Dunaföldvári
Közéleti lap
Az egykori szovjet laktanya kiürült
épület-komplexumát annak idején –
1996-ban – 1 Ft-ért kapta meg Dunaföldvár akkori önkormányzata,
hogy kezdjen vele valamit. Akkoriban nehéz volt elképzelni, hogy egyszer benépesül majd, mára viszont
ez már a valóság. Ipari és lakás céljából is megújult számtalan épület,
de még mindig akad hasznosítandó.
Egy újabb épület kapott új funkciót
azzal, hogy nagyobb részt pályázati
pénzből 120 főt befogadó munkásszállás épült belőle. Az ünnepélyes
átadás után a városi televízióban
Varga Lajossal, az építkezés fő kivitelezőjével, a szállóépület fenntartójával, Horváth Zsolttal, Dunaföldvár polgármesterével, Süli János
tárca nélküli miniszterrel és Dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízottal beszélgettünk.

XXIV. évfolyam 9. szám

120 fős munkásszállást
adtak át Dunaföldváron

Baksay Erika

Varga Lajos,
Unikorn-Épker Kft.
A kivitelezés során egy meglévő
épületet kellett átépíteni, és egy
közbenső födémet kellett elhelyeznünk úgy, hogy két szintet tudjunk
kialakítani. A legnagyobb kihívást
az acélszerkezet elhelyezése és a
betonozási munkák jelentették,
melyeket csak sok nehezítő körülmény közepette tudtunk kivitelezni. Az épület körbe volt véve mindenfélével, ami nehezítette a dolgunkat, és az eredeti épületből lényegében csak a felső födémet és a
határoló falakat tudtuk használni.
Cégünk közel 30 éves tapasztalattal dolgozik, nem nagyon lepődünk már meg semmin, de azért
voltak itt olyan megoldások, amelyek megleptek minket. Ahogy ez
kiderült, a szovjet problémamegoldás szerint a feleslegessé vált
épületelemeket, helyiségeket nem
elbontották, hanem lefalazták.
Akadt ezek között olyan is, amiben egy komplett mosdóhelyiséget és ágyat is találtunk. Ezek a
felfedezések időnként a terveket
is átrajzolták, így tudtunk például

2021. szeptember
Hunyadi park történetére. Az év,
amikor az önkormányzat a volt
szovjet laktanyát hasznosításra
megkapta 1996, és a jelképes ár¸
– 1 Ft – is mutatja, mennyire nem
tűnt akkor versenyképesnek az elhagyott komplexum. Megkaptuk,
hasznosítani kellett. Az önkormányzat megvizsgálta az adottságait, felmérte a benne rejlő lehetőségeket, és igyekezett kialakítani
egy fejlesztési tervet. Volt is egy
fejlesztési irodánk, két fiatalemberrel, Varga Lajossal és Kiszli
Lászlóval. Az ő feladatuk, majd a
későbbi DIT Kht. feladata volt a
hasznosítás. Akadtak területek,
amelyeket eladtak vállalkozóknak,
fuvarozó cégek, ipari jellegű tevékenységek települtek ide, szerviz
épült, fémfeldolgozó üzem, csak,
hogy néhányat említsek, majd lakások nagy számban, sőt egy időben működött óvodai csoport és
szakiskola is.

A kivitelező-fenntartó

egy kis galériát kialakítani az
emeleten egy elfalazott szobából.

Néhány számadat

Az épület 1350 m2 a két szinten,
a földszint kicsit nagyobb, az emelet 650 m2. 41 lakrész lett kialakítva, 120 főt lehet elszállásolni 2–3–
4 fős szobákban. A beruházás nettó 320 millió Ft értékű, ennek
70%-a állami támogatás, a maradéka a saját erő. Utóbbiba tartozik
a bútorzat és a napelem-rendszer
is, a beruházás értékén felül.

A színvonalról

Az épület egy munkásszálló, de
nyugodtan versenyezhet egy 3
csillagos szállodával, akár felszereltségében, színvonalában, akár
szolgáltatásaiban, amikor az elindul. Tartós elhelyezésben gondol-

kodunk, vagyis arra számítunk,
hogy a környező nagyberuházások, az itt működő vállalkozások
dolgozói megtöltik majd az épületet, amire már vannak is előzetes megállapodásaink. Ez egyébként nem csak célszerű lenne az
intézmény számára, hanem kötelezettség is, hiszen a pályázat feltétele volt, hogy az elkészült szálló 10 éven keresztül teljes kihasználtságban működjön.

Horváth Zsolt, polgármester
Történeti visszatekintés

A beruházás és a fenntartás nem
az önkormányzaté. Varga Lajos, az
Unikorn-Épker Kft. vezetője látta
meg a lehetőséget a kormányzati
szándékban és pályázatban, ő vitte
végig ezt az ügyet. De előbb érdemes kicsit visszatekinteni a mai

Varga Lajos most meglátott egy
lehetőséget, amelyre itt állt ez a kihasználatlan épület. A kormányzati szándék az volt, hogy épüljenek
munkásszállók, magas támogatottságú pályázatot írt ki erre a célra,
és el is készült a szálló, a 21. század korkövetelményeinek megfelelően. Az Unikorn-Épket Kft. jól
ismert cég, nem csak a megyében
és Dunaföldváron is számos beruházás fűződik a nevükhöz. Ha valaki veszi a fáradságot és megnézi
a referenciáikat, láthatja, hogy
igen hosszú a sor. Szakmai hozzáértésük és tapasztalatuk garancia
volt arra, hogy végigvigyék ezt a
hiánypótló beruházást. Dunaföldváron szállásadók ugyan vannak,
de inkább a turistákra szabva. A
most elkészült szálló a munkaerőre fog fókuszálni, szállodai színvonallal. A magyar munkaerőre
jellemző, hogy nem mobil, földhöz vagyunk ragadva, nem akarunk elmenni 20 km-nél távolabbra. A mai munkaerő-piac azonban
mást kíván: a munkavállaló- ►

Dunaföldvári
► nak rugalmasnak kell lennie,
képeznie kell magát, mobillá kell
válnia, alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Kínálja magát, hogy itt
van a Paks2 beruházás, amihez
Dunaföldvárnak is alkalmazkodnia kell, infrastrukturális beruházásokkal, a közösség kiszolgálásával, egészségügyben, kulturálisan,
szolgáltatásokban. Mindez sikeressé teszi a nagyberuházásokat,
de a többi magánvállalkozás munkáját is, hiszen a Paks2-n kívül is
van belőlük bőven a területünkön
és a közelünkben. Ez a siker vis�szaér majd hozzánk, dunaföldváriakhoz, adóbevételek formájában,
tehát mi is részesülünk a sikerből.

Süli János miniszter
A most átadott munkásszállás a
körzetben egy zászlóshajó. Nagy
örömünkre rövid időn belül Tamásiban is megkezdődik egy 150 fős
szállás építése. A magyar munkaerő nem szeret mozogni, aki Nyíregyházán épített, az ott szeretné leélni az életét, de egy kulturált munkásszállón már el tudja tölteni a
hetet, hogy aztán hét végén hazatérjen. Nagy hagyománya volt a
80-as évekig a munkásszállásoknak, de aztán a 80–90-es évek teljesítménye nem indokolta ezeknek a
létesítményeknek a létjogosultságát. Az utóbbi évek gazdasági növekedése, a munkaerő piac változása ismét felvetette, hogy ilyen létesítményeket kell csinálni. Mindezt
a kormány jelentős támogatottsággal ösztönzi, de a másik oldalon
elvárások is vannak: 5 évig minimum tartani kell a létszámot, töltöttséget, ami nem kis kockázat, de
maguk a dunaföldvári beruházások
is felvetik a jogosságát. itt működik
a Vajda papír, a Pannonia Bio, a
malomipar is komolyan jelen van,
és természetesen Paks közelsége is
indokolja a létét. Nem félek attól,
hogy ezt a 120 fős szállást ne tudnánk maximálisan kihasználni.

Dr. Horváth Kálmán Tolna
megyei kormánymegbízott
A beruházás a megye számára is
fontos

Dunaföldvár sajátos fekvésű,
három megye határán. Igaz, elsősorban Tolna megyének fontos,
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hiszen ez az illetékességi területe.
De, mivel a megye csücskében
fekszik, Fejér megyének és
Bács-Kiskun megyének is érdekes lehet itt egy 120 fős, korszerű
munkásszállás. Ez egy hiánypótló
beruházás. Fontos, hogy minden
embernek, aki hajlandó dolgozni
meg legyen a lehetősége ahhoz,
hogy dolgozhasson, ezen túlmenően a kormánynak plusz vállalásai lehetnek, nem csak abban,
hogy segítse a magánvállalkozókat abban, hogy megfelelő munkavállalókkal tudják a feladataikat végrehajtani, de arra is lehetőség legyen, hogy a munkavállaló
az elvégzett munka után kulturáltan pihenhessen, regenerálódhasson. Világos, hogy egy munkásszállás nem családi körülményeket biztosít, de lehet kulturált és
kellemes.

Vajon épülnek-e még hasonlók?

Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által meghirdetett
pályázati lehetőség határideje már
lejárt 2020. május közepén, ennél
az épületnél 2020 augusztusában
írta alá a miniszter úr a támogató
okiratot, és vannak még épületek,
amelyek megvalósításra várnak.
Így például egy 150 főt befogadó
szállás Tamásiban, amely jelen
pillanatban pályázati szakaszban
van, azonban új pályázati lehetőség jelen pillanatban nincs.

Üléstermi
tudósítások

1.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 4-i rendkívüli ülésének döntései:
Baksay Erika
Elsőként a képviselők módosították a Napsugár Idősek Otthona
Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd szintén módosították a
gimnázium és szakiskola iskola-egészségügyi ellátására vonatkozó határozatukat. A testület úgy
döntött, hogy a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére fedezetet biztosít a Kossuth téri játszótér nyugati oldalán lévő kerítés
folytatásához nettó 730.000 Ft+
Áfa, bruttó 927.100 Ft összegben,
majd a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló,
utalványozó kijelöléséről döntött.

2.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-án tartott
nyilvános ülésének határozatai:

A testület elsőként elfogadta a
kieső iparűzési adó támogatásáról

és a 2022. évi adóerő-képesség
alakulásáról szóló tájékoztatást,
majd tájékoztatást hallgatott meg
pénzeszköz lekötéséről, illetve
képviselői tiszteletdíjak felajánlásáról döntött. A képviselők egyetértettek azzal, hogy 2022. január
1. napjával a tanyagondnoki szolgálatot, mint szociális alapszolgáltatást a Dunaföldvár Családés Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ biztosítsa. A következő napirendben
iskola-egészségügyi feladatellátás
biztosításáról döntött a testület a
gimnázium és szakiskola illetve
az óvodák és az általános iskola
tárgyában, majd a Dunaföldvár
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
kérelmét fogadta el felmentés
visszavonására a szociális étkezés
feltételek biztosítása vonatkozásában. Végül a testület úgy döntött, hogy vis maior támogatás
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Dunaföldvár, Kéri utca 61. szám előtti közterületen egy ismeretlen eredetű
üreg leszakadása miatt.
A zárt ülésen a testület a Napsugár Idősek Otthona intézményvezetőjének megbízásáról döntött. «

Becsöngettek az iskolákban

A kihasználtságról

Ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjon hozni Palkovics László
miniszter úr, a pályázónak komoly
előtanulmányokat, megtérülési tanulmányt kellett készítenie. Az
Unikorn-Épker Kft. egy reális elképzeléssel állt neki a pályázásnak. Így azt is biztosítja, hogy az
épület nem fog kihasználatlanul
állni, hanem rövid határidőn belül
megtelik. Nyilván a Paks2 beruházás önmagában kínálja ezt, de a
helyben jól működő gazdaság, a
környék vállalkozásai, azok, akik
nem tipikusan helybéli munkaerővel tudják megoldani a tevékenységüket is igénybe vehetik. Szükség van jól hasznosítható munkaerőre, és ez a szálló nagyban hozzájárulhat ennek sikeréhez. «

Szeptember elsején, ami idén egy
szerdai napra esett annak rendje és
módja szerint becsengettek a dunaföldvári iskolákban is, így a Magyar
László Gimnáziumban és a Tolna Megyei SZC Magyar László Szakképző
Iskolában is. Az évkezdésről az intézmények igazgatói, Fehérné Keserű Katalin és Némethné Márton
Renáta is röviden beszámoltak, ar-

ról hogyan és kikkel vágtak neki a
2021/2022-es tanévnek.
Kelemen Dorottya

Órák nélkül indult el a tanév

A szakképző iskolában idén
rendhagyó módon indult a félév,
és ezt a szót, hogy rendhagyó
végre pozitív keretek között is
használhatjuk. Történt ugyan- ►
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Dunaföldvári
► is, hogy a gyerekek szeptem-

ber első napjától kezdve nem az
iskolapadba ülnek be, hanem
szakmai és közösségi programok
sokaságán vehetnek részt. Az „iskola foglaló” keretei között az
összes Tolna megyei centrumos
szakképzőben így vágtak bele az
évbe, ami az idei év újdonsága,
hiszen korábban ilyenre még nem
volt példa. Többek között a felsőbb évesek osztálykirándulásra,
míg a kilencedikesek üzemlátogatásra indulnak el, de műhelygyakorlatok sora is vár rájuk.
Az őszt összesen 126 diákkal
kezdték meg, ebből 55 elsőévest
köszönthettek, akiknek lehetőségük nyílik arra, hogy a szakma
alapjaiba is belekóstolhassanak,
pályaorientáción vehessenek részt
ebben az időszakban. A gólyákra
ezen kívül más izgalmak is vártak, hiszen a gólyaavatót is ebben
a rendkívüli időszakban tartják
meg. Az eseménysorozatok zárá-

sa – mielőtt az élet visszaáll a
normális váltott hetes felosztásba
a gyakorlat és az iskolai hetek között –, egy olyan nyílt nappal,
nyitott műhellyel zárul szeptember 10-én, amit elsősorban felső
tagozatosoknak tartanak, mint
egy előrehozott nyílt napot.

Jelenléti oktatással terveznek

A jelenlegi helyzetben a Magyar
László Gimnázium is bizakodóan
tekint előre és jelenléti oktatással
tervezik nem csak megkezdeni, de
folytatni is a tanévet. Mind a két új
osztályban szép számmal vannak
diákok: 26-an a hetedikben, míg a
négy évfolyamos képzésbe 35 tanulót vettek fel.

Oltást kaptak a diákok

Mindkét iskola szervezett regisztrációt a tanulói számára, így
azok, akik ezt igényelték a tanév
első napjaiban meg is kaphatták
az első dózist a Pfizer vakcinából

a Beszédes József Általános Iskola épületében.

Változott a tanári kar

Mindkét iskolában, ha ugyan
csak egy kicsit is, de módosult a
tanári kar összetétele. A gimnáziumból nyugdíjba ment Szabados
Sámuel, ahogyan Bakos Csilla tanárnő is máshol folytatja pályafutását szeptembertől. Azonban
örömmel számolhatunk be arról,
hogy új tanárt üdvözölhetünk a
Magyar László Gimnázium falai
között: történelem-földrajz szakos
oktatóként Bóna Gábor érkezett.
Szintén pozitív hírről számolhatunk be a szakképző iskolából,
ahol állandó állományba került
egy korábbi óraadó tanár, így a
turizmus és vendéglátás ágazat is
egy tanerővel gazdagodott.

Tanulmányi eredmények

A májusban végzett diákok
voltak az első olyan évfolyam,

ahol érettségi vizsgát is tettek a
szakiskolában. Itt az eredmény
úgy nézett ki, hogy összesen 9
érettségiző volt, és mindösszesen egy angol érettségi nem sikerült. A szakmai vizsga tekintetében is jók voltak az arányok,
18 felnőtt, 24 nappalis tanuló
vizsgázott májusban, közülük 2
főnek kell majd megismételnie a
vizsgát októberben, ahogyan az
érettségire is ekkor lesz majd lehetőség.
A Magyar László Gimnáziumban a 2020/2021-es tanév végén a
12. évfolyam 47 tanulója tett
érettségi vizsgát, aminek átlag
eredménye 3,6 lett. Emelt érettségi terén is remekeltek egy vagy
két tárgyból is, legtöbben angol
nyelvből. Előre hozott érettségi
vizsgát is tettek a 10-ik és a 11-ik
évfolyamból, összesen 27-en,
többségében angolból és informatikából, aminek az átlaga 3,995
lett. «

Igazgatóváltás a Levendula
Alapfokú Művészeti Iskola élén
Szabados Sámuel
Ez év elején Miklán Jolán igazgató más elfoglaltságaira hivatkozva lemondott tisztéről, de tovább dolgozik oktatóként. Utóda
Farkas-Huszka Rózsa lett, aki öt
éve dolgozik már az intézményben, a tűzzománc csoport vezetőjeként. Rózsa méltatta elődje
munkásságát, sikereit. Az iskola
napjainkban életképes intézmény,
mintegy háromszáz főt foglalkoztat. Tovább szeretne ezen az úton
haladni, követve elődjét, és természetesen vannak új, egyéni elképzelései is, melyeket idővel
szeretne megvalósítani. Az iskola
két szakterületen biztosít képzést,
az egyik a néptánc, a másik a képzőművészetek.
Idén a táncoktatásba bekapcsolódik Bartalos Emese is, aki korábban Levendulás növendék
volt, jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója és az
Ördögszekér Táncegyesület aktív
táncosa. A képzőművészeti csoportban Marótiné Szeleczki Má2021. szeptember

ria rajzzal, grafikával foglalkozik,
a kézművesség rejtelmeibe Szabó
Ágnes vezeti be a fiatalokat, főleg
természetes anyagokat felhasználva, például fa, agyag, bőr, textíliák. Farkas-Huszka Rózsa pedig a fémek és a tűzzománc csoportot vezeti. A bemutatkozás lehetősége is biztosított, hiszen a
táncosok szinte minden városi
rendezvényen fellépnek, a kézművesek, grafikusok pedig kiállításokon jeleníthetik meg alkotásaikat például a könyvtárban, a
művelődési házban vagy az iskolákban.
Az iskolának több telephelye
van. Solton, Dunaegyházán táncoktatás folyik, Dunavecsén van
citerazenekar is, Tason pedig felnőttek és gyerekek is részt vehetnek társastánc oktatásban. Az intézmény sikereit jelzi, hogy több
tehetséges növendékük tanul tovább művészeti iskolákban, vagy
rangos táncegyüttesek tagja. A
többség pedig felnőtt korában
hobbiként hódol kedvenc tevékenységének, melyet a Levendu-

Farkas-Huszka Rózsa

Gallai Erzsébet alkotása

Forster Ferencné alkotása

lában sajátított el. Az igazgatónő
szerint az intézmény kellő számú
és szaktudással rendelkező oktatógárdával kezdi az új tanévet.
Minden érdeklődő fiatalt szeretet-

tel várnak városunkban és a környező településeken. A jelentkezési határidő szeptember 15-e.
Jelentkezési lapot az általános iskolákban lehet kérni. «
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Zenéről és iskoláról
Baksay Erika
Augusztus utolsó hetében már
dolgoznak a pedagógusok, ilyenkor zajlanak a tanév kezdéséhez
szükséges előkészületek, értekezletek, órarendek összeállítása, teremrendezés, dekorálás, szervezkedés. Ez egyfajta ráhangolódás
is, részemről legalábbis mindenképpen. Kis nyársirató nosztalgiával, kis őszváró izgatottsággal.
És akkor itt volt ez a fúvóstábor…tudtam, hogy lesz, na, remek, kerülgethetjük majd azt a
sok embert… És az első napon
mindjárt, ahogy megálltam az
épület mögött, kicsit kómásan a
szokatlan korai keléstől meghallottam Gershwint, az emeletről, a
klasszikus klarinétszólót gyakorolta valaki a Kék rapszódiából, a
fondorlatos kis trillákat, őrült
profin, koncert minőségben. Hoppá, álltam meg és maradtam kicsit
(azóta többedszer hallgatom végig, fejet hajtva a nagy zeneszerző elképesztő modernsége előtt),
és bevallom, nehezen szakadtam
el tőle. Hát igen, a másodikos kis
furulyásaimhoz vagyok szokva,
és ez nem leszólás, valahol el kell
kezdeni…
És komolyan, sosem szerettem
még így a tanítást megelőző hetet,
jóízűen hallgattam a termekből
kiszűrődő hangokat, és nagyon is
jól érzékeltem a színvonalat, még
a fejlődést is, abban a bizonyos
klarinét szólóban. Azon vettem
észre magam, hogy sokáig elbeszélgetek a portán Gáborral, és
közben szívesen nézem, ahogy
ki–be járkál a színes társaság,
többféle nyelven beszélgetve,
gyerekek és felnőttek, idősebbek
is, itt–ott néhány egzotikus arccal.
Böngészték a portán a kiírásokat,
keresgélték a helyszíneket, a teremkiírásokat, programokat, és
közben csacsogtak magyarul, külföldiül, fesztiválhangulat volt.
Örültem, hogy pont a mi iskolánkban gyakorolnak olyan sokat,
ismét felfedeztem a zenészek izgalmas, vibráló világát, amihez
azért kapcsolódtam már régebben. És örömmel hallottam Varga
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István klarinéttábor vezetőtől,
hogy Magyarország nagyhatalomnak számít a fúvószenészek
területén. Olyan sok területen lehetnénk nagyhatalom, de valamiért nekem ez kedves. Talán, mert
a zenészek olyan finom népek.
Talán, mert kultúráról beszélünk,
ami manapság annyira nincs, talán, mert ez olyan egyszerű, ártatlan dolog, és minden érdek nélkül
való. A nemzetközileg is elismert,
Ferencsik János, Kobajasi Kenicsiro majd Kocsis Zoltán által vezényelt Állami Hangversenyzenekarban több évtizedig játszó,
lelkes zenészt jó volt nagyhatalmi
tényezőnek látni, még ha ő ezt
pont nem is így értette.
Jellemző volt, ahogy ugyanő a
városi televízióban készült riport
végén, az utolsó kérdésre olyan
ártatlanul értetlenkedve válaszolt.
Vagyis, hogy hogyan is van ez a
dolog a nagyhatalommal (valamiért tévés kollégám is a nagyhatalmi kérdésen gondolkodott el).
Mert, hogy szerinte ez a dolog
nem ok, hanem következmény.
Annak következménye, hogy annak idején valakik iskolát teremtettek Kodály szellemiségében.
Minden nagy teljesítmény mögött
egy tanár áll. Egy oktatási rendszer. Ezért nem mindegy, milyen
az iskola. «
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Erzsébet-táborban nyaraltak a
dunaföldvári gyerekek
A tavalyi évhez hasonlóan ezen a
nyáron is gondoskodott a város az iskoláskorú gyermekek nyári elfoglaltságáról, amiből a Családsegítő és
Gyermekvédelmi Szolgálat is kivette
a részét. Jung Katalinnal, a szervezet
vezetőjével az általuk szervezett táborokról beszélgettünk.
Baksay Erika
– Már tavaly is pályáztunk napközis táborokra, így Erzsébet-táborra is, méghozzá két turnusra.
Idén két hét napközis táborra és
egy hét bennalvós fonyódligeti táborra pályáztunk. A pályázatot a
kolléganőmmel készítettük el,
programtervet, költségvetést, a
pályázó gyerekek adatait kellett
feltöltenünk. A programterv a korábbi sikeres programelemeket is
tartalmazta, de újakat is, nem
csak dunaföldvári, hanem más
gyermekprogramokkal foglalkozó egyesületek, szolgálatok kínálatából, műsorokat vagy foglalkozásokat. Például a második héten
Akasztóról érkezett hozzánk kutyáival a JuMa Kutyaiskola képviselője, aki beszélt a gyerekek-

nek a felelősségteljes kutyatartásról, arról, mit kell tenni kutyatámadás esetén, és természetesen
versenyezhettek is a táborozók a
kutyákkal. Vendégünk volt a paksi Ökocsiga Játszóház, akik gokartokkal érkeztek, és új elem
volt a túra a Dunaföldvári természettúra egyesülettel. A gyerekeink graffitizhettek, hulladékszobrot készíthettek az Aztakeservit
bázisán. Nyilván egyeztettünk azelőtt, mielőtt a csoportokat bevettük a pályázatainkba, az ehhez
szükséges pénzügyi tervvel
együtt, mérlegelve, beleférünk-e
a keretbe, esetleg az önkormányzat segítségét kell kérnünk, hiszen például az útiköltség nem
része az elnyerhető pályázati ös�szegnek. Egyeztetni kellett a szállítókkal, buszosokkal. Vagyis a
programterv alapos és végrehajtható kellett legyen, és az is volt.
– Milyen paraméterek alapján
választottátok ki a programszolgáltatókat?
– Kérdezgettünk ismerősöket,
más táboroztatókat, kikkel állnak
kapcsolatban, milyen az adott

szervezet megítélése, hogyan fogadták őket a gyerekek. Vannak
népszerűbb csapatok, szervezetek, velük nyilván nehezebb
egyeztetni.
– Milyen pályázati összeggel
számolhattatok?
– Nettó 18 ezer Ft /gyerek szerepelt a pályázati kiírásban, ebből
kellett megoldani a programokat
és az étkeztetést. Ez elegendő ahhoz, hogy színes programot lehessen szervezni, a buszköltségen
kívül, ehhez viszont az önkormányzat hozzájárult. A két napközis táborban 30 és 39 gyerek
volt, Fonyódligetre 30 gyerek
utazott. A három tábor összértéke
tehát több millió forint, amit természetesen nem a gyerekek illetve szülők fizettek.

– Ki jöhetett a táborba?
– Tavaly azok közül válogattunk, akik jelentkeztek a nyári
felügyeletre, jórészt idén is, hiszen az iskola felmérte azokat a
szülőket, akik a munkájuk miatt
nem tudtak a gyermekükre felügyelni. A napközis tábor hétfőtől
péntekig, Fonyódliget vasárnaptól péntekig tartott. Utóbbi egy
felújított, jurta sátoros tábor, amit
lényegében mi avattunk fel, mi
voltunk az első lakók. Nem mondom, az ottalvós tábor a felügyelő
felnőtteknek nem sétagalopp, de a
mi motivációnk az volt, hogy
meghatározó nyári élményt nyújtsunk a gyerekeknek, és ez sikerült
is, ebben biztos vagyok. Jövőre is
szeretnénk pályázni, ha lesz rá lehetőség.«

Kedd

vehettek egy fegyverbemutatón, a
különböző korok harci eszközeit is
szemügyre vehették, de megismerhették a vár történetét is.

Gyerekeket táboroztatott a Málta
A helyi önkormányzat felkérésére
szerveztek tábort a Máltások idén
nyáron is, akik egy hetet vállaltak
magukra. A programokról és a tapasztalatokról a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Dunaföldvári
Támogató Szolgálatának szolgálatvezetője, Lipták Tamás számolt
be.
Kelemen Dorottya
A tavalyi év során 8 héten keresztül volt a Málta-ház a bázisa a
gyerekek nyári táboroztatásának,
amit a 2021-es évben is tervezni
akartak, azonban a sors közbeszólt és idén végül csak 1 hét volt
az övéké. Azonban igyekeztek
minél tartalmasabb programokat
szervezni a gyerekeknek, akik
reggel fél 8 – 8 órától egészen
délután 4 óráig voltak a napközis
táborban, így a szülők számára is
2021. szeptember

könnyebbséget jelentett, hogy zavartalanul el tudtak jutni a munkahelyeikre. A Covidot követően
ugyanis sok szülőnek elfogyott,
de legalábbis erősen megcsappant
a szabadsága, így igencsak hasznos volt a dunaföldvári önkormányzat kezdeményezése a napközis táborokkal.

Hétfő

A hétfői napon Simon Ildikó
vezényletével kézműveskedhettek a gyerekek, az általuk készített csecsebecséket pedig a nap
végén természetesen haza is vihették. Ezt követte egy közös mozizás, majd az ebéd, amit minden
nap biztosított a város a gyerekek
számára egy reggelivel és egy
uzsonnával együtt. A napot pedig
egy kellemes strandolással zárhatták a gyerekek.

A hét további napjain is számtalan izgalmas programban lehetett
részük, így többek között Siklósra
látogattak el és megnézték a várat,
ami kissé kívül esik a szokásos kiránduló célpontoktól, így valószínűleg sok olyan gyerek volt a
táborban, aki nem biztos, hogy eljutott volna ide. Az utazók nagyon
élvezték a kalandokban bővelkedő
napot, hiszen többek között részt

Szerda

A szerdai napon az énekes
Navratil Andrea volt a tábor vendége, aki egyébként biológus, és
már korábban is járt városunkban, amikor a Muzsikás együttessel lépett fel. Ezúttal is ►

5. oldal

Dunaföldvári
► népdalokat hozott a gyere-

keknek, illetve táncolni tanította
őket. Erre a napra is jutott egy
kis alkotás, ugyanis Huszka Rózsának köszönhetően agyagtárgyakat készíthettek a gyerekek,
amelyeket a Levendula Alapfokú
Művészeti Iskolában ki is égettek, majd haza is vihettek.

Csütörtök

Ezen a napon szervezők és gyerekek a Csurgó zenekart látták
vendégül, akik egy gyerekkoncertet tartottak a Templom utca 32
fenti udvarán. Ők a népzenével, a
népi hangszerekkel igyekeztek
megismertetni a résztvevőket és
teremtettek ezzel remek hangulatot az eperfa alatt. A helyszínen
nem először tartottak hasonló zenés programot. A napot tovább
színesítette az udvaron felállított
ugrálóvár is, valamint a fagylaltozás, ami az egyik legnépszerűbb

program volt a hőségben a gyerekek számára.

Péntek

A tábor utolsó napja teljes egészében a strandolásról szólt, amiért ezúton is köszönet jár a
strandnak és a városnak, amely
egész nyáron ingyenesen biztosította ezt a lehetőséget a gyermektáboroknak.

A tábor összetétele

30 körüli létszámmal indult, 25
fővel zárt a tábor, tagjai alapvetően alsós gyerekek voltak, de néhány tanodás is csatlakozott hozzájuk. Ez kicsit megnehezítette a
szervezést, hiszen meg kellett
gondolni, hogy egy témát hogyan
közelítsenek meg jól és érdekesen
egy elsős és egy most ballagott
nyolcadikos diák számára.
A tábor sikert aratott a gyerekek körében, emlékezetes egy hét

volt a covid által terhelt időszakban.

Kirándultak a tanodások is

A nyár folyamán egy egyhetes
ottalvós Orfűi táborban vehettek
részt a dunaföldvári tanodások.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapott egy volt panzió épületet, amit a dunaföldvári tanodá-

sok vehettek birtokba elsőként.
Annyira elsők voltak, hogy ők
bontották ki a hűtőt, a mikrót, de
ők szerelték össze a gyerekekkel
az ágyakat is, ami különösképpen szép emlékké tette ezt az
utazást. A helyszínen sokat strandoltak, múzeumokat látogattak
meg, ami hatalmas élmény volt
mindenki számára. «

Tanévkezdés az általános iskolában
Bizonyára nem csak a szülők örömére, de ismét iskolapadba ültek a
gyerekek szeptember 1-jén az oktatási intézményekben, így a Dunaföldvári Beszédes József Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is. Bognárné Balogh Andrea
igazgató a tanévkezdés körülményeiről számolt be lapunknak.
Baksay Erika

Gyermeklétszám, osztályok,
elhelyezkedés

Iskolánkban a 2021–2022-es
tanévet 25 osztály kezdi meg, ebből 14 az alsó, 11 a felső tagozaton. Az alsó tagozaton négy első
osztály indult, 2–2 a Kossuth és a
Püspök utcában (27–27–20–19 fővel). Négy második osztály, 3 harmadik és 3 negyedik osztály, ös�szesen 322 fő az alsó tagozat létszáma, ebből a Püspök utcában
108 fő, a Kossuth Lajos utcában
214 fő tanul.
A felső tagozaton, az 5–6–7.
évfolyamon 3–3–3 párhuzamos
osztály, a 8. évfolyamon 2 párhuzamos osztály van. A létszám itt
összesen: 243 tanuló, vagyis az
intézményünkbe
összesen
322+243= 565 tanuló jár.
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Pedagógusok

A pedagógusok, a szakos ellátottság terén a következő a helyzet: az alsó tagozaton két tanító
távozott ideiglenesen családi és
tanulmányi okok miatt, feladatkörüket a tanórák szétosztásával
tudtuk megoldani. Jelentkezők
voltak, de visszaléptek, végleges,
határozatlan kinevezést szerettek
volna. Egy tanítónő még betegállományban van, távolléte idejére
a tagozaton belül személyi átcsoportosítást szerveztünk meg. A
nyugdíjas kollégák helyére Dunaföldvárra visszatérő, helyi lakos
tanítókat vettünk fel, Vácz Istvánnét, Széphalmi Annamáriát, Vajainé Farnek Andreát. Mindannyian
a Püspök utcai épületben, első
osztályban tanítanak. Nagy gond
a szolgálati lakás hiánya, két vidéki jelentkezőnk is volt (tanító
és zenetanár), akiket emiatt nem
tudtunk felvenni.
A felső tagozaton matematika-fizika-informatika területen hiányzik szaktanár. A fizika tantárgy
óráit szétosztottuk, a matematikát
is, az informatika órák egy részének ellátására a szakiskolából tanít
majd át Hegedüs Ferenc.

Az alsó tagozaton a személyi
átcsoportosítás miatt a fejlesztő
órák megtartására nyugdíjas
gyógypedagógusokat kértünk fel.

Technikai felkészültség

A nyáron a szokásos karbantartási feladatokat több épületben is
megterveztük. Kovács Gábor irányításával Makarics József és Bagics István látják el ezt a feladatot. A gimnáziumban, a Templom
utca 9-ben, a tornacsarnokban, a
Püspök utcai és a Kossuth utcai
főépületben dolgoztak. Nagy a terület, sok volt a tennivaló, nem is
tudták befejezni a sok javítást,
udvarrendezéseket. Tisztasági- és
osztálytermi festések voltak min-

denhol, az osztálytermi padok,
tanulói öltözőszekrények javítása,
kerítések javítása, udvari padok
állagmegőrző festése, udvari játékok felülvizsgálata, stabilitásuk
megerősítése, műszaki berendezések, vizesblokkok, álmennyezet, ajtózárak javítása, bokrok,
fák, korhadt ágak levágása, –
minden olyan munka, ami a biztonságos tanévkezdéshez szükséges. A takarítók a nagytakarítást
végezték el minden teremben, ablakokat mostak le, függönyöket,
szőnyegeket tisztítottak, udvart
rendeztek, takarítottak a festések
után.
Minden osztályban felkészültünk a tanulók fogadására.
►
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Ezt megelőzően aug. 23–
28-ig a XVI. Nemzetközi fúvóstábor csoportjai kaptak helyet az
épületben, 17 tanteremet biztosítottunk az oktató művésztanároknak és a diákoknak. A Templom
utcai zeneiskolában is voltak gyakorlótermek és a hangszeres versenyeket is itt bonyolították le.

COVID

Megtörténtek az oltások, a 12–
18 évesek jelentkezhettek. A Kossuth utcai épületben a helyi kö-

zépiskolások, általános iskolások
és a bölcskei, madocsai iskolások
is megkapták az oltást Dr. Oláh
Szilvia gyermekorvostól.
A pedagógusok harmadik oltására egyéni regisztrációval és jelentkezéssel kerül sor, szervezett
oltás nem lesz számukra.
Jelenleg a járványügyi szabályozások megengedik még a személyes jelenlétet az ügyintézéskor, a szülői értekezletek, fogadóórák megtartásakor. Fogadhatjuk a tanulóinkat foglalkoztató

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Pályázatot hirdet

házi gyermekorvosi munkakör
betöltésére
Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor
Pál utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben foglaltak szerint.
Dunaföldváron a II. számú házi
gyermekorvosi körzet ellátása (gyermek praxis- létszám: 664).
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény (a továbbiakban:
Eszjtv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi törvény,
valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
törvény végrehajtásáról szóló
528/2020. (XI.28.) korm. rendelet
az irányadó.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
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• Cselekvőképesség.
• Az Eszjtv. 2. § alapján a pályázó ne álljon az egészségügyi
tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt és büntetlen előéletű legyen.
• Az Eszjtv. 4. § szerint a pályázóval szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
• A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet
11. § szerinti csecsemő- és
gyermekgyógyász képesítés.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• Érvényes működési engedély.
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• B kategóriás vezetői engedély.
A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent: Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Képesítést igazoló okiratok
másolata.
• B kategóriás vezetői engedély
másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság
igazolása.
• Egészségügyi alkalmasság igazolása.
• Három hónapnál nem régebbi,
büntetlen előéletet, valamint
annak tényét igazoló hatósági
erkölcsi bizonyítvány, hogy a
pályázó nem áll az egészség-

sportszervezetek oktatóit. A fertőtlenítő takarításokat továbbra is
folytatják a takarítók. Kézfertőtlenítésre minden teremben, a bejáratoknál, a mosdókban van lehetőség, maszk használata nem
kötelező.
Az épületekbe való belépés
rendjét a tanév elején szabályoztuk. A torlódás elkerülése miatt ez
főleg a főépületben, a Kossuth L.
utcán volt fontos. Itt reggelente
négy bejáraton keresztül léphetnek be a tanulók.

Óvatosak vagyunk, a tanulók
bekísérésétől eltekintünk, az ajtókban búcsúznak el szüleiktől a
kisdiákok.
Az Oktatási Hivatal intézkedési
tervek kiadásával ad útmutatást a
járványügyi helyzetben való védekezésről. Ha a jelenlegi szabályozáshoz képest változás lesz a
negyedik hullám miatt, akkor az
iskolai intézkedési tervet ezek
szerint fogjuk módosítani. Az előírásokat az iskolai honlapon is
közzé tesszük. «

ügyi tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, figyelemmel az
Eszjtv. 2. § (3) – (6) bekezdéseiben foglaltakra.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy
– a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázatát elbíráló üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását,
– hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához,
– vele szemben a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár
Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „házi
gyermekorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról – a
bizottsági véleményezést követő
első ülésén – Dunaföldvár Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja
a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
Egyéb lényeges információk:
• Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körze-

tének ellátása eddig vállalkozó
háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.
• A munkáltató az Eszjtv. 3. §
alapján 3 hónap próbaidőt köt
ki, amennyiben egészségügyi
szolgálati jogviszony keretében
kerül betöltésre az álláshely.
• A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott.
• Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget,
valamint annak felszerelését és
berendezését térítésmentesen
biztosítja az I. számú házi gyermekorvossal megosztott használattal.
• Igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk.
• Az önkormányzat praxisonként
havi 30.000 Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is).
• Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – paksi telephellyel.
• Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet tartósan betöltetlen, mely után pályázat alapján letelepedési támogatás igényelhető (Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
honlapján található a pályázati
kiírás).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Horváth Zsolt polgármester
nyújt, a 06/75/541–553 telefonszámon. «
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Gólya nap a gimnáziumban
Szabados Sámuel
Évkezdés előtt pár nappal a
Magyar László Gimnázium két
napos gólyatábort szervezett az
újonnan érkező diákoknak azzal a
céllal, hogy ismerjék meg egymást, az iskolát, a várost. Idén a
vírusveszély miatt augusztus 30án csak ismerkedő napot szervezett az intézmény a gólyák számára. A programokat a diákönkormányzat állította össze a tanárok segítségével. A cél a korábbi
volt, egy nap alatt ismerkedjenek
egymással, az iskolával, a várossal az újoncok. A beérkezés után
Fehérné Keserű Katalin, az iskola
igazgatója köszöntötte a fiatalokat, majd Csepeli Dalma, a diáktanács elnöke ismertette a napi
programot. Ezután a hatosztályos
tagozat tagjai, a 7. a osztályosok
és a négyosztályos 9. b osztályo-

sok leendő tantermükbe vonultak,
és egy előzetes osztályfőnöki óra
keretei közt ismerkedtek egymással és osztályfőnökeikkel. Ezt követte az iskolabejárás, ahol az
újoncok a tantermekkel, a tanári
szobákkal, a könyvtárral, a tornateremmel ismerkedtek felsőbb
éves kísérőik segítségével. Sor
került a gimnázium indulójának a
megtanulására.
Mivel a diákok több mint ötven
százaléka bejáró tanuló, városismereti program keretei közt a
központból kiindulva ismerkedtek a településsel, a vár után a Duna-parti, a Mély úti séta kissé lefárasztotta a gyerekeket. Ebéd
után különböző ügyességi és szellemi játékok derítették fel a hangulatot. Téma volt az iskola múltja, története is, hiszen az intézmény a jövő évben fogja ünnepelni alapításának hetvenedik évfor-

Pénzügyi problémákkal küzdőknek
segítenek a Máltások
Egy országos, több éve elindított
pénzügyi programról, a „Hitel-S”ről számolhatott be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári
vezetője, Lipták Tamás. A hitelforma idén végre elérkezett a mi városunkba is.
Kelemen Dorottya

Szakértő segítség

Gazdaságban, pénzügyi és
szociális területen jártas, banki
háttérrel rendelkező szakemberek nyújtanak tanácsot mindazok
számára, akik hitelcsapdába estek, pénzügyi nehézségeik vannak, nehézséget okoz számukra
egy hivatalos levél vagy formanyomtatvány kitöltése, vagy éppen az ügyintézés okoz számukra nehézséget. A koronavírus járvány következtében sokan kerültek nehéz helyzetbe anyagilag, a
kifizetésük csúszott, kevesebb
fizetést kaptak, hiteleiket nem
tudták fizetni. Ilyen esetekben
például egy méltányossági kérelem megírásában, a bankkal való
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tárgyalásban tud segíteni a Málta
szakembere.

Honnan jön a segítség?

Bár a helyi Máltások igyekeznek több tekintetben is segítséget
biztosítani a dunaföldváriaknak,
korábban olyan jellegű dolgokban
segítettek, jártak el, mint egyéb
szociális támogatásokhoz való
hozzájutás, fogyatékossági támogatás, tüzelőtámogatás, melyeket a
település önkormányzata biztosít a
város lakosságának, szociálisan
rászorulóknak. Ez a program azonban más területet érint, a Málta
pénzügyi programja a 2008-as valutaválságot követően
jött létre, méltán példázza sikerét és a benne rejlő potenciált, hogy már
több mint 10 éves múltra
tekint vissza, valamint,
hogy a programban
olyan szakértők dolgoznak, mint a hozzánk ellátogató Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, aki ko-

dulóját. A nap este kötetlen beszélgetésekkel zárult.
Csepeli Dalma 10. évfolyamos
diák e tanévtől tölti be a diákönkormányzat elnöki tisztét. Rögtön
nagy feladatot kapott, már augusztus végén meg kellett szerveznie
az ismerkedési napot. Kicsit izgult, hiszen a tisztség és a feladat
újszerű volt számára, de diáktársai
moly banki tapasztalattal rendelkezik. A program esszenciája,
hogy valós tapasztalattal rendelkező szakemberek látják el tanácsokkal a résztvevőket, akik konkrét
javaslatokat is tehetnek arra, a bajba jutottak hogyan tudják például
kiváltani a rossz hitelüket, mik
azok a pénzügyi buktatók, amelyekre oda kell figyelni.

Helyben a helyieknek

A program idén augusztus végén, a Templom utcai Málta-házban valósulhatott meg, de amen�nyiben felmerül még további
igény ilyen jellegű segítségre, az
egy másik alkalom során is megtárgyalható, hiszen az a cél, hogy
ezek a tanácsadások rendszeressé
váljanak. «

és a tanárok sok segítséget nyújtottak neki. Örült annak, hogy szinte
mindegyik gólya, azaz 48 leendő
diák részt vett a napon. Szerinte
kezdetben visszafogottak voltak,
de az idő múltával oldódni kezdtek, és az esti búcsúzáskor a szeptember elsejei viszontlátás reményében köszöntek el egymástól és
a felsőbb évesektől. «
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Pezsgett az élet augusztus 20-án
Talán azért, mert jó volt az idő, talán azért, mert annyi jó program
volt, de lehet, hogy a rég látott barátok hiánya vitte a földváriakat, de
egy biztos: volt élet a Duna-parton.
Augusztus 20-a idén egy pénteki
napra esett, a hosszú hétvége kezdete pedig éppen ideális volt egy kis
„kiszabadulásra”.
Kelemen Dorottya

Meglátszott, hogy közösségbe
vágytak az emberek

Találkozásokról, zenéről, játékokról és persze evés-ivásról: a
szokásos halászléről és jó borokról is szólt az idei rendezvény.
Míg a délelőtt folyamán a formálisabb programok, így a megemlékezés zajlott, addig a Duna-parton már rotyogtak a halászlevek a
bográcsokban, hiszen idén is a fő
programok között szerepelt a verseny. Nem kellett sokat várni
azonban a „többiekre” sem: alig
múlt 2 óra és máris egyre többen
és többen lettünk a festői környezetben. Jó volt végre csak úgy
összefutni az emberekkel, szabadon és önfeledten elmenni, megállni mások mellett, ha csak pár
szóra is.

Nem volt elég piros a paprika

A halászlé, na meg a halászléfőző verseny elhagyhatatlan eleme az augusztus 20-i rendezvénynek, így a lelkes fogyasztók és a
tapasztalt zsűri örömére is szép
számmal neveztek idén is, összesen 19 halászlevet kóstolhatott
meg a három bíráló. Meg kell
hagyni persze, azért volt, hogy
ennél többen is jelentkeztek, a
„fénykorban” akár 40–50 minta is
beérkezett, de nyugodt szívvel
betudhatjuk ezt a vírushelyzet
utóhatásának.
Volt bajai és dunaföldvári stílusú halászlé is, a dobogón például
mindkettőből akadt, de a zsűri elnökének, Tóth Istvánnak az elmondásából megtudtuk, hogy bizony akadtak elsózott ételek is,
ahogyan a paprika pirosságával
sem voltak teljes mértékben megelégedve a bírák. Az első helyezett Joó Gyula például pont saját
2021. szeptember

paprikát használt a győztes ételhez, amit a siker egyik fontos ös�szetevőjeként is megnevezett, a jó
hal mellett természetesen, ami ezúttal tolnai ponty volt. Ő is a dunaföldvári stílust képviselte: alaplével készült el a halászleve, ő
csak így főz. Már hosszú évek
tapasztalata van a kezében, amikor egy jóféle halászlé elkészítéséről van szó, ez megmutatkozik
abban is, hogy általában az első
három helyezett között szokott
„kikötni” az a fogás, amit ő alkot
meg. A győztes szakács számára
mind a társaság, a baráti kör és
persze Dávid István az igazi motiváció, miattuk éri meg minden
évben újra és újra lejönni.
A 2021-ik évi Szent István-napi
Halászléfőző Verseny győztese
úgy tartja, hogy: „Halat tudni kell
főzni és jól főzni”
Idén meglepetést okozott a zsűrinek Tóth Györgyné Kuti Mariska, aki makréla krémjével érdemelte ki a zsűri különdíját. Ha
nevezhetjük így, hidegtál, amivel
elnyerte ezt a megtisztelő címet
egy olyan étel, amit különféle ételérzékenységei okán kellett kikísérleteznie magának. A díjazott
makrélakrémhez elsősorban természetesen füstölt makréla szükséges, amit darabokra kell szedni
és kiszálkázni. Majd jöhet a köles
is, amit alaposan meg kell mosni
– különben keserű íze lesz – mielőtt másfélszeres sós vagy fűszeres vízben kifőzzük. Ha pedig ezzel is elkészültünk, összekeverhetjük a hallal, majd kiporciózhatjuk, hogy többféle ízesítéssel

is betárazhassunk belőle, pl. fokhagymával, borssal, grill fűszerkeverékkel.
Hasznos tipp a különdíjastól:
„A halak nagyon szeretik a tormát, nagyon jóban vannak egymással.”

Zene, bor, sport és játék

A szokásos táncos – énekes
műsorok között idén is fellelhettük a helyi Löfan mazsoretteket,
az Ördögszekér Táncegyesületet,
de a Zsigec énekes lányai is színpadra léptek, hogy néhány kedves
dallal lepjék meg a közönséget.
Már akkor jócskán tele volt a
helyszínnek kinevezett Duna-part, amikor a dunaföldvári tehetségek felléptek, de a délutáni
Radics Gigi, majd az esti Ismerős
Arcok koncertre imponáló számot
sikerült elérnünk.
Az egész napos szórakozás természetesen nem csak a színpadi
műsorban vagy a főzőversenyben
merült ki: a szokásos vidámpart felépült idén is a híd után, de az idei év
újítása volt egy cég, akik a helyszínre telepítettek ki különféle játékokat, így például volt Segway-pálya, lézerharc és VR-szemüveg is.
Emellett ki kell még emelnünk a
helyi Vallum Íjász Egyesületet is,
akik egész nap lent voltak és lehetőséget biztosítottak arra kicsiknek
és nagyoknak, hogy belekóstolhassanak a sportba. A Kajak – Kenu
Szakosztály a saját bázisáról indulva vállalt eveztetést, így lehetett a
vízen is mozogni. Az Önkéntes
Tűzoltókat is feltétlenül ki kell
emelnünk, akik a gyerekek egyik
kedvenc programját biztosították: a
mára már szinte szokásosnak és hagyományosnak mondható habpar-

tit, amit képtelenség megunni, hiszen mindig van egy újabb „generáció”, aki számára ez az élmény
igazi újdonság számba megy.
A móka és kacagás mellett természetesen idén is jelen voltak
különféle ajándéktárgyakat árusító standok, volt fagyis, sajtos és
persze a helyi borok is bemutatkoztak, a Sűrű Borház valamint a
Kelemen Pince révén. Továbbá az
Aranyfácán Étterem nem csak,
mint a halászléfőző verseny szereplője, de mint árusító is részt
vett az augusztus 20-i rendezvényen és egész nap finom ételeket
kínált az éhes közönség számára.

Tűzijáték: kell nekünk?

Ma már sok helyen kifejezetten
ellenkeznek az ellen, hogy jeles
alkalmakkor ilyen jellegű „műsorra” kerüljön sor, mégis úgy tűnik, hogy van keletje a programnak. Tömött sorokban várták a
Duna-parton a földváriak és a létszámból ítélve a környékbeli települések lakói is, hogy elkezdődjön az „égi színdarab” és durrogjanak a fények. Épp úgy, mint
ahogy pár órával korábban a helikopter show miatt szegezték a tekintetüket a Duna fölé, hogy a
játékos és kifejezetten látványos
bemutatót kísérjék figyelemmel.
Egy biztos: sokan várták meg a
tűzijátékot és élvezték a műsort,
ahogyan az is igaz, hogy ezt követően tömeges vándorlás vette
kezdetét, ami után hézagosabban,
de így is maradtak emberek. Bár
pontos adatunk erről nincsen, az
biztos, hogy az utolsó vendég éjfél után „kapcsolta le maga mögött a lámpát”, ha szabad élnünk
egy ilyen szófordulattal. «
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Egyházi búcsút tartottak
Dunaföldváron
A hagyományokhoz híven idén is
megrendezték a mára már több
éves múltra visszatekintő egyházi
búcsút, amit az Öregtemplomban
valamint a mellette található területen rendeztek meg. Az esemény sikeréhez hozzájárult az is, hogy egy,
a városunk számára kedves személy
is visszatért, ugyanis Tamás atya látogatott „haza” egy mise erejéig,
amit Oszkár atya közbenjárásának
köszönhetünk.
Kelemen Dorottya

Milyen is az egyházi búcsú?

A templom búcsú egy éves központi ünnep azok számára, akik a
helyi plébániához, templomhoz
tartoznak, ide járnak vagy innen
származtak el, ilyenkor megünnepelhetjük mindazt, amit a templomtól kaptunk. Tömören összefoglalva: egy találkozási pont.

Na, de milyen a Földvári búcsú?

Sátrak, asztalok, boldog emberek, finom bor és sör, bográcsban
rotyogó étel és egy nagy adag jókedv. Mindez a dunaföldvári egyházi búcsút jellemezte a kezdetektől, ahogy ezt Tamás atya elmondásából megtudhattuk, mivel
úgy tíz évvel ezelőtt az ő kezdeményezésére állítottak sátrat,
szerveztek műsort és hívták meg
az Ördögszekér Táncegyesületet
is, ahogyan azt az idei esztendőben is tették. Dunaföldváron
mondhatjuk, hogy hagyományosabb a program, hiszen a szentmise a központi elem, ezt követi a
szokásos ebéd, majd ez a Szent
Rókus Borlovagrend bormérése
követi. Pluszt jelent azonban,
hogy ugrálóvárral és egy kis habpartival is kedveskedtek a gyerekeknek az Önkéntes Tűzoltóság
jóvoltából.
A búcsú intézménye amúgy
mindenhol másképpen néz ki,
tudtuk meg Tamás atyától, van,
ahol egyenesen elhalt a dolog,
Szekszárdon például ilyen rendezvény nincs is, mindössze egy
mise, ahol elmondják, hogy ez
volt a templom búcsúja, ott nem
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fér bele egy külön rendezvény, hiszen különféle programokkal már
így is tele van a város rendezvénynaptára. Kisebb városokban,
falvakban működőképes ez a koncepció, ilyen helyeken tudnak
jobban együtt lenni a hívek.
A búcsúnak indíttatása szerint
arról kellene szólnia, hogy az emberek együtt vannak, voltak és az
Istennel együtt erőt gyűjtöttek,
most pedig kifejezik az örömüket
azért, mert együtt lehetnek, élhetnek egy közösségben, hiszen a
búcsú mindig összetartja az embereket.

Tamás atya visszatért hozzánk

Nagy öröm kísérte ezt az alkalmat, hiszen jó volt újra látnia a
helyieket, azonban mivel szeretett
nálunk lenni, fájdalom is kísérte
ezt a találkozást. Mielőtt négy évvel ezelőtt Szekszárdra került volna át, Tamás atya 14 évig állt a
földváriak szolgálatában, így egy
családias közeg tudott kialakulni,
sok baráti kapcsolattal együtt.
Oszkár atya noszogatására tért
vissza hozzánk a búcsúra Tamás
atya, nem szerepelt a tervei között, hogy „visszajár” majd hivatalos minőségében, sőt eltökélte,
hogy se keresztelni, se esketni, se
misét tartani nem tér vissza, hiszen van a dunaföldváriaknak egy
papja. Azonban egy–egy ebéd,
vacsora, kártyaparti alkalmával,
amikor amúgy „szigorúan” kerülik az egyház intézményét és az ő
papi mivoltát vendégeskedni szokott a helyi barátainál. Kapcsolatai miatt is kérte fel őt Oszkár atya
erre a misézésre, hiszen különösképpen a Covid utáni időszakban
tartotta fontosnak azt, hogy az
emberek újra megnyíljanak és
„beszédessé” váljanak. Ezt a folyamatot pedig egy olyan központi ember tudná segíteni, aki oly
sok időt töltött velünk.

Nem vagyunk pótolhatóak

A Tamás atya által tartott mise
témájában igyekezett Jézus iránti
elkötelezettségre buzdítani a hí-

veket, mivel úgy látja, hogy egyre
több „támadás” éri a keresztényeket, ami a Jézushoz való közelségüket érinti. Szerette volna emlékeztetni a jelenlévőket, hogy meg
vannak keresztelve és történjen
bármi, akár egy pap váltás, egy–
egy trend a nagyvilágból, fontos
az egyház, az ima. Emellett igyekezett emlékeztetni az embereket,
hogy higgyük el, nem vagyunk
pótolhatóak, a szeretet, amit az
ember adni tud a családjának, barátainak, az nem pótolható, nem
hagyhatjuk, hogy haszontalan
dolgokkal töltsük az időnket.
Szánjunk időt a szeretteinkre, ölelésekre, beszélgetésekre, mert, ha
ezt az időt „gép nyomogatásával”
töltjük, azt az időt nem tudjuk
majd később pótolni. „Amit mi
elszalasztottunk azt már senki
nem adhatja vissza nekünk.”

A gyónás és a búcsú kapcsolata

A búcsú intézményéhez tartozik a gyóntatás is. Ideális esetben
úgy érkeznek erre az egyházi eseményre az emberek, hogy már elvégezték a szent gyónásukat,
majd a búcsún, ha valaki katolikusként a kegyelem állapotában
van, akkor teljes búcsút nyerhet.
Az ünnepet teljesebbé teszi,
hogyha valaki a szent áldozáshoz
tud járulni úgy, hogy a búcsút elvégezte, ezért jó, hogyha van
gyóntatás. Általában Oszkár atya
ezt csak a mise előtt tudja megtartani, mivel egyedül van itt, mint
pap. Most azonban lehetőség volt
a megjelentek számára, hogy teljes időben az atyához járuljanak.
Nagy öröm, amikor valaki megkönnyebbült szívvel megy ki utána ünnepelni, sokkal jobban tud
örülni a lelki dolgoknak. «

Ismét megálltak városunkban a
mohácsi emléktúra résztvevői
Szabados Sámuel
Augusztus 25-én délután középkori huszárfelszerelésbe öltözött
lovascsapat állt meg a városközpontban, az arra járók ámulatára. A
tolnai Rádi József Hagyományőrző Huszár Bandérium tagjai voltak, akik a mohácsi csata évfordulójára szervezett emléktúra egyik
állomásának tekintik városunkat.
Varga Zsolt, a túra szervezője, menedzsere a Duna-Dráva Nemzeti
Park szolgálatvezetője beszámolt
arról, hogy 2016-ban indult ez a
kezdeményezés, azóta minden év
augusztusában Érdről megindul a
menet, általában honvéd hagyo-

mányőrző egyesületek részvételével, s megállnak azokon a településeken, ahol a magyar sereg
1526-ban megpihent, vagy táborozott. Ezeken a településeken
1926-ban, a csata 400. évfordulója
alkalmából emléktáblákat állíttattak az akkori helyhatóságok. A lovasok nemzetiszínű szalagot kötnek a táblára és néma főhajtással
tisztelegnek a mohácsi hősök emléke előtt. Folytatva útjukat augusztus 29-én, a csata napján érkeznek Mohácsra, az emlékparkba. Az esemény 2026-ig, a csata
500. évfordulójáig minden évben
megismétlődik. A szervezők
2026-ban azt szeretnék elérni, ►
2021. szeptember

Dunaföldvári
► hogy az utolsó vonulás alkalmából a települések ünnepséggel,
műsorral emlékezzenek az évfordulóra, és minél többen csatlakozzanak a vonuláshoz, ha csak pár
kilométer erejéig akár gyalog, kerékpáron, esetleg lóháton.
A tolnai lovasok már harmadik
alkalommal vesznek részt az eseményen. Vezetőjük elmondta,
hogy számukra Dunaföldvár egy
kiemelt állomás, hiszen itt lépnek
szűkebb hazájuk, Tolna megye
földjére. Létszámuk általában tizenegynéhány fő, köztük hölgyek,

és gyerekek is korhű jelmezben. A
törzsgárda általában 8–10 lovas,
akik minden évben vonulnak, de
minden évben vannak köztük
újoncok is. Az időjárás most kegyes volt hozzájuk, hiszen kellemes késő nyári idő volt, de nem
egyszer embert és lovat próbára
tevő 30–32 fokos forróságban tették meg az utat nyakig begombolt
mentében, csizmában. A bandériumot a város nevében Fafkáné Simon Ildikó, a művelődési ház
programszervezője köszöntötte és
kínálta frissítő italokkal. «

Már nem csak résztvevők,
hanem szervezők is a PET Kupán
Városunk Aztakeservit Értékőr Egyesülete hetedik alkalommal vesz részt
a nyaranta megrendezett PET Kupán,
immár nemcsak résztvevőként, hanem társrendezőként is. Részt vesznek az útvonal kijelölésben, kikötő
építésben, logisztikai feladatokban.
Az akció célja a Tisza bizonyos szakaszainak megtisztítása elsősorban a
műanyag palackoktól.
Szabados Sámuel
Ferenczi Zsolt egyesületi elnök
lapunknak beszámolva elmondta,
hogy idén a folyó felső szakasza
volt a célterület, Tiszabecstől
Gergelyugornyáig. Ez a mintegy
80–90 kilométeres szakasz egyben talán a legszebb Tisza-menti
tájegység. Örömmel tapasztalták,
hogy errefelé kevesebb a szemét,
inkább az ukrajnai szakaszon
gyűlik fel. A szervezők azt is tapasztalták, hogy a szemét men�nyisége évek óta nem gyarapodik,

köszönhetően a tudatosabb emberi környezethasználatnak, a takarítási akcióknak, valamint a hatékonyabb nemzetközi együttműködésnek.
Az egyesület ez évben 15 főt
vonultatott fel, köztük voltak cigándiak, egy budapesti és egy
kárpátaljai aktivista is. Reggel
kezdődött a munka. Naponta más
– más volt a parancsnok a hajón,
aki a munkát felosztotta. Először
a felderítő indult el, szörfdeszkán
állva pásztázta a partszakaszt, jelezve, hol van szemét. Őt követték a kenusok, akik a partközelben gyűjtötték a szemetet. Ez talán a legnehezebb munkafázis.
Nádban, hínárban, bokrok közt,
nemegyszer állati tetemek mellett
szedik össze a palackokat. A begyűjtött mennyiséget időnként az
őket követő hajóra pakolják. A
nap vége felé az egyesület hajója
a nagy központi gyűjtőhajónak

Múltunkból

145 éve született Abay Nemes Gyula,
gyógyszerész, közíró

Dunaföldvár, 1876. szeptember 4. – Paks, 1952. július 7.
Szászvári Józsefné
1896-ig Szikszói Tóth Gyula
néven anyakönyvezték, Dunaföldváron született egy szegény
kis házikóban. Még gyermek volt,
amikor édesapja, Tóth József
2021. szeptember

meghalt. Abay Nemes Ferenc
földbirtokos nevelte, aki örökbe
fogadta és nevére vette őt.
Középiskolai tanulmányait
Bonyhádon, Kaposváron, Budapesten és Vácott végezte, majd
gyógyszerészgyakornok lett Sió-

adja át a rakományát. Idén kb. hat
tonna szemét gyűlt össze, de a korábbi években volt 8–9 tonna is.
Estefelé következik a kikötés, az
új táborhely elfoglalása. A parti
kísérő személyzet elkészíti a vacsorát. A többség sátrat állít, a
földvári fiúk soha, mondván időigényes, sok a gond vele. Ők hálózsákjaikban a szabadban töltik
az éjszakát. Alkonyat után kigyúlnak a tábortüzek, néha megszólal
egy gitár is. Estébe nyúló beszélgetések, sörözgetések kellemes
hangulatával zárul a nap.
Idén kb. 300 résztvevője volt az
akciónak, kissé több mint a múlt
évben, mikor a járványveszély

többeket elriasztott. Hazatérve a
fiúk javában készülnek a szeptemberi Gödöllői Természetfilm
Fesztiválra, ahol szintén rendezői
feladatokat is ellátnak. A korábbi
évek hagyományaihoz híven idén
is hulladékból készült műalkotásaikat mutatják be a fesztivál
résztvevőinek. Négy életnagyságú, egymással viaskodó szarvasbikát készítettek. Betonacél vázra
autó karosszéria elemeket helyeztek el, melyek illesztése, elhelyezése csodálatos módon, szinte
élethűen adja vissza az állatok izmainak feszülését, munkáját. Látva az alkotásokat, előre garantálható a fesztiváli siker. «

fokon. Amikor bonyhádi kisgimnazista volt, Marhauser és Gyalog
professzorok segítették. A kitűnő
tanuló diáknak lehetővé tették,
hogy ő maga is taníthasson, tanítványokat biztosítottak számára.
Önerőből tette le az érettségit, később írásaira Rátkay László is
felfigyelt Dunaföldváron. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Kolozsváron doktorált 1911-ben: kémia és növénytan tárgykörből. Tanulmányainak

költségeit önmaga teremtette elő,
támogatást senkitől sem kapott
Rákosi Jenő az oklevelet szerzett gyógyszerészt a Budapesti
Hírlaphoz hívta. A fővárosban
gyógyszertári jogot is kapott.
Abay Nemes Gyula a magyar
gyógyszerészeti irodalom egyik
ismert kiválósága volt. A gyógyszerészek tudományos társasága a
gyógyszerész szaklapok főmunkatársának választotta. Gyógyszerészként az ország több ►
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► településén

is dolgozott.
1914-ben Pakson telepedett le,
1925-től saját gyógyszertára lett.
A paksi közélet is vonzotta: Deák
Ferenc gyakori paksi látogatását
emléktáblával örökítették meg. A
Szeniczey-kúria falán lévő emléktábla avatására az ő szervezésével került sor, 1927-ben.
Gyakran és szívesen írt. Gyógyszerészeti értekezései inkább pályája kezdetén jelentek meg. Legismertebb a Jezsuita gyógyszertárak és gyógyszerészek Magyaror-

szága című tanulmánya volt,
1924-ben.
Verseit, rajzait, cikkeit megtalálhatjuk több közéleti lapban:
például a Tolnamegyei Közlönyben, a Szekszárd és Vidéke valamint a Tolnavármegye és a Közérdek című lapokban. Munkatársa
volt a Tolnamegyei Újságnak,
tudósítója a Budapesti Hírlapnak.
Nyolc gyermeket neveltek fel
szerető feleségével, Fritsch Máriával (1888–1943) együtt, egyikük

Abay Nemes Oszkár volt. A tehetséges fiú a Pécsi Atlétikai Club
úszójaként 1936-ban, a berlini
olimpián a 4x200 méter gyorsváltó tagjaként bronzérmet nyert. Pécsett, 1998-ban Abay Nemes Oszkárról nevezték el a pécsi sportuszodát. Tiszteletére Abay Nemes
Oszkár díjat is alapítottak Pécs
Város Sportdíja néven.
Az édesapa, Abay Nemes Gyula
a neves gyógyszerész és közíró
Pakson halt meg 1952-ben. Sírja a
Kálvárián lévő temetőben van. «

Irodalom
Dr. Abay Nemes Gyula budapesti patikajogot kapott. Tolnamegyei Ujság 1937. február 13.
Kernné Magda Irén: Híres paksiak
– paksi hírességek: Abay Nemes Gyula. Paksi Hírnök, 2006. december 1.
Földvári tabló I. kötet. Életrajzok és arcképek Dunaföldvár
múltjából. Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár, 2009. szerk. Raffainé Kókány Judit
nevpont.hu 2020. szerző Kozák
Péter – Abay Nemes Gyula

különleges élménnyé, ha valaki
itt táncolhat.

szik is rajtuk, éppen ezért céljuk,
hogy mások is lássák, ez bizony
nem egy ódon, idejét múlt dolog.
Számtalan törekvésük is volt ez
irányban, többek között ezért is
szervezték Széles Dani és Kovács
Krisztián indíttatására a folk
kocsmát, ami ámulatba ejtő volt
több vendég számára is, bizonyítva, hogy a műfajnak még bőven
van létjogosultsága. Végtére is
élő dolog ez, mert bizony a néptánc bennünk él! «
A projektet támogatta:

Táncház portrék

Szőkéné Kun Andrea
Ahogyan sokaknak is, úgy Szőkéné
Kun Andrea táncszeretete is gyermekkorában kezdődött, ami egy nagyobb kihagyás erejéig ugyan háttérbe szorult, de az elmúlt 12 évben ismét élete szerves része vált nagy
örömére. A táncház portrék következő részében mesélt szeretett hobbijáról, eddigi tapasztalatairól és mindazokról az élményekről, amik meghatározták „táncos” karrierjét.
Kelemen Dorottya

A táncház öröksége

Andrea szülei életében is fontos
szerepet kaptak a táncházak, már
ők is szívesen vettek részt az ilyen
jellegű programokban, ez az örökség szállt tovább a lányukra.
Ugyan szervezőként sosem látta
magát, résztvevőként szívesen járja ezeket az eseményeket, az elmúlt időben több környékbeli városban is aktív szereplője volt
ezeknek a néptáncos mulatságoknak. Saját elmondása szerint remek lehetőségnek bizonyult, hogy
megtapasztalja önmagát, lássa,
hogy az a tudás, amit az évek során magára szedett, amit Appelshoffer Janó – az Ördögszekér
Táncegyesület vezetője – tanított
nekik, az egy idegen táncossal
hogy működik és tudják-e követni.
Összességében ezt tűnt a legnehezebbnek saját meglátása szerint.

Családanya, vendéglátós és néptáncos egy személyben

Kiváltképp nehéz már egy szerepben is maximálisan helyt állni,
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nemhogy háromban, amiben Andrea is tevékenykedik. Sokszor szeretne többet nyújtani egy próbán,
egy előadáson, sok tanulni való
lenne, szeretne fejlődni, magát egy
jó, közepesen erős táncosnak tartja, de sajnos ez a családi és a szakmai életből vesz el, így mindenképpen áldozatokkal jár.

A néptánc egy olyan plusz, amit
nem szívesen enged el az ember

Mosolyogva meséli Andrea,
hogy számára milyen értéket képvisel a néptánc, a folklór, aminek
a „nyomát” akár a ruházatán is
szívesen viseli. Úgy emlékszik
vissza, hogy már gyerekkorában
is érdekelték ezek a motívumok,
anyagok, csipkék, féltve őrizte
meg ezeket, saját maga is tanulta,
hogyan lehet ezeket elkészíteni. A
szenvedélyesség felnőtt korában
is vele tartott, az interjú során is
úgy vallott, hogy ő egyszerűen jól
érzi magát ebben, ez pedig látszódik is rajta, átüt a kisugárzásán,
de a mozgásán is megmutatkozik
még akár akkor is, ha nem teljesített tökéletesen a színpadon.

A néptánc ereje napjainkban is
erős

Egy közösség, egy nagy csapat,
ahol a népi kultúra, a tánc és a zene iránti szeretet a közös, ez tulajdonképpen az Ördögszekér, ahová több éves tapasztalat mondatja, hogy jó tartozni. Mindaz a
pozitivitás és összetartó erő, ami
a vezetőségből fakad, teszi igazán

Megelevenednek a népi szokások

A népi örökség mindenben
megjelenik, ahol Andrea jelen
van, ez már hozzá tartozik. Folyamatosan keresi a fejlődési lehetőségeket, így halad előre és előre,
lesz jobb táncos saját maga is. Ezt
igyekszik a családja számára is
megmutatni, hiszen 12 éves kislánya is vele együtt táncol az egyesület berkein belül.
Számukra mind az ünnepek,
mind a szokások többet jelentenek,
így például a húsvét sem annyiból
áll a néptáncosok körében, hogy
kölnit locsolnak körbe, hanem zenekarral indulnak útnak és táncolnak. Ez például maradandó élmény
volt Andrea édesanyja számára is,
akit bevontak ebbe a kis „műsorba”, őt pedig annyira lenyűgözte,
hogy a mai napig is áradozik arról,
hogy ez milyen jó is volt.

A néptánc bennünk él

Ezt a műfajt szeretik csinálni a
helyi néptáncosok, ez pedig lát-

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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Kerékpárral mentem, azért is, mert
szép idő volt. Még nem láttam a hatalmas szomorúfűz fát a „cirkuszgödörben”, de már hallottam a rendezvényt. Szólt a zene, mindenki sürgött–forgott, főzőedények a tűz fölött, az égő fa, a készülő ételek és a
hozzávalók illata. Megérkezni is jó
érzés volt, de még jobb volt végig
ott lenni!
Magyari Ákos

Az esemény

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 28-án cigány főzőversenyt és gyermeknapot tartott. Mendi Ferenc
(RNÖ tag) és Mendi Attila
(RNÖ alelnök) szervezők –
munkájuk mellett – második alkalommal vállalták a legnehezebb feladatot. Sok közbenjárás,
rengeteg idő és fáradság, mire
összeáll egy ilyen komplex esemény és akkor ott van még az a
sok család, akiket össze is kell
„muzsikálni” erre az időpontra.
Az áldozatos munka gyümölcse
60–70 fő résztvevő, ebből 30–
40 gyerek. A létszám pedig generálta a hangulatot. Szünet nélkül szólt a zene, az önjelölt lemezlovasok remek zenét szolgáltattak, az ütemet a kávéfőző
nonstop kotyogása adta.

A legkisebbek napja

A gyerekek megállás nélkül
gyűrték a légvárat. Másztak–
csúsztak. A fa alatt két póni türelmesen várta, hogy a legvagányabb kiscsávó szőrén ülje meg
egy körre. Amikor a póni és a légvár is megvolt, jöhetett a legérdekesebb, odasündörögni a felnőttek közé. Tüzet rakni, fát hordani,
fényképezni, traktorral berregni,
hagymát és zöldséget aprítani
egyszóval az érzést és a hagyományt beszippantani, hogy a rendezvény tradícióvá válhasson.

Egy kicsit verseny is volt

A napra eljött családok közül sokan nagy örömmel vállalták, hogy
főznek is egy finomat. Aki főzött,
az nevezett is a cigány főzőversenyre. A szervezők a hozzávalókat mind beszerezték, aminek a
költségét a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat fedezte. Az eszközöket mind a nevezőknek kellett
hozni. 13 helyszínen rotyogott, készült az étel. A legtöbb bográcsban
birka-, pacal-, kakas-, sertés-, ►

Bódi Tímea, Varga Imre, Varga Anikó
2021. szeptember
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► marha-, és vegyes pörkölt főtt.

Akadt, aki halászlét főzött és olyan
is, aki sültet készített.
Ahogy korábban is, Lipták Tamást és jómagamat kérték fel a
szervezők, mi legyünk azok, akik a
különlegesen finom ízvilágú cigány ételeket végigkóstoljuk, majd
pontozással kiválasztjuk a három

legfinomabb ételt. A zsűri figyelhette az ételek készítését, de nem
kóstolhatott, amíg mindenki el nem
készült. Az ételek mind nagyon ízletesek voltak, nem volt könnyű
felállítani a sorrendet. Első helyezett lett Varga Imre egy mesteri vegyespörivel, második lett Bódi Tímea a legjobb marhapörkölttel és

„Családi tragédia”
Sződi Imre
Július 23-án 20 óra 50 perckor a lesszékében ülő Rabi Attila arra lett figyelmes, hogy a
dunaföldvári Gyümölcsös sziget meredek
partoldalából egy fiatal aranysakál szalad ki a
szántóterületre, majd visszafut a takarásba.
Köztudott, hogy az aranysakál igen jól rejtőzködik, éleslátása és nagy figyelme segíti a túlélésben. Attila, aki a Dunaföldvári Vadásztársaság vadászmestere, már lőtt menekülő
aranysakált, de most ösztönére hallgatott, remélve, hogy a szuka is kimerészkedik a tarlóra. Mindenesetre fegyverét lőbotjára helyezte
és feszülten figyelte a terepet. Nem hiába, az
aranysakál anya szintén kifutott a nyílt területre. Vadásztársunk a puska távcsövén keresztül
azt is érzékelte, hogy a figyelmes anya érzékelte jelenlétét. Gyorsan kellett lőni, melynek

A januárra tervezett tisztújító
gyűlését a járványhelyzet miatt augusztusban tartotta meg a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete. A 950 főt számláló egyesület a
nagy létszám miatt küldötteket választott a tisztújító gyűlésre. Kiss
Lajos elnök és a vezetőség beszámolt az ötéves munkáról. Az elnök
sikeresnek tekintette az elmúlt időszakot. Jelentős építkezések, bővítések, felújítások zajlottak, elsősorban pályázati pénzekből. Taglétszámuk kissé emelkedett, részben talán a járványnak is köszönhetően
az utóbbi években nőtt a horgászat
népszerűsége, egyre többen akarnak több időt tölteni a természetben. A tervezett programokat, főleg
a rendezvényeket a járványveszély
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Jöhet a következő

Nagyon jó kezdeményezés,
remek szervezés és kulturált lebonyolítás volt. Ott voltam, láttam, ízleltem és éreztem. Remélem, a szervezők is így élték
meg és a szokásból tényleg tradíció lesz. Jó, hogy kerékpárral
mentem. «

eredménye egy becsapódási hang észlelése
volt. S ahogy lenni szokott, a süldőállatok az
anyjukhoz futottak. Vadásztársam fel volt készülve – ismeri szokásaikat – és újabb négy
lövéssel, három gyorsan mozgó fiatal aranysakált hozott terítékre.
A lövések után kivárt, lehiggadt és bemérte
a távolságot, 160 méter. Ezután ment a terítéket birtokba venni, ekkor tapasztalta, hogy
Blaser típusú lőfegyveréből futóvadra leadott
lövései nem csak porfelleget, de egy családi
terítéket adtak.
Utóirat: Az aranysakál anya és a három
süldőkölyke igen szépen fejlettek voltak, kondíciójuk, szőrzetük színe arra utalt, hogy jól
tápláltak. Ez azt is jelenti, hogy a Gyümölcsös
sziget vaddisznó szaporulatában és az Alsó-Öreghegy őz szaporulatában tetemes károkat okozott az aranysakál család. Nem véletlen,
hogy a Vadásztársaság Intéző Bizottsága kiemelten jutalmazza a dúvadgyérítésen belül az
aranysakál terítékre hozását. «

Ismét Kiss Lajost választották a
horgászegyesület elnökévé
Szabados Sámuel

harmadik helyen végzett Varga
Anikó egy briliáns kokaspörkölttel.
Ezután a nagy nyüzsgést egy
nyugodtabb, étkezési szakasz váltotta fel. Az elkészült ételekből bárki szedhetett magának, amennyit
csak meg tudott enni. Hozzá volt
friss kenyér – sajnos nem bodag –,
köret, jó borok és vendégszeretet.

átírta, sokat el kellett halasztani, így
például horgászbált, juliálist, gyűléseket.
A beszámolók után következett
a szavazás, ahol a küldöttek egyhangúan megerősítették a volt elnököt tisztségében. A régi -új elnök
megköszönte a bizalmat, s hangsúlyozta, hogy az eddig eredményes
módszereket továbbra is szeretné
alkalmazni a vezetésben, de vannak új ötletei, elképzelései is az
elkövetkező ciklusban. Ehhez kéri
a tagság támogatását is. Továbbra
is folytatódik majd a horgásztanya
és környékének felújítása, karbantartása, utak javítása. Szeretnének
egy kis traktort vásárolni. Tervezik
a dunaegyházi kőgát mögötti terület kotrását, a vízfelület növelését.
Fontosnak tartja egy új kerékpárút
megépítését a dunnaegyházi ön-

kormányzat segítségével. Az út a
Kis- Duna partján vezetne, az 52es útról a kis híd után leágazna és a
dunaegyházi strandig, kőgátig vezetne mintegy három kilométer
hosszan. Az úgynevezett nyúlgáton alakítanák ki, melyet kőzúzalékkal fednének le. Az utat nem
csak a horgászok használnák. A
környék túra- és idegenforgalmi lehetőségei is bővülnének. Kiss Lajos végezetül megköszönte a leköszönő vezetőség lelkiismeretes,
odaadó munkáját. Közülük többen
is különböző feladatokat, tisztségeket kapnak a jövőben. Módosult a
vezetőség felépítése is. A korábbi
két alelnök helyett egyet választottak Müller Attila személyében. A
négy új vezetőségi tag, ifjú Kun
János a műszaki vezető, Reichert
János a dunaegyházi partszakasz
felelőse, Dorkó Károly a versenyfelelős, Pogány Gábor a környezetvédelmi felelős tisztjét látja el a
jövőben. «

Vereséggel kezdte
a bajnokságot a
DFC
Szabados Sámuel
Augusztus végén országos
szinten elkezdődtek a labdarúgó
bajnokságok. Megyei első osztályú csapatunk, a DFC sajnos
Bölcskén az első fordulóban vereséget szenvedett 5:1 arányban.
Lesnyik Gábor klubigazgató szerint a papírforma érvényesült. Mi
szereztük meg a vezetést, de a nagyobb játékerőt képviselő hazai
csapat gyorsan egyenlített, majd
még négy gólt szerzett. Technikai,
fizikai fölényük gyorsan érvényesült. Bölcske a mezőny egyik bajnokesélyes csapata. Anyagi lehetőségeik által a nyár folyamán
rutinos, magasabb osztályokból
igazolt játékosokkal erősítettek.
Fiatalokból álló, kevés ta- ►
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Dunaföldvári
► pasztalattal rendelkező gárdánk nem tudott lépést tartani velük.
Augusztus végén az utánpótlás
csapatok is elkezdték bajnoki szereplésüket. Mivel ez évtől a Holler UNFC eddigi eredményei
alapján kiemelt utánpótlás nevelő
bázis lett, az U 13-as korosztályban is kellett indítania csapatot. A
nevelő bázis több feladatot jelent
a klub számára. A cél, hogy a tehetséges fiatal focistákat tíz kör-

nyékbeli településen felkutassák
regionális szinten, és biztosítsák
fejlődésüket, továbblépésüket.
Ennek értelmében a klub megfigyelői a régió tehetségeit figyelik,
keresik. Kéthetente ezeket a fiatalokat Dunaföldvárra hívják be közös edzésre, mint egy kistérségi
válogatott keretet. Külön edzésekkel foglalkoznak velük, játéklehetőséget adnak számukra, és biztosítják a lehetőséget a továbblépésre, a fejlődésre. Magasabb szintű

utánpótlás nevelő bázisokra irányítják őket. Helyi szinten például
a paksi első osztályú egyesület
látókörébe kerülhetnek. Az MLSZ
azt reméli, hogy ez a gyakorlat
biztosítja a tehetségek kiemelkedését, magasabb szintre lépését. A
feladatra természetesen a bázisok
külön anyagi támogatást kapnak.
A klubigazgató szerint a nyáron
nőtt az érdeklődők, a jelentkezők
száma. Az utánpótlás korosztályok keretlétszáma kissé emelke-

dett. A növekvő feladatokkal
együtt az edzők, a szakemberek
létszámát is növelni kellett. Lesnyik Gábor örömmel számolt be
arról, hogy a Holler UNFC épülő
sportcsarnokára rákerült a fedő
szerkezet, ezután a belső építészeti munkák következnek. Most vált
érzékelhetővé az épület igazi mérete, kiterjedése. Az elemek a
buszmegálló fölé magasodnak.
Sok helyi lakos kezd érdeklődi az
iránt, hogy mi is épül ott. «

Vannak tervek, vannak túrák

ivási lehetőségek fogadták
őket, ahol mindannyian nagyon
jól érezték magukat. Ezt követően visszaeveztek, majd harmadnap indultak el Szigetszentmártonról Dömsödre, ahol szintén egy éjszakát töltöttek el,
majd innen indultak visszafelé,
Tasnál, a zsilipnél jutottak vis�sza a Nagy-Dunára. Itt érte őket
utol egy vihar, ami eredményezett ugyan némi kalandot, de
ennek ellenére is biztonságosan
hazaérkeztek. A visszajelzések
alapján mindenki nagyon jól
érezte magát, így ez mindenképpen egy remek tapasztalat
volt.
Az egyesületről további információt a www.dpve.hu oldalon
találhatunk. «

Táborozott a Poszeidon
Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Duna terül el városunk egyik felén, így talán nem is
olyan meglepő, hogy többen is foglalkoznak vízi sportokkal a településen. Tavaly áprilisban alakult meg
ugyanis a Dunaföldvári Poszeidon
Vízi Természet és Környezetvédők
Egyesülete, akik nemrég a Ráckevei
Duna-ágon táboroztak. A csapatról
és az élményekről elnökük, Vácz
Zsolt számolt be.
Kelemen Dorottya

Motiváció az egyesület mögött

2020 április elsején alakult meg
az egyesület, azóta is igyekeznek
aktívak lenni és összeszedni mind
a baráti társaságukat, mind az érdeklődőket és programokat szervezni nekik. A céljuk a szabadidő
hasznos eltöltése, hiszen az elmúlt egy évben úgy alakult, hogy
az emberek beszorultak a négy fal
közé. Ahogy az egyesületi elnök
fogalmazott, közel vagyunk, de
mégis távol, az ő céljuk pedig az,

egy kicsit közelebb hozza az embereket egymáshoz.

Az egyesület munkája

Célkitűzéseikből adódóan a munkásságuk elsősorban a vízre orientálódik, ahová az idő és a kedv függvényében, meg persze, ha az időjárás is úgy akarja, bármikor kimehetnek – amit hetente, de kéthetente
biztosan meg is tesznek – pont azért,
mert ez elsősorban hobbi. Emellett
természetesen fontos, ahogyan azt a
nevük is sugallja, hogy értékeljék ők
is és mi is azt, hogy a Duna közelségében élünk és ennek a tisztántartásában aktívan ténykedjünk.
A telephelyük a volt Kendergyár területén található meg,
ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Dunaföldvárra, a hídra és a
Duna-partra egyaránt. Ezt a területet igyekeznek az egyesület tagjai önerőből rendben tartani, takarítani, ápolni és gondozni, a szemetet összegyűjteni vagy éppenséggel a füvet lenyírni.

Széles tápválaszték kutyáknak már 250 Ft/kg-tól, cicáknak már 390 Ft/kg-os ártól. EUKANUBA szuperprémium
tápok teljes választéka.
Védekezzen a bolhák, kullancsok és a szívférgességet
terjesztő lepkeszúnyogok ellen! Bolhanyakörvek és
-cseppek széles választékával várjuk, melyek
akár 6–8 hónap védelmet nyújtanak.
Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700
Szombaton: 800–1200
2021. szeptember

Eddig a kisebb, barátokkal közös túrákon volt a hangsúly a Poszeidon életében, többször is voltak például a solti Duna-parton, de
terveznek Hartára is menni, a legtudatosabb útjuk azonban a nyári
tábor volt, amit sikerült kisebb-nagyobb kalandokkal kivitelezni. Az
ifiket vitték el egy kis túrára, ahol
megtapasztalták pl. a zsilip működését, de az evezés terén is gyakorlatot és rutint szereztek.
A tábor során a Szigetszentmártoniak látták vendégül a dunaföldváriakat, ott töltöttek egy
éjszakát is, majd másnap a helyiek tudása és segítsége révén
volt lehetőségük felevezni Szigetcsépig. Itt egy fantasztikus
strand, röplabda pálya és evés–
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