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A búcsú szavai finoman át-
ölelnek – mondta beszé-

dében a dunaföldvári Magyar 
László Gimnázium egyik végzős 
diákja, Martics Atina.

L. Mészáros Irma

A virágillatos május legszebb 
iskolai ünnepén Dunaföldváron 
két nappali tagozatos osztály 
harmincnyolc tanulója búcsúzott 
Horváth Balázs és Loósz Nóra 
osztályfőnök vezetésével, s az 
esti tagozat kilenc diákja, a leg-
kitartóbbak is eljutottak ehhez a 
naphoz Ekecsi Erzsébet tanárnő 
irányításával. A nap különleges-
sége még az volt, hogy a tavaly 
teremtett hagyományt folytatva 
újraélhette a ballagás meghitt 
perceit az ötven évvel ezelőtt 
végzett tizenöt diák, megerősítve 

az egymáshoz és az alma mater-
hez való kötődésüket. Sőt a ren-
dezvényen jelen voltak néhányan 
az 1957-ben végzett első osztály-
ból is.

Akkor van reményünk a jelenre 
és a jövőre, ha van mögöttünk 
múlt – kezdte búcsúbeszédét egy 
kis történelmi visszatekintéssel 
Fehérné Keserű Katalin, a 
2017-ben fennállásának 65. évét 
ünneplő iskola megbízott igazga-
tója, aki elődeihez hasonlóan 
büszke arra, hogy sok családból a 
nagyszülők és szülők után már az 
unokák érettségiznek ebben az in-
tézményben.

Az ünnepségen megszólalók a 
hagyomány mellett beszéltek az 
értékekről, a tudás házának építé-
séről, munkáról és tehetségről, a 
gimnáziumban köttetett barátsá-

gok erejéről, de biztatás és figyel-
meztetés is elhangzott. Az 
1967-ben végzett Molnár Miklós, 
az akkori diákközösség vezetője 
elismerte, a gimnázium kapuján 
belépve ugyanolyan vidám, kicsit 
fegyelmezetlen diákok lettek, 
mint voltak, s szólt a most vég-
zőkhöz: ha kicsit elveszettnek ér-
zik majd magukat, keressék a 
gimnáziumi barátokat, mert ők 
biztos pontot jelentenek.

A ballagás egyrészt örömün-
nep, másrészt fájó pillanatok is 
akadnak. Most különösen, hiszen 
az intézmény tanárai, diákjai két 
hónapja vettek végső búcsút öt-
venéves igazgatónőjüktől, Balogh 
Emesétől. Az általa megkezdett 
tanév zárásakor nem maradtak el 
az emlékezés szavai sem. Mert az 
ő egyénisége, szeretete, akarate-

reje akkora volt, hogy utolsó lé-
legzete után is képes volt köze-
lebb hozni a közösség tagjait – 
vallotta Atina.

A végzősök közül kiváló tanul-
mányi eredménye és közösségi 
munkája elismeréséül a tantestü-
let döntése alapján Kovács Ba-
lázs, Ruff Klaudia, Stadler Dalma 
és Rohoska Zita beírhatta nevét a 
gimnázium Aranykönyvébe. 
Mind a négy osztály képviselői 
felkötötték az emlékezés szalagját 
a kopjafára, mintegy jelképezve, 
hogy bár itt hagyták az iskolát, 
szívük egy darabja itt marad, de 
már vár egy új folytatás.

Ahogy befejezésként a ballagó 
Ruff Klaudia szép énekhangján a 
dalban is hallatszott: Nézz vissza 
még, akad egy életre emlék./Nézz 
vissza még, most vége./Ne bánd, 
minek a könny mosolyod add, és 
úgy köszönj./Vár rád majd egy 
újabb folytatás/Menni kell, akad 
egy út, ami a jó irányba fut. /Lépj 
rá, az majd végig járható. v

A búcsú szavai átölelnek
(Ballagás a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban)
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ápol a szolnoki gyermekvédelem-
ben dolgozó lányával, a Székesfe-
hérváron kontaktmenedzserként 
tevékenykedő fiával és három 
unokájával.

A hetvenéves Ica, aki mindig 
kiegyensúlyozott, türelmes, sze-
retettel beszél munkájáról. Hogy 
mit csinál egy gyógyszertári asz-
szisztens? – Régebben pirulákat 
is készítettünk, ma már ritkábban. 
De kenőcsöket, porokat rendsze-
resen. A mi feladatunk az előké-
szítés, feltöltjük a gyógyszereket, 
a szakasszisztens a betegeket is 
kiszolgálja. Gyakran kérnek taná-
csot is az ismerősök, bíznak a ta-
pasztalatomban, tudásomban. Sok 
minden változott az évtizedek so-
rán. Jóval több gyógyszer van for-
galomban, naponta többször érke-
zik szállítmány a különböző 
nagykereskedőtől. Változtak a 

törvények, a gyógyszerkiadási 
rendeletek – sorolja. S felidézi 
Nagy Sanyi bácsi szavait: Ha 
nincs beteg a patikában, akkor is 
lehet munkát találni.

Különös Sütő Imréné életpályá-
ján, hogy egykor a budapesti Kos-
suth Zsuzsanna Leánygimnázi-
umban érettségizett, s most, Kos-
suth Zsuzsanna születésének két-
századik évfordulóján elhivatott-
ságáért megkapta az emlékérmet.

Precizitás, türelem, kiegyensú-
lyozottság, fegyelmezettség, fi-
gyelem, a szakma és az emberek 
szeretete szükséges ehhez a mun-
kához. S mindez munkaviszonya 
ötvenkettedik évében is megvan 
Sütő Imréné Hubert Ilonában. 
Ezért is méltó Kossuth Zsuzsanna 
szellemi örökségéhez. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
április 20-i cikke alapján)

Ötvenkét éve 
az egészségügy 
szolgálatában

52 éve dolgozik az egész-
ségügyben Sütő Imréné 

Hubert Ilona gyógyszertári asz-
szisztens, akinek munkáját nem-
rég Kossuth Zsuzsanna emléké-
remmel ismerték el. Szekszárdon 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban tartott Kossuth Zsu-
zsanna Emléknapi rendezvényén 
adták át neki az elismerést azon 
kollégáival együtt, akik több 
mint negyven éve vannak egész-
ségügyi pályán, és jelenleg is ak-
tívak.

Lukácsiné Mészáros Irma 

Hubert Ilona, a vecsési lány 
stewardess szeretett volna lenni, 
de édesanyja nem engedte a ve-
szélyesnek tűnő pályára. „Fehér 
köpenyes, tiszta szakmát” gon-
dolt ki a lányának, s éppen volt 
üres állás a helyi patikában. A 
gyógyszertári asszisztens képzés 
annak idején a gimnáziumi érett-
ségit követően kétéves szakisko-
lában történt heti két alkalom-
mal. – Érdekes munka. Nem 
gondoltam, hogy ennyire meg 
fogom szeretni – mondja, s hoz-
záteszi, hogy az elején többször 
sírva ment haza. Kemény, szóki-
mondó, de jó ember volt az első 
főnöke. Bizonyára beavatásként 
egy alkalommal azt a feladatot 
kapta tőle, hogy addig keverje a 
krémet, amíg fokhagyma szagú 
nem lesz. Keverte, kavarta türel-
mesen, nagy elszántsággal, de 
sehogy se érezte azt a várva várt 
szagot. Munkatársai elkezdtek 
kuncogni. Akkor jött rá, hogy ez 
beugratás. Az érzékeny lelkű 
lánynak akkor fájt ez, ma jó szto-
riként meséli.

Elhivatottság, a szakma és az 
emberek szeretete kell ahhoz, 
hogy több mint öt évtizeden át 
ugyanazt a munkát végezze. Soha 
nem keltem úgy, hogy utálok be-
menni dolgozni – fogalmazza 
meg a magyarázatot.

Azt állítja, mindig jó főnökei 
voltak, de bizonyára az ő termé-
szete is hozzájárult és hozzájárul a 
munkahelyi jó viszonyhoz. Férj-
hezmenetele után Debrecenben 
egy kétműszakos kórházi patiká-
ban dolgozott. Ezt nehéz, de jó is-
kolának tartja utólag is. Sütő Imré-
né jobban szereti azt a gyógyszer-
tárat, ahol személyes kapcsolat is 
van a beteggel. Huszonhét évvel 
ezelőtt költözött gyermekeivel 
Debrecenből Dunaföldvárra, s 
azonnal állást is talált Nagy Sán-
dor gyógyszertárában. 2004-ben 
ment nyugdíjba, de közben tulaj-
donos- és névváltozás történt. Je-
lenleg a Platán Gyógyszertár al-
kalmazásában áll. Nyugdíjasként 
mindössze egy félévi otthonlét 
után folytatta a munkát – először 
félállásban, most teljes munkaidő-
ben. Hogy meddig? Ameddig 
szükség van rám. Munkatársaim 
nem éreztetik velem, hogy ennyi 
idős vagyok, mindenben számíta-
nak rám – mondja mosolyogva. 
Aki ismeri, tudja, hogy Sütőné Ica 
rendkívül aktív életet él. Túrázik, 
színházba, kirándulni jár, tagja a 
helyi DunaTúra és a Kertbarátok 
Városvédő Egyesületének. de két 
online nyugdíjas klubnak is, ame-
lyeknek tagjaival évente két alka-
lommal háromnapos kiránduláson 
találkozik. S bár gyermekei már 
nem Dunaföldváron laknak, ter-
mészetesen meghitt, jó kapcsolatot 

Április végén tartotta váro-
sunk önkéntes tűzoltó 

egyesülete évi közgyűlését, mely 
során a múlt év értékeléséről és 
az idei tervekről esett szó. Csányi 
Imre parancsnok beszámolójá-
ból kiderült, hogy 56 alkalommal 
kellett vonulniuk a múlt évben, 
jóval többször a korábbi évek át-
lagához viszonyítva. 

Szabados Sámuel

Akadt ezek között természete-
sen vakriasztás is. Három komo-
lyabb tűzeset volt. Egy nádtetős 
ház égett le, egy bolt tetőszerke-
zete kapott lángra és egy ipari 

robbanáshoz kellet kivonulni. 
Kilenc esetben közlekedési bal-
esetnél kellett műszakilag be-
avatkozni. Az év során csak 66 
órát voltak nem riasztható álla-
potba, ami országosan is jó 
eredmény. Jelentős volt a tech-
nikai eszközfejlesztés is. A régi 
és igen idősnek számító fecs-
kendő autót eladták, és vettek 
egy újabb, 1988-as évjáratút, 
mely műszakilag igen jó álla-
potban van. Egymillió forint 
erejéig szintén sok kisebb esz-
közt vásároltak, például légző-
készülékeket. A megyei tűzoltó 
versenyei is eredményesen 

Sok dolguk akadt tűzoltóinknak a 
múlt évben

►



3. oldal

Part -Oldalak

Az Irányító Hatóság (IH) 
meghozta döntését a 

dombóvári Mászlonyban élők 
társadalmi integrációját, felzár-
kózását segítő programok tá-
mogatásáról, így különböző 
szociális, oktatási, foglalkozta-
tási és pénzügyi tudatosságot 
erősítő programok valósulhat-
nak meg. Dombóvár a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében pá-
lyázott szociális jellegű városre-
habilitációra, amelyre több 
mint 42 millió forintot nyert. 

Fehérvári Tamás

A döntéshozatali folyamat a Tol-
na Megyei Önkormányzat TOP 
bizottságából indult, amely véle-
ményezte a beérkezett pályázato-
kat és javaslatot alkotott. E javasla-
tot képviselte a megye a dön-
tés-előkészítési bizottságban, s ezt 
követően született meg az Irányító 
Hatóság támogató döntése.

A támogatás hozzájárul ahhoz 
is, hogy egészségügyi, közös-
ségfejlesztési, antidiszkriminá-
ciós és közbiztonsági programo-
kat valósítsanak meg. A projekt 
helyi szinten, komplex módon 
segíti a leszakadó és leszakadás-
sal veszélyeztetett városrésze-
ken élő közösségek társadalmi 
integrációját, életlehetőségeik 
javulását.

Első körben, tavaly decem-
ber végén három megyei pályá-
zatot támogattak a TOP kereté-
ben: Bonyhádon 250 millió fo-
rintos járási szintű foglalkozta-
tási paktumot hagyott jóvá az 
IH. Szintén ekkora összeget 
fordíthat foglalkoztatás javítá-
sára együttesen Tamási, Dom-
bóvár, és a paktumban szereplő 
környező települések (Értény, 
Felsőnyék, Iregszemcse, Ma-
gyarkeszi, Nagykónyi, Nagy-
szokoly, Pincehely, Tamási, va-
lamint Dalmand, Dombóvár, 
Kocsola, Szakcs, és Várong). 
Szociális városrehabilitációs 
projekt keretében valósulhat 
meg Tamási „Budai” városré-
szének megújítása, közel 100 
millió forintból. 

Az Irányító Hatóság hamaro-
san újabb – Tolna megyei pályá-
zatokat érintő – döntéseket hoz, 
amelyekről a Tolna Megyei Ön-
kormányzat folyamatosan tájé-
koztatást ad. 

A TOP keretében megjelent 
legújabb pályázati felhívások is 
aktuálisak, hiszen ipari parkok 
és iparterületek fejlesztésére 
320 millió forint, míg helyi fog-
lalkoztatási együttműködésekre 
(paktumok) 531 millió forint áll 
rendelkezésre. 2017. május 
22-től július 31-ig lehet beadni a 
támogatási kérelmeket. v

Dombóvár pályázata is 
támogató döntést nyert

A karácsonyi adományosz-
tás után a Máltai Szere-

tetszolgálat helyi szervezete hús-
vétkor is élelmiszer adományo-
kat osztott a rászorultaknak. Ják-
li Viktor, a szolgálat elnöke el-
mondta, hogy az utóbbi években 
az ajándékozás a Nagyhét utáni 
napokra került. 

Szabados Sámuel

Az ünnepek előtt nehezebben 
mozgósíthatók az aktivisták, a 
művelődési ház programja is 
zsúfolt, ezért döntöttek az ünnep 
utáni napra. 260 csomagot osz-
tottak ki, melyek alapvetően tar-
tós élelmiszereket tartalmaztak, 
például lisztet, cukrot, rizst, tész-
tát, kolbászt, konzerveket. Az ér-
tékük körülbelül 7500 forint 
volt. Többségben a karácsonyi 
rászorultak kaptak csomagot, de 
volt néhány új család, személy 
is. Az ajándékozottak listáját ez-
úttal is a pedagógusok, a Vörös-
kereszt és az egyházak ajánlása 
alapján állította össze a szolgá-
lat. Városunkon kívül került se-
gély a környező településekre is, 
például Bölcskére, Soltra, Da-
ruszentmiklósra. A két ünnep 
közt rendkívüli események miatt 
volt adományozás, például halál-
eset, nehéz anyagi helyzet miatt 
tíz alkalommal. A segély értéke 

ilyen esetekben meghaladja a 15 
ezer forintot is. Az élelmiszerek 
mellett ruhaneműt, esetleg hasz-
nálati cikkeket, háztartási felsze-
reléseket is kapnak a rászorultak. 
A télről megmaradt raktári kész-
leteket folyamatosan töltötték fel 
különböző adományokból. Nem-
rég Németországból, egy Mün-
chen melletti településről kapott 
egy kamionnyi adományt Duna-
földvár Tállai Ferenc közbenjá-
rására, aki korábban az országos 
szolgálat nemzetközi kapcsolata-
it irányította. Továbbra is él a 
niederaibachi kapcsolata, honnan 
évek óta több kamionnyi rako-
mány érkezik városunkba.v

Húsvétkor is kaptak 
segélycsomagot a 
rászorultak 

szerepeltek, a negyedik he-
lyet szerezték meg. 

Ez évben ünnepli fennállásá-
nak 140. évfordulóját az egyesü-
let. Május 13-án, Dunaföldváron 
rendezik a megyei Szent Flórián 
napot, a hagyományos tűzoltó 
ünnepet. Lesz emléktábla avatás, 
zenés tűzoltó-felvonulás, és sok 
egyéb érdekes program. A köz-
gyűlés vendége volt Dr. Balázs 
Gábor tűzoltó ezredes, a kataszt-
rófavédelem megyei elnöke. 
Mint a felügyeletet gyakorló 
szervezet vezetője, az év során 
végig figyelemmel kísérte a 
földvári tűzoltók évi munkáját, 

melyet országos szinten is dicsé-
retre méltónak tartott. Önálló be-
avatkozó egységként működnek, 
mely azért fontos, mert teher-
mentesítik a hivatásos egységek 
munkáját. Ilyen feladattal csak a 
legjobban kiképzett és felszerelt 
önkéntes egyesületeket bízzák 
meg. Tolna megyében két ilyen 
egység van, a dunaföldvári és a 
kurdi. Az igazgató szerint a 
rendszeres technikai fejlesztés 
mellett az egyesület másik eré-
nye a folyamatos szakmai fejlő-
dés. Jelenleg is két tag vesz részt 
negyven órás fejlesztő tanfolya-
mon. v

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros 

Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

►
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Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján törté-
nő bérbevételre meghirdeti az 
alábbi helyiséget:
7020 Dunaföldvár, Rátkai köz 
2. szám (1030 hrsz.) alatti ún.: 
Ispánház földszinti terme 66,45 
m2 alapterületű helyiség.

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/
év+ÁFA. 40/2015.(II.24.) KT 
határozat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

Az ingatlanról további infor-
mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesz-
tési és Műszaki Irodája ad. 
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 
2., Tel.: 75/541–558).

Részletes pályázati kiírás 
2017. május 2. és 2017. május 
31. (15 óráig) között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért (pályázat 
benyújtásától való visszalépés 
esetén sem visszafizethető) a 
Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal Pénztárában (Pénztári 
órák: hétfő: 9–12 óráig, szerda: 
9–12; 13–15:30-ig és péntek: 
9–13 óráig)

Licitálás időpontja: 2017. 
június 1. (csütörtök) 1000.

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatala Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Vá-
rosfejlesztési és Műszaki Iro-
da tárgyalóterme.

215 bormintával nevez-
tek a borászok múlt 

szombaton a Dunaföldváron 
megrendezett Duna menti Tele-
pülések Borversenyére. A Szent 
Rókus Borlovagrend immár ki-
lencedik alkalommal házigazdája 
ennek az eseménynek.

Lukácsiné Mészáros Irma

A Föld napján a festői várudva-
ron az Ispánházban tartott borbí-
rálat megnyitóján a földvári 
borlovagok ceremóniamestere, 
Balogh Tamás – miután köszön-
tötte a vendégeket – komoly és 
humoros szavakkal tisztelgett 
mindazok előtt, akik megtermel-
ték a szőlőt, amiből a bor készült. 
Megidézte a bibliai növényt meg-
mentő Noét, s elhangzottak a bor-
ral kapcsolatos népi bölcsességek 
is. A borversenyt hivatalosan 
Horváth Zsolt, Dunaföldvár pol-
gármestere nyitotta meg.

A délelőtt folyamán hét bizott-
ságban jól képzett ítészek kóstol-
gatták a több mint húsz Duna 
menti településről érkezett boro-
kat. Dunaföldváron kívül többek 
között Dunaszentmiklós, Lábat-
lan, Süttő, Adony, Perkáta, Duna-
újváros, Kisapostag, Bölcske, 

Madocsa, Paks, Solt, Dunapataj 
pincéiből került a palackokba bor. 
A bizottság elnöki feladatát Bé-
leczki Mihály, a Magyar Borren-
dek Országos Szövetsége Szak-
mai Bizottságának elnöke, a kis-
kőrösi borrend nagymestere látta 
el. A borbírák között tevékenyke-
dett dr. Szabó Géza PhD, a Pécsi 
Tudományegyetem TK Turizmus 
Tanszékének vezetője, a Somlói 
Borrend tagja; Szűcs Zoltán, a 
budafoki Promontorium Borlo-
vagrend nagymestere; Font Mag-
dolna, a soltvadkerti borlabor ve-
zetője, Mosonyi Pál, a szekszárdi 
borlabor vezetője, Kisari István, a 
kecskeméti Mathiász János 
Borlovagrend tagja. De földvári 
borbírálók is voltak: dr. Sűrű Já-
nos és Kelemen Róbert.

Három kategóriában hirdettek 
eredményt: a húszpontos minősí-
tő rendszerben 37 bor lett arany-
érmes, 84 minta ezüst, 65 pedig 
bronz minősítést kapott. A rosé 
kategóriában a dunaszerdahelyi 
Kősziklás Borászati Kft Pinot 
Noir bora lett a legjobb, sőt a fe-
hérek között is az ő Királylányká-
juk győzött. A paksi Fritz János 
készítette Cabernet Franc kapta 
meg a Duna menti települések 

legjobb vörösbora címet. A föld-
vári borlovagok között Tóth Géza 
Shirazja érte el a legjobb helye-
zést, így a következőkben ez a bor 
viselheti a Szent Rókus Borlovag-
rend zászlós bora címet. Az ünne-
pélyes eredményhirdetést és díj-
kiosztót május 1-jén a Szent Ró-
kus kápolnánál tartják. 

A vendégek elismeréssel szól-
tak a Dukai István vezette borlo-
vagrend jól szervezett rendezvé-
nyéről és a borminták minőségé-
ről. Béleczki Mihály kérdésünkre 
kiemelte, hogy a fehér és rosé 
borok többsége érett, erejük teljé-
ben lévő nedű gazdag illattal és 
zamattal. A vörösboroknak az el-
múlt évi időjárás következtében a 
savösszetételük miatt több idő 
kell, hogy elérjék az elvárt szín-
vonalat, de nagy potencia rejlik 
bennük.

A borverseny résztvevőit reggel 
– Jákli Viktor támogatásával – 
gazdag terített asztal várta a bor-
rend székházában, a borbírálat 
végén pedig a Vár Étteremben 
baráti beszélgetés közben értékel-
hették a napot. Megebédeltek a 
résztvevők, majd megkóstolhat-
ták Tóth István borlovag – főpo-
hárnok finom süteményeit is.

Dunaföldváron a Gallai Sándor 
által elindított Szent Rókus Borlo-
vagrend tizenhárom éve műkö-
dik, s őrzi hagyományait. 
2008-ban Vorák József, a máso-
dik elnök szervezésében rendez-
ték meg az első borversenyt. S 
ahogy Dukai István, az egyesüle-
tet hat éve vezető nagymester 
ígérte, jövőre a jubileumi borbírá-
laton is számít a szakemberekre, 
akik a búcsúzókor kifejezték: 
öröm volt Dunaföldváron együtt 
dolgozni.v

DEKOM
Sziegl Erika

A betűszó a Debreceni Egye-
tem Különleges Orvos- és Men-
tőcsoportjának rövidítése. Kita-
lálója és létrehozója, Dr. Kés-
márky András előadása zárta a 
Népszerű tudomány előadás-so-
rozatot a művelődési házban. Iz-
galmas, érdekes téma volt, az 
előadó személyisége pedig ma-

gával ragadta a 
nagyszámú kö-
zönséget is. 
Naponta hal-
lunk kataszt-
rófa sújtotta 
területekről, 
látjuk a bor-
z a l m a k a t 
közvetítő ké-
peket, sajnálko-
zunk – aztán jön a 

következő hír. Az 
élő szó ereje most 

is hatott, a 
r é s z t v e v ő k 
b i z t o s a n 
másképp fo-
gadják, és 
másként gon-
dolnak azokra 

az emberekre, 
élőlényekre, te-

rületekre, ahol – 

sajnos nem csak – a természet 
pusztít. 

A képekkel illusztrált, lendüle-
tes előadás bemutatta azokat a 
helyszíneket, ahol a mentőcsoport 
dolgozott, sok érdekes, extrém 
helyzetről szerezhetett tudomást a 
hallgatóság. Mentettek golyózá-
porban, műtöttek vízzel telt ár-
kokban, ha sátor volt a fejük fö-
lött, már jónak számítottak a kö-
rülmények. Naiv kérdésemre, ►
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Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Ter ve zés
• Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek,
• iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.
Ér ték becs lés 
• Hi tel ké re lem hez,
• in gat lan adás–vé tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
• Épí tész ta nács adás sal,
• tel jes körű ügy in té zés sel, ügy véd köz-

reműködésével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

Sziegl Erika
Április 22-én kilencedik alka-

lommal bírálták azt a 215 mintát, 
melyeket a Dunaföldvári Szent 
Rókus Borlovagrend versenyére 
neveztek. A versenyen mintegy 
húsz település kb. 60 bortermelő-
je indult, tíz bormintát pedig a 
testvér borlovagrendek nagymes-
terei neveztek. A színvonalas ver-

seny idei zsűri elnöke Béleczki 
Mihály, a Magyarországi Borren-
dek Országos Szövetségének tag-
ja, illetve a Kiskőrösi Gondűző 
Borrend Nagymestere volt. Érté-
kelésében egységes, jó minőségű 
mezőnyről beszélt, kevés minta 
kisebb borkezelési hibáit megem-
lítve. A jól bevált fajták mellett 
örült a régi magyar hagyományos 

fajták – pl. az Otelló – megjelené-
sének. Dukai István, borrendünk 
nagymestere szerint óriási előre-
lépés, hogy mintát nem kellett ki-
zárni a versenyből, és a sok jó bor 
közül a legjobbakat kellett kivá-
lasztani. Oklevelet 21 minta ka-
pott, bronz minősítést 65, ezüst 
minősítést 84, arany minősítést 
37 borminta érdemelt meg. 

Legjobb fehér bor: Kősziklás 
Borászati Kft. Dunaszentmiklós 
– Királyleányka

Legjobb vörös bor: Fritz János 
paksi gazda – Cabernet Franc

Legjobb rose bor: Kősziklás 
Borászati Kft. Dunaszentmiklós 
– Pinot Noir

A Szent Rókus Borlovagrend 
Zászlós Bora címet Tóth Géza borlo-
vag Syrah (shiraz) bora kapta. v

A Magyar László Gimná-
zium április 12-i diák-

napján rendezett diákparla-
menten jelentette be mandá-
tumának lejártát Nánai Attila 
végzős diákönkormányzati el-
nök. Bemutatkozott utóda is, 
Nikli Luca kilencedik évfolya-
mos tanuló. 

Szabados Sámuel

A diáknap reggel az osztály-
szintű év- és helyzetértékeléssel 
indult, az osztálytitkárok vezeté-
sével. Összegyűjtötték azokat a 
véleményeket, észrevételeket, 
melyeket a titkárok a fél tízkor 
kezdődő iskolaszintű parlamen-
ten vetettek fel. A fórum Nánai 
Attila elnök beszámolójával kez-
dődött. Értékelte az év eddigi 
eredményeit, eseményeit, majd 
kitért hároméves munkájának je-
lentősebb eredményeire. Mivel 
végzős diákként érettségi után 
elhagyja az iskolát, beszámolt az 
utódlás menetéről is.  A jelölés 

esetén elvárás volt, hogy az utód 
legyen jó tanulmányi eredményű 
és magatartású, széles kapcsola-
tai legyenek a tanulók és a taná-
rok körében, rendelkezzen szer-
vező készséggel, legyen vélemé-
nye, és legyenek ötletei az isko-
lai élettel kapcsolatban. A diák-
közösség egyetlen jelöltet, Nikli 

Luca 9. a osztályos tanulót java-
solta elnöknek, így az osztálytit-
károkból álló diáktanács egyhan-
gú döntéssel elnökké választotta. 
Luca beszédében megköszönte a 
bizalmat. Röviden vázolta jövő-
beni elképzeléseit, menyek sze-
rint sok területen az elődje általi 
vezetési gyakorlatot és stílust 
fogja követni, de vannak egyéni, 
új elképzelései is, melyeket sze-
retne megvalósítani. Példának 
említette egy jótékonysági műso-
ros est szervezését. Ezt követően 
az iskola igazgatója és a diákön-
kormányzat vezetője igyekezett 
válaszokat adni a felvetődő kér-
désekre, problémákra.  A nap ez-
után az osztályok által szervezett 
programok keretei közt zajlott. 
Voltak játékos, ügyességi és 
sportvetélkedők, teaház, karaoki 
bemutató, filmes játék, kaszinó. 
Ebéd urán került sor a hagyomá-
nyos tanár- diák foci- és röplab-
da meccsekre, melyeken búcsú-
zás képpen a végzősök léptek 
pályára tanáraik ellen. Este a 12. 
évfolyam búcsúbulijával zárult a 
nap.  v

hogy mennyire elterjedt ma 
Magyarországon az ún. mobil or-
vosi segítségnyújtás, a doktor 
megnyugtatott, hogy az Országos 
Mentőszolgálat jól végzi a dolgát. 
Persze nem erre gondoltam, úgy-
hogy elmondta a számomra na-
gyon szimpatikus Tanya-program 
lényegét. 

A hajdúsági tanyavilág kicsit 
sem a 21. század. Az „Illyés Gyu-
lai Puszták népe” majdnem holly-

woodi álom a Kelet- magyaror-
szági tanyákon élők létvalóságá-
hoz képest. Így hát az orvoscso-
port gyakran megy és segít 
gyógyszerrel, élelemmel, orvosi 
ellátással, de visznek ruhát, tü-
zelőt is, ha kell. Nagyon fontos 
momentum ebben a munkában, 
hogy feltérképezték az ott élőket, 
és létrehoztak egy adatbázist, 
amely hatékonyabbá teszi a segít-
ségnyújtást. 

Dr. Késmárky András, amikor 
nem földrengések, árvizek, sárla-
vinák, háborús övezetek területén 
jár, akkor gyermeksebészként 
dolgozik, vagy ételt oszt illetve 
ruhát gyűjt a rászorulóknak. 
Mindezek mellet büszke arra, 
hogy kezdeményezésére a Debre-
ceni Egyetemen létrejöhetett egy 
fakultás, ami a karitatív munkára 
és a mobil orvosi segítségnyújtás-
ra oktatja a hallgatókat. A szak 

egyre népszerűbb, bár a végzősök 
egy része külföldre megy dolgoz-
ni, ahogy sajnos sok más szakma 
képviselői is. Jó volt látni, hall-
gatni a megszállottságig elhiva-
tott orvost, akinek ugyanúgy ter-
mészetes közege az egyetemi ka-
tedra, mint a pakisztáni hegyvi-
dék, a burmai dzsungel vagy a 
magyarországi vörösiszap-ka-
tasztrófa területe. Órákig hallgat-
tuk volna még. v

Jó minőséget képviseltek a 
Duna menti borok

So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 m2-es, 

tég la építésű, szi ge telt, 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 18 
m2-es ga rázs el adó! Tel.: 

30/974–27–96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa raszt-

ház el adó! Tel.: 30/974–27–96Új elnök a diákönkormányzat élén

Nikli Luca

►
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Hol volt, hol nem volt… 
tán igaz sem volt – 

kezdhetnénk az egykori Kék Du-
na Szálló és Étterem történetét, 
hiszen a helyén ma óriási foghíj-
telek éktelenkedik. Mert a Kék 
Duna Szálló és Étterem – ha jól 
számoljuk – alig több mint tíz 
évet élt. (Elődje még a Sóház ut-
cában működött népszerű szó-
rakozóhelyként, ahol P. Kovács 
János zenekara húzta a talpalá-
valót.)

Lukácsi Pálné 

A helyiek ma is nagy nosztalgi-
ával emlegetik a Kék Dunát. Mi-
lyen volt? S miért volt ilyen rövid 
életű? Megpróbáltuk kideríteni.

Dunaföldvár központjában a 
Kossuth utcán, a Szerb templom 
tőszomszédságában volt egy ka-
rakteres kétszintes épület, ame-
lyet az 1915-ben készült képesla-
pon még jól lehet látni. Eredetileg 
az 1878-ban létrehozott Duna-
földvári Népbank működött ben-
ne.  Aztán az ötvenes évek végén 
– bár az állapota elég kritikus volt 
– ebbe a házba nagyot álmodtak. 
Végül 1961-ben átadták a város 
új szállodáját.

De úgy készült, mint a Luca 
széke, csúszott az átadás. Már a 
munkák közben többen vitatták, 
helyes volt-e a régi épületbe eny-
nyi pénzt beleölni (1,2 millió fo-
rintot az átalakításra, félmilliót a 
berendezésre). A korabeli Tolna 
megyei Népújság egyik sajtó-
munkása még azt is nehezmé-
nyezte, hogy, ha Szekszárdnak 
nincs egy egész évben nyitva tar-
tó színvonalas szórakozóhelye, 
miért éppen Dunaföldváron épült 
egy ilyen. De a dicsérettel sem 
fukarkodtak: Oázis lesz a siva-
tagban a Kék Duna. Ez lesz a 
megye legmodernebb, legszebb 
ilyen jellegű létesítménye – ír-
ták.

A korabeli tudósító szerint fé-
nyes, impozáns hall, modern étte-
rem és cukrászda, kerthelyiség 
várta a vendégeket, de természe-
tesen portásfülke, várótér, kony-
ha, raktár, szociális helyiségek is 
voltak az épületben. A Tolna me-

gye fontosabb statisztikai adatai 
című kiadvány szerint korszerű, 
tizennégy szobás, huszonnyolc 
ágyas szálláshely lett.

S mit mondanak a földváriak? 
Mesélik, hogy a Tolna megyei 
Vendéglátó Vállalat a kiváló 
szakembert, Hoffmann Jánost 
bízta meg a Kék Duna vezetésé-
vel. Helyettese Gallai Lajos lett. 
A maiak is emlékeznek a remek 
étteremre, ahol gyorsan és na-
gyon finom vacsorát varázsoltak 
a vendég asztalára. Van, aki má-
ig őrzi az ott készült brassói ízét 
és receptjét. Emlegetik a nagy-
szerű pincéreket: Simon László 
főpincért, Szabó Lászlót, Nagy 
F. Lászlót. Hoffmann Babi néni 
főzte a finom kávét, Mátyás néni 
árulta az utcán az isteni friss lán-
gost – mondják. Zenekar is ját-
szott az étteremben. Sokan idé-
zik a hangulatos baráti és válla-
lati összejöveteleket, a táncmu-
latságokat, a fővárosi sztárven-
dégeket. Az épület zárt utcafront-
ja mögött, a hatalmas fák alatt a jó 
klímájú kerthelyiségben sokan 
töltötték a nyári estéket. Van, aki 
a dzsesszt és Gerschwint is játszó 
Lénárd Ferenc zongorista nagy-
szerű játékát emlegeti, más Cso-
ki zongoristát, azaz Szabó Sán-
dort. A konyhán Orbán Pálné, 
Juci néni főzött, a szállodában 
Névery Endréné, Lenke néni 
dolgozott – sorolják a neveket. 
Emlékeznek és felsóhajtanak az 
emberek: azóta sincs szállodája 
Dunaföldvárnak, élő zenét pedig 
csak rendezvényeken lehet hal-
lani.

Mert, mintha megátkozták vol-
na a Kék Dunát. Valószínűleg már 
a tervezés és a kivitelezés is sok–
sok hibát rejtett. 1968-ban az épü-
let megsüllyedt. Beszéltek – írtak 
– altalaj- és pinceproblémákról. 
Szó volt arról, hogy esetleg a fa-
gerendák gombafertőzése okozta 
az egyre erőteljesebb korhadást. 
Eleinte megpróbálták áthidalni a 
gondokat javításokkal és alátá-
masztással, mert a leszakadás ré-
me fenyegetett. Ekkor kapta a te-
lepülés lakóitól a Fenyves Szálló 
gúnynevet, hiszen sűrűn beállított 

szép szál fenyőoszlopok „díszítet-
ték” a nemrég elegáns szálló föld-
szintjét. Úgy nézett ki, mondták 
tréfásan, mint egy görög oszlop-
csarnok. 

Aztán az épület életveszélyessé 
és használhatatlanná vált. Érlelő-
dött a teljes lebontás terve. 1973. 
november 12-én a Tolna megyei 
Népújságban egy hirdetés volt ol-
vasható: „Bontásra eladjuk a du-
naföldvári Kék Duna Étterem és 
Szálló épületét.” Két év múlva 

pedig már az jelent meg, hogy 
„szorgos kezek bontják a Kék 
Duna Szállót”. Tervezgetik az új 
épületet, ahol alul étterem, az 
emeleten pedig garzonlakások 
lesznek, amelyeket majd szállo-
dává alakítanak.

Tervezgetik, tervezgetik. Tény, 
hogy 2017. áprilisában még min-
dig üres telek áll a helyén. Vajon 
meddig?  v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
március 2-i cikke nyomán) 

Egy épület tündöklése és bukása

Hoffmann János és Krauszné

A Kék Duna konyhája, Hoffmann János a konyhai dolgozókkal
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Húsvét előtt családi dél-
utánt tartott a bölcső-

de, ahol a kisgyerekek szüleikkel 
és nevelőikkel együtt készülhet-
tek az ünnepre. Bálint Erika 
bölcsődevezető mesélt a családi 
délutánról, és az egy héttel ké-
sőbb megtartott szakmai napról.

Baksay Erika

A családi délután 3-tól fél 5-ig 
terjedő időszakot jelent, amikor is 
folyamatosan érkeznek a szülők 
– ki, hogyan végez a munkahe-
lyén –, hogy együtt készüljünk a 
húsvétra, apróságokkal, díszek-
kel, ajándéktartókkal, könnyen el-
készíthető, a bölcsődés gyermek 
életkorának megfelelő technikák-
kal. A rendezvény előtt a bölcső-
de beszerzi a hozzávalókat, a 

gondozónők alaklemezeket készí-
tenek, hogy minél könnyebb le-
gyen elkészíteni a kis a dísztár-
gyakat. A húsvét favoritjai ebben 
a korban még természetesen a 
nyuszi és a tojás, és a kicsik köré-
ben még nagyon divatos a locsol-
kodás. A rendezvényünk –éppen 
úgy, mint a hasonló karácsonyi 
családi délután – igen népszerű, 
szinte minden szülő részt vesz 

rajta, ha csak fél órára is, de 
együtt van velünk.

A bölcsőde másik aktuális prog-
ramja volt a szakmai nap a Magyar 
Bölcsődék Napján, április 21-én. 
Ezen a napon Pusztainé Berényi 
Katalin tartott Gordon-tréninget a 
bölcsőde dolgozói számára. Kati 
nem csak elméletből, gyakorlatból 
is ismeri a bölcsődét, hiszen gon-
dozónő volt Budapesten, az I. ke-
rületben. Neveléssel kapcsolatos 
kérdésekben ezért személye igen-
csak hitelesnek számít.

– A Gordon-módszer lényegé-
ben a szülőkkel és gyermekekkel 
való kommunikációra, a konflik-
tusok kezelésére ad praktikusan 
használható ötleteket, fogásokat 
– mondta Pusztainé Kati. Elsőre 
nem tűnik bonyolultnak egy kis-
gyerekkel kommunikálni. De 
minden kisgyerek más, ezért más-
fajta módszereket igényel. Abban 
viszont minden kisgyerek egyfor-

ma, hogy igényli a figyelmet, 
hogy csakis rá figyeljünk, vagyis 
hogy tényleg figyeljünk arra, amit 
mond. 

A mostani tréningen erről is szó 
esett, és arról is, hogyan kezeljük 
a gyerekek egymás közötti 
konfliktusait, hogyan vezethetjük 
rá őket arra, hogy azokat maguk 
is meg tudják oldani. Nagyon 
fontos az is, hogyan kommuniká-
lunk a szülőkkel, hogyan képvi-
seljük a szakmaiságot, és hogyan 
közöljük a gyermekükkel kapcso-
latos meglátásainkat. Ezzel kap-
csolatban a képzésen konfliktus-
kezelési példát elemeztünk.

A Gordon-módszer egyébként 
nem csak a kisgyerekekkel alkal-
mazható, bárhol megállja a he-
lyét. És szükség is van rá, hiszen 
mintha a személyre szabott kom-
munikáció nem működne megfe-
lelően. Az az érzésem, mindany-
nyian képzésre szorulunk... v

Húsvét és szakmai nap a 
bölcsődében

Az „Év rendőre” díjat 13. 
alkalommal adták át a 

mikrotérség – Dunaföldvár, 
Bölcske, Madocsa – önkormány-
zatának vezetői, illetve a rendőr-
ség helyileg illetékes vezetői 
Bölcskén. A díjról az átadók és 
maga a díjazott beszélt televízi-
ónknak.

Baksay Erika

– Az „Év rendőre” díj szigorú-
an szakmai, mondhatni belső díj. 
– mondja Dr. Kuti István ezredes, 
a Paksi Rendőrkapitányság veze-

tője. – Bár a mikrotérség önkor-
mányzatai alapították, és a rend-
őrség alapvetően parancsuralmi 
rendszerben működik, ezt a díjat 
a kollégák demokratikus úton ad-
ják oda valakinek, akinek szak-
mai, emberi kvalitásait legtöbbre 
becsülik. Lehet mondani, akkor 
ez valamilyen népszerűségi díj, 
de úgy gondolom, az a rendőr, aki 
nem nyújt magas teljesítményt, 
akire kollégaként nem lehet szá-
mítani, aki emberileg nem áll ki a 
szervezetért, az nem lehet népsze-
rű, így a díjat sem kaphatja meg. 
Az „Év rendőre” díj odaítéléséről 
nem tájékoztatjuk előre a díjazot-
tat, így külön meglepetés, hogy 
csak akkor tudja meg, hogy ő 
kapta a díjat, amikor az ünnepé-
lyes átadás megtörténik. 

– Nagyra értékelem ezt a díjat 
–mondta Kulcsár Szabolcs őr-
nagy, a Dunaföldvári Rendőrőrs 
vezetője – mivel a kollégák dön-
tése alapján kapja valaki. A mi 
őrsünk – amely a dunaföldvári 
csoportot és a bölcskei, illetve 
madocsai körzeti megbízottat je-
lenti – 20 fő rendszeresített lét-
számból áll, és mondhatjuk, hogy 

a nyugdíjazási hullám után erősen 
megfiatalodott. Maga a díjazott is 
az új korosztály tagja, még csak 3 
éve dolgozik nálunk. Úgy tűnik, 
ez idő alatt a kollégák megszeret-
ték, számíthatnak rá, munkáját 
megbecsülik, és a jelek szerint 
befogadták.

– Szeretek emberekkel foglal-
kozni, szeretek segíteni az embe-
reknek –mondta Madácsi Attila, 
aki 2017-ben az „Év rendőre” cí-
met kapta. – Mondhatom, hogy 
gyerekkori álmom volt, hogy 
rendőr legyek. A Rendészeti 
Szakközépiskola elvégzése után 
Budapestre kerültem, aztán nem-
sokára ide, Dunaföldvárra. Itt a 
rendőri munka nyugalmasabb, 
csendesebb. Itt nap, mint nap 
megfordul ugyanaz az ember, 
ugyanazzal az emberrel intézke-
dek többször is, ismerem a szoká-
saikat, tudom, nagyjából mire 
számíthatok tőlük. Szeretem ezt a 
nyugodtabb, kiszámíthatóbb tem-
pót, talán éppen ezért leginkább a 
járőrözés tetszik a rendőri felada-
tok közül. 

Amikor Dunaföldvárra kerül-
tem, úgy láttam, hogy egy össze-
tartó, egymást segítő közösség a 
három település rendőrsége. A 
kollégáimmal szerencsére sike-

rült jó viszonyt kialakítani. Egy 
szolgálatban 12–13 órát is együtt 
töltünk, így ismernünk kell egy-
más stílusát, szokásait. Számomra 
is meglepő, hogy ilyen kevés idő 
alatt sikerült kivívnom a kollégá-
im megbecsülését, amit most ez-
zel a díjjal is kifejeztek. Nagyon 
ösztönző ez számomra, szeretnék 
tovább lépni, és rövidesen meg-
kezdeni a főiskolát is. 

– Idén mi voltunk a vendéglátói 
az „Év rendőre” díj átadásának – 
mondta Baranya István, Bölcske 
polgármestere. – A három város 
önkormányzata alapította a díjat, 
mindhármunk érdekéről van szó, 
amikor a rendőrség munkáját tá-
mogatjuk ezzel az elismeréssel. 
Az évente díjat kapó rendőr szá-
mára a kollégái elismerése min-
dennél többet jelent, hiszen a 
munkáját ők ismerhetik igazán. 
Számunkra, dunaföldváriak, 
bölcskeiek, madocsaiak számára 
pedig az jelent sokat, hogy a ren-
dőrség gondoskodik települése-
ink rendjéről, biztonságáról, hogy 
a rendőrök nem csak a mindenna-
pi életünkben, de rendezvényein-
ken, ünnepeinken is gondoskod-
nak nyugalmunkról. Ennek egyik 
megbecsülése az „Év rendőre” 
díj. v

Madácsi Attila az év rendőre

Madácsi Attila
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Dr. Kuti István rendőr ezre-
des, a Paksi Rendőrkapi-

tányság vezetője nemrégiben 
kapta meg Áder Jánostól, Ma-
gyarország köztársasági elnöké-
től a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetés katonai tagoza-
tát a belügyminiszter előterjesz-
tésére. A kitüntetés a személy-
nek szól, ami mögött eredmé-
nyek vannak. Az eredmények pe-
dig szorosan véve a mi bizton-
ságérzetünket, életminőségün-
ket jelentik. Kuti István Tolna 
megye, ezen belül is a paksi kör-
zet biztonsági helyzetéről beszélt 
televíziónknak.

Baksay Erika

A kitüntetés valóban egy sze-
mélyé, jelen esetben az enyém, 
azonban e mögött sok ember, egy 
egész rendszer működése áll. A 
rendszer ez esetben a Paksi Rendőr-
kapitányság, amelyhez 15 telepü-
lés tartozik, köztük Dunaföldvár 
is, és 51 ezer ember. 

Szerencsés a helyzetünk, már 
amennyiben nem vagyunk nagy 
megye, nem vagyunk határ menti 
megye, vagyis nem kapunk olyan 
problémákból, amelyekből más 
megyék esetleg kapnak. Nyugodt 
és biztonságos megyének tekint-
hető Tolna megye, ahol a bűnügyi 
statisztikák jobbak az országos 

átlagnál, ezen belül is a paksi kör-
zet statisztikái még jobbak, vagy-
is viszonylag alacsony a feljelen-
tések száma, és viszonylag magas 
a felderített ügyek száma. 

Vannak természetesen olyan 
látens bűncselekmények, ame-
lyek sosem jutnak el a feljelenté-
sig. Vagy, mert a sértett nem tart-
ja a cselekményt érdemesnek a 
feljelentésre, vagy, mert nem bí-
zik a sikeres felderítésben, és ez 
tulajdonképpen a lakosság bizal-
mát vagy bizalmatlanságát tük-
rözi. Mondhatnánk, hogy akkor 
fogalmunk sincs, mennyi a bűn-
tények száma valójában, de ez 
nem így van. A rendőrség által a 
körzet 15 településébe kiküldött, 
és az eddig visszaérkezett 11 da-
rab kérdőív tanúsága szerint a 
rendőrség munkáját a lakosság 
az 5-ös skálán 4,5-re értékelte, 
ami komoly bizalomról árulko-
dik.

Az elkövetkező időkben a kör-
zet számára új feladatot fog je-
lenteni az atomerőmű bővítésé-
hez kapcsolódó új kihívások 
megoldása. Ez annak idején, az 
első blokk megépítésénél is így 
volt, most legalább akkora lép-
tékben kell gondolkodni. Ez a 
biztonsági kihívás nem csak az 
erőmű területére vonatkozik, ha-
nem Paks városára, és annak kör-

zetére is. Az erőművet építők és 
fenntartók részéről ugyanis jogos 
elvárás, hogy a munkálatok alatt 
és után is biztonságban tudják 
családtagjaikat és anyagi javai-

kat is. Ezért nem csak létszámbe-
li, technikai fejlesztéseket is vég-
re kell hajtani, ami egyébként 
nem az érintett önkormányzatok 
feladata. v

A közbiztonság helyzetéről Rendőrségi 
hírek
Közlekedés: Az elmúlt időszak-
ban több helyen több alkalommal 
helyi jellegű akciókat, ellenőrzé-
seket tartottunk, melyek során 
továbbra is a korábban már több 
soron előforduló szabálysérté-
sekkel találkoztunk.

Így számos esetben szankcio-
nálni kellett tiltott helyen való 
parkolás, várakozás; biztonsági 
öv, gyermekülés, bukósisak hiá-
nyát, használatának elmaradá-
sát, gépjárművek kötelező biz-
tosításának hiányát, valamint 
sajnálatos módon ittas gépjár-
művezetővel is el kellett jár-
nunk. A fentiek miatt folytatjuk 
az ellenőrzéseket a frekventált 
helyeken, és a felmerült sza-
bálysértéseket szankcionáljuk.   
Bűnügy: Több bűncselekmény 
kapcsán jártunk el és indítottunk 
eljárást. Az elrendelt nyomozá-
sok között volt garázdaság plusz 
testi sértés, ahol ittas állapotban 
több személy összeszólalkozott, 
szidalmazta egymást, majd tett-

legességé fajult az esemény. Az 
ügyben előállításokra, gyanúsí-
totti kihallgatásokra került sor.

Két esetben csalás vétség el-
követésének megalapozott gya-
núja miatt indítottunk nyomo-
zást, mely során a sértettek in-
terneten több százezer forint ér-
tékben rendeltek tárgyi eszközö-
ket, majd ezt követően megle-
pődve tapasztalták, hogy 
áldozattá váltak. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy az elmúlt idő-
szakban több személy, csoport 
erre szakosodva téveszti meg az 
internet ismeretlenségét kihasz-
nálva a vásárlókat és fosztja 
meg őket pénzüktől. Minden 
egyes ilyen jellegű vásárlást elő-
zetesen ellenőrizzenek.

Egy esetben nyomozást ren-
deltünk el, mely során megálla-
pítást nyert, hogy az elkövető 
hamis forgalmi rendszámot 
használt, szerelt fel egy gépko-
csira, majd azzal közlekedett. A 
nyomozást egyedi azonosító jel 
meghamisítása bűntett elköveté-
se miatt a Paksi Járási Ügyész-
ségnek továbbítottuk vádemelé-
si javaslattal. v

A nevéből is kiderül, nem 
szorosan vett tanodai 

programról beszélünk. Volt már 
egészségnap Dunaföldváron, 
volt rendszeres szűrővizsgálat is, 
de ezúttal a Máltai Szeretetszol-
gálat által működtetett Tanoda 
adott helyet a komplex tájékoz-
tatást, szolgáltatást nyújtó Egész-
ségnapnak. Lipták Tamás, a ta-
noda szakmai vezetője tájékoz-
tatta a dunaföldváriakat az ese-
ményről.

Baksay Erika

Az Egészségnap gyakorlati-el-
méleti és szórakoztató programo-

kat szervezett erre a napra, ami-
nek azért kicsit keresztbe szerve-
zett az áprilisi havazás, mondhat-
juk, aznap enyhe telünk volt. Így 
elmaradt a program kinti, szóra-
koztató része, nem volt játszó-
busz és ugrálóvár, nem tudtak el-
jönni a gyümölcslé-készítők és a 
kürtős kalácsosok, akik az udva-
ron színesítették volna a progra-
mot. 

A benti programokat azonban 
semmi meg nem gátolta, így az 
érdeklődők részt vehettek nőgyó-
gyászati szűrésen, prosztata-szű-
résen, vércukor- és vérnyomás-
mérésen és egy számítógépes, ál-

talános állapotfelmérésen. Akik 
eljöttek, dicsérték a humánus, 
megértő vizsgáló személyzetet, 
ami – kényes, bizalmi kérdésként 
– nagyon nem mindegy. 

Előadások is elhangzottak az 
Egészségnapon, így például Dr. 
Magosányi Fruzsina szülész-nő-
gyógyász szakorvos rendkívüli 
osztályfőnöki órája, ahol a megje-
lent lányok és hölgyek igen hasz-
nos tanácsokat hallhattak. Illés 
Zoltán alezredes és Orsós Zoltán 
őrnagy a Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság képviseletében bűnmeg-
előzési előadást tartott, egyfelől 
az internet veszélyeiről, másfelől 
arról a fontos kérdésről, milyen 
következményei lehetnek tettink-
nek. 

Pénzes Attila mentős interak-
tív bemutatót és gyakorlatot 
tartott újraélesztésből, Juhász 
Mónika „Vissza a hallás világá-
ba” címmel tartott előadást, il-
letve Dr. Kemény János az ér-
szűkületről, mint népbetegség-
ről. 

Az Egészségnap sikeres volt, 
több mint 200 ember látogatott el 
a rendezvényünkre. A széles körű 
összefogás – hiszen a rendőrség-
től kezdve a védőnőkön, mentő-
sökön, orvosokon kívül még sok 
aktív segítője volt a rendezvény-
nek – példa értékű, már csak ezért 
is nagy örömmel rendezzük meg 
ezután is az Egészségnapot, éven-
te egyszer, de lehet, hogy kétszer 
is. v

Városi egészségnap a Tanodában
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Második alkalom-
mal rendezte meg 

a helyi szakmunkásképző iskola 
(Szekszárdi SZC. Szakmunkáskép-
ző Iskolája) a Szakmák éjszakája 
nevű programját, amivel leendő 
tanítványainak szeretne segítsé-
get nyújtani a pályaválasztás-
ban. Csizmadiáné Mihálovics 
Magdolna, az intézmény igazga-
tója számolt be az eseményről.

Baksay Erika

A célunk az volt, mint tavaly: 
bemutatni az iskolát, megismer-
tetni a látogatókkal az itteni éle-
tet, a szakmákat, amelyeket az 
iskolában tanulni lehet, ezzel is 
támpontot adni a pályaválasztás-
hoz, vagy felnőttek esetében a 
szakmai fejlődéshez, átképzés-
hez, az ismeretek bővítéséhez. 
Mivel felnőttoktatással is foglal-
kozunk, nem csak első szakma 
megtanulásához nyújtunk segítsé-
get. Azért természetesen a fiata-

lok voltak többségében a rendez-
vény látogatói, mintegy 90%-ban, 
akiknek egyre bővülő kínálatot 
tudunk nyújtani forgalomképes és 
keresett szakmák oktatásával.

Elérhető nálunk a hegesztő, 
épület- és szerkezetlakatos, köz-
ponti fűtés és gázhálózat-rendszer 
szerelő, a cukrász és pék szakmák 
képzése. A felnőttoktatásban ké-
pezünk a fentieken kívül kis- és 
középvállalkozások ügyvezetőjét, 
tehergépkocsi vezetőt, autóbusz 
vezetőt. Érettségi utáni képzésben 
vállalkozásvezető és bérügyi ügy-
intézőt, kisgyermekgondozót és 
nevelőt. Ráépülő oktatásban ta-
nulhatnak nálunk vendéglátó ipa-
ri, illetve boltvezetőt (ezekhez 
alapszakma kell). 

Leginkább persze a 8 általánost 
végzettek jönnek hozzánk, de a 
HÍD programban kereteiben a 8 
osztályt el nem végzettek képzé-
sét is vállaljuk. 3+2-es rendszer-
ben szakmai+ érettségi képzést 

nyújtunk, a szakma után érettsé-
gire való felkészítéssel. 

Magán a Szakmák éjszakáján 
színes programmal vártuk a láto-
gatókat. Volt hegesztő-szimulátor, 
motor-szimulátor, lemezhajlítás, 
virág kitűző varrás, papírdísz ké-
szítés, sütés-főzés és terítés, a 
gyerekek megismerhették az 
egyes szakmák alapvető szerszá-
mait, fogásait, és még gokartoz-
hattak is az iskola udvarán.

A programunk remekül sike-
rült, bízunk abban, hogy szép 
számmal jelentkeznek majd a 
képzéseinkre. Egyébként öröm-

mel mondhatom, hogy iskolánk 
tanulóinak létszáma a szakmák 
bővülésével nőtt, jelenleg kb. 
170 fő. És ez nem véletlen. Tö-
rekszünk arra, hogy forgalomké-
pes, jól menő szakmákat tanít-
sunk. Folyamatosan figyeljük a 
piaci igényeket, a munkalehető-
ségeket. Így például észleltük, 
hogy a környéken hiány van sza-
kácsokból, és tervezzük is a sza-
kács szakma képzésének beveze-
tését. Ha a képzésünkkel hiány 
pótlunk, és végzett tanulóink 
munkát is találnak, akkor sikere-
sek voltunk. v

Szakmák éjszakája

Május elsején a régi 
rocklegenda, a P. 

Mobil adott koncertet a Du-
na-parton, természetesen a je-
lenlegi felállásban. A színpadon 
csak az alapító Schuster Lóránt 
zenekarvezető személyesítette 
meg a korábbi évtizedeket. Az 
esemény valóban tömeget moz-
gatott meg, a környékbeli tele-
pülésekről is érkeztek rajongók. 

Szabados Sámuel

Talán többséget alkottak a 
gyérülő és ősz hajú 50-es, 60-as 
rockerek, nem egy közülük öltö-
zékében is a hetvenes éveket 
idézte. Szép számban énekelték 
az ismert, népszerű dalokat a fia-
talabb korosztályok tagjai is. 
Komplett családokat is lehetett 
látni és együtt énekelni. Az idő-
sebb generáció természetesen a 
régi bulik hangulatát várta vissza 
a nagyrészt fiatalok alkotta zene-
kartól. Nem csalódtak nagyot, hi-

szen a hangzásvilág, a tempera-
mentum valóban visszaadott vala-
mit a régi idők bulijaiból. Schus-
ter Lóránt interjújában elmondta, 
hogy tudatosan törekszik erre. Az 
új zenészek, énekesek kiválasztá-
sánál a zenei felkészültség mellett 
fontos szempont a csapat körül 
évtizedek alatt kialakult szellemi-
séggel való azonosulás, és szerin-
te a jelenlegi tagok ezeknek az 
elvárásoknak eleget tesznek. Né-
hány év múlva ötven éves fennál-
lását ünnepli majd a banda, mely 
több nehéz időszakot is átélt. 
Ilyen volt a kezdeteknél a névvál-
toztatás, 1973-tól a szalonképte-
lennek minősített Gezarol helyett 
P. Mobil lett az új név. A hetvenes 
évek mellőzöttsége, mikor is tíz 
évig nem adhatott ki lemezt a ze-
nekar, nem volt kellemes időszak, 
az örök próbálkozások jegyében 
telt, de népszerűségük töretlen 
maradt, sőt a tiltott gyümölcs íze 
még több fiatalt vonzott. Majd a 

nagy halottak és a távozók miatt a 
személycserék korszaka követke-
zett. Mindig is ragaszkodtak ma-
gyarságukhoz. Noha az angol-
szász zenei kultúrát követték, az 
elsők közt képviselték a nemzeti 
rock irányzatát a Honfoglalás 
című számukkal, melynek szöve-
ge az adott korban igen bátor és 
szókimondó volt. Köszönhetően 
elsősorban Lórinak a P. Mobil 
napjainkban is pörög, forog, s ter-
mészetesen járja az országot, hi-
szen sokat koncerteznek. Tervek, 
célok a jövőben is vannak. Új le-

mezen dolgoznak Csoda történt 
címmel, Schuster Lóránt új köny-
vet ír, és lassan készülődnek a 
2019-es évre, az esedékes ötven 
éves évfordulót kellő méltósággal 
szeretnék megünnepelni rajongó-
ikkal együtt.  v

Generációkat mozgatott meg a 
P. Mobil koncert

Soros hirdetés
Mély úti földbe vájt boros-

pince önálló víz- és villanyel-
látással eladó. Érdeklődni: 
20/498-6393
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Minden kedden ké-
ső délután hét–

nyolc hölgy veszi birtokba a du-
naföldvári Levendula  Művészeti 
Iskola egyik termét. Jönnek, 
hogy megvalósítsák gyermekkori 
álmaikat, hogy alkossanak. Ők a 
Huszka Rózsa vezette tűzzománc 
szakkör tagjai.

Lukácsiné Mészáros Irma

Kint már kellemesen süt a tava-
szi nap, bent 840 fokon izzik a kis 
kemence. Mire kint sötétedni 
kezd, egymás után kerülnek be a 
kemencébe a kis tűzzománc ké-
pek.

A tudósító szemléli, ahogy 
alaprétegként az iszapzománc fel-
kerül az alaposan megtisztított 
réz- vagy vaslemezre, s amíg az 
szárad, előkerülnek az otthon ké-
szített vázlatrajzok. Megbeszélik 
a következő lépéseket. Visszakar-
colás, azaz sgraffito technikával, 
vagy az összefolyatás módszeré-
vel dolgoznak – magyarázzák. 
Válogatják a színeket. Azt is 
megtudom, hogy igazi izgalom, 
amikor a különböző színeket ki-
égetik, mert a hő hatására más 
lesz. Szakkönyvet mutatnak, ott-
hon összeállított képgyűjteményt, 

vázlatokat – többek között a sze-
cesszió motívumaival. Tudják, 
hogy egy ősi, több ezer éves tech-
nikát tanulnak, hogy már az 
egyiptomiak is készítettek tűzzo-
mánc tárgyakat. Mindez azt mu-
tatja, komolyan veszik a szakköri 
munkát.

Fiatal felnőttek, negyven körü-
liek és nyugdíjkorúak. Kutiné Pé-
ter Ilona tanítónő, Ráczné Méhes 
Györgyi anyakönyvvezető, Nagy-
né Simon Judit, a művelődési ház 
munkatársa gyermekeik kirepülé-
se után tartalmas elfoglaltságnak, 
s egyben kihívásnak is tekintik a 
tevékenységet. Mindannyian sze-
rettek rajzolni, akadt, aki kézi-
munkázott, varrt, de a tűzzománc 
mégis más.  Valami csoda, ahogy 
az alkotó ember keze nyomán és a 
tűz varázserejére létrejön valami. 
A pedagógus végzettségű Pataki-
né Kovács Veronika gyermekko-
rában szobrász szeretett volna 
lenni. A mezőfalvi Molnár Zol-
tánné Szabó Valéria, aki lapunk-
ból értesült a földvári szakkör in-
dulásáról – diákként textiltervező 
szeretett volna lenni. Aztán a csa-
lád hatására mindketten más 
irányba indultak. S most, mintha 
dédelgetett álmaikat valósítanák 

meg, kicsit másként.  Nagyon él-
vezik. Az amatőr festőművész 
Mády Gabriella is, aki az olaj és 
vászon után most kíváncsian ta-
nulja az új technikát.

A szakmai feladatokon kívül itt 
megosztják egymással magánéle-
ti örömeiket, problémáikat. Jó 
együtt lenni. Ez a mi időnk! – ál-
lítják. S hogy ez mit jelent, én is 
megtapasztalom. Biztatásukra 
rézlemezt kezdek tisztítgatni, az-
tán jönnek a feladatok, tanácsok, 
s lám, az interjúból tapasztalat 
lesz. Egy–két fogás, festés, rajz, 
karcolás, égetés, s máris a ke-
zemben tartom első tűzzománc 
képem. Azt mondják, szép lett.  
Lehet, hogy erre a pozitív vissza-
jelzésre van szüksége mindenki-
nek?

Huszka Rózsa, a Szegeden 
végzett könyvtáros és rajztanár, a 

főiskolai fakultáción kívül a 
Kecskeméti Tűzzománc Stúdió-
ban tanult. Másfél éve dolgozik 
Dunaföldváron. Az elmúlt nyá-
ron tűzzománc tábort szervezett. 
Októbertől egy nyolcfős gyer-
mekcsoportja is van. Jó érzés to-
vábbadni a tudást. S ahogy én is 
sokat kaptam tanáraimtól, remé-
lem, én is tudok adni – mondja. 
Az oktató biztatása, a hozzátar-
tozók, barátok dicsérete újabb és 
újabb alkotásokra sarkallja a cso-
port tagjait. Büszkék arra, hogy 
április 8-án a Levendula Művé-
szeti Iskola gálaműsorához kap-
csolódó kiállításon a nagyközön-
ségnek is bemutathatják munkái-
kat. Nem képzelik magukat tűz-
zománc művésznek. De alkotni 
ás együtt lenni jó! v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
március 30-i cikke nyomán)

Álmaikat valósítják meg
Tűzzománc szakkör Dunaföldváron

Hét évvel ezelőtt a test-
nevelés munkaközösség 

ötlete alapján szerveztek először 
ovi olimpiát a bölcskei, madocsai 
és a földvári nagycsoportosok 
számára a három település óvo-
da pedagógusai. Dunaföldvár 
négy, a két szomszédos település 
egy–egy csapattal indul a nemes 
viadalon. 

Szabados Sámuel

Az ünnepélyes megnyitón a tíz-
fős gárdák különböző színű fel-
szerelésekben sorakoztak fel. A 
köszöntő után közös bemelegítés 
következett.  A szervezők évek 
óta arra törekednek, hogy elsősor-

ban ne a fizikai erő és a gyorsaság 
domináljon a versenyek során, 
hanem az ügyesség, a koncentrá-
ciós készség és a kreativitás. A 
városi sportcsarnokban ennek 
megfelelően állították össze az 
egyes állomások feladatait. Az el-
ső feladat főleg a koncentrációra 
épült. Különböző méretű labdák-
kal kellett célba dobni, a sikeres 
találatra a csapatok pontokat kap-
tak.  A következő állomáson ugrá-
ló karikákon kellett átbújni. A 
harmadik feladat komplex moz-
gásfejlesztő gyakorlatokból állt. 
Kötélen, padon, bordásfalon kel-
lett ügyességi feladatokat megol-
dani. Ezután a mozgáskotta pálya 

következett, ahol a ritmusérzék is 
szerepet kapott. Az ötödik állo-
máson padokból kialakított alag-
úton kellett átbújni. Az utolsó fel-
adat a labda és ejtőernyő kombi-
nációjából összeállított ügyességi 
játék volt. Látszott, hogy a gyere-
kek kellően felkészültek az olim-
piára. Sokat gyakoroltak és lélek-
tanilag is motiváltak voltak. A 
nap során végig nagyszerű hangu-
lat uralkodott. A fiatalok élvezték, 
de ugyanakkor komolyan vették a 
játékot. Az elért eredményeknek, 
sikereknek a felkészítőkkel együtt 
örültek. Az idei oviolimpiát a 
bölcskeiek nyerték, ezzel övék 
lett a jövő évi rendezés joga is.  A 
versenynek csak győztesei voltak. 
Mindenki kapott érmet, a részvé-
telt tanúsító oklevelet és egy 
Sportszelet csokoládét. v

Idén a bölcskeiek nyerték az 
oviolimpiát
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Április elején nyílt meg a 
városi könyvtárban Máté 

Réka fotókiállítása. A tárlat 
anyaga 2016- ban készült Gyi-
mes vidékén, hova kimondottan 
fotózás céljából utazott. 

Szabados Sámuel

A helyszín kiválasztása sem 
volt véletlen. A fotóművész első-
sorban olyan helyeket keres fel, 
melyek kevésbé látogatottak a tu-
risták részéről, és a táj, az épüle-
tek, az emberek még sok mindent 

megőriztek a múltból. A képeken 
sorsokat tükröző emberi arcok, 
jellegzetes épületek, művészien 
megmunkált népi iparművészeti 
alkotások tűnnek fel, és sok-sok 
természetfotó, erdők, hegyek, ál-
latok, fák. A témaválasztás rész-
ben tudatos, hiszen a művész, be-
szédében kiemelte, hogy kiállítá-
sának célja a vidék hangulatának, 
kisugárzásának megjelenítése a 
nézők számára.  Igyekezett a ter-
mészeti és az épített környezet, 
valamint az ember hármasának 

harmóniáját, kölcsönhatását visz-
szaadni. Különösen a porter fotók 
ragadták meg a nézőket, a baráz-
dált arc, a mosoly, a szomorú te-
kintet, háttérben a tájjal, épüle-
tekkel valóban életérzéseket su-
gall. 

Máté Réka Bonyhádon él, és 
sok szállal kötődik Erdélyhez. 
Nagyszülei Bukovinából települ-
tek át Magyarországra. 92  éves 
nagymamája ott született. A von-
zódás tehát nem véletlen. Több-
ször járt a faluban is, ahol ősei 
éltek. Réka családi örökségként 
kapta a fotózás szeretetété. Édes-
apja is fényképész, korábban a 

bonyhádi fotóklubot vezette, 
napjainkban lánya vette át szere-
pét. Tíz éves korában kezdett fo-
tózni, de mint elmondta, édesap-
jától sokat tanult, de mindig 
igyekezett önálló úton járni. Jö-
vőbeni terveiről beszélve kifej-
tette, hogy érdeklődése mostaná-
ban a mozgás irányába fordul. 
Izgalmas számára az emberi test, 
a pillanat megörökítése például 
sportolás, vagy tánc közben. Az 
indíttatás itt is adott, hiszen ma-
ga is sportolt és szeret táncolni. 
Reméli, hogy új anyagát is meg 
lehet majd tekinteni Dunaföldvá-
ron. v

Április 28-án volt az ünne-
pélyes megnyitója a Fafa-

ragó Galériában látható Mese-
beli Afrika című kiállításnak. Jel-
képesen a megnyitóval kezdő-
dött a múzeumi szezon Duna-
földváron. 

Szabados Sámuel

Mivel nemrég adták át a helyi 
tájházat, a helytörténeti kiállítás 
anyaga oda került át a galériá-
ból. A kiállító hely így szabaddá 
vált. A művelődési ház kezde-
ményezésére jött létre az Afrikát 
bemutató kiállítás, mely egyben 
Magyar Lászlónak, a jeles Afri-
ka-kutatónak életútját is felvá-
zolja. A kiállítandó anyag egy 
része az érdi Magyar Földrajzi 
Múzeumból érkezett. Másik ré-
sze Szilasi Ildikó Afrika kutató 
gyűjteménye, a fekete konti-
nensről származó használati tár-
gyak, néprajzi érdekességek és 
fényképek. A kiállítást Dr. Ku-
bassek János tudománytörté-
nész, a Magyar Földrajzi Múze-
um igazgatója nyitotta meg. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy 
mindig szívesen látogat váro-
sunkba, melyet a hazai Afri-
ka-hagyomány ápolásának egyik 
jelentős vidéki bázisának tart. 
Örömét fejezte ki, hogy a Ma-
gyar László Gimnázium igen je-
lentős szerepet vállal ebben a 

munkában. Ő maga is rendszeres 
előadó a gimnázium iskolanap-
ján, ahol minden alkalommal 
vannak Afrikához kötődő prog-
ramok. Nagy érték a város szá-
mára a vár udvarán álló Magyar 
László szobor, mely küllemében 
igen egyedi, és hűen kifejezi ha-
zánk és a távoli kontinens kap-
csolatát. Beszélt a magyar uta-
zók munkásságáról, és kiemelte, 
hogy évtizedek óta sok afrikai 
diák tanul magyar egyetemeken, 
akik hazatérve szintén e kétolda-
lú kapcsolat lelkes ápolói. Ha-
sonló szerepet töltenek be a tá-
voli kontinens különböző orszá-
gaiban dolgozó magyar szakem-
berek, orvosok, mérnökök. Nap-
jaink nyílt világában a különbö-
ző kultúrák egyre több területen 

érintkeznek egymással, s ez 
problémákat is jelent. Az ilyen 
jellegű kiállításoknak éppen az a 
célja, hogy egymáshoz közelebb 
hozzon embereket, kultúrákat. A 
kölcsönös megismerés sokat se-
gít az előítéletek, a téves nézetek 
lerombolásában. A megnyitó 
után afrikai előadók dob- és 
táncshowját élvezhette a közön-
ség, majd Szilasi Ildikó tárlatve-
zetése zárta a programot. v

Afrika kiállítás nyílt a 
Fafaragó Galériában

Fotókiállítás Erdélyről

Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390 Ft/kg, kutyatápok
már 199 Ft/kg-os áron kaphatók. Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os ku-
tyatáp 1.750 Ft/ zsák. Eukanuba szuperprémium minőségű tápok 

széles választékával várjuk vásárlóinkat!
Indul a kullancs és bolha szezon. Védje

kedvenceit a nyolc hónapos védettséget nyújtó 
Foresto és Kiltix nyakörvekkel!

Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök
kaphatók.
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Kodály Zoltán és Bartók 
Béla tiszteletére szerve-

zett koncertet a Zeneiskola, ta-
nítványai részvételével. Az ese-
ményről Cseharovszki Tatjána, az 
intézmény vezetője számolt be a 
városi televíziónak.

Baksay Erika

Kodály 135, Bartók 136 éve 
született, ráadásul most van Ko-
dály halálának 50. évfordulója. 
Úgy gondoltuk, ennek a két zene-
tudósnak a munkássága minimum 
annyit megérdemel, hogy ünne-
pélyesen megemlékezzünk róluk. 
Természetesen a megemlékezés 
csak egy alkalom, emellett mind-
kettejük személye, tevékenysége 
mélyen beleívódott nem csak a 
magyarországi, hanem az egész 
világ zenetanításába. Itt elsősor-
ban magára a Kodály-módszerre 
gondolok, ami világszerte a zene-
tanítás nyelve lett.

A mostani előadás anyagát nem 
volt egyszerű összeválogatni, lé-
vén, hogy Bartók műveinek nagy 
része komoly kihívást jelent a 
hangszeres számára, a mi növen-
dékeink szakmailag éretlenek 
még ezek eljátszására. Másfelől 
mind Bartók, mind Kodály kötő-
dése erős a népzenéhez, hiszen 
egyéb munkásságuk mellet mind-
ketten foglalkoztak népzenegyűj-
téssel, kutatással. Így a koncert 
zenei anyagának nagy részét a 
gyermekdalok, népdalok, népze-
nei feldolgozások jelentették. A 
résztvevőket tekintve pedig azt 
mondhatom, nagyjából a tanítvá-

nyaink 30%-a lépett fel, és min-
den tanárunk készült egy vagy 
több tanítványával. 

A megemlékezés elején Gelen-
csér Irén kollégám tartott egy kis 
előadást Kodályról és Bartókról, 
munkásságukról, a világ zenei 
életében, a zenepedagógiában el-
foglalt helyükről. A megjelent né-
zők nagy része a tanítványok csa-
ládjából állt, ami egyfelől termé-
szetes, másfelől sajnáljuk, hogy 
rajtuk kívül nem sokan kíváncsi-
ak a dunaföldvári gyerekek hang-
szeres tudására, és úgy egyálta-
lán, egy ilyen szép zenei prog-
ramra. 

A koncert lebonyolítása után a 
zeneiskola már jórészt az év vé-
gére koncentrál, illetve tulajdon-
képpen már a jövő évre is, hiszen 
az év végére jellemző programok 
– a tanszéki koncertek, évzáró 
vizsgák és koncertek, illetve egy 
májusi regionális népdaléneklési 
verseny – mellett már a jövő évi 
hallgató-toborzással is foglalko-
zunk.

Az év végi koncerteket bemu-
tatkozásnak is szánjuk, hiszen 
azok, akik érdeklődnek a zeneta-
nulás iránt, itt megnézhetnek 
minket, képet kaphatnak a zeneis-
kolában folyó munkáról. Tavasz-
szal is, ősszel is tartunk hangszer-
bemutatókat az óvodákban és az 
iskolában is, ahol a gyerekek egy-

részt ismerkedhetnek a hangszer-
rel, másrészt a zenepedagógusok-
kal. Ezeken az alkalmakon nagy-
részt gyermekdalokat, népdalo-
kat, filmzenéket hallhatnak a re-
ménybeli zeneiskolások, próbá-
lunk számukra ismert, népszerű 
műveket megmutatni. Ettől füg-
getlenül a zeneiskola profilja nem 
a népzene, hanem a klasszikus 
zene, de a népzene –lásd Kodályt, 
Bartókot- a klasszikus zeneokta-
tási módszer része lett, így min-
dig jelen van a zenepedagógiá-
ban.

A hallgatók toborzásához pedig 
még annyit, hogy tudományosan 
igazolt tény, hogy a zenetanulás 
nem csak a gyermek személyisé-
gének fejlődésére van igen jó ha-
tással, hanem a tanulási folyama-
tot is segíti. v

Földvári Nyári 
Esték 
Színház, zene és tánc a 
Dunaföldvári Vár
szabadtéri színpadán
2017. július 1.–augusztus 25.

Július 1. szombat 21 óra
(esőnap július 2.)

Georges Feydeau:
A balek, avagy a hülyéje
bohózat két részben
Pesti Művész Színház
Július 8. szombat 21 óra
(esőnap július 9. vasárnap)

Dés László-Nemes Iván:
Valahol Európában
musical
Bartók Kamaraszínház Duna-
újváros
Július 14. péntek, 21 óra
(esőnap július 16. vasárnap)

BUDAPEST BÁR
ZENEKAR
koncertje
Július 21. péntek 21 óra
(esőnap július 24. hétf ő)

Szép Ernő: Vőlegény
zenés vígjáték három részben
Orlai Produkció
Augusztus 25. péntek 20.00

FÖLDVÁRI LAKODA-
LOM
táncjáték
Ördögszekér Néptáncegyüttes

Könyvhagyaték 
a gimnáziumnak
Nemrég csaknem 

ezer könyvet ado-
mányoztak a dunaföldvári Ma-
gyar László Gimnáziumnak.

L. Mészáros Irma

Az elmúlt év szeptemberé-
ben, 92 éves korában elhunyt 
Böhm Miklósné, a sokak által 
ismert fodrász Teri néni könyv-
hagyatékát kapta meg az az is-
kola, amelyben egykor lánya, 
Éva is érettségizett. Teri néni 
már életében gondoskodott 
könyvei sorsáról, s gyermekei – 
a Németországban élő Éva, va-
lamint Böhm György színházi 
rendező és dramaturg – a kérést 

teljesítették. A főleg szépirodal-
mi, ismeretterjesztő és művé-
szeti könyvekből álló gyűjte-
ményt átszállították az iskolába. 
A kötetek az iskola könyvtárát 
fogják gazdagítani. v

Vasai Sándor, Németh Zsolt,
Fehérné Keserű Katalin

Bartók és Kodály köszöntése
Kodály-módszer: Zenei hallást fejlesztő zenepedagógiai módszer, 

mely az embert már óvodás korától neveli zenei készségeinek megőrzé-
sére, továbbfejlesztésére.  A hangok közti viszonylatokat, távolságokat 
tanítja szolmizációs szótagokhoz kötve. A hangzás változhat, ám a 
hangköz (a két hang közötti távolság) mindig egyforma, ám bárhova 
kerülhet az ötvonalas kottaírás rendszerében. 

Ez a relatív szolmizáció lényege. A Kodály-módszer első sikere abból 
a zseniális gyakorlatból származott, hogy ezeket a hangközöket ismert 
népzenékből, énekekből emelték ki. 

A magyar ötfokú hangrendszerben nagyon könnyű jól énekelhető mo-
tívumokat találni, melyek különböző hangközöket reprezentálnak. A 
fülnek már ismerős dallamok a kottaolvasást, a lapról éneklést is segí-
tik. Gyakori ismétléssel, kondicionálással a hangközök szolmizált elne-
vezései kitörölhetetlenül rögzülnek az emlékezetben. Ezzel a módszer-
rel a botfülű gyerekeknél is hihetetlen változásokat, fejlődést lehet elér-
ni. Forrás: Zenei Enciklopédia

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.05.12. Dr. Englert Roland
2017.05.19. Dr. Palkó Ágnes
2017.05.26. Dr. Móricz Zoltán
2017.06.02. Dr. Hallai Róbert
2017.06.09. Dr. Englert Roland
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„Írtunk már a Boldog iskola 
programról, melyhez több 

dunaföldvári osztály is csatlakozott, 
többek között Boldogságórák meg-
tartásával. Többek között, hiszen a 
Boldogságprogram új elemmel bő-
vült, mégpedig a Föld napja alkal-
mából megrendezett közös ének-
léssel. A programról Széles László-
né tanító mesélt a városi televízió-
nak. 

Baksay Erika

Csányiné Mónika – aki szintén 
csatlakozott a Boldogságprog-
ramhoz – hívta fel a figyelmemet 
a Jobb Veled a Világ Alapítvány 
által meghirdetett Boldog Iskola 
program legújabb akciójára, 
vagyis, hogy áprilisban énekel-

jünk közösen a Földért. Ez alka-
lomra Kovács Zoltán zeneszerző 
és Bagdi Bella, mint szövegíró 
megírta a Gyújts egy gyertyát a 
Földért című dalt, amit végül 6 
osztálynyi dunaföldvári kisgye-
rek tanult meg és énekelt el 
együtt. A dalt regisztráció után 
töltöttük le, a Mindenki című Os-
car-díjas rövidfilmből ismert Ba-
káts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskola kórusa énekli. Igen jó kis 
dal, fülbe mászó, könnyen tanul-
ható, másodjára hallgatva együtt 
énekelték a gyerekeink a kórus-
sal.  Osztálykeretben készültünk a 
nagy napra, rajzolással, zenehall-
gatással.  Az együtt éneklés nap-
ján – a regisztráció alapján – 114 
ezer gyerek énekelte együtt a dalt 

itthon és külföldön, mi itt 126-an 
Dunaföldváron.

Az akció célja az, hogy a Föld 
napja alkalmából énekléssel hív-
juk fel a figyelmet a környezetvé-
delemre és egy fenntartható élet-

mód, gondolkodásmód mellett va-
ló elköteleződésre. Ennek letéte-
ményesei pedig a gyerekek, akik 
környezettudatos gondolkodással 
változtathatnak a jelenleg tapasz-
talható negatív tendenciákon. v

Művelődési 
központ
Májusi programok
Május 11. csütürtök 17:00

Alapvető Emberi Értékek 
Klub az Ispánházban

Tanatológia – a halál, a hal-
doklás tudománya. A halál és 
halálközeli élmények. Mi törté-
nik a halál után? 

Előadó: Kovács Béla, egyete-
mi okleveles tréner, életviteli 
tanácsadó, szakértő.
Május 12. péntek 18:00

SOMOGY MEGYE
NÉPMŰVÉSZETE

Kiállítás megnyitó a Fafaragó 
Galériában.
Május 14. vasárnap 15:00

ANYÁK NAPI SLÁGER, 
NÓTA, OPERETT GÁLA

Közreműködik: Madarász 
Katalin, Tolnai András, Gáti 
Pál, Szávolovics Gabriella.

Kísér: ifj. Berki Pál, és zenekara.
Jegyár: 2.500 Ft

Május 16. kedd 19:00
MÁRCIUSBAN ÚJRA 
KEZDJÜK
zenés színházi előadás

A MUK – márciusban újra-
kezdjük mozgalom 1956 utóéle-
tének kevéssé ismert fejezete. 
Ez a színházi előadás ezt az ese-
ményt szeretné az érdeklődés 
fókuszába állítani.

A darabban elhangzanak 1957 
legnagyobb slágerei.

A belépés díjtalan
Május 17. szerda 9.30, 11.00

BORBULY A FALÁNK 
TÖRPE
a Csurgó zenekar gyereknapi 
koncertje a Várszínpadon

Jegy ár: 600 Ft
Május 18. csütörtök 10:00

MÚZEUMI VILÁGNAP
Tárlatvezetés iskolásoknak 

Szilasi Ildikóval a Mesebeli Af-
rika kiállításban

Május 20. szombat 19:00
RINGASD EL MAGAD!

Zsigec musical gála
Május 23. kedd 18.00

IRODALMI KÁVÉHÁZ
Dalok és történetek

Ulbert Andrea és Papirnyik 
Norbert zenés műsora

Kötelező fogyasztás: 800 Ft
Május 27. szombat 19:00

PÜNKÖSDVÁRÓ
KONCERT
a Cantemus kamarakórus szer-
vezésében

A belépés díjtalan
Június 24. szombat 18:00 

Múzeumok Éjszakája
• Kézműves játszóház
• Különleges tárlatvezetések
• Koncertek: ViráGom és a 
Hoppáré zenekar
• Pince mozi
• Jósda
• Bátorság-próba
• Kemencés lángos
• Bor-Pavilon
Július 10–14.

Történelem tábor
Több helyszínen, 10–14 éves 

gyerekeknek.
Várjuk az előzetes jelentkező-

ket!

Kiállítások:
Sárdy János emlékkiállítás – 

Vármúzeum
Vak Bottyán emlékezete – 

Vármúzeum
Mesebeli Afrika/Magyar 

László nyomában – Fafaragó 
Galéria

Somogy Megye népművésze-
te – Fafaragó Galéria

Információ:
Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
Tel: 75/541–000  Fax: 75/541–001
E-mail: muvhaz@dunafoldvar.hu
Web: www.nyariestek.hu

Gyújts egy gyertyát a Földért
Ha részesei akarunk lenni annak a hatalmas árhullámnak, amely ki-

emeli a válságból az emberiséget és egy pozitív jövő felé sodorja, akkor 
meg kell változtatni magunkat. Nem a gazdaság, a hatalom és a tech-
nika, hanem gondolkodásmódunk és cselekvésünk határozza meg jö-
vőnket.”

(László Ervin, tudományfilozófus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia külső tagja, az Énekeljünk a Földért mozgalom fővédnöke)

Zöld hét a 
József téri
óvodában

A Föld napjához kapcsoló-
dó témahét keretében 

sokféle érdekes tevékenységet 
végeztek a gyerekek a Faházas 
óvodában.
Lukácsiné Mészáros Irma

Az óvoda udvarán virágokat 
és fácskákat ültettek, az épüle-
tük környékén szemetet szedtek, 
majd válogattak. Már tudják, mi 
újrahasznosítható, s hogyan vá-
lik hasznos hulladékká a szemét. 
A gyerekek nagyon lelkesek, 
otthon is sokat mesélnek a fog-
lalkozásokról. Az óvónők az 
egészséges és környezetkímélő, 
de biztonságos kerékpározásra 
is igyekeznek ránevelni őket. 
Így a programok keretében a ki-
sebbek az óvodában felrajzolt 
kerékpárúton hajthattak, a na-
gyobbak pedig már a 

KRESZ-parkban közlekedhet-
tek.

A témahét tevékenységeibe az 
óvoda már hetekkel korábban be-
avatta a szülőket, akik a progra-
moknak is aktív résztvevői, hi-
szen csak közösen valósítható 
meg minden. Ráadásul úgy gon-
dolják a pedagógusok, a gyere-
kek ismereteit bővítve a környe-
zettudatos életmód magvait szór-
ják el. Fontos, hogy a szemlélet 
eljusson a családokhoz, mert a 
Föld megóvása és élhetővé tétele 
a hosszú távú közös cél. v
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Nagy tisztelettel adó-
zom Sziklenka László 

kajak-kenu mesteredzőnek, aki 
2017-ben a Dunaföldvár Sportjá-
ért megtisztelő kitüntetést kapta. 
Olvastam a könyvét (Életem, a 
kenu), nagyon sokat tett Magyar-
ország kenusportjáért és a sár-
kányhajózásért.
Nem tudom, hogy a róla szóló is-
mertetőt (Dunaföldvári Part-Ol-
dalak közéleti lap 2017. április 3. 
oldal) ki állította össze, de bizony 
nem a valóságnak megfelelő az a 
szövegrész, amely azt sugallja, 
hogy városunkban a kajak-kenu 
szakosztályt ő és segítője hozták 
létre – ELŐSZÖR. 

Szászvári Józsefné

Az idézett szöveg: „…Albu 
Györggyel 2006-ban létrehozták a 
Dunaföldvári Kajak-Kenu Szak-
osztályt, melynek működését a 
mai napig szívén viseli. Elsőként 
teremtették meg a kisvárosban a 
fiatalok számára ezt a sportolási 
lehetőséget…”

Vízi sportélet Dunaföldváron 
már az 1940-es években is műkö-
dött. A cserkészek a ferences bará-
tok vezetésével vízi sportkört hoz-
tak létre, csónakház is épült. Túra-
hajózással foglalkoztak, szabadi-
dejükben kajakokkal, kenukkal 
szelték a vizet. A második világhá-
ború előtt Németországban egy 
dunaföldvári vízi raj is képviseltet-
te magát a cserkész jamboreen.

A második világháború után 
Dunaföldváron is alakult sporte-
gyesület. Több névváltozás után a 
Dunaföldvári Szövetkezeti Sporte-
gyesület 1970. december 19-én 
megtartott közgyűlésén döntött 
egy vízi szakosztály (kajak-kenu) 
megalapításáról. A továbbiakban 
erről lesz szó. Az 1971-es számú 
közgyűlési határozat szerint a ve-
zetőség az alábbi szakosztályveze-
tést nevezi ki:

Szakosztályvezető: Szászvári Jó-
zsef, szakosztályvezető h.: Dr. 
Veszprémi Lajos, intéző: Berényi 
József, gazdasági vezető: Bácsal-
mási Nándorné

Vezetőségi tagok: Dr. Veszprémi 
Lajos, Jendrolovits Lajos, Bodor 

István, Horváth László, Németh 
Imre

A szervezőmunka után 1972-ben 
27 igazolt versenyzője és 37 párto-
ló tagja volt a szakosztálynak. A 
kezdeti években a csónakház – 
amely 10x5 méteres volt – rendbe-
tétele, a környezet rendezése társa-
dalmi munkában történt, a Gumi-
ipari KTSZ és a nagyközségi ta-
nács támogatásával. (Akkoriban 
még nem voltak pályázatok). 
Agárd, Békésszentandrás, Dunaúj-
város, Fadd-Dombori, Orfű, Tata, 
Velence voltak a versenyek szín-
helyei. A jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint Barcza Imre, Gazsó József, 
Horváth Miklós, Kilián Zoltán, 
Márton Sándor, Molnár Tibor, 
Nagy László, Salamon Gyula, Sü-
veges József, Szentesi Sándor és 
Vörös László tehetsége emelke-
dett ki a versenyzők közül, több 
érmes és pontszerző helyezést sze-
reztek a területi versenyeken. 

A szakosztály működéséről áll-
jon itt egy példa Naményi József, 
a Népsport újságírója tollából:

„KAJAK-KENU 
A dunaföldvári példa

Robogunk Dunaföldvár felé. 
Kora este van, ilyenkor már sötét 
az országút. Aztán a feketeségből 
fény bukkan elő, közeledünk a tíz-
ezer lakosú nagyközség első lám-
páihoz.

Iroda. Sok szék, sokan is ülünk 
a hosszú asztal körül. Konyak is 
kerül, mert ünnepelhetünk, nem 
csak azért, mert itt az ünnep, ha-
nem mert megünnepelhetjük, hogy 
végre elkészült a labdarúgók új öl-
tözője. Most avatták. Mi azonban 
más témát fürkészni jöttünk.

 Ebben a nagyközségben jó há-
rom éve kajak-kenu szakosztály is 
működik. Steinbach Antal, a Szö-
vetkezeti Sport Egyesület elnöke 
olyan levelet mutat nekünk, 
amelynek talán lehet párja, de mi 
most látunk ilyet először. Az el-
nöknek címezték. Így kezdődik: 
„A 27/1974. (XI. 14.) számú ta-
nácshatározat 7. pontja feladatul 
tűzte ki a vízisport fejlesztését…” 
A levélben még az áll: a határozat 
szellemében megengedik a helyi 

kajakosoknak, hogy a strand me-
dencéjét – meleg vizű a strand – a 
nyári idény kezdetéig tanmedence 
gyanánt használják…

No, különös egy tanmedence. Az 
edzők – róluk majd később külön 
szólunk – kötésig a vízben állva ok-
tatták a gyerekeket már a tél folya-
mán a technika fortélyaira. Vízbiz-
tonságot szerezve mentek aztán ta-
vasszal a kezdők is a Dunára…

A levélről még  annyit, ameny-
nyit az elnök hozzátesz:„Bennün-
ket-rengeteget segít a tanács, Jend-
rolovits Feri bácsi…Igazi földvári!

„Feri bácsi” a tanácselnök. A 
jelzőt – „földvári” annyi meleg ne-
mes tartalom hatja át, amennyit 
papíron ki sem lehet fejezni. Mitől 
lehet így szeretni Dunaföldvárt?

Ami különleges ebben a szakosz-
tályban: 56 gyerek kajakozik. Óriási 
szám ez –itt! Ha két kajakos lenne, 
az is óriási volna. De ötvenhat van! 
A szakosztály jelenlegi vezetője, 
Szászvári József „találta ki” itt a ka-
jakozást: „A Duna mellett nőttem 
fel, mindig szerettem a vizet. Az ál-
mom gyerekkorom óta egy motor-
csónak volt. Nem vagyok nagy-
pénzű ember, évekig raktam félre, 
míg aztán négy éve megvettem. El-
mentem vele Dunaújvárosig, ott lát-
tam meg a kajakosokat. Megtetszet-
tek, gondoltam magamban, ilyet mi 
is csinálhatnánk otthon. Először a 
Gumiipari KTSZ KISZ-eseinek vet-
tünk öt–hat kimustrált fahajót. Így 
kezdődött…”

Aztán úgy folytatódott, hogy 
„lett” két edzője a szakosztálynak. 
Mert „lett” szakosztály is. Egyelő-
re 1972-őt írunk – papíron.

Aztán szép lassan a valóságban 
is. Tavaly már költségvetése is 
volt, 23 200 forint. Vásároltak, 
vagy inkább összeszedtek négy 
egyes kajakot, egy kajak kettest, 
kilenc portyakajakot, s végül ke-
rült két mini kajak is.

Így aztán már 17 beülője lett a 
szakosztálynak. Vagy közérthetőb-
ben: egyszerre 17 versenyző tart-
hatott edzést. Az ötvenhatból… 
Akinek nem jutott hajó, az súlyzó-
zott a parton, vagy futott, amíg 
sorra került.

„Én nem azt mondom erre – így 
a szakosztályvezető –, hogy re-
ménytelen a helyzetünk. Tőlem 
zokszót senki soha nem hallott. Mi 

azt egész világosan látjuk, hogy a 
mi kajakosaink soha nem fognak 
Dunaföldvár képviseletében nagy 
versenyt nyerni. Itt csak néhány 
gimnáziumba iratkozó kajakos ma-
rad meg. A többiek mennek szak-
mát tanulni, vagy dolgozni Dunaúj-
városba, Szekszárdra, vagy másho-
va. Az lenne reménytelen helyzet, 
ha nem edzhetnének itt, nem erő-
södnének, nem sportolhatnának…”

De erősödhetnek és egyre erősöd-
nek. Tavaly egy ezüst- és egy bronz-
jelvényes minősítést szereztek a 
földváriak. Idén egy versenyzőjük 
már aranyjelvényes, kettő ezüst-, 
négy pedig bronzjelvényes. Ebben 
benne van a két edző munkája is.

A két edző: Kilián Zoltánnak és 
Gazsó Józsefnek csak előlegezzük 
ezt a titulust. Most végzik a segéd-
edzői tanfolyamot. Mindketten hu-
szonöt évesek, mindketten Duna-
újvárosban dolgoznak, eddig vál-
tott műszakban.

Kilián Zoltán: „Én atletizálni 
kezdtem. Annak idején, mint 175 
centimétert ugró magasugrót el is 
vittek Tatára, a serdülők országos 
táborába. Aztán Dunaújvárosban 
tanultam. Ott Kulcsár István java-
solta, hogy kiegészítésként kezd-
jek kajakozni. És megfogott a 
víz… Józsi bácsinak könnyű dolga 
volt, amikor hívott edzőnek.”

Gazsó József: „Amikor csak te-
hettem, mindig lent voltam a Du-
nán. Úsztam, eveztem, amióta van 
kajak, kajakozom. Nekem is Józsi 
bácsi szólt, iratkozzam be az edzői 
tanfolyamra…”

Négy év óta hajnalban és este 
társadalmi munkában edzők. Vol-
na pedig lehetőség most már, hogy 
mint tanfolyamra járók, kérjenek 
pénzt. Nem kérnek.

Kilián Zoltán: „Abból a kis 
költségvetésből még edzői bért is 
fizessenek? Inkább hajót vegyünk 
rajta, mert gyerek van még, aki 
jönne evezni…”

Ülünk már egy ideje, amikor 
azért csak kiderül, hogy jó lenne, ha 
valami segítséget is kapna a szak-
osztály. Lépő László, a Tolna me-
gyei TSH (Testnevelési és Sport 
Hivatal – a szerk.) elnöke megígéri, 
hogy motorcsónaktestet tud adni. 
Vajda Vilmos, az MKKSZ (Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség – a szerk.) 
szakfelügyelője mini kajako-

A dunaföldvári kajak-kenu sportról
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kat, race-kenukat és egy kenu 
hetest tud biztosítani nekik jövőre. 
Ezek ára együttesen többet tesz ki, 
mint a szakosztály egész évi költ-
ségvetése. 

Segíts magadon...
És a segítség, ha nem is a meny-

nyekből nem marad el. Már csak az a 
kérdés, lesz-e hová tenni a hajókat?

„Lesz-e? – szólal meg megint 
Szászvári József. – Ha nem lenne, 
öt nap alatt társadalmi munkában 
olyan hajótárolót építünk, hogy 
hét nyelven beszél…” És el is kell 
hinni neki, mert lassan már tízez-
rekre rúg, amit eddig a szakosztály 
a nagyközség fejlődése érdekében 
társadalmi munkában dolgozott.

Biztos, hogy lesz helye az új ha-
jóknak is.

Egyszer talán újra leülünk a 
hosszú asztal mellé, akkor azért, 
hogy a kajakosok öltözőjének ava-
tása alkalmából ürítsük a kupica 
konyakot.

Robogunk Dunaföldvár felől. A 
lámpafüzérek fényei sokáig elkí-
sérnek.

Naményi József”

Az 1970-es években jól műkö-
dött a szakosztály. A fiatalok szí-
vesen töltötték szabadidejüket a 
Dunán, az edzéseket szorgalma-
san látogatták, versenyekre is 
szívesen jártak és eredményeket 
is fel tudtak mutatni. Egy jól 
szervezett közösséggé formálód-
tak.

1980-ban Szászvári József szak-
osztályvezető házépítésbe kezdett 
és a további szakosztályi szervező-
munkát nem tudta vállalni.

Az edzők közül Kilián Zoltán 
családi okok miatt abbahagyta az 
edzői munkáját.

Gazsó József egyedül marad-
va egyre nagyobb nehézséggel 
találta magát szembe. A szak-
osztály a Dunaföldvári Szövet-
kezeti Sportegyesület részéről 
kevesebb anyagi támogatást ka-
pott, a költségvetés nem tudta 
biztosítani az előző évek pénz-
forrásait. Egyre kevesebb ver-
senyre tudtak elmenni, idővel a 
sportolói létszám is lecsökkent, 
végül a szakosztály 1984-ben 
megszűnt. A leltározás után a 

kajakokat, kenukat az általános 
iskola kapta meg. A további vízi 
sportélet már egy másik törté-
net.

Forrás: Dunaföldvári Szövetke-
zeti Sportegyesület közgyűlésének 

1970. december 19-i jegyzőköny-
ve.

A dunaföldvári példa. Népsport, 
1975. november 7. 5. o.

Dunaföldvári Part-Oldalak köz-
életi lap 2017. április 3. o. v

Időpont: 2017. május 12., 
péntek, 17.00 óra.

Helyszín: Dunaföldvári Re-
formátus Gyülekezeti Terem 
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 
18. – közvetlenül a Református 
templom mellett)

Az előadást követően lehető-
ség lesz a szerzőtől kérdezni, 
és a könyvet megvásárolni, de-
dikáltatni. 400 millió keresz-
tény él ma a világban üldözte-
tésben, átlagosan 4 percenként 
hal mártírhalált valaki, mert 
vállalja kereszténységét. A 

könyvből kiderül, hogy a ke-
resztényeket nemcsak az isz-
lám országokban érik megpró-
báltatások, hanem a buddhista 
és hindu többségűekben is.

A belépés díjtalan! Ado-
mányt elfogadunk, mellyel a 
református gyülekezet fennma-
radását segítik!

Minden érdeklődőt sok sze-
retettel várunk!

Molnár Iván, 
evangélikus lelkész

Szilágyi János, 
református lelkész

Keresztényüldözés a 
21. század elején 
Meghívó dr. Győrfi Károly előadására 

Elengedett 
adósság
Simon István

Életünk a kettős könyvelés je-
gyében, a tartozik és követel fe-
szültségében telik.  A minap Márk 
fiamat igyekeztem felvilágosítani 
erről, ezt mondván: „Te mindig 
csak követelsz tőlünk”, mire ő így 
válaszolt: „Ti viszont tartoztok ne-
kem.” Igaz, valóban van némi 
adósságunk felé, és nem csak rá, de 
mindnyájunkra jellemző, hogy 
fontosabb számunkra, ki tartozik 
nekünk, kitől mit követelhetünk, 
mint az, hogy mi is tartozunk má-
soknak. „Adós fizess!” – szoktuk 
mondani, miközben megfeledke-
zünk arról, hogy gyakorta mi is 
adósok vagyunk, sokszor azok is 
maradunk. Egy időben nagy divat 
volt a vállalkozók között a körbe-
tartozás; mindenki tartozott min-
denkinek. Ha nem is anyagi, de 
spirituális értelemben ránk is érvé-
nyes a körbetartozás. Igazából 
mindnyájan tartozunk valamivel 
valakinek, egymásnak. Talán csak 

egy mozdulattal, egy szóval, egy 
köszönéssel, egy érintéssel, egy 
öleléssel, néhány percnyi figye-
lemmel, egy válasszal vagy egy 
kérdéssel, egy bocsánatkéréssel, 
egyszóval egy maroknyi szeretet-
tel. Pilinszky így ír erről: „Itt az 
ember nagyon adós lett a szeretet-
tel.” Igen, mindnyájan eladósod-
tunk, tartozik helyett a követel ro-
vat mindig jobban érdekel bennün-
ket. Érdekes, hogy akiknek legin-
kább tartozunk ezen a világon, 
azok nem követelnek, még kevés-
bé követelőznek. Csak csöndesen 
vagy már egészen elnémulva sze-
retnek minket, mintha még mindig 
tartoznának nekünk valamivel. Le-
gyenek közel vagy távol, még fé-
nyévnyi távolságból is üzennek 
nekünk, hogy nem feledkeztek 
meg rólunk, hogy itt vannak ve-
lünk. Amikor nagyon nehéz hely-
zetben voltam, egy barátom várat-
lanul úgy szólított, ahogy édes-
anyám szokott. Mintha csak ő 
üzent volna nekem, ne félj, nincs 
baj, minden rendben lesz, itt va-
gyok veled. Ildikó húgom három-
szor is találkozott olyan autóval, 

mely rendszámának betűi édes-
anyánk nevére emlékeztette. Még 
ha véletlenül is, mintha valamiféle 
jeladás lett volna ez számára: „Ne 
félj, itt vagyok, vigyázok rád” (Ak-
koriban testvéremék is nehéz hely-
zetben voltak, nagy döntés előtt 
állottak.) „Elfeledkezhet-e az anya 
gyermekéről, nem könyörül-e mé-
he magzatán, ha elfeledkezik is, én 
rólad soha el nem feledkezem.” – 
üzeni az Örökkévaló Ézsaiás köny-
véből. Ezért az édesanyák még ak-
kor sem feledkeznek meg rólunk, 
ha magukról már régen megfeled-
keztek és ölbe ejtett kezükkel örök-
re megpihentek. Mert ők a tartozik 
és követel kettős könyvelése he-
lyett csupáncsak a tartozással tö-
rődnek, leginkább azzal, hogy szí-
vük minden melegével szeressék 
gyermekeiket. Esendőségünk miatt 
gyakran megfeledkezünk arról, 
hogy milyen óriások ők, a szeretet 
őrállói, fáradhatatlan napszámosai, 
akinek oly sokat, szinten mindent 
köszönhetünk. Szerénységük sok-
szor követelőzővé tesz bennünket, 
természetesnek tartjuk adakozó 
életüket, s megfeledkezünk arról, 

hogy adósaik vagyunk, s azok is 
maradunk. Olyanok vagyunk, mint 
ama szolga, aki tízezer talentum-
mal tartozott a királynak. (Máté 
evangéliuma) Amikor az számon-
kérte a tartozását, haladékért kö-
nyörgött, jóllehet sohasem tudta 
volna az adósságát kiegyenlíteni, 
megfizetni. A király tisztában volt 
ezzel, ezért nagylelkűen elengedte 
a szolga minden adósságát. A mi 
adósságunk is megszámlálhatatla-
nul nagy, ha a szüleinkre, nagyszü-
leinkre, édesapánkra, édesanyánk-
ra gondolunk. Igazából akkor döb-
benünk rá erre, amikor mi is fölne-
veljük a gyermekeinket, s a szüle-
ink már nincsenek. Ilyenkor szo-
rongó szívvel gondolunk arra, 
hogy immár mindhalálig, az örök-
kévalóságig tartozunk, adósok ma-
radunk. Elmaradt látogatásokkal és 
vallomásokkal, beszélgetésekkel 
és ölelésekkel, amelyeket hiába is 
akarnánk pótolni. Kései, vagy 
megkésett mozdulataink, melyek-
kel hálánkat szeretnénk kifejezni, 
mégsem hiábavalók. Részint azért, 
mert az édesanyák is nagylelkűek, 
mint az a bizonyos király, s el-
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Szabados Sámuel
Április elején a megyei első 

osztályú labdarúgó bajnokság 
első helyén álló Szekszárdot lát-
ta vendégül gárdánk. A papírfor-
ma a vendégek mellett szólt. 
Magabiztosan, sok ponttal veze-
tik a tabellát, ami a mérkőzésen 
kicsit talán elbizakodottá tette 
őket. A játék képe alapján azon-
ban kiderült, hogy kemény el-
lenfélre találtak a földvári fiúk 
személyében. Az első félidő ki-
egyenlített játékot hozott. A 
folytatást a vendégek kezdték 
jobban, sőt megszerezték a ve-

zetést is. Ám ezután jött a nagy 
meglepetés. A félidő közepén 
Farsang egyéni akcióból egyen-
lített, majd nem sokkal később 
Berényi Péter egy nagyszerűen 
eltalált lövésével megszerezte a 
vezetést. A vendégek mindent 
megtettek az egyenlítésért, de 
védelmünk remekül helytállt. 
Ebben jelentős érdemeket szer-
zett Kóczián Ferenc, aki először 
lépett pályára földvári mezben. 
A rutinos labdarúgó tagja volt a 
Dunaferr bajnokságot nyert gár-
dájának. Tapasztalatai sokat je-
lenthetnek a csapatnak. 

A tolnai gárdát szintén itthon 
fogadtuk a következő hét végén. 
Sajnos a szerencse nem állt mel-
lénk a mérkőzés során. Az erős 
szélnek köszönhetően két öngó-
lunkkal a vendégek jutottak 2:0-s 
vezetéshez. A második félidőben 
aktívabbak voltunk. Kiss Patrik 
gólja a reményt jelentette a pont-
szerzésre. A lehetőség meg is ada-
tott. A 35. percben büntetőhöz 
jutottunk, de sajnos nem tudtuk 
értékesíteni. A folytatásban elke-
seredetten támadtunk, de vendé-
geink taktikusan kivédekezték a 
hátralévő időt. 2:1-es vereséget 
szenvedtünk. 

Egy hét szünet után ismét hazai 
meccset játszottunk. Ezúttal 

Bonyhád volt a vendégcsapat, 
akik közt pályára lépett Schulte-
isz Norbert is, aki korábban éve-
ket focizott a DFC-ben. A meccs 
kezdetétől fogva fölényben ját-
szottunk, vendégeink alig jelen-
tettek veszélyt a földvári kapura. 
A kérdés az volt, mikor használ-
juk ki gyakori helyzeteinket. A 
40. percben ez Farsangnak sike-
rült. A második félidőben a játék 
képe nem sokat változott. A sok 
földvári helyzet közül a 70. perc-
ben Kiss Patrik értékesített egyet. 
2:0-s vezetésünk tudatában a játé-
kot lassítva megszereztük a győ-
zelmet és a három bajnoki pontot. 
Továbbra is stabilan tartjuk kö-
zépmezőnybeli pozíciónkat. v

A listavezetőt győzte le a DFC

engedik az adósságunkat, ré-
szint azért, mert nem is várnak kö-
szönetet semmiért. Náluk a tarto-
zik és követel felemás módon mű-
ködik, ők mindig csak tartozni 
akarnak, de sohasem követelnek, 
mert az Isten nagylelkűségével 
szeretnek. Mi inkább követelőzni 

szeretünk, mint az szolga, akinek 
elengedték az adósságát.

Neki is tartozott valaki egy ki-
sebb összeggel, de ő követelte azt, 
nem engedte el. Az igazi édes-
anyák tartoznak, de nem követel-
nek, ezért tudnak gyermekeiknek 
szívből megbocsátani, elnézni 

mindent. Édesanyám, miután fel-
nőttem hibáimból és tévedéseim-
ből, soha egyet sem emlegetett, 
egyet tett csupán: szeretett. Le-
gyen e szerény írás tiszteletadás, a 
hálás szeretet tétova gesztusa irán-
ta és minden édesanya iránt, aki 
vállalja vagy vállalta a töredelmet 

a gyermekeiért, a jövendőért, az 
élet szolgálatáért, azért, hogy Isten 
munkatársa lehessen.

„Anyám, mindenütt kereslek, 
sehol sem látlak, mégis minde-
nütt, mindenben megtalállak.” 
Légy áldott, s veled együtt legye-
nek áldottak az édesanyák! v
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