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Közéleti  lap

Pakson születtem. Papí-
rom van róla, hogy csak 

azon a pár napon voltam paksi. 
Azóta a nagyközségből lett kisvá-
rosban, Dunaföldváron élek. Eb-
ből kifolyólag nagy érdeklődés-
sel figyelem a város egyes része-
inek folyamatos, kisebb–na-
gyobb megújulását. A városunk 
szívének átépítését és a körülöt-
te kialakult vélemény-ingoványt 
szeretném lecsapolni Lajkó An-
dorral a Polgármesteri Hivatal 
műszaki osztályának vezetőjé-
vel. A Facebookon létrehozott 
akciócsoport oldalán felmerült 
kérdések, vélemények, meglátá-
sok ösvényén haladva próbálom 
mindegyikre megkapni a választ.

Magyari Ákos

Mielőtt a Béke térrel foglal-
koznánk, kérlek, ejts néhány szót 
a jelenleg napirenden lévő város-
fejlesztési, rekonstrukciós pro-
jektekről. Lássuk először a szí-
vem csücskét.

Duna-part
Első ütemben megtörténik az új 

állóhajó és kikötő felújítása – ez 
már folyamatban is van –, majd 
mederkotrást tervezünk körülötte. 
A Vízisport Egyesület később itt 
kajak, kenu és kerékpár kölcsön-
zőt fog üzemeltetni.

A híd vonalától a Kemping vé-
géig, a felújított macskaköves 

útig megújul az útburkolat. Új 
burkolatot kap a strand parkolója, 
és szilárd burkolat lesz megfelelő 
csapadékvíz elvezetéssel a Ha-
lászcsárda és a Rakpart étterem 
közötti parkolóban is.

A Rakpart étteremtől indulna a 
sétány és kerékpárút. Ezen a sza-
kaszon az autóforgalom egyirá-
nyú lesz a Mély út felé. A Kem-
ping vendégei részére biztosítva 
lesz, hogy a Hősök terén keresz-
tül visszajuthassanak a Sóház ut-
ca irányába.

A Yacht kikötőnél a Vízmű te-
rületének bejárata mellett is kiala-
kítunk egy parkolót – ahol most is 
kocsiforduló és parkoló van a ki-
kötőbe érkezők részére.

Az Duna-parti járműforgalom 
egyirányúsítása kapcsán adja 
magát a kérdés: Akkor a Mély 
utat is felújítják?

Igen. A projekt első ütemének 
része az is. Fel kell újítani a Temp-
lom utcáig. A fejlesztés terveinek 
készítése folyamatban van. Az eh-
hez szükséges felmérések, vizsgá-
latok eredményétől függ, hogy mi-
lyen szintű beavatkozás kell, hogy 
mennyire kell belenyúlni az út 
melletti rézsűbe. A meglévő útbur-
kolatot fel szeretnénk használni, és 
ha kell, kiegészítjük. A Duna-parti 
lejáróval szemben lévő kis lépcsőt 
is felújítjuk.

Tudni kell, hogy készültek már 
korábban tanulmánytervek a 

Városfejlesztések és a
Béke téri fák
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felújítási munkára, de konk-
rét kivitelezési és engedélyezési 
még nem. Ez most őszre el is ké-
szül, és kora tavasszal akár indul-
hatna is az első ütem.

A második ütem a park sétá-
nyának folytatása, aminek kere-
tén belül bővítjük a fitnesz eszkö-
zök számát, növeljük a játszótér 
területét és folytatjuk a sétány 
gyalogútjainak felújítását. Ebben 
az ütemben történik meg a közvi-
lágítás felújítása, bővítése is. Jó 
hír, hogy a városi rendezvények-
nek továbbra is helyt fog adni a 
park.

Élményfürdő, szálloda
Egyszer már nagyon közel jár-

tunk ahhoz, hogy épüljön váro-
sunkban egy komoly élményfür-
dő és szálloda komplexum. Azóta 
nem hallani ilyen irányú kezde-
ményezésekről.

A testület többször tárgyalta már, 
de erről még semmi konkrétum. 
Nincs elvetve a kérdés. A testület 
szeretne egy 3–4 csillagos szállo-
dát, de nem a város üzemeltetésé-
ben. A szállodával párhuzamosan a 
termálfürdő elképzelés nyitott még.

Piactér
Jól tudom, hogy a kivitelezési 

folyamat kezdődik hamarosan?
Nem, itt még nem tartunk. A pá-

lyázatot beadtuk, de még nincs 
eredményhirdetés. A meglévő pi-
actéri tetőszerkezetet elbontjuk. 
Az egész téren felújítanánk a tér-
burkolatot és a térvilágítást. A tel-
jes piactéri területen egy „U” ala-
kot formázó épületsort alakítanánk 
ki, ami a Kálvária felé nyitott.

Kenderföldi árok
Pályázati keretből nyertünk rá 

forrást. 1,7 km hosszan betonlap-

pal burkoljuk a Vörösmarty utcá-
tól a Penny mögötti területeken 
át, a Paksi–Kéri utca alatt, majd a 
Kertek közén keresztül, az 52-es 
út alatt becsatlakozva a Kanális 
árokba.

Bölcsőde felújítás
Szintén pályázati forrásból újít-

juk fel a Bölcsődét. Ennek kereté-
ben új tetőfedést kap az épület, 
előtető lesz az akadálymentesített 
bejárat felett, átalakul az udvar és 
új játszótér is lesz. Hőszivattyús 
fűtés, teljes belső festés és fűtés 
korszerűsítést végzünk. A hom-
lokzatot leszigeteljük és új bejára-
ti kapu is lesz.

Sportcsarnok a
buszpályaudvar mögött

Ez is egy nagy fa. Van hozzá 
megfelelő méretű fejszénk? 
Hogy áll ez a projekt?

Az önkormányzat területén lé-
tesülne egy multifunkciós sport-
csarnok. A csarnok építésére a 
Holler UFC pályázik, az építési 
engedélyét most kapták meg.

Sok megoldatlan kérdés van 
még a témában. Ilyen a volt Mát-
rix épülete, amit el kellene bon-
tani.

A sportcsarnok megközelítésé-
re illetve a központ elkerülésére 
– hosszú távon – tervezünk egy 
hátsó utat is, amihez történt már 
telekvásárlás.

Az átkötő út a Mészáros utcától 
indulna, elhaladna a buszpályaud-
var, a malom és a Váradi Metál 
telephely mögött és a Belső ker-
tek köze utcában a 10-es számú 
házzal szemben. A távolabbi ter-
vekben szerepel ezen út tovább-
építése, párhuzamosan az elkerü-
lő 52-es számú úttal, majdnem a 
Külső kertek köze utca végéig. 
Egyébként az átkötő utca terve 
nem új keletű dolog. Már úgy 20 
éve a rendezési terv része.

Kihagytam valamit?
Igen. Beadtunk egy pályázatot 

egy 170 kW-os napelempark lé-
tesítésére is, amit a Hunyadi 
parkba tervezünk, pályázunk 
még két intézményünk komplex 
energetikai felújítására is, az 
egyik az Iskola utcai óvoda a 
másik a Püspök utcai iskola. 
Komplett nyílászáró csere, hom-

lokzat hőszigetelés, napelem lé-
tesítés és kazáncsere.

A tornacsarnokban már folyik a 
földszinten az akadálymentes vi-
zes blokk kialakítása, az emeleti-
ek feújítása és a nyílászárók cse-
réje, amit szintén pályázati pénz-
ből végeztet a Kézilabda Szövet-
ség.

A kézipálya nem kap új burko-
latot?

Nem.

Béke tér
Mikor indult a tér átépítésé-

nek, felújításának terve?
2009-ben kezdtük a tervezést. 

Több egyeztetés volt. Szervez-
tünk közmeghallgatást. Akkor 
egy teljesen új teret akartunk. Az 
akkori vezetés többek között azt 
szerette volna, hogy a Paksi utcai 
kerékpárút folytatódjon a buszpá-
lyaudvar felé. Ők akkor a teljes 
tér felújítását tervezték a mostani 
lámpás központi kereszteződés 
körforgalommá alakításával 
együtt.

Ha vetünk egy pillantást a tel-
jes központ átépítési tervét szem-
léltető rajzra, akkor láthatjuk, 
hogy a Béke téri parkoló felújítá-
sa a projekt epicentruma, és fele-
lőtlenség lenne, ha a terv többi 
részét nem vennénk figyelembe a 
kialakításakor. Parkoló vagy 
fák?

A kérdést próbáljuk több oldal-
ról megközelíteni. Az egyik a fák 
vizsgálata. A Soproni Egyetemről 
érkezik augusztus közepén Dr. 
Lakatos Ferenc és megvizsgálja a 
fák állapotát. Ennek eredményét 
mindenképpen megvárjuk és az 
eredmény ismeretében ha kell, át-
tervezzük a teret.

Szakember mondta, hogy a ja-
pán akác fák gyökerének csonkítá-
sa lehetséges, de akkor egy a levá-
gott gyökérhez hasonló méretű 
ágat is le kell vágni a koronájából.

Az is egy lehetőség, hogy a ki-
vágott beteg fák helyére előne-
velt, nagyobb fákat telepítünk.

Egy másik szempont a parko-
lás. Az ottani üzlettulajdonosok 
kérésére a teret nem hagyhatjuk 
parkoló nélkül.

Ez igaz! Nézd csak meg a Ma-
kovecz üzletsor buszpályaudvar 
felőli ágát. Egyik üzlet sem 

►
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élte túl. Pusztulásuk egyik fő 
oka a megközelíthetőségük volt. 
A terveken látható, hogy a teljes 
tér felújítása után nagyon sok jól 
és ötletesen elhelyezett parkoló 
alakul ki. Ugyanakkor fel kell 
tennem a kérdést, hogy mik a ter-
veitek a Reiter köz és a Béke tér 
sarkán (még) álló rossz állapotú 
saroképülettel?

Tény, hogy nagyon rossz álla-
potban van. Az is, hogy már fog-
lalkoztunk mi is a kérdéssel. De 
egy teret nem szoktak így meg-
bontani, az elbontásával foghíj 
alakul ki. Ezért, ha elbontanánk, 
akkor valamit vissza kellene épí-
teni a helyére. Tételezzük fel, 
hogy elbontanánk és parkolót épí-
tenénk a helyére: az ingatlan kb. 
50–60 millió Ft, bontás, vissza-
építés, parkoló kiépítés boltokkal, 
ez több száz millió forint is lehet. 
Ugyanakkor látva a jövőben ki-
alakuló parkolókat, akár egy két-
szintes üzletházat is vissza lehet-
ne oda építeni.

A tér tervének elkészítésekor 
megnéztetek más felújított és si-
kerrel használatba vett köztere-
ket is?

Igen. Kiskőrösön voltunk. Ne-
héz összehasonlítani a két pro-
jektet, főleg a rendelkezésre álló 
területek nagysága miatt. Náluk 
egy jóval nagyobb területet épí-
tettek át, ahol megfigyeltük, 
hogy jól illesztették egymáshoz a 
különböző struktúrájú térburko-
latokat. Ilyen megoldásokra ná-
lunk is szükség lehet, mert a tér 
bazalt burkolata biztos nem lesz 
elég az újraburkolásra. A kiskő-
rösi park és parkoló kialakítása-
kor egy egész platánsor esett ál-
dozatul, amik helyére városi fá-
kat, gömbjuharokat ültettek visz-
sza.

Manapság egyre fontosabb 
ZÖLD kérdés az e-töltőállomás 
elektromos autók részére. Nem 
terveztetek egy–két ilyen állást 
kiépíteni? Lehetne ez is egy ide-
genforgalmi csábítóerő, ha a vá-
ros az elsők között kerül fel a töl-
tők térképére. Ilyen autókkal 
rendelkezők beletervezhetnék vá-
rosunkat is az útvonalukba, mint 
megálló, és itt töltenék fel az au-
tójukat. Amíg töltenek, addig ná-
lunk költenek…

Foglalkoztunk már ezzel a kér-
déssel. Létesítési támogatást 
csak a 15.000 főnél nagyobb lé-
lekszámú városoknak adnak. 
Legfeljebb saját erőből tudnánk 
kiépíteni. Egy töltő építése min. 
3–4 millió Ft. Eredetileg hármat 
terveztünk, egyet a Kossuth La-
jos utcára, egyet a Rákóczi utcá-
ra és egyet a Béke térre. A kité-
tel, hogy a töltő részére kialakí-
tott parkolóhelyen más autó nem 
várakozhat!

A Facebook-ot nem tartom jó 
csatornának a fenti kérdések 
megválaszolására. Lesz esetleg 
rendkívüli fórum a témában?

Igen, lesz. Lakossági fórumot 
tervezünk ősszel. Pontos időpont 
még nincs.

Egy biztos: nem kell megijed-
ni! Még nem vágják a Béke téri 
fákat! A városvezetés teljesen 
nyitott a városlakók véleményére 
és fontos szempontjuk, hogy 
olyan főtere legyen a városnak, 
ahova bárki szívesen parkol és 
megy le sétálni egyet. 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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V. PET Kupa

Július elején ötödik alka-
lommal szálltak vízre a 

PET-kalózok a Tisza Dombrád – 
Tiszalök szakaszán. Az évről évre 
sikeresebbé váló megmozdulás 
célja, hogy a nagyrészt Romániá-
ból és Ukrajnából érkező tete-
mes mennyiségű műanyag hulla-
déktól mentesítsék a folyót.

Sziegl Erika

Az Aztakeservit egyesület le-
génysége már veteránnak számít 
a versenyen, hiszen az elejétől 
fogva szívügyüknek tekintik a 
részvételt. Idén 16 hajó legénysé-
ge gyűjtötte a szemetet, közülük 
az egyik Ukrajnából érkezett. 
Nyolc nap alatt a 250 résztvevő 
közel nyolc tonna hulladékot 
gyűjtött össze, melynek nagy ré-
sze újra hasznosítható. A műanyag 

palackokon kívül azért sokféle 
„kincset” rejtett a Tisza ártere, 
melyek összegyűjtése nem volt 
mindig egyszerű feladat. A föld-
váriak Lukrécia névre hallgató 
katamarán típusú hajóját 1800 da-
rab acélvázas dróthálóra elhelye-
zett, szárazjéggel feltöltött PET 
palack tartotta a vízen, melyhez 
az alapanyagot Cigánd település 
adta. Az akció zárultával a le-
génység úgy döntött, hogy a Tisza 
menti kis falu lakóinak ajándé-
kozzák a hajót, akikkel az évek 
során baráti kapcsolatot alakítot-
tak ki. A hajók versenyében kaló-
zaink a hetedik helyet szerezték 
meg, de – „nem a verseny volt a 
lényeg, bár tény, hogy ösztönzően 
hat, hanem az egyre jobb szerve-
zés, a jó hangulat és a példaértékű 
összefogás. Tavaly óta megduplá-
zódott a résztvevők száma, és jó 
érzés, hogy a határon túl is elin-

dult valami. Kiemelném, hogy le-
génységünk is egyre jobban ösz-
szekovácsolódik, mindenki tudja 
és egyre rutinosabban teszi a dol-
gát. A munka mellett óriási ka-

land ez, hatalmas bulikkal, új ba-
rátságokkal, kiváló emberek meg-
ismerésének lehetőségével – ösz-
szegzett Ferenczy Zsolt az egye-
sület vezetője. v

34 projekt újabb 4 milli-
árd forinttal bővíti a 

megyébe érkezett TOP (Terü-
let- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program) forrásokat, így 
összesen 19,29 milliárdnyi 
nyertes pályázat van Tolnában. 
Fehérvári Tamás, a Tolna Me-
gyei Közgyűlés elnöke pénte-
ken tudatta a sajtóval: a pro-
jektek magukban foglalnak 
többek között óvodafejlesztést, 
vízrendezést, gazdaság és ipari 
parkok fejlesztését, épület-
energetikai korszerűsítést és 
egészségügyi fejlesztéseket.

Tóth Róbert

Az ipari parkok fejlesztésébe 
kezdhet bele Bátaszék és Bony-
hád, összesen közel 750 millió 
forintból. A helyi gazdaságfej-
lesztés keretében benyújtott 
nyertes pályázatoknak köszön-
hetően Bátaszéken 550 millió-
ból agrárlogisztikai központot, 
Nagymányokon pedig 70 milli-
óból piacot alakítanak ki. Gyu-
lajon a térségben megtermelt 
mezőgazdasági termékek hűté-
sét tudják majd megoldani a 90 
milliós pályázati pénzből.

100 milliós nagyságrendű 
mind a dalmandi óvoda, mind a 
kakasdi kerékpárút fejlesztését 
célzó projekt. A környezeti inf-

rastruktúrafejlesztések többnyi-
re a települések vízrendezését 
szolgálják, s erre összesen több 
mint 710 millió forintot fordít-
hatnak az érintett pályázók: At-
tala, Bikács, Dunaföldvár, Gyö-
re, Kismányok és Zomba önkor-
mányzata.

A jelenleg jóváhagyott nyertes 
pályázatok zöme az önkormány-
zati épületek energetikai korsze-
rűsítését célozza. Közel 1,2 mil-
liárd forintot tesz ki 15 település 
projektje, közöttük például Dom-
bóváré, ahol a Százszorszép 
Óvodát korszerűsíthetik több 
mint 73 millió forintból. 

Dombóvár szintén nyertes a 
társadalmi együttműködés erő-
sítését célzó felhívásra beadott 
projektjével, így 60 millió fo-
rintból megvalósíthatják a Szi-
getsor-Vasút környéken élő em-
bereket szolgáló programot. 

Mintegy 180 millió forint jut 
összesen Döbrököz, Kisdorog, 
Nagydorog és Simontornya 
egészségügyi fejlesztéseire. A 
települések többek között orvosi 
rendelőt, egészségügyi intézmé-
nyeket újítanak fel.

Tamási 220 millió forintból 
valósítja meg projektjét, mely-
ben a középületek fűtési szük-
ségletét biomassza alapú meg-
újuló energiával oldják meg. v

Újabb 4 milliárdnyi TOP forrás 
érkezik a településekhez

Dr. Sűrű János évek óta 
szervez nyár közepén sző-

lészeti bemutatót, agrárfórumot 
az érdeklődő gazdák számára. Ez 
évben is több mint hetven ven-
dég érkezett a rendezvényre, 
melynek fővállalkozója a Bayer 
Hungária KFT. volt. 

Szabados Sámuel

A házigazda szerint a nap el-
sődleges célja az új technológiai 
eljárások bemutatása, a növény-
védelemmel kapcsolatos új infor-
mációk továbbadása volt. Az 
előadások a bemutató helyszínén, 
a szőlőbirtokon zajlottak, majd 

tapasztalatcsere, kötetlen beszél-
getés zajlott a gazdák és a szak-
emberek közt. Szóba került a vár-
ható idei szőlőtermés előrejelzése 
is. Többek véleménye szerint jó 
közepes mennyiség várható. Volt 
kellő csapadék, napsütés is. A mi-
nőséget pedig az augusztusi és 
szeptemberi időjárás fogja meg-
határozni, amikor is a napsütötte 
órák száma lesz a domináns. 

Idén is felütötte a fejét néhány 
betegség. Dr. Sűrű János előadá-
sában említette, hogy nyár ele-
jén gyakori volt a levélsárgulás, 
többen is hozzá fordultak taná-
csért. Ezt a vas- és a magné-

Idén is nagy volt az érdeklődés a 
szőlészeti bemutató iránt

►
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ziumhiány okozta, kellő 
pótlással helyre lehetett hozni a 
károkat. 

Kleofász Mátyás, a Bayer cég 
szaktanácsadója a növényvédő 
szerek használatával kapcsola-
tos tendenciákról tájékoztatta a 
közönséget. Az unióban, így ha-
zánkban is jelenleg a forgalom-

ban lévő szerek átértékelése zaj-
lik az évek során összegyűlt ta-
pasztalatok alapján. A szakbi-
zottságok szerint bizonyos nö-
vényvédő szerek mellékhatásai 
károsak, esetleg környezetre ká-
ros az alkalmazásuk. Ezeket rö-
vid időn belül kivonják a forga-
lomból. Helyettük új készítmé-

nyek jelenhetnek meg, melyek 
ára valószínűleg magasabb lesz. 
A gazdák számára az lenne ked-
vező, ha egy–egy készítményt 
hosszabb ideig használhatná-
nak, ne kelljen váltogatni őket 
két–három évenként. A szakta-
nácsadó is kitért a várható idei 
szőlőtermés értékelésére. Sze-

rinte jelentős eltérések várhatók 
mennyiségben és minőségben 
is. Ennek több oka van, például 
a helyi klimatikus viszonyok, 
kezelési technikák eltérő volta. 
A szekszárdi borvidéken néhány 
négyzetkilométeren belül már 
most tapasztalhatóak a különb-
ségek. v

Nem mindennapi 
látványban volt ré-

szük azoknak, akik június 30-án 
a Duna-parton, vagy a hídon 
sétáltak a déli órákban. A bu-
dapesti Wiking Yacht Club 14 
hajója évi Duna-túrája során 
néhány órára kikötött a helyi 
vízi sportegyesület hajójánál. 

Szabados Sámuel

A pihenő nem volt véletlen. 
Márton Zoltán évek óta kapcso-
latban áll a klubbal és vezetőjé-
vel. Ő hívta meg a túra 41 fős 
társaságát egy halászlére, néhány 
pohár földvári borra, vagy üdítő-
re. Varga Miklós, a klub tulajdo-
nosa a kezdetekre emlékezve be-
számolt arról, hogy 1984-ben 
édesapja vállalkozásaként ala-
kult meg a klub, napjainkban 
már ő a tulajdonos. Az ország, de 
valószínűleg Közép-Európa leg-
jelentősebb folyóvízi klubjának 
számítanak. A Dunán és a Tiszán 
nyolc kikötőt üzemeltetnek. Sok-
oldalú szolgáltatást biztosítanak 
a hajótulajdonosoknak, például 
hajók tárolását, őrzését, szervize-
lését, felújítását, vezetői tanfo-
lyamok szervezését. 

Évente nyár közepén megren-
dezik a Duna-túrát. A múlt év-
ben a romániai Vaskapuig ha-
józtak le. Idén Baja a végállo-

más. Minden évben megállnak 
pihenni valahol. Ez évben Már-
ton Zoltán meghívására váro-
sunk volt a pihenő. 

Az évi nagy túrán kívül a klub 
szinte minden hétvégére tervez 
tavasztól őszig kisebb túrákat az 
érdeklődők számára. A tél sem 
holtszezon számukra. Ekkor in-
dulnak a vezetői tanfolyamok, 
hajókiállítás látogatásokat szer-
veznek, akár külföldre is. Úti 
élménybeszámolókat hallgat-
nak, és természetesen várják a 
tavaszi hajózási szezon kezde-
tét. Jó a közösségi szellem, a 
klub nyitott, bárki tagja lehet, 
aki elfogadja a szabályokat és 
azonosul a kialakult értékrend-
del, hangulattal. 

A dunaföldvári megálló Varga 
Miklós szerint nagyon jól sike-
rült. Finom volt a halászlé, igen 
kedves volt a vendéglátás a he-
lyi vízisport egyesület tagjai ré-
széről. Volt, aki közülük először 
járt városunkban. Fürödtek a fo-
lyóban is, tapasztalva, hogy mi-
lyen kellemes és biztonságos a 
város felőli partszakasz. Rövid 
pihenőt terveztek, de a délutáni 
órákban már úgy kellett noszo-
gatni a társaságot az indulásra. 
Amennyiben lehetőség lesz rá, 
jövőre is szívesen megállnak 
Földváron. v

Luxushajók a földvári partoknál

A Magyar László Gimnázi-
um 81 diákja jelentkezett 

idén júniusban érettségi vizsgá-
ra, és Fehérné Keserű Katalin 
megbízott tagintézmény vezető 
tájékoztatása szerint mindenki 
sikerrel járt. 

Szabados Sámuel

A 25 fős 12.a. osztályban, akik 
hat éves képzésben vettek részt 
két kitűnő eredmény született. A 
13 fős, négy éves képzésben 
résztvevő 12. b. osztályban szin-
tén ketten teljesítettek százszáza-
lékosan. A három éves esti tago-
zat 9 végzőse szintén sikerrel vet-
te az akadályokat. Az intézmény-
vezető büszke arra, hogy 27-en 
tettek emelt szintű vizsgát nagy-
szerű eredményekkel. Többen a 
szóbeli vizsgákon maximális pon-
tot értek el. Az alsóbb évfolya-
mokról 27-en tettek előrehozott 
vizsgát. A többségük tisztessége-
sen felkészült, ám voltak néhá-
nyan, akik nem érezték igazán a 
vizsga súlyát, és nem a várt ered-
ményt hozták. Ők a következő 
évben bizonyíthatnak. 

A gimnázium olyan középfokú 
oktatási intézmény, melynek alap-
vető célja a felsőoktatási intézmé-
nyekben való továbbtanulás felté-

teleinek biztosítása. Az utóbbi 
évek átlagát tekintve a végzősök 
70–80%-a jelentkezik továbbta-
nulni, közülük a felvettek aránya 
kb. 80%. Vannak, akiknek a vég-
zés után pár évvel sikerül a felvé-
teli nappali, vagy levelező tago-
zatra. 

A következő tanévre vonatko-
zóan kedvezőek az előjelek. Egy 
négy és egy hat osztályos cso-
port indul, mindkettőben már 30 
fölötti a jelentkezők létszáma. 
Esti tagozat kellő jelentkező 
esetén indul három éves képzés-
sel. Szeptemberig lehet még je-
lentkezni. A nappali tagozatok 
számára a gimnázium diákön-
kormányzata augusztus 24–25-
én gólyatábort szervez a gimná-
ziumban, célja, hogy a leendő 
diákok a tanévkezdés előtt is-
merjék meg egymást, tanáraikat 
és az iskolát. A gimnázium tan-
évnyitója szeptember elsején, 
pénteken 8 órakor kezdődik rö-
vid ünnepséggel. A diákok e na-
pon vehetik át tankönyveiket, 
ismerhetik meg az órarendet. Az 
osztályfőnökök tájékoztatják 
őket a legfontosabb tudnivalók-
ról, teendőktől. Az érdemi mun-
ka, a tanulás szeptember negye-
dikén, hétfő indul. v

Idén minden érettségiző diák 
sikeres vizsgát tett

►
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Öt évvel ezelőtt a horgász 
egyesület egy halászlére 

hívta meg a földvári nyugdíjas 
klub tagjait a Kis-Dunai Horgász-
tanyára. A következő években az 
akció folytatódott, lassan egész 
napos programmá szélesedett. 
Idén június 14-én a földváriak 
vendégeiként öt másik település 
klubjai is részt vettek az esemé-
nyen. 

Szabados Sámuel

Németh Lajosné, az Őszi Al-
kony klubvezetője szerint nagyon 
sikeres volt a nap. A kellemes ko-
ra nyári napsütés már a délelőtti 
órákban jó kedvre derítette az ér-
kezőket. A kiutazásban segítséget 
nyújtott egy helyi autóbuszos 
vállalkozó és a Máltai Szeretet-
szolgálat kisbusza. Voltak, akik 
személyautóval érkeztek. A déle-
lőtt sok játékkal telt, melyek so-

rán szerepet kapott a kézügyes-
ség, a kreativitás és a közösségi 
szellem is. Az ártéri erdőben tett 
séta gyógynövények gyűjtésével 
párosult. Az ebédet a Napsugár 
Idősek Otthona biztosította. A 
Kossuth utcai cukrászda somlói 
galuskával kedveskedett. Az 
ebéd utáni csendes beszélgetést, 
sziesztát követően felszerelt az 
egyszemélyes zenekar, és percek 
alatt fergeteges hangulatot terem-
tett. Táncoló csoportok, párok 
lepték el a tanya előtti kis teret. 
Az utolsó párok kora estig rop-
ták. A Kulcsról érkezett Vidám 
Emberek klubjának vezetője, 
Kai serné Gödöny Erzsébet el-
mondta, hogy dunaföldvári szü-
letésű, itt nevelkedett, és szívesen 
hozta el ide a Kis-Dunára kulcsi 
klubtársait, akik nagyon jól érez-
ték magukat. Tarczal Jánosné, a 
madocsai klubvezető arról be-

szélt, hogy a földváriakkal év 
közben is tartják a kapcsolatot. 
Gyakran átjárnak a fürdőbe, vagy 
színházi előadásokra. Sok a helyi 
ismerős. Ők is tartanak nyugdíjas 
rendezvényeket, ahova a földvá-

riakat is meghívják. A szervezők 
szerint a nap során mintegy 120 
személy fordult meg a rendezvé-
nyen. Voltak, akik csak pár órára 
látogattak ki, de a többség „záró-
ráig” kitartott. v

Első alkalommal rendez-
ték meg a Levendula 

Alapfokú Művészeti Iskola tané-
vzáró kiállítását a városi könyv-
tárban. Az intézmény vezetői 
határoztak úgy, hogy év végén a 
diákok alkotásaiból összeállíta-
nak egy tárlatot, melyet ünne-
pélyes keretek közt nyitottak 
meg június 13-án, meglepően 
nagy érdeklődéstől kísérve.

Szabados Sámuel

A közönség nagy része termé-
szetesen szülőkből, nagyszülők-
ből, testvérekből, barátokból 
állt, hiszen a művészeti iskola 
diákjainak többsége iskolásko-
rú. Két szekció, a tűzzománco-
sok és a kézművesek mutatkoz-
tak be. A tűzzománcozás egyre 
népszerűbb a gyerekek körében 
az utóbbi években. Huszka Ró-
zsa tanárnő szerint sokat jelent, 
hogy az iskola jelentős anyagi 
támogatást nyújt, például a tech-
nikai eszközök, alapanyagok 
beszerzése terén. Az alkotások 
elkészítése nagy odafigyelést, 
precizitást igényel. A gyerekek 
megismerkednek a szakma 
alapelemeivel, múltjával. A ta-
nárok segítségével, irányításá-
val ezután saját elképzeléseiket, 

életérzéseiket jelenítik meg al-
kotásaikban.

 A kézművesek munkáját az 
év során Szabó Ágnes tanárnő 
irányította. A kiállításon főleg 
festményeket, grafikákat és né-
hány kézműves alkotást mutat-
tak. A tanárnő idén végez Buda-
pesten művészeti terapeuta sza-
kon, s elmondása szerint az ott 
tanultakat nagyszerűen tudta al-
kalmazni, felhasználni az évi 
munka során. Például mesék, 
történetek, természeti jelensé-
gek ábrázolásának módjait is-
mertette meg a diákokkal. 

A tanárok szerint egy ilyen 
kisvárosi művészeti iskola funk-
ciója kettős. Biztosítja az érdek-
lődők számára az alkotás lehe-
tőségét, szakemberek irányítá-
sával. Hobbi szinten hasznos 
szabadidős tevékenységet nyújt 
bárki számára. A másik feladat 
pedig a tehetségek felkutatása, 
szakmai fejlődésük segítése, és 
továbblépésük támogatása. Sze-
rencsére erre is voltak példák az 
utóbbi években. 

A kiállítás nyár végéig tekint-
hető meg. A jelentős érdeklő-
dést látva hagyományt szeretne 
teremteni az iskola az esemény-
ből. v

Levendulás diákok kiállítása a 
könyvtárban

Nyugdíjas nap a Horgásztanyán

Ismét rendkívül sikeres 
évet zárt a tizennégy éves 

dunaföldvári Ruff István Zalán, 
aki magántanulóként a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium tizedik osz-
tályát fejezte be júniusban.

L. Mészáros Irma

A négyéves korától már író-ol-
vasó fiú először különleges fantá-
ziával, remek stílusban megírt 
meséivel, Lator László Kos-
suth-díjas költő elismerését és dí-
jakat hozó verseivel hívta fel ma-
gára országosan is a figyelmet. 
Kisgyermekkora óta eredménye-
sen indult országos mese-, vers- 
és esszéíró, valamint képzőművé-
szeti pályázatokon. Később több 
alkalommal hírt adtunk a tanul-
mányi versenyeken elért dobogós 
helyezéseiről: többek között szá-
mítástechnikából, anyanyelvből, 
matematikából. Mindezek sokol-
dalúságát, tehetségének sokszínű-
ségét mutatták már eddig is.

A 2016/17-es tanévben az Or-
szágos Mozaik Tanulmányi Ver-
senyen matematikából a nála két 

évvel idősebbek között első he-
lyezést ért el, biológiából pedig a 
9–12. évfolyamosok között orszá-
gos tizenkettedik helyen végzett. 
Az értékes díjakat a Szegeden 
rendezett ünnepségen vette át a 
dunaföldvári fiú, aki nem lett hűt-
len az íráshoz sem.

Az országos Janikovszky Éva 
meseíró pályázaton, amely a 

Egy tizennégy éves fiú sikeres éve

Ruff  István Zalán

►
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Több mint 11 milliárd 
forintból, zöldmezős 

beruházással építi fel papírgyár-
tó és feldolgozó üzemét a Vaj-
da-Papír Kft. Az alapkő-letételi 
ünnepségen megjelent Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter elmondta, a kormány 4,5 mil-
liárd forinttal támogatja a beru-
házást a nagyvállalati támogatá-
si program forrásaiból abban a 
reményben, hogy a kft. regioná-
lis jelentőségű papírgyártóvá és 

feldolgozóvá válik. Az ünnepé-
lyes aktus után televíziónk Vajda 
Attilával, a cég alapító-tulajdo-
nosával, illetve Horváth Zsolttal, 
Dunaföldvár polgármesterével 
beszélgetett. 

Baksay Erika

Az Önök cége családi vállalko-
zás. Mit kell tudnunk róla? 

A vállalkozást a feleségemmel 
1999-ben, egy bérelt garázsban 
kezdtük, ehhez képest tavaly 25 
milliárd forint fölötti forgalmunk 
volt és 400-nál több embert foglal-
koztatunk. A mostani beruházással 
az a célunk, hogy az eddig import-
ból beszerzett alapanyagot hely-
ben állítsuk elő, melyből a cégünk 
profiljának megfelelően háztartási 
higiéniai papírárut –toalettpapírt, 
papírtörlőt, szalvétát, papír zseb-
kendőt – állítsunk elő, nagyjából 
évi 35–40 ezer tonnányit. 

Miért éppen Dunaföldváron?
2–3 hely volt versenyben, de 

Dunaföldvár adottságai a legjob-
bak: a Duna, Budapest közelsé-
ge, és hát van a környéken papír-
gyár, ez sem mindegy. Mind 
emellett a dunaföldvári önkor-
mányzat is nagyon együttműkö-
dő volt, a tárgyalások elejétől 
fogva. 

Mikorra készülhet el a gyár?
A próbaüzemet 2018 januárjára 

tervezzük, majd februárban meg-
kezdhetjük a termelést, melyhez 
legalább 110 fő különböző szak-
képesítéssel rendelkező munka-
erőre lesz szükségünk. 

Újabb ipari létesítmény épül 
Dunaföldváron. Mit jelent ez ne-
künk? – kérdeztük Horváth Zsolt 
polgármestert.

Olajipari céggel kezdtük, aztán 
jött a Cargill, majd a Pannónia Et-
hanol, és most a Varga-Papír. 
Nagy sikernek tartjuk, hogy sike-
rült nyélbe ütni ezt az üzletet, és a 
Varga-Papír 20 hektáron 23 ezer 
négyzetméteres üzemet épít, kör-

nyezetvédelmi és energiahaté-
konysági szempontból a legmo-
dernebb, osztrák technológiával. 
Ipari parkunk tehát bővül, és re-
méljük, még bővülni is fog, hogy 
a beruházás új lehetőségeket nyit, 
új beruházásokat vonz. 

A létesítmény elkészülte után 
több mint 100 embert fog fog-
lalkoztatni, különböző, részben 
specifikus szakképesítésekkel. 
Nem gondolom, hogy egyedül 
Dunaföldvár ki tud állítani 100, 
sőt annál is több szakmunkást, 
de Dunaföldvár és a közeli tele-
pülések talán már igen. És azon 
is el lehet gondolkodni, hogy a 
helyben működő szakiskolánk 
milyen új szakmák képzésével 
alakíthat ezen a helyzeten, a 
gyár és a munkavállalók érdeké-
ben. v

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.: 30/974–27–96

Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-

nek. Tel.:30/95–52–703

80 éves
Hortz Butz

Szinte hoz-
zátartozik a 
nyári Du-
na-parti kép-
hez Hortz 
Butz német 
állampolgár 
alakja, aki 
több mint tíz 
éve jár a dunaföldvári kem-
pingbe, hogy nálunk töltse a 
nyarakat. Az elmúlt évig hű ku-
tyája is kísérte sétáin. 

80. születésnapját is váro-
sunkban ünnepelte. A kem-
ping vezetője és dolgozói kö-
szöntötték e jeles dátum al-
kalmából, jó egészséget kí-
vánva neki.

fiatalok számára meghirde-
tett legrangosabb magyar irodal-
mi verseny, hetedik alkalommal 
lett díjazott. Idén harmadik he-
lyezést ért el. Az elismerést Jani-
kovszky János, az írónő fia, a 
Móra Könyvkiadó igazgatója és 
dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár igazgatója adta 
át Budapesten a Központi 
Könyvtár palotatermében. A pá-
lyázatra több mint ötszáz mese 
érkezett, köztük Zalán filozofi-
kus meséje. A Lámekh bárkája 
című írása arról szól, miért baj, 
ha az emberek között minden kü-
lönbséget el szeretnénk törölni, s 
hogyan lehet egyéni gondolko-

dásunkat megörökíteni az utókor 
számára. A másik dobogós iro-
dalmi díjat a Katona József szü-
letésének 225. évfordulója alkal-
mából hirdetett országos esszéíró 
pályázaton érte el. Ezüst fokoza-
tot érdemelt ki az „Egymással 
küzdő erők Katona József Bánk 
bán című drámájában” című esz-
széjével. A beküldött esszéket 
szakmai zsűri bírálta el: dr. Füzi 
László irodalomtörténész, Orbán 
Edit drámapedagógus és Réczei 
Tamás, a Katona József Színház 
művészeti vezetője.

Az irodalom mellett az infor-
matika, a matematika és a filo-
zófia is érdekli Zalánt. Rendsze-

res és lelkes résztvevője annak a 
matematika tábornak, amelyet az 
ország legtehetségesebb diákjai 
számára a MTA Rényi Alfréd Ma-
tematikai Kutatóintézete rendez. 
Zalán nagyon kedveli annak az 
amerikai matematikusnak, Ray-
mond Smullyannek a könyveit, 
aki egyben filozófus és zongorista 
is. Így nem meglepő, hogy Zalán 
is zongorázik, nem is akármilyen 
szinten. A kiváló tehetséggondo-
zó pedagógus, Hollósy Olga zon-
goratanárnő tanítványa. A gimná-
zium tanévzáró ünnepségén 
George Gershwin Summertime 
című művét adta elő mindenki és 
saját maga örömére.

S még mindig nincs vége a 
felsorolásnak, hiszen Ruff Ist-
ván Zalánt érdekli Dunaföldvár 
építészeti múltja, nyomon köve-
ti és dokumentálja a változáso-
kat, szívesen elmélyül a város 
örökségvédelmi hatástanulmá-
nyában.

Csodagyerek? Szülei nem szere-
tik ezt a kifejezést. De a kohómér-
nök édesapa és képzőművész 
édesanya mindent megtesz a sok-
oldalúan tehetséges gyermekért. 
Mi lesz Zalán, ha nagy lesz? Még 
nem döntött. Még csak tizennégy 
éves. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
07.25-én megjelent cikke alapján)

Letették a Vajda-Papír Kft.
gyárának alapkövét

►
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A ’90-es évek elején ismer-
tem meg Pirger Istvánt 

(Pirgi) a közös számítástechnika 
iránti érdeklődésünk kapcsán. 
Jó barátok lettünk. Közös buli-
zások, koncertek, majd egy ki-
csit (tényleg csak egy kicsit) fel-
nőve Pirgin megjelentek a lokál-
patriotizmus jelei is. Rendszer-
gazdaként a polgármesteri hiva-
talban kezdett dolgozni. Közö-
sen kezdeményeztük a Part-Ol-
dalak újság indítását a Pilvax… 
akarom mondani a Hoffmann 
kávézó teraszán többedma-
gunkkal. Aztán elkerült Duna-
földvárról és nagyon kevesen 
hallottunk róla. Pedig érdekes 
életet kezdett ám élni. Sokak-
nak talán furcsa, de másoknak 
érdekes lehet ez a fajta „pálya-
választási” módszer. Jó barátom 
a mai napig és rajtam kívül még 
sokan ismerhetik.
Pirgi végig segített nekünk az e-
vangélikus gyerektáborban, és 
ezen a hétvégén tartott is egy kis 
előadást az ománi missziójáról a 
templomban. Hallgatva az előa-
dását arra gondoltam, felteszek 
neki pár kérdést, melyekre adott 
válaszaiból egy érdekes világné-
zet ismerhetünk meg.

Magyari Ákos

Miért érezted azt, hogy az a 
hétköznapi élet, amit a szüleid és 
a környezeted is éltek, nem lesz 
megfelelő számodra; hogy létezik 

egy másik, egy jobb „dimenzió”, 
amiben értékesebb életet élhet-
nél?

Nagyon jó gyermekkorom 
volt. Rengeteget játszottam a ko-
rom- és környékbeli gyerekek-
kel. Kíváncsi voltam mindenre. 
Megfigyeltem, megvizsgáltam 
mindent. Amit tudtam, szétszed-
tem és próbáltam rájönni, ho-
gyan és miért működik. Számí-
tástechnikával kezdtem foglal-
kozni, amin keresztül is nyílt a 
világ, de ahelyett, hogy a vála-
szokat megkapva elfogytak vol-
na a miértek, inkább hatványo-
zódtak. Köztük volt az emberi 
élet. Miért van az, hogy sejtjeink 
képesek a regenerációra, mégis 
kódolva van az ember élettarta-
ma? Ha ilyen tökéletes rendszer 
vagyunk, akkor miért nem élünk 
örökké? Aztán jött a tudat kérdé-
se. Mitől vagyok én én? Mi hatá-
rozza meg a tudatomat?

Kérdeztem magamtól: létezik 
egy igazság? Egy kérdésre, egy 
tényre mindenki, akit megkér-
dezünk róla ugyanazt a választ 
fogja adni? Létezik az, hogy az 
1+1-nek van három igaz megol-
dása? Arra a kérdésre, hogy mi, 
az emberek hogyan kerültünk ide 
a Földre, erre is csak egy válasz 
van, egy igazság?

Én azért tartok most itt, ahol 
tartok, mert elhittem, hogy csak 
egyetlen válasz lehet a kérdése-
imre. Azokért viszont el kell men-
ni és meg kell keresni… és ott 
lesznek, mert meg lehet őket ta-
lálni.

Az élet értelmét egy nem szok-
ványos dimenzióban, nem hét-

köznapi megközelítéssel kezdted 
keresni már elég fiatalon. Mi-
lyen alternatívák foglalkoztat-
tak?

A gyülekezet nem érdekelt. Is-
ten sem. Isten a vallást képviselte 
számomra, ahol vasárnaponként 
mindenki egy jópofa maszkot vi-
sel, a hétköznapokban meg úgy 
élnek, mintha nem lenne Isten. 15 
évesen a fizikaórán tanultak alap-
ján teljesen egyértelművé vált 
számomra, hogy az evolúció (a 
semmiből egy értelmes lény jön 
létre évmilliók alatt) nem létező 
folyamat. Hogy tud egy személy 
létrejönni egy személytelenből? 
Aztán, mivel még mindig nem 
tetszett a vallás, a következő iz-
galmas lehetőség az UFO-k vol-
tak. A sok rejtélyes sztori mellet 
ebben a lényeg az, hogy földönkí-
vüli lények telepítették az életet a 
földre. Ha ez így történt, akkor 
megvan a válasz a földi életre, vi-
szont van egy kérdés: ki telepítet-
te a földönkívüli lényeket oda, 
ahonnan ők jöttek? Másik 
UFO-k? De őket ki tette oda? 
Szóval az UFO-k sem volt a vá-
lasz. Maradt Isten. Támasztottam 
egy feltételt: akkor foglalkozom 
az egész Isten dologgal, ha Isten 
mérnök, egy tervező mérnök, 
nem pedig egy színházi rendező, 
aki képmutatást akar mindenki-
től… Pár év eltelt. Közben nyitott 
szemmel és füllel kerestem, hogy 
van-e élet az emberek között. Me-
lyik az a filozófia, vagy bármi-
lyen elképzelés, ami úgy illik az 
ember életére, mint a kesztyű a 
kézre…

Hogy kerültél a gyülekezet-
hez?

Valaki hívott, akit már ismer-
tem kicsit. Alig voltunk tízen. 
Ekkor még nem voltam hívő. 
Nem értettem, miért beszélünk 
valakihez, aki nincs is ott (ez 
volt az ima). Volt egy kis üzenet 
– egy gondolat a Bibliából, aztán 
beszélgettünk. Sok dolgot nem 
értettem, de azt láttam, érzékel-
tem, hogy van benne élet, az a 
valami ami illik az ember lelké-
re. A Bibliából próbáltak megvá-
laszolni minden kérdést a beszél-
getéskor. Ez meglepett! Lenné-
nek ott válaszok? Meglepően jól 
leírja az ember állapotát, gondo-
latait… csak mondjuk olyan 
nyelven, amit magamtól nem ér-
tettem elsőre, még ha magyarul 
is volt. Még sokat jártam úgy 
oda, hogy nem hittem Isten léte-
zésében. Küzdöttem azzal, ►



9. oldal

Part -Oldalak

hogy a tudomány nem tud 
mit kezdeni Istennel, így én sem 
tudtam őt betenni a már meglévő 
dobozkáimba. Isten hívott magá-
hoz és nem hagyta, hogy én cso-
magoljam be őt a már meglévő 
ismereteim szerint... és akkor 
hitben hoztam egy döntést. Rá-
bíztam az életem Jézusra.

Nagyon jó volt, hogy csak tízen 
voltunk, még így is zavart, nem 
tudtam hogyan kell viselkedni… 
aztán ez később elmúlt.

Megkaptad a közösségtől azt, 
amit vártál? Az életet, amit el-
képzeltél?

A közösségtől nem volt elvárá-
som. Istentől volt. Vártam a vála-
szokat a rengeteg kérdésemre, 
amik az évek során felhalmozód-
tak. De ott volt a kérdés: menjek 
azon az úton, amit én láttam ma-
gam előtt, vagy azon, amit Isten 
tett le elém? A közösség azért volt 
érdekes, mert köztük láttam vala-
mit, amit sehol máshol nem, ez 
pedig Isten szeretete volt.

Megtértél. Eltelt húsz év. Eza-
latt kellett, hogy legyen a válasz-
tott életben egy pár mérföldkő, 
ami meghatározó volt számodra. 
Mik voltak ezek?

Az első meghatározó mérföld-
kő az volt, hogy 2000-ben be-

iratkoztam egy Bibliaiskolába 
csak azért, hogy Istent jobban 
megismerjem. Addigra nyilván-
valóvá vált számomra, hogy Is-
ten létezik, ő egy személy, meg-
ismerhető, és a Bibliából ismer-
hető meg. 

A második ilyen kő az, amikor 
2003-ban egy fillér nélkül kiutaz-
tam az Egyesült Államokba azért, 
hogy ott folytassam a Bibliaisko-
lát. 2004-ben elkezdtem az ottani 
tanulmányaimat, akkor már ango-
lul. A tanokat 20–30 éve ezen a 
missziós pályán lévő tanítóktól 
kaptam, akik nem csak „elméleti” 
Bibliát, hanem „gyakorlati” Bib-
liát is tanítottak, azaz a Biblia sze-
rinti élést tanítottak. Ez nagyon 
vonzó volt.

Kisebb mérföldköveknek mon-
danám azokat a momentumokat, 
amikor Isten megtanította nekem, 
mit jelent az, hogy Krisztus teste, 
tanított sokat a kegyelemről, a 
feltétel nélküli szeretetről, a meg-
bocsátásról. Ezek mind akár éve-
kig is eltartottak.

Úgy mentem az USA-ba, hogy 
minden ügyemet, ami a fejemben 
volt feltettem egy polcra. Ott egy 
új életet kezdtem, új kultúrában 
és az iskolában pedig jó értelem-
ben kimosták az agyamat. Sok 
szó nyert új fogalmat. A szeretet 
az egyik. Szóval tanultam sok új 
dolgot Isten nézőpontjából, sok 
dolog átértékelődött, más dolgo-
kat elengedtem. Lett sok új élmé-
nyem, barátom, családom.

Mivel foglalkoztál Ameriká-
ban; azon kívül, hogy tanultál? 
Miből volt pénzed? Hol laktál?

Először a Biblia iskola épületén 
belül volt lehetőségem dolgozni. 
Egy kis étteremben takarítottam. 
A fizetésemből fizettem az iskolát 
és a szállást. 

Kis idő múlva úgy alakultak a 
dolgok, hogy lehetőségem nyílt 
informatikus mérnöki tudásom 
kamatoztatására az iskolában is. 
Rendszergazdai, számítástechni-
kai feladatokat végeztem 2008-ig. 
Ezután WEB-es fejlesztésekkel 
foglalkoztam, kihasználva ezen 
irányzat erős fejlődését és lehető-
ségeit.

Meddig voltál kint, és végül 
mikor, miért jöttél haza?

2014 szeptemberéig voltam 
Amerikában. Onnan még nem ha-
za jöttem, hanem Ománba men-
tem misszióba. Onnan 2015 má-
jusában tértem haza, mert Isten 
azt mondta, hogy haza kell jön-
nöm és Anyukámmal kell len-
nem, akinél később daganatot di-
agnosztizáltak. Az év októberé-
ben kórházba került, majd decem-
berben elhunyt.

Mikor és hogyan kerültél ki 
Ománba?

Baltimore-ban egy éves misszi-
ós konferencián találkoztam Mat-
ti Sirióval, aki híres gyülekezeten 
belüli misszionárius és profi fes-
tőművész, ő megkérdezte, hogy 
nincs-e kedvem októberben 
Ománba látogatni. Hol van 
Omán? – kérdeztem. Számít az, 
hogy hol van? – válaszolta Matti 
Sirio. Jó válasz – gondoltam. Ér-
dekes, hogy korábbi informáci-
óim alapján mindig is úgy érez-
tem, hogy az a hely, ahova soha 
nem szeretnék missziósként ke-
rülni, az a Közel-Kelet. Ugyanak-
kor Matti Sirioval mindig is sze-
rettem volna együtt dolgozni.

Sokat gondolkodtam Matti 
ajánlatán, amit egy Isteni „kopog-
tatásnak” értelmeztem, aztán egy 
budapesti gyülekezeti konferenci-
án újra találkoztunk és megbe-
széltük, hogy 2014 szeptemberé-
ben odaköltözünk.

Hát egy kicsit be voltam rezel-
ve az odaköltözéstől. Elolvastam 
egy könyvet az ottani üzleti élet-
ről, hogy legyen valami sejtésem, 
mégis milyen az élet ott. Az inter-
netről is próbáltam összeszedni 
mindenfélét, de Omán egy titkos 

hely, nem sok infó volt róla. Az 
utazáshoz és az ottani élethez 
pénzre volt szükségem. Amit csak 
tudtam, pénzzé tettem és elbú-
csúztam mindenkitől, majd kire-
pültem Ománba.

Mi ösztönözött arra, hogy vé-
gül Omába menj?

Az, hogy tudok segíteni Mat-
tinak, és a kalandvágy. A külde-
tés lehetetlensége és Isten aka-
rata is ösztönzött. Egyszerű, jó 
emberek az ott élők, akik látják 
bennünk Istent, és ez minket 
annyira megáld, hogy ehhez 
vonzódunk és akarjuk, hogy új-
ra megtörténjen.

Az Iszlám nem csak a vallásuk, 
az életük is. Óriási döntés szá-
mukra, hogy elhagyják Allah-ot 
és áttérjenek Jézus tanaira és azo-
kat kövessék.

Kimennél újra?
Azonnal, ha kapnék egy kis tá-

mogatást. Sokba kerül az ottlét. 
Tervezem, hogy megszerzem a 
diplomámat – amihez már végig-
jártam az iskolát – és oda megyek 
dolgozni. Az is egy fajta támoga-
tás.

A gyülekezet nem támogat?
A gyülekezet, mint szervezet 

nem. Ez egy ilyen gyülekezet. A 
gyülekezeti tagok viszont támo-
gatnának, és ez működik is így 
más misszionáriusokkal más 
missziós mezőkön, viszont 
Ománban illegális ez a fajta 
munka, így nem tudom reklá-
mozni, nem tudok róla írni, és 
így nem tudom elérni ezeket a 
forrásokat.

Nem gondoltál arra, hogy itt-
hon folytasd lelkészi pályán?

Amikor Magyarországon va-
gyok úgy érzem, mintha valami 
visszahúzna. Autós hasonlattal él-
ve olyan, mintha csak 2-esben, 
3-asban mennék, és nem tudom 
feljebb kapcsolni a váltót. Nem 
tudom, mi ez, de már így érzem 
ezt hosszú évek óta. Mikor kime-
gyek külföldre, a 3-as után egyből 
4-es 5-ösbe kapcsolok úgy, hogy 
még a turbó is fütyül. Persze Is-
tennek semmi nem lehetetlen.

Lelkész? Folyamatosan táplálni 
egy nyájat Isten igéjéből úgy, 
hogy abban van élet. Nem érzem, 
hogy Isten erre hívna engem. 
Még nem :) v

►
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Olaszország északi részére, 
a Lago Maggiore vidékére 

kirándultak a dunaföldvári kert-
barátok július utolsó hetében. A 
kirándulást az idén is a civil szer-
vezet alelnöke, Pernizsák Mihály 
és felesége, Margitka szervezte. 
Mivel egy erdélyi nyári út is szer-
veződött a tagok között, illetve a 
régi tagok egyre idősebbek, elég 
nehezen állt össze a csoport. 
Ám, akik részt vettek a kirándu-
láson, különleges élményekkel 
gazdagodtak.

L. Mészáros Irma

A Maggiore-tóhoz tartva a föld-
váriak megálltak Lombardia régió 
fővárosában, Milánóban, hogy 
Dunaföldvár ossonai testvérváro-
si kapcsolatát segítő ismerősük, 
Tóth Ildikó vezetésével bekuk-
kantsanak e város jelenébe és 
múltjába. Látták a lenyűgöző 
szépségű, gótikus stílusban épült 
dómot, amely Olaszország máso-
dik legnagyobb egyházi építmé-
nye. Elámultak a zöld építészet 
modern irányát mutató, a 
2014-ben befejezett Bosco Verti-
cale, azaz a Függőleges Erdő két 
toronyépületén, amelyeknek a te-
tejére és erkélyeire kilencszáz fát 
és ötezer cserjét, sok–sok virágot 
telepítettek. Az ég felé nyújtózko-
dó két torony közel egy hektárnyi 
erdőnek ad otthon. A buja nö-
vényzet csökkenti a másfél milli-
ós világváros légszennyezettsé-
gét. A szakemberek szerint meg-
védi az épületet az erős szelektől 
és a napsugárzástól. A növények 
fontos szerepet játszanak a laká-
sok téli és nyári hőmérséklet-sza-
bályozásában és zajcsökkentésé-
ben is. Minta értékű kísérlet való-
sult meg Milánóban, tán nálunk is 
követhető a példa.

S ha már Milánóban megtudták 
az utazók, hogy a dóm építéséhez 
a Lago Maggiore környékéről 
szállították az enyhén rózsaszín ár-
nyalatú márványt, még kíváncsib-
bak voltak arra a vidékre és a tóra.

Ez Olaszország leghosszabb ta-
va, amelyen kilenc kisebb-na-
gyobb sziget található. Romanti-
kus hajózni egyik szigetről a má-

sikra, megnézni sok botanikai és 
építészeti szépséget, kolostort és 
kastélyt, parkokat és zarándokhe-
lyeket. A szép nevű szigetek, az 
Isola Bella, Isola Madre vagy a 
San ta Caterina kínált elég látniva-
lót: virág- és facsodákat, fehér pá-
vát, teraszos kastélyparkot, impo-
záns szobrokat, gazdag és különle-
ges palotatermeket vagy szikár ko-
lostorfalakat. S mivel a Maggiore 
átnyúlik Svájcba, a földvári kert-
barátok is átugrottak Locarnóba, 
ahol a Piazza Grande reneszánsz 
házai között már kifeszítették Eu-
rópa egyik legnagyobb vetítővász-
nát, amelyet nyolcezer néző figyel 
majd. Augusztus 2-tól ugyanis a 
világ legjobb kortárs filmjei ver-
sengenek a nemzetközi filmmust-
rán, a hetvenedik Locarnói Feszti-
válon. S hogy ezen a helyen híres 
emberek jártak, járnak, arról nem-
csak a már leterített piros szőnyeg 
tanúskodik, hanem a főtérről a tó 
felé vezető parkban látott kézle-
nyomatok, többek között Stingé, 
az R.E.M., a Roxette zenészeié. A 
földváriak csak a lábnyomukat 
hagyták a sétányon. Locarnóból 
továbbmentek északra, a Verzasca 
folyó mentén elterülő mesebeli 
völgybe, ahol természeti szépsége-
ket láttak. Az óriási sziklák között 
zubogó kristálytiszta folyó kéksé-
ge lepte meg őket. A merészebbek 
beleléptek a jéghideg vízbe, a töb-
biek a sziklákon ülve pihentek, 
csodálták a völgyet körbeölelő he-
gyeket, a különös kőtetővel borí-
tott kőházakat, a falu kőtemplo-

mát, s azokat a fiatalokat, akik az 
egykor birkahajtáshoz használt, 
szokatlan formájú kőhídról ugrot-
tak a folyó vízébe. De ha azt hit-
ték, hogy ezek a fiúk-lányok a leg-
bátrabbak, a Verzasca-duzzasztó-
gátnál még inkább elámultak. A 
GoldenEye (Aranyszem) című ti-
zenhetedik James Bond-filmből 
világhírűvé vált gát ez, ahonnan 
James Bond, azaz Pierce Brosman 
emlékezetes ugrását tette meg. A 
földváriak ottlétekor több német 
tinédzser próbálta ki a kétszázhúsz 
méteres bungee jumpingot – 
ugyanennyi euróért. A kertbará-
toknak nem támadt kedvük utánuk 
csinálni, mert már a látvány is 
emelte az adrenalin szintet. Emlé-
kezetes marad a kilátás is a gát te-
tejéről a felduzzasztott folyóra és a 
hegyekre.

De nem elégedtek meg egyetlen 
tó látványával. Jártak az Orta-tó-
nál, sétáltak az Orta San Giulio 
nevű hangulatos középkori kisvá-
ros szűk sikátoraiban, ahol minden 
lépésen valami meglepetés, szép-
ség várja a turistát. Felmentek a 
város fölött magasodó Sacro 
Montere, azaz a Szent Hegyre, 
amely építményeivel a világörök-
ség része. Végignézték a 16–17. 
században épült kápolnákat, ame-
lyekben Assissi Szent Ferenc éle-
tének főbb állomásait bemutató 
érdekes alkotásokat, szoborcso-
portokat, freskókat láttak. A hegy-
ről pazar kilátás nyílik az Orta-tó-
ra, amelynek közepén egy apró 
sziget látható, s amelyről egy régi 
legenda azt tartja, hogy valamikor 
szörnyeknek és kígyóknak volt a 
hazája. Másnap megnézték a 

gleccserek által kialakított, Y ala-
kú Comói-tavat. Como városkából 
hajóztak is egy kicsit, hátha meg-
látogathatják George Cloony-t, aki 
ott él egy tóparti villában. (Nem 
tudták, hogy egy tavalyi polgár-
mesteri rendelet szerint hatszáz 
dolláros büntetést kell fizetnie an-
nak, aki engedély nélkül érkezik a 
birtokra.)

S nehogy azt gondoljuk, hogy a 
földvári kertbarátok mindig bátor-
talanok: két átszállással libegővel 
felmentek a Monte Mattarone-ra, 
hogy feljebb emelkedve is ránéz-
hessenek a tóra s a környező óriási 
hegycsúcsokra. Többen boboztak 
is a festői környezetben épített re-
mek pályán, úsztak, vagy meg-
mártóztak a Maggiore vízében.

Esténként nagyokat sétáltak, él-
vezték a bavenói dzsesszfesztivál 
koncertjeit, de öröm volt számuk-
ra találkozni Dunaföldvár testvér-
városának, Ossonának a korábbi 
polgármesterével, Sergio Gara-
vaglia-val, aki feleségével meglá-
togatta a csoportot.

Az idei volt a kertbarátok har-
madik olasz útja. Ismét megálla-
pították, hogy bármerre mennek a 
napfényes Itáliában, mindenhon-
nan élményekkel telve térhetnek 
haza. Ide is vissza kéne jönni még 
– mondják. Mert nemcsak termé-
szeti és történelmi értékekben 
gazdag a vidék, a vendéglátók is 
kedvesek, figyelmesek, a szálloda 
patyolat tiszta, az étel ízletes és 
bőséges. Legalábbis Bavenóban 
ezt tapasztalták. Kell ennél több 
egy jó nyaraláshoz? v

(A DH 2017. augusztus 3-i cik-
ke alapján)

Olasz tavak és hegyek között
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Ősz végén kezdte meg a 
működését és jelenleg 

nyári tevékenységét folytatja a 
tanoda, aminek létezéséről talán 
már tud a földváriak egy része, 
de az nem biztos, hogy pontosan 
érti is, mi célt szolgál, és hogyan 
működik a csoport. Ezekről is, 
aktuális történésekről is kérdez-
tük Lipták Tamást, a tanoda szak-
mai vezetőjét.

Baksay Erika

Eredményesnek tekinted-e a 
tanoda eddigi működését?

A nagyjából 9 hónapos működé-
sünk alatt sokféle érzést megél-
tünk azt tekintve, mennyire tudjuk, 
hogy mit csinálunk, mennyire tud-
juk, hogy mit kéne csinálnunk, és 
hogy hová fogunk ezzel kilyukad-
ni. Még ahhoz is hónapok kellet-
tek, hogy ráérezzünk, mik a helyes 
hangsúlyok a tevékenységünkben, 
hol jelöljük meg a helyünket a ha-
gyományos oktatási rendszerű is-
kolától megkülönböztetve magun-
kat. Az iskola formális rendszer, 
amely nehezen, vagy egyáltalán 
nem képes alkalmazkodni a hátrá-
nyos helyzetű vagy roma tanulók 
sajátos szükségleteihez. A tanoda 
önkéntes részvétel alapján, egy au-
tonóm közösségben próbál olyan 
komplex szolgáltatást nyújtani, 
melyben a személyiségfejlődés 
egészét figyelembe véve segíteni 
szeretné a társadalom perifériájára 
szoruló gyerekek, fiatalok esélyei-
nek növelését, hátrányainak csök-
kentését. 

Akkor hát mit csináljanak a ta-
nodák? Az ezzel kapcsolatos isko-
lai elvárások gyakran megreked-
nek ott, hogy csinálják meg a házi 
feladatot, korrepetáljanak. A tano-
dák felől nézve inkább tanulás-
módszertan, logika, csoportidenti-
tás és a motiváció kialakítása, fej-
lesztése lenne a cél. Hogy a gyerek 
együtt akarjon működni a saját 
sorsának jobbra fordításában. 

Az első időszak a gyerekek 
megszólításával telt, hogy megis-
merjenek minket, eljöjjenek hoz-
zánk, megnézzék, mi a tanoda. 
Aztán kicsit összecsaptak a fejünk 
fölött a hullámok, nem volt vilá-

gos, mi a helyes mérték a fenti el-
várások és a mi elképzeléseink 
között. Kétségtelen, hogy az első 
néhány hónapban a gyerekeken és 
önmagunkon tanultuk meg, ho-
gyan definiáljuk magunkat. 

Közben véget ért a tanév, volt, 
akit sikerült felhozni a gödörből, 
tanulmányait megnyugtatóan zár-
ta, volt, aki nem volt olyan sike-
res. Hát igen, mi nem a probléma-
mentes gyerekekkel foglalko-
zunk. Nem titok, az embereink 
között van olyan, akivel pótvizs-
gára készülünk, olyan is, aki 
ugyanezért most talált meg min-
ket a tűzoltásra, de olyan is akadt, 
aki nem akarta a segítséget, aki 
nem akarta a közösséget. Vegyes, 
ki hogyan él a lehetőséggel, 
ahogy ez a felnőtt társadalomra is 
jellemző, és ezt el kell fogadnunk. 
A mi embereinkkel, azzal a 20–25 
jelenlegi tanodással, aki rendsze-
resen-rendszertelenül jár hozzánk 
a célunk az, hogy olyan értékekre 
tanítsuk meg őket, amelyek 
egyébként a többségi társadalom 
számára természetesek, alapvető 
viselkedési és közösségi normá-
kat építsünk be a tudatukba. 

Na, és itt térek vissza az eredeti 
kérdéshez: mindezek tükrében 
igen, nagyon is elégedett vagyok a 
tanoda működésével. Tudjuk már, 
mit akarunk elérni, megvan az eh-
hez szükséges hátterünk, együtt 
van a csapat a munkához, a tanoda 
kezd beágyazódni a dunaföldvári 
iskola és szociális rendszer tudatá-
ba, látnak minket, és, ha nem is 
értelmezik mindig jól a szerepün-
ket, majd alakul ez a része is. 

A gyerekeink mára összeszok-
tak. Ebben nagy segítségünkre van 
a nyár, ami egy kötetlenebb idő-
szak, még ha terheli is egyeseknél 
a pótvizsgára való felkészülés. 

Ezek szerint nyáron nem zár-
tatok be?

Pontosan erről szól a tanoda. 
Még mindig kiakadok a nevétől 
…tanoda… én inkább nyitodának 
hívnám. 

A nyár a pihenés, a regeneráló-
dás ideje tanárnak, diáknak. A ta-
nodások ezt megkapják, minden 
hétköznap 8-tól 14 óráig ér-

Cse�eli István 
A dunaföldvári várkapu 

(1994) átadását követően, Wei-
kersheim testvérvárosunk kora-
beli polgármestere otthonomban 
meglátogatott, a kapu létrejötté-
ről, a rajta lévő jelképek után 
érdeklődött. Vázlatos ismerte-
tőmből az egyik meghatározást 
többször maga elé ismételte, 
mely szövegkörnyezetből önké-
nyes kiemelés volt. Később, ün-
nepélyes alkalommal, általa hal-
lottam először nyilvánosan ki-
mondva: Dunaföldvár a puszta 
kapuja! 

A Lajtán-onnani udvarias át-
iratból helyi szállóige lett. Azóta 
protokoll szövegekben van je-
len, üzenete: Dunaföldvár város 
a Duna folyó nyugati oldalán az 
Európai civilizáció egyik utolsó 
bástyája, túlparttól a kietlen 
pusztaság.  A szöveg rögzült. 
Mögötte a Magyar Képzőművé-
szeti Alap által hitelesített, álla-
milag védett várkapuról a szer-
kezet-forma-tartalom egyete-
mes vízió, létrejöttének ok-oko-
zata, Földváron kezdetre érdek-
telenné vált. 

A frissen épült ácsolat napo-
kon belül elszenvedte első sérü-
lését. Támasztókötését (szarvas) 
teherautó törte ki, amit napjain-
kig számolatlanul sok hasonló 
fahasáb követett. Egyedisége a 
köztulajdon folyamatos károko-
zásának, hogy az esetek felelős-
ségre vonás nélkül maradnak. 
Sőt, a demokrácia nevű játékban 
tucatszor szemeim közé mond-
ták: a „székelykapu” készítése 

fölösleges pénzpocséklás, állan-
dóan javítani kell! Korabeli 
közhangulatnak engedve, a Du-
naföldvár újság olvasói írást kö-
zölt a várkapuról. Az elmés ön-
tevékeny értekezés az építményt 
és készítőjét elmarasztalta, ösz-
szegzője a fapalánkra került fel-
iratozva: SZAR.

Pár év egyoldalú iszapbirkó-
zás után, tudomásul véve az 
uralkodó szemléletet, talán in-
dokoltan léptem ki a várkapu 
javítgatásából. 

Civilizációnk sokszínűségé-
ben a kisvárosi hovatartozásunk 
a városképpel hivatalosan intéz-
ményesített látlelet. Közreadott 
idegenforgalmi információnk-
ban a „kézzel faragott várkapu” 
egyik kiemelt látványosságnak 
ajánlott, ahol a látvány sugalla-
ta: a saját kultúrájuk jellegzetes-
ségét az itt élők nem értik! Kép-
mozaikokból következtetve a 
hozzáértő időarányosan levezet-
heti a települést meghatározó 
mezőváros múltját és léptékét, 
miként az újkori törekvésekkel 
a léptéket elhagyó jellegtelensé-
get.  Változatra: minap, népes 
vendégséggel a többszörösen 
sérült, ápolatlan várkapu alatt 
tétován álltunk, s az érték ki-
ürült fogalma foghatóvá vált. 
Barátom kérdése: Mondd, mi-
kor jöjjek ide, hogy a várkapu-
ról egyszer végre teljesen ép ál-
lapotában fotókat készíthessek? 
(23 év alatt nem sikerült!) Érke-
zési és távozási oldalak látványa 
miatt szavaim pusztába kiáltot-
tak. v

A puszta kapuja

Nyár a tanodában

►
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A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.08.11. Dr. Palkó Ágnes
2017.08.18. Dr. Móricz Zoltán
2017.08.25. Dr. Hallai Róbert
2017.09.01. Dr. Englert Roland
2017.09.08. Dr. Palkó Ágnes

telmes elfoglaltsággal, prog-
ramokkal várjuk őket a kollégák-
kal váltásban. Bőven el vagyunk 
látva játékokkal és sportszerek-
kel, a Cargill nemrégiben meg-
ajándékozott minket trambulin-
nal, kosárpalánkokkal, ping-pong 
asztallal. De még egy kimustrált 
biliárdasztalt is kaptunk valakitől. 

Június végén megvolt a nyári tá-
borunk, amikor is például a solti 
Duna-parton és a helyi fürdőben is 
strandoltunk, Kiss Lajával motor-
csónakáztunk a Dunán, batikol-
tunk, Borzavári Rózával és párjával 
táncházat tartottunk, kertészked-
tünk, fagyiztunk, játszótereztünk.

Júliustól pedig éljük az életün-
ket a Templom utcai épületünk-
ben, stabil 10–15 gyerekkel, akik 
a nyári időszakban lényegében 
minden nap együtt vannak, 8-tól 
14 éves korig. A mindennapokba 
belefér egy kis tanulás a pótvizs-
gásoknak, sportjátékok, agyago-
zás, kézműveskedés, filmnézés, 
sok beszélgetés. Az együtt főzés, 
az életterünk rendezgetése, taka-
rítása is segít összébb hozni a cso-
portot, megtanít a környező vilá-
gunk iránti felelősségre. Igen, 
vannak részeredményeink ezen a 
téren. És még rengeteg felada-
tunk. v

Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata legutóbbi 

rendkívüli testületi ülésének 
főbb témáiról Horváth Zsolt 
polgármester számolt be tele-
víziónknak.

Baksay Erika

– Elsőként Templom utcai és 
Jobbágyősök utcai pincék besza-
kadása miatt kellett tárgyalnia a 
testületnek, vis mayor támogatás 
igénylése céljából, mely 10%-os 
önerővel működik.

Ezután a DBM egyesített in-
tézmény megszüntetésének kö-
vetkező fázisaként döntöttünk 
az Óvoda, a Bölcsőde és a kony-
ha külön választásáról. Ezek 
pénzügyi forrásai átkerülnek a 
város költségvetéséhez, ahogy 
minden érintett településen is. 

Döntéseket hoztunk a Bölcső-
de felújításával kapcsolatban is, 
ugyanis 89 millió forintos TOP-
os pályázatot nyertünk, amely-
ből új tető, teljes gépészeti fel-
újítás, az udvar, játszóhely, táro-
lók felújítása és a feljáró lefedé-
se fog megvalósulni. Annak ér-
dekében, hogy a felújítási mun-
kák ne zavarják a bölcsőde 
működését, egy időgrafikont ál-
lítottunk össze a munkálatok 
ütemezésére, hogy 2017–18-ban 
már megújulva kezdhesse a ne-
velési évet a bölcsőde.

A következő napirendben a 
Kenderföld vízelvezetésének 

korszerűsítéséről döntöttünk. 
Szintén EU-s pályázatból 300 
millió forint összértékben ki-
tisztítjuk, burkolattal látjuk el, 
új átereszeket építünk, illetve 
felújítjuk a régieket a korábbi 
vízelvezető nyomvonalában, 
amely az 52-es útnál levő árok-
ba becsatlakozva sokat fog javí-
tani a város vízelvezetésén. A 
munkát az Alisca Bau Zrt. fogja 
elvégezni.

A következőkben a Béke tér 
rekonstrukciója volt a téma. 
Tudjuk, mekkora közérdeklő-
dést generált a fák esetleges ki-
vágása, és természetesen nem is 
hagyjuk figyelmen kívül a la-
kosság véleményét. Meghív-
tunk egy szakértőt Sopronból, 
aki meg fogja vizsgálni a fákat 
életképességük szempontjából, 
illetve tanácsot tud adni a fák 
szakszerű kezeléséről. A célunk 
az, hogy minél kevesebb kárt te-
gyünk a fákban, a kivágottak 
helyett pedig nagyobb, gyors 
növekedésű fákat ültetünk.

Végül a testület támogatta 
Mendi Milán szülőjének kérel-
mét, aki 150 ezer forint értékű 
hegedűt kap, hogy tovább foly-
tathassa tanulmányait. 

A zárt ülésen a fürdő fejleszté-
sével kapcsolatos kérdésekről tár-
gyaltak a képviselők. A 3 éve 
meglévő fejlesztési koncepció ré-
szeként 124 millió forintból fel-
újítjuk a Duna-parti sétányt. v

Rendkívüli testületi ülés

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 

közreműködésével, in gye nes nyil-
ván tar tás sal.

Letette képviselői esküjét 
a Tolna Megyei Közgyűlés 

pénteki ülésén dr. Perlaki László, 
aki Süli János miniszteri kineve-
zése okán került a testületbe. A 
paksi bővítésért felelős miniszter 
azonban nem szakad el teljesen 
a megyei önkormányzattól, hi-
szen Megyei Fejlesztéspolitikai 
Tanácsosi tisztségében továbbra 
is várja üléseire a grémium – je-
lentette ki Fehérvári Tamás el-
nök. Az ülésen véleményezték és 
támogatták Szabó Csaba ezredes 
megyei rendőr-főkapitányi kine-
vezését.

Tóth Róbert

Sor került a költségvetés módo-
sítására is, amelynek egyik oka az 
európai uniós források általi 
főösszeg növekedése. Az év ele-
jén elfogadott 412 milliós büdzsé 
közel 176 millió forinttal emelke-
dett meg. 

Dr. Say István, a Tolna Megyei 
Értéktár Bizottság utóbbi fél éves 

munkájáról számolt be, megem-
lítve a múlt pénteken sikeresen 
megtartott „Vár a megye” – Tolna 
Megyei Értékek Napját, mint az 
értékek megjelenítésének egyik 
kiváló példáját. 

A tanácskozás témája volt töb-
bek között a Sió projekt is, amely-
nek megvalósításáról a múlt heti 
konzorciumi ülésen Ribányi Jó-
zsef tájékoztatta a sajtót. Az alel-
nök elmondta: összesen három 
ütemben valósul meg a Sió mente 
fejlesztése, és a több mint 300 
millió forintos első projekt 12 ki-
szálló, öt megálló és egy foglal-
koztató központ létesítését foglal-
ja magában. 

A napirend utolsó előterjesz-
tését is jóváhagyták, amely a 
Garay János Gimnázium Cente-
náriumi Alapítványának 100 
ezer forintos támogatását tartal-
mazta. Zárt ülésen hozták meg a 
döntést arról, kik érdemesek az 
idén a megyenapi kitüntető dí-
jakra. v

Közgyűlés: új képviselő,
új rendőrfőkapitány 

►
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Dátum Verseny Eredmények Felkészítő pedagógusok
2016. nov. 11. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny –

Dunaújváros
{Csepeli Dalma, Stingli Péter, Szabó Márton, Tóth 
Kristóf} „Négyesfogat” 5.a
az 1–6. helyezetett hívták a díjkiosztóra, Pécsre

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2016. nov. 14. Regélő mesemondó verseny – Paks Mendi Milán 8.b – arany minősítés
Linger Dorina 6.d – ezüst minősítés
Pápa Ákos 5.a – ezüst minősítés
Tóth Kristóf 5.a – ezüst minősítés + közönségdíj

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2016. nov. 21. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
díjkiosztó – Pécs

„Négyesfogat” II. helyezést ért el 44 csapatból Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2016. nov. 24. Babits szavalóverseny – Szekszárd Mendi Milán 8.b – I. helyezés Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. jan. 19. Lotz János szövegértési és helyesírási ver-
seny megyei forduló – Szekszárd

országos forduló –  Bonyhád

Regensburger Ervin 7.b – 2. helyezés
Magyari Virág 7.b – 5. helyezés
Csupor Marcell 8.a – 12. helyezés
Regensburger Ervin 7.b – 18. helyezés

Suplicz Andrea

2017. jan. 20. Weöres Sándor szavalóverseny –
Várdomb

Tóth Kristóf 5.a – 2. helyezés
Mendi Milán 8.b – 2. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. jan. 27. Meseverseny – Bátaszék Pápa Ákos 5.a – 3. helyezés
Tóth Kristóf 5.a – különdíj
Mendi Milán 8.b – 2. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. febr. 16. Kazinczy szép kiejtési verseny – Szekszárd Nagy Vivien 6.c – II. helyezés Suplicz Andrea
2017. márc. 4. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

megyei forduló – Szekszárd
Szabó Márton 5.a – 6. helyezés
Csepeli Dalma 5.a – 9. helyezés
Sebestyén László 6.c – 5. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes, Suplicz Andrea

2017. márc. 7. Arany János magyar-verseny országos
döntő – Budapest

Szabó Márton 5.a – 5. helyezés
Csepeli Dalma 5.a – 8. helyezés
Stingli Péter 5.a – 13. helyezés
Sebestyén László 6.c – 9. helyezés

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes, Suplicz Andrea

2017. ápr. 7.

2017. máj. 20.

Tudásbajnokság megyei verseny – 
Szekszárd

országos döntő – Szeged

Stingli Péter 5.a – 4. helyezés (anyanyelv)
                          10. helyezés (természetismeret)
Szabó Márton 5.a – 1. helyezés (természetismeret)
Tóth Kristóf 5.a – 15. helyezés (természetismeret)
Sebestyén László 6.c – 2. helyezés (anyanyelv)
Sörös Ramóna 6.d – 6. helyezés (anyanyelv)
Szabó Márton 5.a – 2. helyezés (természetismeret)

Kerekes Péterné – természet-
ismeret,
Kőbányainé Szávolovits
Ágnes – anyanyelv,
Suplicz Andrea – anyanyelv

2016–2017 Országos angol levelező verseny
Play and win

Gogarten Philipp 5.a  – 1. helyezés (250 pontból 249,5 pont)
csoportos kategória:
Dobrovics Alexa 5.c, Csiszár Gréta 5.c – 
3. helyezés (400 pontból 393,5 pont)

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2016–2017 Titok országos levelező angol verseny csoportos kategória:
Stingli Péter 5.a, Tóth Kristóf 5.a – 2. helyezés 99,8%-al

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes

2017. ápr. 23. London Bridge angol tesztverseny országos 
döntő – Budapest

eredményesen szerepeltek:
Stingli Péter 5.a, Tóth Kristóf 5.a, Bertalan Péter 6.b

Kőbányainé Szávolovits
Ágnes, Bálint Mária

2017. ápr. 22. Nemzetközi kenguru matematika verseny 
– megyei forduló

Sebestyén László 6.c – 6. helyezés
Vicsik Szabolcs 6.c – 18. helyezés

Horváthné Nagy Mária

2017. febr. 17. Zrínyi Ilona Matematikaverseny – 
megyei forduló

Szabó Márton 5.a – 2. helyezés
Stingli Péter 5.a – 9. helyezés
Sebestyén László 6.c – 7. helyezés
Gema Csanád 7.a – 9. helyezés

Hepp József
Horváthné Nagy Mária
Varga Gabriella

2017. ápr. 1. Medve szabadtéri matekverseny, országos 
– Veszprém

10. helyezés:
Gema Csanád 7.a, Farkas Balázs 7.a Szabadkai Dávid 7.a
jól szerepeltek még:
Linka Zágon 6.b, Sebestyén László 6.c, Vicsik Szabolcs 
6.c, Csepeli Dalma 5.a, Stingli Péter 5.a, Tóth Kristóf 5.a, 

Varga Gabriella

Kézilabda IV. korcsoport, megyei verseny

országos elődöntő

Fiú csapat 1. helyezés
Lány csapat 4. helyezés
Fiú csapat 4. helyezés

Dósáné Vígh Katalin

Beszédes József Általános Iskola 2016–17-es felsős versenyeredményei
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Tanulmányi versenye-
ken kiválóan szereplő 

diákoknak gratulált a megye 
szerdán, a szekszárdi Vármegye-
házán. Dr. Gábor Ferenc megyei 
főjegyző méltatta a győztese-
ket, Ribányi József, a Tolna Me-
gyei Közgyűlés alelnöke pedig 
hat fiatalnak – Molnár Eszter, 
Angyal Réka, Biró Botond, Sting-
li József, Trapp Margaréta, Zen-
tai Balázs – adta át a Tolna Me-
gye Talentuma kitüntető címet. 
A megyei díjátadó ünnepséget a 
Tolna Megyei Önkormányzat és 
a versenyszervező Oktatási Hi-
vatal Kaposvári Pedagógiai Ok-
tatási Központja közösen ren-
dezte, elősegítve a hagyomány 
folytatását, azaz a talentumok 
megyei önkormányzat által tör-
ténő éves elismerését.  A Létay 
Menyhért díjat ezúttal Kimle 
Mária, a Bonyhádi Petőfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázium ma-
tematika-fizika szakos tanárnő-
je vehette át. 

Tóth Róbert

Tolna Megye Talentumai 
2017-ben:

Molnár Eszter, a szekszárdi 
Dienes Valéria Általános Iskola 
tanulója első helyezést ért el az 
országos történelem tanulmányi 
versenyen (7–8. évfolyamos), és a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei helyesírási versenyen. Az 
országos német nyelvi verseny 
megyei döntőjében pedig máso-
dik lett. 

Angyal Réka, szintén a szek-
szárdi Dienes Valéria Általános 
Iskolába jár és első helyezett lett 
mind az országos német nyelvi 
versenyen, mind az országos tör-
ténelem tanulmányi versenyen 
(7–8. évfolyamos).

Biró Botond, a Zombai Általá-
nos Iskola diákja első lett a Kaán 
Károly XXV. országos természet- 
és környezetismereti versenyen, 
és második a Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási ver-
seny megyei döntőjében. 

Stingli József, a dunaföldvári 
Magyar László Gimnáziumot 
képviselve hozta el a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei he-
lyesírási verseny első helyét, illet-
ve a másodikat a regionális mate-
matikaverseny megyei döntőjé-
ről. 

Trapp Margaréta, a szekszár-
di Dienes Valéria Általános Iskola 
diákja az országos német nyelvi 
versenyen első, míg a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei he-
lyesírási versenyen második lett. 

Zentai Balázs, a szekszárdi 
Garay János Gimnázium tanulója 
a Mikola Sándor országos közép-
iskolai tehetségkutató fizikaver-
seny megyei döntőjében lett első 
helyezett, az Irinyi János orszá-
gos középiskolai kémiaversenyen 
pedig második. 

Létay Menyhért díj:
Kiemelkedő felkészítő tanári és 

az Oktatási Hivatal Kaposvári Pe-
dagógiai Oktatási Központ bázis-
intézményében végzett kiváló pe-
dagógiai, szakmai munkája elis-
meréseként vehette át a Tolna 
Megyei Önkormányzat Létay 
Menyhért díját Kimle Mária, 
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Gimnázium matemati-
ka-fizika szakos tanárnője.

Dr. Gábor Ferenc megyei fő-

jegyző a diákokhoz és felkészítő-
ikhez egyaránt elismerően szólt 
ünnepi köszöntőjében. Mint azt 
hangoztatta: a diákok tudják a 
legjobban, mennyi munka áll mö-
göttük, mely által eljutottak idáig. 
Sikerüket kiválóan fémjelzik a 
szülők és felkészítők elégedett te-
kintetei – tette hozzá. A főjegyző 
szerint a büszkeség az egyik leg-
jobb fokmérője a teljesítmény-
nek, márpedig abból nincs hiány 
a mai napon. 

– Boldogok vagyunk mi is – a 
Tolna Megyei Önkormányzatot 
képviselők – mert tudjuk, hogy 
keményen dolgozik az itt felnöve-
kedő generáció, akikre örömmel 
és nyugodt szívvel rábízhatjuk 
örökségünket.  Jó szembesülni 
azzal, hogy a megye fiataljai te-
hetségesek és kiemelkedő teljesít-
ményre képesek. Éppen ezért a 
megye számol a sajátjaival, s 
egyértelműen értékként tekint a 
tehetségekre, akik itt tervezik 
folytatni a jövőjüket, a karrierjü-
ket, az egész életüket. 

Nehéz manapság egy olyan 
környezetben értékekről, otthon-
ról és közösségről beszélni, ahol 
tolakodóan nyomul előre a hiú 
önmegvalósítás megannyi trendje 
– hívta fel a figyelmet dr. Gábor 
Ferenc. 

– Nehéz a véleményvezérek, 
bloggerek és divatdiktátorok kö-
zött feltűnni egy jó üggyel, egy 
önzetlen akcióval. Nehéz alterna-
tívát állítani a fővárossal, vagy 
akár a határon túli boldogulással 

szemben. Nehéz, de mégis úgy 
gondolom, hittel és kiváló mun-
kával lehetséges. Ennek szelle-
mében igyekszünk legjobb tudá-
sunk szerint fejleszteni a vidéket, 
és támogatni az arra méltó ügye-
ket. 

– A Tolna Megyei Önkormány-
zat, s jómagam is hiszek a fiata-
lokban. Hiszünk abban, hogy a 
tudás és tehetség birtokosai felnő-
ve – és szűkebb hazánkat megis-
merve – Tolna megyét tekintik 
annak a különleges helynek, „hol 
az ember boldog, s boldogul.”

A főjegyző beszéde zárásaként 
Kölcsey Ferenc gondolatait idéz-
te:

„Az emberi tehetség parányi 
lámpa, mely egyszerre keskeny 
kört tölt meg fényével; s ha egyik 
helyről a másikra hurcolják, sö-
tétséget hagy maga után. Ezért 
egy bizonyos helyhez kell kap-
csolni, hogy azt jótékony világí-
tással, állandóan boldogíthassa.”

– Kívánom, hogy a megye fia-
tal talentumai tehetségük jóté-
kony fényével közös otthonunkat, 
Tolna megyét világítsák meg a 
jövőben!

Dr. Kis Szilvia Zsuzsanna, az 
Oktatási Hivatal főosztályvezető-
je megnyitó beszédében arról be-
szélt, mennyire fontos, hogy a 
diákok a versenyeken történő 
megmérettetést választották a 
szórakozás helyett. Döntésüket 
bölcsnek nevezte, egyúttal köszö-
netet mondott érte. v

A megyei önkormányzat üdvözli 
Tolna Megye Talentumait
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Aki szervezett már bármi-
lyen többnapos rendez-

vényt gyerekeknek az tudja, 
hogy nincs annál lehangolóbb, 
mint amikor a szervezés tiszta 
kék egén elkezdenek megjelenni 
az aggodalomra kissé okot adó 
szürke gomolyfelhők.
A tábort az élet alakította így. Úgy 
érzem, hogy mi, a szervezők is 
egy, az Úr által koordinált klassz 
sátortábor részesei lehettünk, és 
jutalmul a résztvevő gyerekek ju-
talmát és mosolyát kaptuk.
Mérei Szent Fülöp esti imádsága 
szerint: „Uram! Köszönöm, hogy 
semmi sem úgy alakult, ahogyan 
én terveztem, hanem minden 
akaratod szerint”.
Az idén magasabbra került a léc!

Magyari Ákos

2017. június 22-én délután a sá-
torállítással kezdődött el az idei 
evangélikus gyerektábor. Cser-
kész fiúk hatalmas rutinnal fel-
húztak négy sátrat a templom mö-
götti hegyen, szépen félkörben a 
tábori tűzrakóhely körül. Estére a 
kemény mag be is költözött a sát-
rakba.

Tábornyitó tábortűz parazsán 
mindenki nyárson sütögette a sza-
lonnáját. Nagy volt a lelkesedés 
és még nagyobb a nyüzsi. Ez a 
lendület egészen 23 óráig csak fo-
kozódott, majd úgy éjjel egy kö-
rül csendesedett el és váltott halk 
szuszogásra.

Reggel teljes erővel belecsap-
tunk a péntekbe. Kijelölt focipá-
lya igazi kispályás kapukkal, 
ping-pong asztal, tenisz, aszfalt-
kréta és még sok más klassz el-
foglaltság várta a srácokat.

További sátorlakók érkeztek és 
költöztek be! Egyre többen let-
tünk!

Azt vettük észre, hogy anyukák 
és apukák egyre többen és többen 
kapcsolódnak be a lebonyolítás-
ba. A „háttérmunkások” koordi-
náltak, főztek, mosogattak, a kis 
résztvevők meg élvezték a szol-
gáltatást!

Délelőtt ügyességi foglalkozást 
tartott Széphalmi Annamária. 
Poilabdákkal kötötte le a gyereke-

ket. Ebéd után Bakay Péter ci-
gány-missziós lelkésszel zenés 
áhítaton vehettek részt a gyere-
kek.

A zenei alap megvolt és követ-
kezett a nap fénypontja, a délutáni 
orgona koncert. Dr. Kovács Attila 
nyíregyházi evangélikus lelkész és 
orgonaművész Johann Sebastian 
Bach: Klavierübung III. Teil c. 
művéből játszott nekünk.

A koncertet követően még min-
dig nem tértünk le a zenei vonal-
ról. Estére Borzavári Rózát vártuk 
egy kis tábortűz melletti hegedűs 
muzsikálásra. Drága unokatesóm, 
fantasztikus volt! A szó szoros ér-
telmében mindenki nótázott. 

Szombat reggel egy kicsit las-
sabban indult. Fogyott a kraft? 
Neem! Kötetlen játék és nyüzsi 
volt, ám megérkezett a Bohóc, 
Miki bácsi. Nagy sikerrel mutatta 
be a produkciót. Bűvészkedett, 
mókázott a zsonglőr bohóc. Aki 
akart segíthetett a templom díszí-
tésében a délutáni esküvőhöz. 
Ebéd után kezdtek gyülekezni az 
érdeklődők, mert egy igazán ér-
dekes előadással készültünk. Pir-
ger István beszélt az arab félszi-
geten tett missziójáról.

Az esküvői menet pontosan ér-
kezett!  A kábeleket épp, hogy el 
tudtuk tüntetni és a templomot az 
esküvőhöz visszarendezni.

Estére közös kulturális progra-
mot szerveztünk és felsétáltunk a 
várudvarba, ahol megtekintettük 
a Virágom együttes koncertjét. 
Koncert után a bátrabbak részt 
vettek a hőspróbán is!

Mikor visszaértünk, Széphalmi 
Annamária és férje, Luciano Bas-
tos Bosco Gondim zsonglőr egy 
nagyon látványos LED lámpás, 
akrilgömbös performanszot adott 
elő a templom tövében.

Vasárnap reggelre aztán tény-
leg elfogyott az a bizonyos kraft! 
Csendes reggeli, pakolás, búcsúz-
kodás.

Mi, felnőttek, legalább úgy él-
veztük a tábort, mint a gyerekek 

Összességében úgy érzem, jól 
sikerült, és ha, rajtam múlik, ak-
kor jövőre lesz harmadik, ami 
még ettől is jobb lesz! v

II. Evangélikus Gyerektábor
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Tíz éve csatlakozott vá-
rosunk a Múzeumok 

Éjszakája elnevezésű kulturális 
programhoz. A városi művelődé-
si otthon szervezésében érdekes 
programok várták az érdeklődő-
ket. 

Szabados Sámuel

Este hat órakor a felújított táj-
ház megtekintése jelentette a nyi-
tást. Autóbusz vitte ki a csoportot, 
akik közül sokan látták a múlt évi 
állapotokat, és csodálkozva ta-
pasztalták a felújítás végeredmé-
nyét, mely során élethűen eleve-
nedtek meg a XIX. századi föld-
vári népi életmód elemei. Hét 
órakor kezdődött a várban a Me-
sebeli Afrika című kiállítás bemu-
tatása Szilágyi Ildikó vezetésével, 
aki az anyag összeállításában is 

részt vett. A tárlatvezetés során 
nemrégi expedíciójának élménye-
iről is beszélt. Közben afrikai fér-
je, Abdul a fekete kontinens érde-
kes népi hangszereit szólaltatta 
meg. Ezt követően a Somogyi 
Népművészeti Egyesület tagjai-
nak alkotásait lehetett megtekin-
teni Czigány Tamás néptánc pe-
dagógus vezetésével, aki sok ér-
dekes dologra hívta fel a figyel-
met „Somogyország” népművé-
szetével kapcsolatban. A zene itt 
sem maradt el. Czigány Tamás 
betyár és pásztor dalokat szólalta-
tott meg dudán. Két zenekar is 
színpadra lépett az est során, 
mindkettőben földvári arcokat is-
merhettünk fel. A Virágom együt-
tesben Ulbert Andrea lépett fel, 
míg a győri Hoppáré nevű formá-
ció egyik tagja Pataki Anna volt. 

Közben jósda is működött az Is-
pánházban. A jósnő bárki jöven-
dőjét készségesen előre vetítette. 
A pince moziban pedig a magyar-
országi várakról szóló dokumen-
tumfilmet lehetett megnézni. Fő-
leg a gyerekeknek jelentett nagy 
élményt az elmaradhatatlan bátor-
ságpróba, mely során este sötét-
ben kellett a vártoronyba gyertya-

fény mellett felmenni, ahol az 
egyes szinteken különféle megle-
petések vártak a résztvevőkre.  
Fafkáné Simon Ildikó szervező 
szerint sikeres volt az est, ezt fő-
leg az érdeklődők nagy száma je-
lezte, akik a műsorok mellett egy 
igazi csillagfényes, kellemes 
nyáreste hangulatét is élvezhették 
a várudvaron. v

Színes programok a Múzeumok 
Éjszakáján

A Földvári Nyári Esték má-
sodik előadására, a Vala-

hol Európában című musicalre 
teljesen megtelt a várudvar né-
zőtere, sőt – úgynevezett sétá-
lójeggyel – azon kívül is ültek, 
hiszen a dunaújvárosi hangos si-
ker után a kisvárosban is kíván-
csiak voltak a darabra. Több 
mint négyszázan élvezték az 
előadást.

L. Mészáros Irma

A Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza igazgatója, Őze 
Áron rendezésében, több dunaúj-
városi és városkörnyéki gyermek 
részvételével májusban bemuta-
tott darab a háború utáni időszak-
ba röpítette vissza a nézőket. A 
musical kérdésfeltevése azonban 
a mának is szól: hogyan képesek 
a gyerekek tovább élni az elem-
bertelenedett világban. Vajon 
folytatják-e a külvilágtól kapott 
kegyetlenséget? Vagy a lebombá-
zott árvaházi gyerekekből, az or-
szágúti csavargókból közösség le-
het, ha a szép szó, a jó emberi 
gesztus lesz a minta, s a kölcsö-

nös bizalmatlanságot, önzést fel-
váltja a bizalom, az egymás iránti 
felelősség, a humánum és a szere-
tet.

Mondhatják, hogy a második 
világháború több mint hét évtize-
de véget ért. Igaz. Talán csak az 
idősebbek számára volt megrázó 
a marhavagonra emlékeztető 
díszlet hátsó ajtajának nyitása és 
a szótlan emberek, gyerekek 
semmibe tűnése, vagy a pásztázó 
fénysugár, a bombázó repülők 
hangja. S vajon mennyire jutott 
el a tudatunkig a színpadról el-
hangzó szavak, jelenetek üzene-
te? 

Ütős volt a kezdés, amikor az 
SS karszalagos keretlegény a No-
bel-díjas magyar tudósok nevét 
sorolja. Hátborzongató volt Hosz-
szú kiszakadó Élek! kiáltása vagy 
az életben maradt Kuksi vékony-
ka gyerekhangján a világba sutto-
gott „nem szabad félni” biztatása. 
De a rend, a törvény nevében a 
gyerekek ellen hajtóvadászatot 
rendező Vince szavai is megrázó-
ak: nincs igazság, csak erő van. 
Elgondolkozhattunk, micsoda 

gyermeki hit kell ahhoz, hogy ki-
jelentse a Professzornak nevezett 
kisfiú, hogy könyvet nem szabad 
égetni, mert a nagyapa mondta. 
(Tudjuk, hogy a gyermekkorban 
megkapott, elültetett feltétel nél-
küli bizalom, szeretet, gondolko-
dásmód meghatározza az ember 
későbbi viselkedését is.)

Előadás közben a Valahol Eu-
rópában párhuzamaként eszembe 
jutott Golding A legyek ura című 
regénye. Mindkét mű egy kritikus 
élethelyzetbe került gyermekcso-
port tagjainak különböző irányú 
fejlődését mutatja. S mitől lesz az 
irány más? Attól, hogy akadnak 
emberek, akik meg tudják állítani 
vagy fordítani a negatív folyama-
tot. Mint a Valahol Európában 
történetének a világ elől passzí-
van elvonult humanista gondol-
kodású zeneszerző-karmestere, 
Simon Péter (Dunai Tamás) vagy 
a többi gyermekkel hasonló sor-
sú, de értük felelősséget vállaló 
Hosszú (Juhász Levente) és Su-
hanc (Pataki Zsófia). S bár el-
hangzik az a meglepő mondat, 
hogy „manapság a jellem mulan-
dó”, tőlük mégis pozitív példát 
látnak a gyermekek. A színdarab 
világában és a nézőtéren ülők is.

A hatáshoz a rendező nem 
használt különlegesen sok elemet. 
A színpad hátterében álló díszlet 
hol marhavagonra, hol lebombá-
zott ház padlásterére emlékezte-
tett. Az előtérben sorakozó sok–
sok bőrönd pedig azokra, akik 
ennyivel indultak útnak, s aztán 
csak ennyi maradt belőlük. De 
éppen ezek a bőröndök szolgáltak 
támadáskor a felépített barakk al-
kotóeleméül. Így bennük rejlett a 
jövő lehetősége is, ahogy a meg-
őrződött könyv, vagy az apától 
kapott játékmackó erejében.

A Balázs Béla ötlete nyomán és 
Radványi Géza rendezésében 
1947-ben forgatott, egy évre rá 
bemutatott Valahol Európában 
magyar filmdráma és a benne sze-
replő legendás színészi alakítások 
(Somlay Artúr, Gábor Miklós, 
Bánki Zsuzsa, Bárdi György) 
több generáció számára tették fe-
lejthetetlenné a történetet. Negy-
ven évvel a háború befejezése 
után pedig bemutatták a Böhm 
György – Kocsmáros György – 
Horváth Péter szövegkönyvével 
és Dés László zenéjével létrejött 
musical-változatot. S hogy újabb 
két évtized elteltével a Valahol 
Európában még mindig üze-

Valahol Európában – Dunaföldváron 
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Szabadság és hierarchia, 
nyugalom és versengés, 

fantáziagazdagság és gyakorlati-
asság, önállóság és szervezettség 
– még sorolni lehetne azokat a 
fogalmakat, amelyek eszembe 
jutottak az apostagi ártéri erdő-
ben táborozó cserkészek között 
járva.

L. Mészáros Irma

Szabó István kecskeméti pia-
rista atya vezetésével a Magyar 
Cserkészszövetség VIII. kerülete 
által szervezett nagytáborban jú-
lius 7–16 között négyszázötven 
fiatal táborozott. Köztük ismerős 
arcokat is találtunk, hiszen a du-
naföldvári 105. számú IV. Béla 
Cserkészcsapatból csaknem 
nyolcvanan résztvevői voltak a 
tábornak. (Bár ők az utóbbi át-
szervezés óta másik cserkészke-
rület tagjai, a régi kecskeméti 
kötődés alapján kaptak meghí-
vást.) A táborozó gyermekek 
többsége Bács-Kiskun és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ből érkezett, ugyanis hivatalosan 
e két megye cserkészcsapatai tar-
toznak ebbe a kerületbe. Így jöt-
tek Kecskemétről, Kalocsáról, 
Jászberényből, Kiskunfélegyhá-

záról, Kiskunhalasról, Szolnok-
ról.

Az apostagi gáton túli erdő-
gazdasági terület romantikus fái 
közt öt altáborban alakították ki 
a táborhelyet. A fiatalok maguk 
verték fel a sátrakat, fából ma-
guk készítették az ebédlő aszta-
lait, a padokat, a latrinát és a zu-
hanyozót. A vízellátást nagy víz-
tartályokkal biztosították. Őrség 
fogadta az idegent a gáton, de 
járőrök figyelték az erdei utakat 
is. Az altáborok konyháin bográ-
csokban készült az ebéd. Min-
denki tette a dolgát. Aznap nyi-
tott konyha napja volt, azaz vá-
laszthattak a gyerekek, hol ebé-
delnek. Itt gyümölcsleves, má-
sutt paradicsomleves volt az első 
fogás, másodikként egyik helyt 
milánói makaróni, másutt tárko-
nyos ragu vagy sült hús készült. 
De desszertnek kókuszgolyót is 
készítettek. Míg a földvári kony-
hás őrs tagjai – Kövics Enikő, 
Fafka Bori, Sebestyén Timi – te-
vékenykedtek, a többiek önfe-
ledten játszottak. Éppen öt kü-
lönböző helyen egymástól jó tá-
volságban. Hol a kerékpárgumi 
javítása volt a feladat, hol kéz-
műveskedtek, nemezeltek vagy 

fontak, arrébb íjászkodtak, a 
nagy tisztáson vízipisztollyal 
vívtak csatát. A földvári Vas Vik-
tor éppen általános iskolás cser-
készek vízi csatáját irányította, 
Csepeli Dalma meg csatázott. A 
gáton vízi csúszda várta a csapa-
tokat. A földváriak rekeszmászó 
versenyt szerveztek, s elég nehéz 
feladat elé állították a cserkész-
társakat. A kétfős csapat egyik 
tagja adogatta a műanyag re-
keszeket, amelyeket a másiknak 
egymásra kellett raknia úgy, 
hogy közben a cserkésztárs a lá-
dán állt, illetve kibiztosítva ló-
gott a levegőben. De a Tündék, 

Noldák birodalmának feladatai is 
a földváriakhoz kapcsolódnak. 
Kovalovszky Lilla és Szabó Jó-
zsef már a tavaszi portyára sok 
érdekességet kitalált, s most azo-
kat is elhozták Apostagra.

Bárkit megszólítottunk a kér-
déssel, hogy érzi magát, mindenki 
elismerően szólt a programokról, 
a szervezettségről, a hangulatról 
és a közösségről. S hogy mi min-
dent csináltak még? Sorolják. Iz-
galmasak a portyázások, nagy 
versengést hozott a métabajnok-
ság, de a tábor fő jellegét megadó 
idei keretmese, a Gyűrűk ura tör-
ténete is sok meglepetést tar-

netet hordoz és sikert ér el, a 
remekmű bizonyítéka. De elisme-
rés illeti a produkcióban részt ve-
vő színészek, felnőttek és gyer-
mekek alakítását és a Bartók szín-
házi gárdájának munkáját.

A dunaföldváriak büszkesé-
ge, hogy nemcsak a szövegíró 

Böhm György dunaföldvári 
gyökerű, hanem a Suhancot ját-
szó tehetséges és szép énekhan-
gú Pataki Zsófia, vagy a gyer-
mekcsapat egyik tagja, Koffán 
Berta is.

A vastaps azonban mindenki-
nek szólt. v

Július 10–14-ig az évek 
óta népszerű töri tábor-

nak adott otthont az ispánház. 
Idén városunk volt a téma, me-
lyet igen sokszínűen dolgoztak 
fel a táborozók. A tábort Fafká-
né Simon Ildikó értékelte.

Sziegl Erika

„Az előző évek tapasztalatai-
ból kiindulva idén kevesebb kéz-
műves foglalkozást és ismeret-
terjesztő előadást tartottunk, vi-
szont több alkalommal is kimoz-
dultunk a várudvarról. A résztve-
vők főként a 6–12 éves korosz-
tályt képviselik és ez a generáció 
bizony nehezen köthető le manu-
ális tevékenységekkel. Az maxi-
mum a telefonok nyomkodásá-
ban nyilvánul meg. Így Szabó 
Szabolcsné Betti kolleganőmmel 
arra gondoltunk, hogy legyen 
több külső helyszín, ami mozgal-
masabbá teszi az öt napot. A má-
sodik napra templom túrát szer-
veztük, melynek keretében a he-
lyi templomokat és kápolnákat 

nézhették meg a gyerekek. Mi is 
meglepődtünk a program sike-
rén. Negyedik nap délelőtt 
gyógynövényeket gyűjtöttünk a 
Duna parton, délután pedig 
strandoltunk. Azért a tevékeny-
ségek sorába belecsempésztünk 
egy kis kézműveskedést is. A be-
gyűjtött gyógynövényekből ké-
peket komponáltak a gyerekek. 
A paraszti építészet jegyeit agyag 
és nád segítségével jelenítettük 
meg. A népi életmódról, a leg-
gyakoribb tevékenységekről film 
mesélt a gyerekeknek. Az utolsó 
nap programját a tájházba szer-
veztük, ahol ismerkedtünk a népi 
kultúrával, a helyi íjászok bemu-
tatója pedig régebbi korokba rö-
pítette a táborozókat. Az ebédet 
ez alkalommal a gyerekeknek 
kellett elkészíteni. A paprikás 
krumpli mellé kapros-túrós le-
pényt és brióst sütöttek Lendvai 
Tünde vezényletével. A hét fo-
lyamán két diákmunkás, Hege-
dűs Dorottya és Mondovics Mi-
léna is segítségünkre volt. v

Mozgalmas volt a töri tábor

Cserkészek az ártéri erdőben 
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togatott. Támadás, torony-
döntés, lakoma, örömünnep.

A reggeli hét órai ébresztőtől az 
éjjel tizenegy órai takarodóig sok 
idő van – amit tévé, laptop és vi-
deojáték nélkül töltenek a gyere-
kek az Úr tiszta ege alatt, éjjel a 
gyönyörű teliholdban, fáklyákkal 
és sok–sok közös játékkal, izgal-
mas és vidám jelenetekkel. Sza-
bad vallási áhítatra is kialakítot-
tak egy kápolnasátrat, vasárnap 

pedig dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek celebrálta a 
szentmisét a tábor melletti sport-
pályán, ahová a cserkészek 
egyenruhában, énekszóval vonul-
tak. A szertartásra Apostagról is 
érkeztek hívek.

A táborvezető Szabó atya, aki-
nek ez a harmadik nagytábora, 
hiszen 4–6 évente szerveznek ek-
korát, elismerően szólt a helyiek-
ről, Zakar Zoltán polgármesterről, 

aki maga is cserkész volt. A gaz-
dák idei jó termésű sárgadinnyéi-
ből is jutott a faluból a táborla-
kóknak.

Csaknem félezer fiatal tíz napig 
töltekezett élménnyel, gazdago-
dott emberi kapcsolatokkal, ba-
rátságokkal. 

Az erdő, a rét, a folyó termé-
szetessége, nyugalma mintha rá-
ragadt volna a fiatalokra. Azt ta-
pasztaltuk, itt mindenkinek fela-

data van, tudja a dolgát, de nem 
rohan, nem kapkod. Nyár van. S 
ebből tíz nap cserkésztáborban – 
nomád körülmények között, tele 
kalandokkal. Ezt hívják a szak-
emberek olyan tevékenységnek, 
amikor a kompetenciafejlesztésen 
túl izgalmas élménypedagógiai 
programot nyújtanak a táborozók-
nak. v

(A DH 2017. 07. 27-én megje-
lent cikke nyomán)

1982-ben szervező-
dött városunk-

ban az első nyári vöröskeresztes 
tábor, melyre Kuti Valéria, a szer-
vezet helyi elnöke és a táborok 
szervezője nosztalgiával emléke-
zik vissza. 

Szabados Sámuel

Az országos Vöröskereszt kérte 
az alapszervezeteket, hogy sérült, 
fogyatékos gyerekeket nyaraltas-
sanak, s tartalommal töltsék meg a 
táborozás időszakát. Az akkori fel-
tételek kissé mások voltak. A szál-
láshely kevésbé volt komfortos, 
nem voltak mobil telefonok, ugrá-
lóvár, de mégis nagyszerű hangu-
lat jellemezte azt az időszakot.  

Az idei táborozásban 63 gyerek 
vett részt. Nagyrészt nehéz anyagi 
helyzetű családok, illetve a rend-
szeres véradók gyermekei. Kuti Va-
léria sajnálja, hogy mintegy har-

minc jelentkező lemaradt, de az 
idei feltételek ekkora keretet enged-
tek meg. A lemaradók természete-
sen jövőre elsőbbséget élveznek. 

A táborépítés vasárnap kezdő-
dött, a szervezet aktivistái, szülők, 
pedagógusok részvételével. A hétfő 
a táborba költözéssel, belakással és 
ismerkedéssel telt. A korösszetétel 
igen vegyes volt. Az 5 évestől 18 
éves korhatárig terjedt a generációs 
skála. Kedden kézműves foglalko-
zások kötötték le a táborlakók ide-
jét, majd közös Duna-part takarítási 
akció indult. Szerdán kirándulással 
telt a nap. Csütörtökön délelőtt el-
sősegély nyújtási és újraélesztési 
bemutatót tartottak egészségügyi 
szakemberek a gyerekeknek, dél-
után pedig a rendőrség munkatársai 
a közbiztonságról és a fiatalokra 
leselkedő veszélyekről tartottak 
előadást, melynek a vége kötetlen 
beszélgetés lett. A nap kiemelkedő 

programja a motorcsónakázás volt. 
Pénteken a légvár örömeit élvezték 
a fiatalok, este pedig lángos partival 
egybekötött táborzárás volt az utol-
só program. 

A tábori programok szervezésé-
ben, a tábori élet irányításában pe-
dagógusok, vöröskeresztes akti-
visták és középiskolás diákok vet-
tek részt. A gimnazisták főleg a 
szervezet ifjúsági tagozatából ke-
rültek ki. Az ebédet az Arany Fá-
cán étterem biztosította, de szülők, 
támogatók szinte naponta hoztak 

gyümölcsöt, édességet a fiatalok-
nak. Az időjárás változatos volt, 
ami természetesen a tábori roman-
tika velejárója, például a sátor be-
ázás, éjszakai költözés száraz 
helyre, szélben röpködő törülkö-
zők, ruhák összegyűjtése. Kuti Va-
léria szerint az idei táborozás sike-
res volt, ezt jelezték vissza a szü-
lők, a gyerekek. Sokan bánták, 
hogy csak ilyen rövid volt. Jövőre 
a szervezet mindent megtesz azért, 
hogy ha lehetőség van rá, két tur-
nust szervezzenek. v

Idén túljelentkezés volt a 
vöröskeresztes táborba

Simon István
Kételkedem, tehát vagyok – 

módosíthatnánk ma Descartes 
hajdani híres mondását, mely így 
hangzott: „Gondolkodom, tehát 
vagyok.” A kételyek korát éljük, 
kétségek gyötörnek minket, mivel 
manapság minden megkérdőjele-
ződik az életünkben. Posztmo-
dern világunkban: „Minden egész 
eltörött, minden láng csak részek-
ben lobban, minden szerelem da-
rabokban” (Ady). A régi értékek, 
a bevett szokások, a megszentelt 

hagyományok kiüresedni látsza-
nak, sokak számára immár sem-
mit sem mondanak. Kérdésessé 
váltak: a házasság, a család, az 
emberi kapcsolatok szokásos in-
tézményei, helyettük, mellettük 
különböző alternatívák jelentek 
meg. E kételyek mögött aligha-
nem valamiféle egyetemes biza-
lomhiány húzódik meg. Az „Ein 
Wort, ein Mann” igazsága, az 
adott szó becsülete lassan a múlt-
ba vész. Régen elég volt egy ki-
mondott szó, ráadásnak egy kéz-

fogás, mely a bizalomra épült. A 
hit és a bizalom édestestvérek, 
ikrek voltak, melyek helyébe ké-
telyek kerültek. Immár nem, vagy 
alig bízunk meg egymásban, ön-
magunkban vagy ama láthatatlan 
Jóságban, a jó erők vonzásában. 
Nem hisszük többé, nem bízunk 
benne, hogy minden ember olyan, 
mint a szántóföldbe rejtett kincs, 
hogy a szegényes felszín alatt 
kincseket rejtünk, s a lelkünk mé-
lyén „egy istenarc van eltemetve 
bennünk”. Mivel kételkedünk 
magunkban és egymásban, a kin-
csek, ez az istenarc sokszor vég-
leg rejtve marad bennünk. Jézus 

az istenarcú ember is szembesült 
ezzel, amikor Názáretben, szű-
kebb hazájában tanított és gyó-
gyított. „Sokan hallgatták és ál-
mélkodva így szóltak: „Honnan 
veszi ezeket, miféle bölcsesség 
az, amely neki adatott, és miféle 
csodák ezek, amelyek keze nyo-
mán támadnak? Nemde az ács ez, 
Mária fia, Jakab, József, Júdás és 
Simon testvére? Nem itt élnek-e 
közöttünk húgai is?” És megbot-
ránkoztak, vagyis kételkedtek 
benne. Jézus pedig így szólt hoz-
zájuk: „Nem vetik meg a prófétát 
másutt, csak a hazájában, a roko-
nai között és a saját házá-

Kételyek és kincsek
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ban.” (Márk 6.) Jézusban is 
kételkedtek, nem vették komo-
lyan a benne lévő kincset, kincse-
ket, a bölcsességét és a csodáit. A 
kételyek és a kincsek nem férnek 
meg egymás mellett, egyik kioltja 
a másikat, ezért aztán elmaradnak 
a csodák. Jézus sem tudott csodát 
tenni Názáretben, mert kételked-
tek benne, bizalmatlanok voltak 
vele szemben a honfitársai. Nem 
hitték el, hogy egy egyszerű ács 
lelke mélyén kincsek rejtőzhet-
nek; az Isten kincsei, a bölcsesség 
és csodák ezrei. Az igazi bölcses-
ség nem kétely vagy kételkedés, 
sokkal inkább kérdezés. A bölcs 
embernek nincs mindenre vála-
sza, de vannak kérdései és nyitott 
a lehetséges válaszok meghallásá-
ra, meghallgatására. A bölcsesség 
csodákra képes, mivel tudja, hogy 
az ember, mint teremtmény olyan, 
mint a szántóföldbe rejtett kincs, 
a szeretet kimondhatatlan képes-
ségi és erői szunnyadnak benne. 
Jól tesszük, ha segítünk egymás-
nak a kincskeresésben, a bennünk 
lévő kincs megtalálásában, mi-

ként Csaba testvér teszi, aki min-
den elhagyatott, szegény gyer-
mekben kincset lát, s addig nem 
nyugszik, amíg meg nem találja, 
ki nem bányássza azt. Bizalom-
mal fordul feléjük, fölkarolja 
őket, s a bennük lévő kincset, is-
tenarcot nagy türelemmel és sze-
retettel segíti olykor keserűségtől 
könnyes, könnyektől maszatos ar-
cukon kirajzolódni. Így fordul fe-
lénk Jézus is, s így fordulhatunk 
mi is egymás felé, bizalommal, 
kincseket keresve, kincseket aján-
dékozva egymásnak. Ha nem ké-
telkedünk magunkban és mások-
ban, elszánt kincskeresőkként 
megtapasztalhatjuk, hogy a lel-
künk mélyén kincseket hordo-
zunk. A gyöngyhalász is újra meg 
újra lemerül a tenger mélyére, 
hogy megtalálja azt a kagylót, 
melyben a kincs, az igazgyöngy 
rejtőzködik. Ha bizalommal for-
dulunk egymás felé, kételyek he-
lyett kincseket lelünk egymásban 
és az általunk bölcsen véghezvitt 
csodák teszik majd szebbé, telje-
sebbé az életünket. v

A Dunaföldvári Sporthor-
gászok Egyesülete idén is 

megrendezte juniálisát, mely 
nem csak a horgászoké, minden 
érdeklődőt szeretettel vártak ez-
úttal is. A rendezvényről az egye-
sület vezetőjével, Kiss Lajos Csa-
bával beszélgettünk. 

Baksay Erika

Sok embert megmozgatott a 
szervezés, a padok, asztalok, sát-
rak, színpad, és úgy általában az 
infrastruktúra előállítása komoly 
feladat, de rutinosan csináljuk. És 
itt meg kell említenem Vajai Pis-
ta, a Vöröskereszt, Dávid Pista, és 
az Önkéntes Tűzoltók nevét, mert 
ők oroszlánrészt vállaltak a szer-
vezésben, a színpadot pedig az 
önkormányzat biztosította szá-
munkra. 

A program igen kellemesen ala-
kult: a fő attrakció természetesen 
a halászléfőző verseny volt, 
amelyre ebben az évben 36 csapat 
nevezett, nagyjából 600 fővel. Az 

ebédhez és az esti bálhoz mulatós 
zene dukált, délután Somogyi 
András humorista kiváló műsorát 
élvezhettük, majd Rock Lady mű-
sorát. A hangulat remek volt, és, 
aminek nagyon örültünk, a ha-
lászlevek igencsak színvonalasak 
voltak. A programok közben Gö-
rög Fecó lovas kocsikáztatta a 
vendégeket, volt ugrálóvár és 
habparti is. 

A rendezvény költsége 2–300 
ezer forint között volt, amiből 
maga a humorista százezres nagy-
ságrendbe került. Ez az összeg 
részben a Horgászbál tombola be-
vételéből, részben szponzori pén-
zekből illetve a tagdíjakból állt 
össze. 

Mik az egyesület tervei a közel-
jövőben?

Augusztus 20-án, Dunaegyhá-
zán lesz horgászverseny, majd 
szeptemberben a Nagy Sándor 
egyesületi emlékverseny, de a du-
naegyházi Csipetka Fesztiválon is 
jelen leszünk.

Még a nyár végén szeretnénk 
nagyjából 15 mázsa méretes pon-
tyot telepíteni a Kis-Dunába. Drá-
ga a hal, nincs is nagyon, országos 
a halhiány. Ennek egyrészt az is az 
oka, hogy a hal nagy részét a kör-
nyékbeli országokba viszik, más-
részt ebben az időszakban kicsi a 
ponty, nem érdemes még kifogni.

Azért a halászléfőző versenyre 
jutott?

Még szép, hogy jutott. A ren-
dezők 4 kg halat adtak minden 
induló csapatnak, amit ők termé-
szetesen kiegészítettek a csapat 

nagyságának megfelelően. Több 
más között megjelent a főzők kö-
zött a Sárgagödör, a Vadásztársa-
ság, a Kertbarátok, a Vízi sport-
kör és az Aztakeservit csapata is. 
A szigorú zsűriben Dávid Pityu, 
Szilágyi István, Gecse Lajos és 
Horváth Zsolt értékelte a leve-
ket. A halászlevek ebben az év-
ben 90%-ban igen jók voltak, a 
tavalyi évhez képest is. Talán ki-
csit nagyobbak voltak a halak, 
jobbak a paprikák, vagy ki tudja, 
miért, de igen nehéz volt válasz-
tani. 

Horgász juniális

►
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Azért sikerült. Az első he-
lyezést Karádi Péter nyerte, má-
sodik Fehér István, harmadik 
Garda Zoltán és csapata lett. 

Vagyon Miklós-különdíjas
Már vagy 50 éve horgászok, 

keresztapám vitt el a vízre még 
annak idején. Valaha nagyon 
sok időt eltöltöttem a Horgász-
tanyán, de ma már kevesebbet. 
Voltak szép fogásaim a sok év 
alatt, így például egy 11 kilós 
csukám, egy 8 kg-os süllőm, és 
számtalan hatalmas ponty, akik-
nek java részét visszaengedtem 
a vízbe. A család szerette a ha-
lat, főztem is sokat, de csak a 
szükségleteinknek megfelelően 
vittem haza.

Ezúttal 25 főre főztem, össze-
sen 17 kg halból. A jó halászlének 
nincs különösebb titka, talán a 
mértékletesség. Semmit nem sza-
bad eltúlozni, sem a túl sok hagy-
ma, sem a túl sok paprika, a túl 
sok ízesítő nem tesz jót a lének. 1 
kg halhoz maximum 15–20 dkg 
hagymát szoktam számolni, és 
1,3 liter vizet. Mindig teszek a lé-
be erős paprikát, fokhagymát és 
borsot. A többi már csak jó hal és 
jó paprika kérdése. 

Karádi Péter-1. helyezett
– Nálam a halászlé gyárilag 

ilyen, mindig így főzöm, nagyjá-
ból ugyanebben a minőségben. 
Ez ízlik nekem, a családnak, a ba-
rátoknak. 

A jó halászlé az arányokon dől 
el, de ez nem meglepő. Most 16 
literes bográcsban főztem, amely-
be 4–5 kg apróhalból készült 
alaplé került, ehhez jött 5 kg filé-

zett vagy patkóra vágott hal. Ami 
még belekerült, az a szokásos, de 
arra vigyázok, hogy a lé ne legyen 
túl sűrű, mert nem szeretem, ha 
megáll benne a kanál. v

Baracs-Kisapostag-Duna-
földvár, és újabban Rácal-

más fogott össze az 5. Repülő-
nap rendezvényének megszerve-
zésében. A rendezvény igazi csa-
ládi nap lett földön és levegő-
ben, és pontosan az is volt a cél, 
hogy minden korosztály megta-
lálja a neki való programot a sok 
között. Horváth Zsolt, Dunaföld-
vár polgármestere számolt be a 
rendezvényről.

Baksay Erika

– Mi történt a földön, és mi a 
levegőben?

– A földön fellépett Dunaföld-
várról az Ördögszekér, a Zsigec 
és Löfan mazsorett csoport. Volt 
kirakodó vásár, lacikonyha, hab-
parti a földvári tűzoltók jóvoltá-
ból, veterán és rallye autók bemu-
tatója. A Honvédség és a Rendőr-

ség jóvoltából haditechnikai esz-
közöket, hatástalanított fegyvere-
ket nézhettek meg, foghattak kéz-
be az érdeklődők, és meg kell 
mondjam, a vonzódás a fegyve-
rekhez nagyon is látható volt, ha-
talmas tömegeket mozgatott meg. 

A levegőben volt drón bemutató, 
repültek vitorlázó gépek, helikopte-
rek, volt kötelékrepülés, és még 
számos látványosság. A rendez-
vény vendége volt Veres Zoltán 
műrepülő Európa- és világbajnok, 
Tökölről eljött Szakács Gábor őr-
nagy egy L29-es sugárhajtású va-
dászgéppel, a Delfinnel, amit látni 
leszállás-felszálás, repülés közben 
valami egészen más élmény…

Láthattuk 1947-ből az idősebb 
Rubik Ernő által tervezett Kánya 
gépet, és elhoztuk a Li-2-t is, a 
második világháború utáni polgá-
ri légi közlekedés első gépét. 
Egész nap –elérhető áron- lehetett 
repülni, sokaknak első repülős él-
ménye adatott meg ezen a napon. 

A Repülőnap óriási látványos-
ság, és ahhoz képest, hogy a fel-
vonuló technika mennyire zabálja 
a benzint, szűk költségvetésű, 
nagyjából 3 millió forintból ki-
hozható. A rendezvény látogatott-
ságából is kiderül, hogy az embe-

rek komolyan érdeklődnek a tech-
nika, a repülés és a fegyverek 
iránt is. A Repülőnap egyre in-
kább kinövi magát, már Rácalmás 
is csatlakozott a rendezőkhöz, és 
reméljük, jövőre Dunaújváros is 
megteszi ezt. v

Repülőnap 2017

Lehet, hogy a Dunaföldvári 
Kertbarátok Városvédő 

Egyesülete nem a legfiatalabb 
átlag életkorú civil szervezet Du-
naföldváron, de, hogy halad a 
korral, az biztos. Ezt bizonyítja a 
csoport nemrégiben elkészült 
honlapja, ami amellett, hogy 
roppant informatív, még tetsze-
tős és praktikusan kezelhető is. 
Lipták Tamás, a csoport vezetője, 
és Rabi Zsolt, a honlap készítője 
mutatta be az újdonságot.

Baksay Erika

– Amikor 2014-ben a kertbará-
tok vezetője lettem, két fő célt fo-
galmaztam meg – mondta Lipták 
Tamás. – Egyfelől megtartani a 
hagyományokat, másfelől újítani, 
ahol csak lehet. Ennek egyik kö-
vetkezménye a honlap, amelyet 
Rabi Zsolt informatikus, a kertba-
rátok ifjú tagja hozott össze, sze-
rintem nagyon átgondoltan és ala-
posan. 

A honlap tartalmának feltöltése 
folyamatos. De már most megta-

lálható rajta minden fontos adat 
és esemény, egy könnyen átte-
kinthető, korszerű felületen. Az 
elmúlt 40 év az, ami még nem ke-
rült fel teljes terjedelmében az ol-
dalra: fotók, videók, cikkek, ri-
portok, úti beszámolók, vagyis 
rengeteg archív anyag. 

– A honlapot a Wix weboldal 
készítővel hoztam létre – mondta 
Rabi Zsolt – amihez nem kell pro-
fesszionális tudás, mert sokoldalú 
és okos program. 

– Pedig neked megvan a tudá-
sod hozzá, hiszen mérnök-infor-
matikus vagy. Hogy kerültél Du-
naföldvárra?

– Szegeden végeztem, és itt is-
merkedtem meg a párommal, 
Melindával, aki dunaföldvári. 
Egyelőre szabadúszóként próbá-
lok érvényesülni, próbálom meg-
látni azt a lehetőséget, amellyel 
valamilyen hasznos tevékenysé-
get tudnék Dunaföldváron elin-
dítani. 

A kertbarátokhoz Tamás szer-
vezett be, a párommal együtt, 

Elkészült a Kertbarátok honlapja

►

►
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de minden szervezetnek szí-
vesen segítünk, amely a város ér-
dekeit szolgálja. 

– Milyen kötődésed van a nö-
vényekhez, a kertészkedéshez?

– Az érdeklődés nagyobb ben-
nem, mint amennyi gyakorlatom 
lenne, de a családomtól azért 
nem idegen a kertművelés. A 
kertbarátok hasznos és közösség-
építő tevékenységet végeznek, és 

ez tetszik nekem. És mindjárt lett 
is feladatom: a honlap elkészíté-
se. 

Ez nem is technikai értelemben 
volt nehéz feladat, inkább renge-
teg időt igényelt: a Gyógyító kert 
című kötetből, a facebookról, a 
Part-Oldalak archívumából, 
egyéb forrásból előbányászni az 
információkat.  Ezzel a munkával 
folyamatosan haladunk, és a hon-

lapot az igények szerint fogjuk 
finomítgatni.

Egyelőre tart a próbaüzem, kü-
lönböző módszerekkel próbáljuk 
rávenni a google keresőmotorjait, 
hogy vegyék észre a honlapunkat, 
és a találatok között sorolják elő-
re. 

(Megjegyzés: nekem a Kertbará-
tok honlapját a google az 5. helyen 
dobta ki, ami nem rossz…) v
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Kullancs és bolha szezonban védje kedvenceit a 
nyolc hónapos védettséget nyújtó
Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök kaphatók. 
Mega menü horgászatra is! 

Művelődési 
ház
Nyári programok
Augusztus 20. vasárnap

SZENT ISTVÁN NAP
XX. ORSZÁGOS HALÁSZ-
LÉFŐZŐ VERSENY
10:00 Ünnepi szentmise és is-
tentiszteletek
11:00 Ünnepi műsor, új kenyér 
megáldása és koszorúzás a 
Szent István szobornál
14:30–19:00 Légi bemutató, 
habparti, helyi csoportok mű-
sora, koncert
19:00 Vastag Csaba koncert
21:00 Tűzijáték
21:30 DJ parti

Augusztus 25. péntek
FÖLDVÁRI LAKODALOM
táncjáték a Dunaföldvári Vár 
szabadtéri színpadán
Dunaföldvári Ördögszekér 
Táncegyesület

Szeptember 23–24.
SZÜRETI FESZTIVÁL
 » Operett és musicalest
 » Szüret ízei főzőverseny
 » Szüreti felvonulás
 » LÖFAN mazsorett műsora
 » Néptánc gála
 » Rúzsa Magdi koncert

DUNAFÖLDVÁRI VÁR 
Nyitva tartás:
2017. április 1-től – 2017. ok-
tóber 29-ig
Kedd–vasárnap 10:00–18:00
Hétfő szünnap

Kiállítások a Vártoronyban
Vak Bottyán emlékezete 
„Rózsalevél, felkap a szél...” 
Sárdy János emlékkiállítás 
„40 éve vár a Vár” 

Kiállítások a Fafaragó
Galériában

Mesebeli Afrika – Magyar 
László nyomában
Megkötöm lovamat – 20 éves 
a Somogy Megyei Népművé-
szeti Egyesület

Közlekedés: 
Az elmúlt időszakban több-

ször említett, és közlekedési 
ellenőrzések során tapasztalt 
hiányosságok, szabálysértések 
sajnálatos módon továbbra is 
előfordulnak. A passzív biz-
tonsági eszközök használatá-
nak hiánya, a kötelező biztosí-
tás hiánya, a kanyarodás és 
más közlekedési szabályok ki-
sebb fokú megsértése a jellem-
ző probléma a közlekedők ré-
széről.

 A fentiekre tekintettel to-
vábbra is fokozottan fogjuk el-
lenőrizni és szankcionálni a sza-
bálysértéseket, különösen fóku-
szálva a motorkerékpárosokra 
és a kerékpárosokra.

Tulajdon elleni
szabálysértés:

A fokozott külterületi rendőri 
jelenlét is meghozta az eredmé-
nyét. Kollégáim intézkedtek és 
eljárás alá vontak több személyt 
falopások, mezei lopások elkö-
vetése kapcsán.

Felhívom a külterületen köz-
lekedők, tevékenykedők figyel-
mét arra, hogy amennyiben ide-
gen személyeket, gépkocsit 
vagy szabálysértőt, bűncselek-
ményt elkövetőt észlel, haladék-
talanul értesítse hatóságunkat.

 Bűnügy:
Továbbra is történnek kisebb 

értékre elkövetett lopások az il-
letékességi területünkön, me-
lyek esetében kollégáim több 
esetben is felderítették az elkö-
vetőket, megkerültek az eltulaj-
donított értékek, így gázpalack, 
telefon, kerékpár.

Sajnálatos módon sokszor ír-
tunk már róla, hogy több esetben 
rendeltünk el közterületen elkö-
vetett garázdaság, testi sértés mi-
att nyomozást. Ezen esetekben 
gyakran szerepet játszott az al-
kohol is. A figyelmeztetések el-
lenére az elmúlt időszakban há-
rom esetben következett be testi 
sértés, melyben nyomozást ren-
deltünk el és az ügyet vádemelé-
si javaslattal fejeztük be. v

Rendőrségi hírek
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Két napot is érintő mara-
toni röplabda tornára ke-

rült sor június 15–16-án a gimná-
zium tornatermében. 

Szabados Sámuel

Vicsik Boglárka főszervező és 
stábja hetekkel előtte megkezdte 
a szervezést. Újságban, plakáto-
kon, interneten lehetett értesülni 
az eseményről, melyet a Magyar 
László Gimnázium, a Duna Túra 
Egyesület és a helyi amatőr röp-
labda csapat közösen szervezett. 
Pénteken este hat órától szomba-
ton 12 óráig zajlottak a mérkőzé-
sek. A csapatok 25-ös körmérkő-
zéseket játszottak egymással. Az 
összeállításokat illetően szigorú 
megkötések nem voltak. Volt, aki 
két gárdában is pályára lépett. A 
rendezők célja az volt, hogy este 
hattól másnap délig folyamatosan 
játsszanak a csapatok. Természe-
tesen az eredményeket is számon 
tartották. Győztest nem hirdettek, 
itt tényleg a részvétel volt a fon-
tos. A csapatok azért számolgat-
ták, hogy hány győztes és vesztes 
meccsük volt. A házigazdák mel-
lett madocsai és dunaújvárosi ala-
kulatok voltak a résztvevők. 
Nyolc csapatban kb. 90 játékos 
töltött hosszabb, rövidebb időt a 
pályán. Az étkezést ki–ki maga 
oldotta meg. A menü általában 
szendvics és ásványvíz volt. A pi-
henés lehetőségét a terem tor-
naszőnyegei biztosították. Néhá-
nyan több órát is tudtak aludni. 

Kajtony Krisztina testnevelő 
tanár a dunaújvárosi Széchenyi 
gimnázium diákjaiból állított ösz-
sze két gárdát. Az újságból érte-
sült a rendezvényről. Mivel a tan-
év már véget ért, nem volt könnyű 
mozgósítani a fiatalokat, de aki 
eljött, szerinte nem bánta meg. 
Náluk a gimnáziumban a röplab-
da sport most kezd népszerűvé 
válni. Ősszel szeretnének a diáko-
limpián is indulni. Ez a torna fel-
készülésnek kiválóan megfelelt. 
Ha lesz folytatás, jövőre is szíve-
sen eljönnek. 

Pataki László, a földváriak 
egyik erőssége a munkából érke-
zett a csarnokba. Mint mondotta, 
gyerekkorától szeret sportolni, 
mozogni. Év közben is gyakran 
bejár a gimibe esténként az 
amatőr csapattal, sőt néha Mado-
csára is átmennek vendégjátékra. 
A csapat gerincét főleg a volt 
gimnazisták alkotják, hiszen vala-
mikor nagyon színvonalas volt a 
gimnáziumi röplabda, többször 
nyertek megyei diákolimpiát. Ő 
már az idősebb generáció tagjá-
nak számít és bizony nagyon elfá-
radt, ezért kénytelen volt hazasi-
etni, aludni egy pár órát, hogy 
utána ismét újult erővel folytassa 
a játékot. 

A szervezők sikeresnek tartot-
ták a próbálkozást. Vicsik Boglár-
ka szerint várakozáson felüli volt 
az érdeklődés, és a résztvevők 
egyhangú kérésére jövőre is meg-
rendezik a tornát. v

Már 36 éve, hogy 
Rostási Nándor 

testnevelő tanár nyaranta 
úszótanfolyamokat szervez, 
nem ritkán kettőt is. Idén is né-
pes, 24 fős gárda vágott neki a 
kéthetes tréningnek. 

Szabados Sámuel

A korösszetétel igen vegyes 
volt. Az 5–14 év közti korosz-
tály képviseltette magát. Több 
szülő mosolyogva köszöntötte 
Öcsi bácsit, hiszen nála tanult 
meg úszni, s most csemetéjét 
hozta a tanfolyamra. Két cso-
portban került sor a foglalkozá-
sokra. A kezdőknél az első lépés 
a vízhez való szoktatás volt. 
Akadt, aki be sem akart menni a 
medencébe. Trükkös játékokkal 
ismerkedtek a vízzel a fiatalok. 
Külön technikát igényelt a víz 
alá merülés gyakorlása, a lég-
zéstechnika elsajátítása, a kar-
munka, lábak mozgása. A tanfo-
lyam végén a nagy többség mé-
tereket úszott önállóan. 

A haladó csoport tagjai már 
valamilyen szinten tudnak úsz-
ni. Náluk a technikát kellett 
csiszolni. A mell, a hát és a 
gyorsúszás tökéletesítése volt a 
feladat. Rostási Nándor óriási 
rutinnal és nagyszerű pedagógi-
ai érzékkel irányította a 
húszegynéhány fiatalt. A vak-
merőbbeket vissza kellett fog-
nia, a félénkek biztatásra szorul-
tak. Elmondása szerint az időjá-
rás szokásos módon azért átírta 
a tervezett programokat. Há-
romszor is esőszünetet kellett 
tartani. A zárás időpontja így 
kissé csúszott. Július 3-án került 
sor az ünnepélyes bemutatóra, 
ahol a szülők, hozzátartozók 
előtt adtak számot a gyerekek 
úszó tudásukról. Többen is je-
lezték, hogy jövőre is szeretné-
nek részt venni a tanfolyamon. 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel augusztus 7-én is indul 
újabb foglalkozás. Jelentkezni 
reggel hét órakor a városi strand 
portáján lehet. v

Továbbra is népszerű a nyári 
úszótanfolyam

Másodszor vett részt 
a Holler UNFC U 

14-es korosztályos csapata a 
Svédországban rendezett Gothia 
Kupán. A foci torna a világ egyik 
legnagyobb ifjúsági labdarúgó 
tornája. A világ 92 országából 
1470 csapat vett részt rajta. A 

számok önmagukban is jelzik a 
torna méreteit. 

Szabados Sámuel

A göteborgi ünnepélyes meg-
nyitón a földvári fiúk képviselték 
Magyarországot. Nemzeti színű 
zászló alatt, piros, fehér, zöld jel-
képeket magukra öltve vonultak 
el a dísztribün előtt. A négycsapa-
tos csoportkörben egy izlandi és 
két svéd gárdával mérkőztek. A 
körmérkőzések során mindhárom 
mérkőzését magabiztosan nyerte 
csapatunk, csoportelsőként 

Maratoni röplabda torna

Csoportgyőzelem 
a svédországi 
foci tornán

►
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Biztos 
állást 
keres?

Az Állampusztai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási 
Intézet várja leendő dolgo-
zóit. Ha elmúlt 18 éves, 
érettségizett, és szeretne a 
hivatásos állomány tagja 
lenni, jelentkezzen a körlet-
felügyelői, vagy egyéb meg-
hirdetett álláshelyünkre.

Az intézet solti objektu-
mába a 2017-ben épülő új 
körletrészre várjuk azon le-
endő kollégáinkat, akik 
megfelelnek a fizikai, pszi-
chológiai, egészségügyi al-
kalmassági vizsgálatokon. 
Az intézetet a jelentkezők-
nek bemutatjuk, így megis-
merkedhetnek e speciális 
környezettel is.

A rendvédelmi szerveknél 
egyedülálló módon 6,5 hóna-
pos kiképzést a jelentkező 
nem, mint tanuló, hanem 
mint a bv. szerv szolgálati vi-
szonnyal rendelkező tagja 
végezheti el, ami alatt már 
fizetés is jár.

jutott tovább. Az egyenes ági 
kiesési rendszerben szintén svéd 
csapat lett az ellenfél. A sorozat-
mérkőzések sokat kivettek fiaink-
ból, ezen a találkozón már érezni 
lehetett, hogy kezdenek fáradni. 
Szoros mérkőzésen végül vere-
séggel zártuk a tornát. A fiúk vi-
szont sok élménnyel és jelentős 
nemzetközi tapasztalattal gazda-
godtak. 

Az U 14-es korosztály bajnoki 
szereplésével viszont sporttörté-
nelmet írt. Az NB II-es bajnokság-
ban bronzérmesek lettek, neves 
fővárosi egyletek fiataljait meg-
előzve. Érmet a Nemzeti Bajnok-
ságban dunaföldvári focicsapat 
még nem nyert. Szép volt fiúk! 

A többi korosztály számára is 
mozgalmasan telik a nyár. Két hét 
pihenő után edzőtáborba vonultak 

a fiatalok. Reggel nyolctól késő 
délutánig tartottak a foglalkozá-
sok, melyek a nyár hangulatához 
illően természetesen lazák, kötet-
lenek, inkább játékosak voltak. 
Az sem véletlen, hogy a nap nagy 
részét a strandon töltötték, a me-
dencében illetve a füves területen. 
Ebéd után időnként a focipályát is 
igénybe vették egymás közti 
meccseket vívva. A táborozók 
számára nagy élmény volt Böde 
Dániel válogatott labdarúgó láto-
gatása. A madocsai származású 
fradi csatár élményeiről beszélt, 
de elmondta azt is, hogy fiatal ko-
rában gyakran járt városunkban, 
földvári haverjai is vannak. Az 
edzőtábor után kemény alapozás 
vár a focipalántákra, majd au-
gusztus közepétől indulnak a kor-
osztályos bajnoki mérkőzések. v

Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata pályázatot 

hirdet 2 fő részére Pécsi Tudo-
mányegyetem kollégiumi férő-
hely elnyerésére.

Horváth Zsolt, �olgármester 

Pályázók köre:
A pályázaton azok a Duna-

földvár Város Önkormányzatá-
nak illetékességi területén lakó-
hellyel rendelkező hallgatók ve-
hetnek részt, akik a Pécsi Tudo-
mányegyetem nappali tagozatán 
hallgatói jogviszonnyal rendel-
keznek és kollégiumi férőhelyet 
nem nyertek el.

A pályázat részeként benyúj-
tandó kötelező mellékletek:

• Hiánytalanul kitöltött pá-
lyázati adatlap

• Igazolás a hallgatói jogvi-
szonyról (első éves esetén 
határozat a sikeres felvétel-
ről)

• Igazolás a pályázó és a pá-
lyázóval egy háztartásban 
élők jövedelméről

• Vagyonnyilatkozat kitölté-
se

• Lakcímigazolás, mely kér-
hető a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Paksi Járási 

Hivatalánál (Kormányab-
lak, Kossuth L. u. 2.)

• A 2016/2017. tanév máso-
dik félévének tanulmányi 
eredményéről igazolás

A pályázati adatlap és a va-
gyonnyilatkozat nyomtatvá-
nyok a www.dunafoldvar.hu in-
ternetes oldalról letölthetőek, il-
letve személyesen átvehetőek a 
Dunaföldvári Polgármesteri Hi-
vatal 1. sz. irodájában. 

A pályázat benyújtásának 
módja és határideje:

A pályázatot papíralapon a 
Dunaföldvári Polgármesteri Hi-
vatal (7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.) 1. számú irodájába 
kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2017. 
augusztus 16.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat 

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzatának Oktatási-, Kul-
turális-, Egészségügyi-, Szo-
ciális-, Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága bírálja el. A Bizott-
ság fenntartja a jogot a pályá-
zat eredménytelenné nyilvá-
nítására. A Bizottság döntése 
ellen fellebbezés nem nyújt-
ható be. v

►

Pályázati felhívás
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