép szomszédja a maszáj, akik szerint isten
minden marhát nekik teremtett. A

kikuju faluba labirintusok, csapdákkal tarkított ösvények vezettek. Ezzel is védekeztek minden
idegen, de főleg a maszájok ellen.
A vörös idegenek érkezése
megzavarja egy nemzedék cseppet sem békés életét. Először az
elefántagyarral kereskedő, szakállas wathukumuk jöttek, de
azok nem telepedtek le. A vörös
idegenek azonban házat építettek.
Akik dolgoztak nekik, egy ha-

Puskás Ferencre emlékeztek a helyi
sportbarátok
Május 27-én sportbarátok kis csoportja koszorúzással tisztelgett a világhírű labdarúgó emléke előtt. A
járványhelyzetet megelőzően Puskás Ferenc születésnapja, április elseje környékén szervezett a város
koszorúzási ünnepséget. A megjelentek nevében Rostási Nándor testnevelő tanár helyezte el az emlékezés koszorúját a Béke téri épület falán lévő márványtáblán.
SZABADOS SÁMUEL
Puskás Ferenc az 1950-es évek
elején felesége révén került kapcsolatba városunkkal. Szabadidejükben gyakran jöttek rokonlátogatóba. Ez alkalmakkor Puskás
megismerkedett a helyi focistákkal, edzéseikre is kijárt, beállt kö2021. június

zéjük focizni. Barátságok is kötődtek az esti kisfröccsös vacsorákon. Egyszer lehozta klubját, az
akkor világhírű Honvédot egy
edzőmeccsre városunkba. Több
ezer néző előtt akkori világsztárok léptek pályára, mint például
Kocsis, Czibor, Hidegkúti. Puskás az egyik félidőt a helyi csapat
mezében játszotta végig.
Az emigráció évtizedei után
1982-ben tért haza Magyarországra. Mivel nem volt lakásuk,
a földvári rokonoknál laktak
majd két hónapig. A régi barátságok újra éledtek, újak kötődtek.
Az egyik helyi bajnoki meccsre
is kilátogatott. Mint később emlegette, nagyon szép nyarat töltött hosszú idő után újra szülőha-

szontalan, kerek fémdarabot kaptak tőlük, amit a kikujuk elástak
valahol, a kunyhóban, egy bokor
alatt, vagy ékszer lett belőle.
Az író hétévesen érkezett
Kenyába szüleivel. Gyermekkorát a kikujuk között töltötte. Anyja a thikai lángfákkal díszített kávéfarmon, otthon tanította írni–
olvasni. Huxley első újságcikke
kilencéves korában jelent meg,
természetesen álnéven.

A vörös idegent fogadó nemzedék tartózkodott, majd barátkozott, kereskedni kezdett a naptól
vörös bőrű jövevényekkel. Megmosolyogta, kinevette furcsa szokásaikat, fintorgott a szaguktól, és
megcsodálta, sőt irigyelte az eszközeiket. A kikujuk gyermekei a
Brit Protektorátus alattvalói lettek, unokáik, ükunokáik pedig
már a függetlenedő Kenya polgárai. «

zájában, itt Dunaföldváron. Végleg letelepedve többször tért még
vissza feleségével városunkba.
Az emléktáblát halála után állíttatta Dunaföldvár városa és a
Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség. «
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Táncház portrék
Halmos Attila

A dunaföldvári népzenei hagyományok közösségi, táncházi vonatkozásairól szóló sorozatunk harmadik részében Halmos Attilával beszélgettünk.
BAKSAY ERIKA
– Többen beszélgettünk már a
dunaföldvári nótaestekről, amelyet az Ördögszekér Táncegyesület szervezésében látogathatják
az érdeklődők. Szerinted mi a
nótaestek lényege?
– Szerintem a nótaest azért van,
hogy ne kelljen annyit mozogni.
Na, azért a végén mindig lesz tánc
is. Az is igaz, hogy nem mindenkinek való a tánc. Az nem úgy van,
hogy csak úgy fogom magam, és
nekiállok táncolni, a magyar néptánc eléggé kifinomult mozgásokkal dolgozik, komolyabb előtanulmányok nélkül nem könnyű táncolni. Talán a körtáncok egy része
könnyebben elsajátítható. Észrevehető, hogy népszerűek lettek a
moldvai táncok a táncházakban,
mert abba könnyebben beáll egy
olyan, akinek nincsen táncos előképzettsége. Nem véletlen, hogy a
táncház mozgalom a táncegyüttesekből indult el, mert kellett hozzá
a képzettség. A másik nehézség,
hogy legtöbbször párban táncolnak, ahol azért kell az összhang. A
nótaest az az alkalom, ahová bejöhet az ember, ha szereti a népzenét, élvezheti a muzsikát, énekelhet, elhozhatja a saját kis ételeket,
innivalókat, amiket megtermelt,
vagy ő sütött, ettől nagyon családias a légkör, de közben minőségi az
együttlét.
– Vajon a táncház mozgalom
létrejöttének egyik oka, hogy képezze, esetleg profivá tegye a laikus közönséget?
– Szerintem pont fordítva. A
táncház létrejöttére pont az amatőr
együtteseknek volt igénye, mert
addig csak profi együttesek voltak,
csak színpadi néptánc volt. Le
akarták hozni a táncot a színpadról, oda, ahonnan jött ez az egész,
az életbe, vissza. Ahonnan tanulták eredetileg a néptáncokat, azok
a falvak voltak, ahol ez volt a szó-
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rakozás. Onnan vitték fel a színpadra, aztán a falvakban megszűnt, a táncház pedig megint viszsza akarta vinni oda. A Bartók és a
Bihari együttes volt az Pesten,
akik szerették volna a próbatermek
és a színpad mellett bevonzani a
civil embereket is, a barátaikat,
másokat. A táncház révén azokkal
az emberekkel is kapcsolatba kerültünk – ahogy a nótaesttel mi is
–, akiknek nem szakmája a néptánc, népzene, csak szeretik, szeretnek bejönni, zenét hallgatni,
énekelni, de nem akarnak annyira
mélyen belekerülni.
– Szerinted hogy áll most a
tánckultúra, zenei kultúra fenntartása? Hányadán állunk a 70es, 80-as évekhez képest?
– Úgy gondolom, hogy jól állunk ez ügyben. Két nagy hiányosságot látok jelenleg: az egyik
a média, hiszen még mindig nagyon alulreprezentált a népzene,
nem csak tánc és zene önmaga, de
a népzenéről szóló magazinműsor, információs műsor is. A másik hiányosság a népzene jogi része, ez nagyon nincs letisztázva.
Egyelőre nagyon minimális jogdíjat kap egy népzenész, vagy egy
előadó művész, aki népzenét játszik. Nem ismerik el a szerzői jogot, ha én egy lemezt csinálok,
akkor szerzői jogot nem kapok
érte, csak az előadói jog az
enyém, vagyis ez nem lehet bevétele egy zenésznek. Ennek a tisztázása a jogászok dolga lesz majd,
valószínűleg definiálni kell dolgokat, hogy aztán világos legyen,
ki milyen szellemi alkotásokat
hozott létre.
– Miben állunk jól?
– Folyamatosan fejlődött az oktatás, ami mindennek az alapja.
Megvan az alap az általános iskolai képzésben. Mi, a népzenészek
az oktatásban jó helyzetben vagyunk, a médiában meg nem. A
popzene fordítva, erős a médiában, viszont nincs benne az oktatásban, azért gyenge színvonalú.
A népzenén meglátszik az oktatás, nagyon magas színvonalon
megy, az alternatív iskolai módszerek elterjedésével elképesztő
sokat lehet tanulni. A néptánc pedagógusokat imádják az iskolában, nagyon népszerű, hogy a

gyerekeket néptánc oktatásra vigyék.
– Hogyan határoznád meg önmagad? A sokféle tevékenységedből melyik jellemez téged legjobban?
– Nehéz ezt eldönteni. Most a
legjellemzőbb a pedagógia, legalábbis abból élek. Annak idején
nagymenő zenész akartam lenni,
színpadon. Amikor megismertem
a dolog mélyebb tartalmát. Akkor
voltak az első nagy falulátogatások, nagy együttlétek, hosszú utazások, mindenért el kellett menni
a helyszínre, nem lehetett megkapni az interneten. Ilyenkor sokan sokat voltunk együtt, akkor a
megállapításom az volt, hogy ez a
dolog nem a színpadon tud legjobban kiteljesedni, hanem az
életben. Vagyis azóta azt mondom, táncház zenész vagyok,
amit külön műfajnak tekintek,
mulatságot játszom, lakodalmat,
bálokat, névnapot, születésnapot,
de ebben a stílusban. Ugyanazt
csinálom, mint mondjuk a mulatós zenész vagy lagzis zenész,
csak én ezt az én stílusomban teszem, a népzenéhez ragaszkodom. Ha úgy tetszik, az a célom,
hogy az én zeném legyen az uralkodó, hogy visszavigyem az életbe ezt a zenét, akár úgy, hogy kitúrom a többi zenét. Szeretném
visszafoglalni a mulatságokat, lakodalmakat, névnapokat, érzem,
hogy ez menni fog, mindenkinek
tetszeni fog.
– Hogy állsz ezzel a harccal?
– Megfogalmazott célom volt,
hogy nem lehet olyan lakodalom,
amiben ne legyen népzene. Itt
még biztos nem állunk, de ez egy
jó cél, dolgozom rajta. Optimista
vagyok.
Ez vagyok tehát, táncház zenész, nem annyira koncert zenész.
Csinálom a koncertezést is, mert
jó dolog, nagyon precíz dolog, de
nem annyira az enyém, mint a
táncházi zene. A pedagógia pedig
az, ami meghatároz erősen, kicsiktől nagyokig bezárólag, szisztematikusan felépítve, van benne állami
intézmény, egyházi intézmény,
magániskola, saját magániskola,
van egy projektem, amit több helyen elindítok, csinálok. Ezen kívül van egy kultúra szervezői vé-

nám, már fiatal koromban is nagyon rajta voltam, ez leginkább
Piliscsabára igaz, ahol van egy
egyesületünk, amivel a városi kultúrát, főként a népi kultúrát mi
szervezzük teljes egészében.
– Magányos farkas vagy csapatjátékos vagy?
– Abszolút csapatjátékos, magamban nem vagyok elég erős.
Az oktatásban igen, azt magam
csinálom, de ott is gyorsan csapatot szervezek. A zenekar abszolút
csapatmunka, a kultúra szervezés
szintén, a táncház meg ugye maga
a közösség.
– Tükrös zenekar…
– A 80-as években alakultunk,
együtt is sikeresen, de a zenekar
minden egyes tagja egyéniben is
komoly karriert futott be. A szakma ismeri Árendás Péter kontrást,
aki a Hagyományok Házának
egyik igazgatója, a Zeneakadémia
tanára, ha jól tudom, tanszékvezető is. Lelkes András bőgős, Liber
Endrével, a cimbalmos brácsásunkkal, ő az NKA kollégium elnöke, van egy magáncégük, a
Hangvető produkciós iroda.
Koncz Gergely, hegedűs, talán
Magyarország legjobb hegedűse,
aki nekünk nagyon fontos szakmai szempontból, mert kordában
tart minket. Mivel elég sok dolgunk van a világban, ezért szeretünk a Tükrös zenekarban szórakozni, igencsak jó kedélyű csapat
vagyunk. Na, így viszont, ha mi
négyen elszórakoznánk az időt,
akkor nem nagyon lenne jó a produktum. Ő rendbe tesz minket,
nagyon szigorú szakmaisággal.
Nagyon elkötelezett bizonyos
dolgok mellett, ami mellett mondjuk, én elsiklanék.
A hegedű az alapja mindennek.
Táncházasként is hegedűs vagyok, koncert zenészként is, az
éneklés is erős oldalam, azt is végeztem annak idején, nem hangszeres zenét, de a hegedű határoz
meg. A hegedű a testrészem. 6
éves korom óta hordom magammal, hegedű nélkül nem indulok
sehova. «
A projektet támogatta:
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Kié az épülő
sportcsarnok?
Szemmel láthatóan jól haladnak az
építési munkálatok a buszmegálló
mögötti területen, ahol az új sportcsarnok fog állni. Hosszú éveket kellett várni, hogy idáig eljusson a
program. Többen kételkedtek is a
sikerben. Cikkünkben Holler Ferenc
a Holler UNFC elnöke és Horváth
Zsolt polgármester az eddig megtett közös útról és a tulajdonjogról
nyilatkoznak.
SZABADOS SÁMUEL
Évekkel ezelőtt Holler Ferenc
pályázatot nyújtott be a Magyar
Kézilabda Szövetséghez egy
szabványos, modern sportcsarnok

megépítése céljából. Ehhez maga
a szövetség is adott biztatást,
mondván, hogy a kézilabda a kiemelt sportágak közé tartozik. A
sikeres pályázat mellett szólt a
klub múltja és sikerei. A Holler
UNFC utánpótlás nevelő klubja
ma már országos hírű. Több mint
százötven igazolt sportolója van.
Labdarúgó és kézilabda szakosz-

tálya sikeresen szerepel a nemzeti
bajnokság különböző osztályaiban. Ezek alapján a kiemelt utánpótlás nevelő egyesületek kategóriájába került.
A pályázat feltétele volt, hogy
TAO támogatásokból (társasági
adó terhére adható sportcélú támogatások) kell az anyagi feltételeket megteremteni. Holler Fe-

Soros hirdetések
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. június

Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok. Tel.:
30/95–52–703
Hosszú távra keresek komfortos albérletet megfizethető
áron. Tel.: 20/282–16–69
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

renc már akkor sejtette, hogy ez
hosszadalmas és bonyolult feladat lesz, de belevágott. A TAO
támogatásokat évente adják a cégek, ennyi pénzt pedig lehetetlen
1–2 év alatt összehozni. Előnyt
jelentett viszont, hogy utánpótlás
nevelés céljaira szánják. Feri ezután felkereste városunk polgármesterét, tájékoztatta terveiről,
és a város segítségét kérte a megvalósításhoz. Horváth Zsolt polgármester örömmel fogadta a
hírt, hiszen nagy szüksége lenne
a városnak egy multifunkcionális
csarnokra, ahol a sportesemények mellett közösségi rendezvényeket is lehet szervezni, például kulturális események, koncertek, kiállítások, ballagások. A
600 fős nézőtér minderre az
egyik garancia.
Ezután megindult az egyeztetés, hogy lehetőségeihez mérten a
város hol, miben tud segíteni. Az
előkészületi munkák során az önkormányzat például szervezésben, logisztikában, infrastrukturális dolgokban nyújtott segítséget.
Horváth Zsolt elmondta, hogy ez
időben nyolcmillió forintot biztosítottak tervezési, szervezési
munkákra. A legjelentősebb gesztus a város részéről a telek biztosítása volt. A terület kiválasztásánál a szempontok közt szerepet,
hogy közel legyen a városközponthoz, legyen parkolási lehetőség, és biztosított legyen az infrastruktúra. Így esett a döntés a
buszmegálló mögötti területre. A
város megvásárolta a Mészáros
utca egyik ingatlanját és a mögötte levő területet 30 millió forintért, és díjmentesen a klubnak
ajánlotta fel. A polgármester jelezte, hogy a csarnok tulajdonjoga
a klubé, de az elkészüléséhez a
város jelentős anyagi, és más jellegű támogatást nyújtott és nyújt a
jövőben is lehetőségeihez mérten.
A várható költség egymilliárd kétszázharminc millió forint lesz.
Holler Ferenc örült, hogy a városvezetés pozitívan viszonyult törekvéseihez. Sok segítséget kapott anyagi téren és a szervezési
munkákban is. E nélkül nem biztos, hogy felépült volna a csarnok.
Az átadás időpontját 2022 januárjára tervezik. «
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Dunaföldvári múltidéző
A dunaföldvári tájház
Sokan nem tudják, de van Dunaföldváron is!
„A ház utolsó lakója Jákli Mariska néni (1925–2012) volt, aki
idős édesanyjáról és vak nagynénjéről gondoskodott halálukig.
Ezért ő örökölte a házat, amit halálakor az örökös, Csizmadia
Margit felajánlott a városnak,
hogy tájházzá alakítsák és megőrizzék eredeti formájában. A ház
első tulajdonosairól a hagyatékban talált, kézzel írott „családi legendárium” tanúskodik.
A hagyományos mezőföldi lakóház vert falú, nyeregteteje náddal fedett, padlója döngölt földpadló. A falverést általában 3–6
ember végezte, akik váltották
egymást. Az ajtók, ablakok helyét
utólag vágták ki, vagy a keretek
beépítésével hagyták ki.
Az elkészült falat általában 2–3
rétegben kézzel tapasztották az
eső és a fagy ellen. A döngölt, tapasztott földpadló nagy múltra
tekint vissza, és a 20. század közepéig uralkodó maradt a falusi
építészetben. Készítésekor a ház
földjét feltöltötték sárga agyaggal, alaposan ledöngölték, majd

trágyás sárral letapasztották. A
nyeregtetőre a nádazók a nádat
30–40 cm vastagságban rakták
fel; a vizet nem eresztette át, s kiválóan hőszigetelt.
A 18–19. századra a lakóépület
három helyiségből állt. A ház rövid végével merőlegesen helyezkedett el az utca felé, bejárata az
udvar felől nyílt. Az utca felőli
első helyisége a szoba, a második
a konyha volt, melynek bejárati
ajtó felőli részét pitvarnak nevezzük. A ház harmadik helyisége a
kamra.
A jelenleg kiállítóhelyként is
működő tájház helyiségiben a
mindennapi élet használati tárgyai és hagyományos viseletek
láthatók.
Külön helyiség áll rendelkezésre kézműves – és néprajzi foglalkozások megtartására gyerekek
illetve kisebb csoportok számára.” «
(forrás: http://tajhaz.dunafoldvar.hu/)
#dunaföldvárimúltidéző #dunaföldvár #dunafoldvar #tájház
(Mondovics Miléna, I♥Dunaföldvár)

Első Magyar Pékpont-rendszer Kft.

állást hirdet pék / betanított pék pozícióba
Első Magyar Pékpont – rendszer Kft. dunaföldvári üzemébe éves állásra keres pék / betanított pék pozícióba gyakorlattal
rendelkező munkatársat.

Az álláshoz tartozó elvárások:

önálló munkavégzés || pontosság, alaposság ||
jó fizikum || terhelhetőség
Az állás betöltéséhez előnyt jelentenek:
pék végzettség || hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:

kiemelkedő, versenyképes bérezés || fizetett szabadság
munkaruha || stabil, kiszámítható munkarend ||
hosszútávú, biztos lehetőség.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

7020 Dunaföldvár, Reiter köz 18.

Jelentkezni lehet FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL
uzemvezeto.df@pekpont.hu || Telefon: 06 70 466 9675
Várjuk jelentkezésüket!

16. oldal

DUNAFÖLDVÁRI VÁR
CSODÁK és KALANDOK
az év leghosszabb éjszakáján
16:00-tól homokozó, kézműves
foglalkozás, népi játékok,
fényfestés workshop

KEMENCÉS LÁNGOS
18:00 Mesebeli Afrika
tárlatvezetés

FÉNYFESTÉS
19:00 AKADÁLYVERSENY
9-12 éves gyerekeknek

BOROK:

KELEMEN pince
TOMOLIK pince

22:00 BÁTORSÁGPRÓBA
a toronyban

SAJTOK
17:00 BELVÁROSI BETYÁROK
családi koncert

ÉDESSÉGEK
18:30 Magyar világ - török világ
tárlatvezetés
A belépés díjtalan
20:30

I. BOR & JAZZ PIKNIK
Sebestyén Patrik kvartett
vendég Pataki Anna

A rendezvény védettségi igazolvány nélkül
látogatható, az épületek és kiállítások
látogatásához viszont szükséges!
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