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Kovalovszki Máté júniusban három 
évre szóló profi  szerződést írt alá a 
szombathelyi Swietelsky-Haladás-
nál. A Holler UNFC történetében ő 
az első profi  labdarúgó. Ez hatalmas 
eredmény nemcsak Máté, hanem az 
egyesület számára is.  Mátét lapzár-
ta előtt hat héttel kerestem meg, 
mert sejtettem, hogy a nyár számá-
ra nem a nyaralásról és a pihenésről 
fog szólni. Másnap már a szülői ház-
ban beszélgettünk, mert Máté az-
nap indult vissza Szombathelyre, 
hogy megkezdje öthetes nyári felké-
szülését. 

 » VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Honnan a futball iránti rajon-
gásod?

Amióta az eszemet tudom, 
semmi más nem érdekelt, csak a 
labda. Három éves koromtól – 
szüleim elmondása alapján – nem 
játszottam mással, csak labdával. 
Sőt, azzal is aludtam. Édesapám 
is focizott NB III-ban, a családi 
életünk nagyon régóta a futball 
körül forog.

Mikor kezdtél el fociedzésekre 
járni?

2007-ben, 1. osztályos korom-
ban. Hatalmas szerencsémre ek-
kor alakult a Holler UFC (jelen-
leg: UNFC), ahol Holler Ferenc 
edző kezei alatt kezdődött meg a 
pályafutásom. 2010-ben erősebb 
csapatot kerestek számomra, 
mert, ahogy az akkori edzőm fo-
galmazott: egyesületünk még 
gyerekcipőben járt, és Mátét nem 
tudtuk tehetséges szerint verse-
nyeztetni.  Így kerültem Dunaúj-
városba a DVSI-hez. 

Hogy lehetett összeegyeztetni 
az iskolát és az edzéseket?

Az egyesületváltás mellett is-
kolát is váltottam. Az 5. osztályt 
már a dunaújvárosi Vasvári Pál 
Általános Iskola sporttagozatán 
kezdtem. Itt rugalmasabban ke-
zelték az edzések és a meccsek 
miatti hiányzásaimat. Heti öt 
edzésem volt, az utazást önállóan, 
busszal oldottam meg. Hamar fel 
kellett nőnöm a feladathoz. 

Ebből az iskolából ballagtál 8. 
osztályosként?

Igen. Viszont másfél év után (6. 
osztály 2. féléve) egyesületet vál-
tottam, mert a DVSI megszűnő-
ben volt. A játékosok sorra hagy-
ták el a csapatot, így nekem is 
lépnem kellett. Paksra kerültem a 
Paksi FC-hez. Talán életem eddi-
gi legnehezebb időszaka követke-
zett. Dunaföldváron laktam, Du-
naújvárosba jártam iskolába és 
Pakson edzettem. Kora reggel fel-
ültem a Dunaújvárosba tartó 
buszra, aztán délután haza. Fél 
órám volt mindösszesen, hogy 
hazamenjek és ebédeljek, ezért 
sokszor csak a könyvtárba ugrot-
tam fel, ahol édesanyám dolgo-
zott. Az általa dobozokba előké-
szített ebédet megettem, felkap-
tam az edzős táskámat és a rolle-
remet, lebuszoztam Paksra, ott 
rollerrel felkerekeztem a focipá-
lyához, és edzés után újra hazabu-
szoztam. A hét öt napjából ötször, 
két és fél éven át mindösszesen 
13–14 évesen. 

Mi hajt előre egy 13–14 éves 
kissrácot, aki mindezt vállalja?

Lehetetlen elmondani, hogy 
mekkora a foci iránti szerete-
tem. Nem tudom elképzelni az 
életemet futball nélkül. A labda-
rúgás nélküli élet olyan nekem, 
mintha légüres térben kellene 
léteznem. 

Profi  szerződés aláírása Tóth Miklóssal.
Fotó: Kozák Atti  la (Máté menedzsere)
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A 9. osztályt már Szombat-
helyen kezdted a Herman Ottó 
Szakgimnáziumban.

Itt működik az Illés Akadémia, 
hozzájuk érkeztem próbajátékra 
8. osztályos koromban. 2014 ápri-
lisában kaptunk egy telefont, ahol 
közölték, hogy júniustól az Illés 
Akadémia keretein belül játszom. 
A következő négy évet itt töltöt-
tem az iskola, az akadémia és a 
kollégium háromszögében. Ekkor 
már heti hét edzésünk volt, hétfőn 
és kedden kettő–kettő, szerdától 
péntekig egy–egy, valamint a 
szombati meccs. Egyedül vasár-
napra kaptunk pihenőnapot. 
Amatőr szerződést kötöttek ve-
lem, amit minden évben megújí-
tottak.

A családdal hogy tudtad tarta-
ni a kapcsolatot?

Hétköznapokon telefonon, hét-
végéken pedig mindig eljöttek a 
meccseimre.

Minden szombaton? 
Igen, szinte kivétel nélkül min-

den meccsemen ott voltak négy 
éven át. Akkor is, ha helyben, és 
akkor is, ha idegenben játszot-
tunk. Még külföldre is elkísértek. 

Kiket emelnél ki ebből az idő-
szakból, akik maradandó hatást 
gyakoroltak az előmeneteled-
ben?

Csordás Csaba edzőt említeném 
elsősorban. Emberileg és szakmai-
lag is nagyon sokat kaptam tőle. 

Aztán szívesen emlékszem Orbán 
Attila erőnléti edzőre, és Catalin 
Azoitei egyéni képzőre. 

Mikor kezdted el érezni, hogy 
esélyed lehet egy profi szerződés-
re?

A négy év alatt mindvégig ez 
lebegett a szemem előtt, ezért a 
célért hajtottam, küzdöttem.

Talán az utolsó félévben jöttek 
egyértelműen azok a jelek, amik-
ből arra kezdtem következtetni, 
hogy sikerülhet. 2017-ben meg-
kaptam az U19-es korosztályban 
az „Év játékosa” címet. 2018-ban 
(történetében először) az Illés 
Akadémia U19-es korosztálya 
magyar bajnok lett, ennek a csa-
patnak védekező középpályása 
voltam. Aztán 2018 tavaszától 
egyre többször vittek fel a felnőtt 
csapathoz játszani. Az iskolai tan-
év végén pedig az a megtisztelte-
tés ért, hogy átvehettem az Ekler 

József-díjat (Jó tanuló – Jó labda-
rúgó-díj), amit minden évben egy 
fő vehet át a végzősök közül. 

Mikor írtad alá a profi szerző-
dést?

A menedzserem, Kozák Attila 
hivatalos közvetítésével és segít-
ségével 2018. június 14-én került 
sor erre az eseményre. Másnap a 
2. legifjabb játékosként kezdtem 
meg a felkészülést a csapatnál. 
Minden nap két edzésünk van, 
egy délelőtt és egy délután. A 
szombati napok továbbra is a 
meccsekről szólnak. Vasárnap re-
generáló edzés, jégszauna, jég-
kád….vagyis ekkor inkább a pi-
henésé a főszerep. Érdekesség-
ként említem meg, hogy csapat-
társam például Király Gábor is. 

Mit tartalmaz egy ilyen szerző-
dés? 

Hivatalos munkaszerződésről 
van szó: azaz juttatásokról és kö-

telezettségekről szól. Innentől 
kezdve a focizásért pénzt, felsze-
relést és lakhatást kapok, cserébe 
természetesen kötelező az edzése-
ken és a meccseken való részvé-
tel.

Kérlek, foglald össze profi já-
tékosként a három legfontosabb 
célkitűzésedet!

Elsődleges célom jól teljesíteni, 
és ezzel kivívni a 2018/19-es év-
ben a kerettagságot. Második cé-
lom bemutatkozni az NB I-ben. 
Harmadik célom egy külföldi 
szerződés egy 1. osztályú csapat-
nál. Ehhez persze rengeteg mun-
kára, edzői, menedzseri segítség-
re és persze szerencsére is szük-
ség van az elkövetkező években. 

Van-e B-terved a jövődre néz-
ve?

Érettségiző diákként beadtam a 
jelentkezésemet a TE labdarúgó 
edző szakára, valamint második 
helyen a sport- és rekreáció szer-
vezés képzést is megjelöltem. Mi-
vel az egyetem budapesti székhe-
lyű, ezért csakis a levelezős kép-
zés kerülhetett szóba. 

Ha azt kérdezem, hogy melyek 
azok a dolgok, amelyek eljuttat-
tak téged a profi szerződésig, me-
lyeket említenéd?

Kitartás, munka, alázat, családi 
háttér és szerencse. Ezek együtte-
sen. Ha valamelyik hiányzott vol-
na, ma nem tartanék ott, ahol tar-
tok. «

A Leader program olyan fejlesztési 
stratégiát támogat Európai Uniós 
forrásokból, amely kimondottan 
mikro vállalkozásokat, helyi termé-
kek előállítását és piacra juttatását, 
a turisztika fejlesztését, civil szerve-
zetek támogatását és a lakosság 
életminőségének javítását célzó 
programok támogatását tűzte ki 
céljául, jellemzően lokálisan. Így 
például a mi kistérségünkben –
amely Dunaföldvárral együtt 13 te-
lepülésből áll, így például Kajdacs, 
Pusztahencse, Madocsa, Bölcske, de 
Györköny és Dunaszentgyörgy is a 
kistérség része. A pályázatokat a 
Duna Összeköt Egyesület kezeli. Az 
aktuális pályázatok aktuális hírei-

ről Kiss Lajos Csaba számolt be tele-
víziónknak.

 » BAKSAY ERIKA

– Több változás is van a Le-
ader pályázatokban. Összegek, 
határidők. Mit kell tudnunk?

– Módosultak a határidők, mó-
dosultak az igényelhető összegek, 
a támogatás intenzitása 50-ről 
65%-ra nőtt. 

– Mi az oka ezeknek a változá-
soknak?

– Egyszerűen nem fogytak el az 
időszakra beütemezett támogatási 
források. Volt idő, amikor nagy-
ságrendekkel nagyobb források 
fölött diszponált az egyesület, eb-

ben az évben ez 350 millió forint, 
és nem fogyott el. Eredetileg má-
jus 31-e volt a beadás határideje, 
ezt vélhetően minimum őszig 
meghosszabbítják, egyelőre nincs 
megjelölve a pontos határidő. 

A támogatási összegek módo-
sulása a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy egy 5 milliós összértékű 
projektre 3,25 millió forintra, egy 
10 milliós esetében 6,5 millió fo-
rintra pályázhat a vállalkozó. 
Vagy olcsóbb, vagy nagyobb ér-
tékű beruházás kivitelezhető a 
változás miatt. 

A pályázható források egyike a 
klasszikus mikro vállalkozások 
fejlesztését célozza, ezt csak olyan 
vállalkozás pályázhatja meg, ame-
lyik valamilyen termelő, szolgálta-
tó, gyártó vagy szellemi tevékeny-

séget végez, de nem mezőgazdasá-
gi tevékenységet. Mikro vállalko-
zásnak minősül az a vállalkozás, 
amelyik 10 fő alatt foglalkoztat 
dolgozókat, és 2 millió euro árbe-
vétel alatti.

A másik pályázati forrás helyi 
termékek értékesítését és feldol-
gozását támogatja, amely termék 
mezőgazdasági termék is lehet. 
Ezzel a pályázattal épületek fel-
újítása, bővítése, építése is elérhe-
tő, lehet ez tejterméket, gyümöl-
csöt, bort, szőlőt feldolgozó, táro-
ló, hűtő üzem. 

A turizmus fejlesztésére kiírt 
forrás ugyan már elfogyott, de itt 
is érdemes figyelni, mert elkép-
zelhető, hogy másik támogatási 
forrásból ide átcsoportosítanak. 
Dunaföldvár például több 

Még elérhetőek a Leader pályázatok

►
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-testü-
lete június 26-án tartotta soros ülé-
sét, melynek napirendjén 23 nyilvá-
nos és 2 zárt ülésen tárgyalandó té-
ma szerepelt. 

 » BAKSAY ERIKA

Az első napirendekben a testület 
beszámolókat fogadott el a Duna-
földvári Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, a Kalocsai Hivatásos Tűzol-
tó Parancsnokság, a Dunaföldvári 
Polgárőrség, illetve a Paksi Rendőr-
kapitányság és a Dunaföldvári 
Rendőrőrs, illetve később a Gyer-
mekeink jövőjéért közalapítvány 
2017. évi munkájáról. 

 Ezután a képviselők dr. Jancsó 
Erzsébet nyugdíjba vonulása 

okán döntéseket hoztak többek 
között a helyettesítéséről, melyet 
dr. Oláh Szilvia fog ellátni. Az 
önkormányzat dr. Jancsó Erzsébet 
ingatlanát nem vásárolta meg. 

A következő napirendben a tes-
tület a D–B Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Beszédes József Ál-
talános Iskolája tagintézmény-ve-
zetői pályázatát értékelte, és tá-
mogatta Keresztesné Katona Má-
ria pályázatát. Ezután a képvi-
selők elfogadták a Dunaföldvári 
Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha 2018/2019. évi munka-
tervét, illetve úgy döntöttek, köz-
beszerzést nem indítanak, a kony-
hát ezután is az önkormányzat 
működteti. Engedélyezték ugyan-
itt a létszámkeret bővítését, majd 
pályázatot írtak ki a Dunaföldvári 
Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatói álláshelyére, illetve itt 
is engedélyezték a létszámbőví-
tést. 

A testület jelentést fogadott el a 
2017. évi belső ellenőrzési tevé-
kenységről, majd 3 havi tisztelet-
díjának megfelelő jutalmat szava-
zott meg az alpolgármester részé-
re 807600 Ft összegben. A testü-
let elfogadta a Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának 27. számú 
módosítását, majd védőnői he-
lyettesítést állapított meg a Védő-
női Szolgálatnál. 

A testület lemondott egy dom-
bóvári ingatlan résztulajdonáról, 
majd úgy döntött, az M6 autópá-
lya építése kapcsán elmaradt 
munkálatok miatt egyelőre nem 
vesz tulajdonába egy vízfolyást. 
Döntött a testület a könyvtár épü-
lete villámvédelmének kiépítésé-

ről, a Vak Bottyán téri támfalon 
védőkorlát elhelyezéséről, majd 
lakossági ingatlan felajánlást bí-
rált el. 

A zárt ülésen a képviselők Jenei 
Judit Enikőt bízták meg 5 évre a 
Napsugár idősek Otthona vezeté-
sével, majd szerződés elfogadásá-
ról döntöttek a KRAFT&Associ-
ates Turisztikai Szolgáltató Kft-
vel, melynek feladata befektető, 
vevő, üzletfél felkutatása well-
ness szálló építéséhez és üzemel-
tetéséhez. «

pályázatot is beadott erre a 
forrásra. Így például a Duna-parti 
régi úttörőház felújítására, illetve 
útépítésre is a Pincés-Gödörnél.

Az utolsó pályázati forrás a he-
lyi civil szervezetek kistérségi 

fejlesztését célozza, 1 millió fo-
rintra lehet pályázni, 100%-os tá-
mogatási intenzitással. 

Érdemes tehát pályázni, a 
források nagyjából félig fogy-
tak el. A tavasszal beadott pá-

lyázatok esetében csak a formai 
bírálat történt meg. Feltehetően 
a pályázatokat összevárják, te-
hát az elbírálásra még várni 
kell, könnyen lehet, hogy az év 
végéig. «

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

Tanév végén a korábbi évekhez ha-
sonlóan a város vezetése kis ünnep-
ségen köszöntötte városunk peda-
gógusait a művelődési házban. A 
kulturális műsor után Horváth Zsolt 
polgármester köszönte meg néhány 
szóban a pedagógusok éves munká-
ját, akik jelentős réteget képvisel-
nek városunk társadalmában, mivel 
az óvodától kezdve a gimnáziumig 
sokféle iskolatípus működik Duna-
földváron. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Utalva arra, hogy korábban ő 
maga is tanárként tevékenykedett, 
átlátja és megérti a kollegák fele-
lősségteljes munkáját. A felelős-
ség szóra helyezte a hangsúlyt, 
hiszen a szülő több évre az iskolá-
ra, a pedagógusokra bízza gyer-
meke nevelését, mintegy bizalmat 
fektetve munkájuk sikerességébe. 
Az oktatási rendszerben zajló 
gyakori reformok miatt az önkor-

mányzatok szerepe szinte éven-
ként módosul, de a városvezetés 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
lehetőségei függvényében min-
den eszközzel támogassa a helyi 
óvodák, iskolák eredményes mű-
ködését. 

A pedagógus napi ünnepségen 
a polgármester két kitüntetettet is 
köszöntött. Fabóné Bíró Ágnes 
nyugdíjba vonulása alkalmából 
Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met kapott négy évtizedes ered-
ményes és színvonalas munkájá-
ért. Ágnes köszönő beszédében 
kifejtette, hogy munkájának igazi 
elismerése a volt növendékek és 
szülők napjainkban felé irányuló 
tisztelete. Sokan megszólítják az 
utcán néhány perces beszélgetés 
erejéig, hogy aztán előbb–utóbb 
az óvodás évek szép emlékei is 
felidéződnek. Napjainkban sem 
szakadt el a pedagógus munkától, 
hiszen rendszeresen szakmai cik-

kei jelennek meg az Óvodai Ne-
velés című országos lapban. Így 
akarja több évtizedes tapasztala-
tait átadni utódainak.

Szécsi Andrásné, Julika, ahogy 
a városban ismerték, az ELTE 
Arany Oklevelét vehette át idén 
az egyetem épületében, abból az 
alkalomból, hogy ötven éve sze-
rezte diplomáját. Megható volt 
számára az ünnepség. A várako-
zás perceiben és az ünnepség alatt 
szinte rázúdultak az egyetemi 
évek csodás emlékei, találkozott 
régi diáktársakkal. A tanítással 

töltött 35 év szintén sok szép em-
léket tartogat mind a mai napig. 
Jól érezte magát pedagógusként a 
gimnázium falai közt. Sok jó kol-
legát ismert meg ez idő alatt, so-
kakkal napjainkban is tartja a 
kapcsolatot. A vidéki kis gimnázi-
um legnagyobb erénye a közvet-
len, családias hangulat volt. A 
gimnáziummal ma is rendszeres a 
kapcsolata. Nyugdíjasként szinte 
minden iskolai ünnepségen részt 
vesz. Ballagáskor, szalagavatón 
jó érzés kollegákkal, volt tanítvá-
nyokkal, szülőkkel találkozni. «

Pedagógusok köszöntése

Fabóné Bíró ÁgnesSzécsi Andrásné

►
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Három évtizede szervez nyári gyer-
mektábort a Vöröskereszt helyi 
szervezete. Kuti Valéria táborvezető 
beszámolt arról, hogy a tavaszi szer-
vezés során hatvan gyerek jelentke-
zett a táborba, végül 52-en vettek 
részt. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A gyerekek főleg a rendszeres 
véradók, a nagy, illetve a hátrá-
nyos helyzetű családokból érkez-
tek. A táborozás költségeit pályá-
zati pénzből fedezték. Naponta 
négyszer étkeztek a fiatalok, az 
ebédet az Aranyfácán étterem 
szállította. Reggel fél hattól este 
hatig fogadták a gyerekeket, az 
éjszakát mindenki otthon töltötte. 
A tábor főleg azoknak a szülők-
nek kedvezett, ahol mindketten 
dolgoznak. Sok érdekes program 
várta a fiatalokat a hét során. Volt 
kézműves foglalkozás, ugrálóvár, 
lángos sütés a gyerekek részvéte-
lével, meridián torna, elsősegély-
nyújtó tanfolyam, rajzverseny, a 

Holler UNFC foci játékokat szer-
vezett. Megemlékeztek a vörös-
keresztes világnapról is. Az utol-
só nap, pénteken a gemenci erdő-
be tettek kirándulást a gyerekek, 
külön élményt jelentett a kisvas-
úton megtett néhány kilométer. A 
táborvezető kiemelte, hogy az 
idei csoport igen érdeklődő, és fe-
gyelmezett gyerekekből állt, 
öröm volt velük lenni. A felügye-
letet vöröskeresztes aktivisták, 
pedagógusok látták el. A korábbi 
évekhez viszonyítva sajnos kevés 
volt idén a gimnazista önkéntesek 
száma, akik a programok szerve-
zésében segédkeztek. A táborzáró 
program péntek este már gyere-
kek nélkül zajlott. Kuti Valéria kis 
ünnepséget rendezett az idén ép-
pen jubiláló véradóknak. Okle-
véllel köszönte meg aktivitásukat. 
Idén 33-an jubiláltak. A véradók 
száma az utóbbi években sajnos 
csökkent. Főleg a fiatalok mozgó-
sításával lehetne ezt a tendenciát 
megállítani. «

So ros hir de té sek
Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-
nek. Tel.: +36–30–95–52–703

Az Ifjúság téren 58 nm-es, 
téglaépítésű, szigetelt, 2. eme-
leti lakás és a hozzá tartozó 18 
nm-es garázs eladó. Tel.: +36–
30–974–27–96

Felső-Bölcske utcai paraszt-
ház eladó. Tel.: +36–30–974–
27–96

Ismét népszerű volt a
Vöröskeresztes gyermektábor

Akad ember, akinek olyan kisugár-
zása van, s annyi derű és belső béke, 
szeretet lakozik benne, hogy min-
den perc, amelyet a közelében töl-
tünk, hat ránk. Hat és vonz. S mint-
ha azt éreznénk, hogy általa jobbá 
leszünk. Mi mindannyian.
Böjte Csaba ferences rendi szerze-
tes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
létrehozója ilyen ember. Nemrég 
Dunaföldváron járt, ahol az Öreg-
templomban celebrált szentmiséjé-

re nemcsak a helybeliek közül jöttek 
el sokan, de a környékbeli települé-
sekről is. S nem csalódtak. A szer-
tartáson mondott prédikáció nem 
elvont egyházi beszéd volt, nem ma-
gasról szólt kioktató hangon. Mert 
Böjte Csaba minden mondata meg-
érintett minket, rögzült bennünk. 
Mélységes hite és szeretete sugár-
zott minden szavából. Példái a hét-
köznapi életből, tapasztalatból 
eredtek. A templomban nem egy-

szer nevetés hullámzott végig a je-
lenlévőkön. Mert igen, a templom-
ban nevetni is szabad. S ami a leg-
fontosabb: az emberek hazavitték 
magukkal azt a jóságot és szerete-
tet, amelyet kaptak.
Böjte Csaba harmadszor járt Duna-
földváron. 2012-ben Jákli Viktor, a 
máltai helyi önkéntes csoport veze-
tőjének a hívására, majd 2015-ben 
az 1Úton zarándokait fogadta a Du-
na-parton tartott szentmisével. 
Most a „mikulások” nyári találkozó-
jára kapott meghívást, s a dunaföld-
vári gyökerű Jendrolovits Gábor ve-

zette jótékonysági Mikulás-túra 
résztvevőivel, támogatóival találko-
zott. 
Jelenről, múltról és az alapítvány 
működésének huszonöt éves jubile-
umáról is beszélgettünk.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Mit jelent Csaba testvér és gyer-
mekei számára Dunaföldvár? 

Örömmel fogadtam el a mostani 
meghívást, s örömmel jövök min-
dig. Nagyon sok jólelkű ember él 
itt. Hiszen a földváriak és a kör-
nyékbeliek sokat segítenek, 

Böjte Csaba útjelző táblái

►
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különösen Jendrolovits Gábor 
és az ő baráti köre. Felpártolták a 
gyermekeinket. Amikor 15 évvel 
ezelőtt Gábor megkeresett, jó mó-
kának tűnt, hogy minden házba 
bekopog a Mikulás finomságok-
kal, meglepetésekkel, s mi szere-
tettel fogadjuk. Aztán újra és újra 
megismételték ezt a látogatást. 
Minden év december első hetében 
jönnek ajándékokkal, a gyerekek 
mindig nagyon várják őket, felis-
merik Gábor hangját. Hosszan vé-
gigjárják a házainkat most már 83 
helységben. Ez még nekem is 
nagy kihívás, nemhogy a Mikulás-
nak. A csomagokon kívül 25–30 
tonnányi adományt osztanak szét a 
Szent Ferenc Alapítvány otthonai-
ban. Hálás köszönet mindenkinek, 
aki jön, aki segít. Annyi az ismerős 
már itt – mutat körül a beszélgetés 
helyszínéül szolgáló iskolai aulá-
ban, ahol a szentmise után kis mű-
sorral és estebéddel fogadták a 
vendégeket. – Gyerekeink nem-
csak édességet kapnak általuk, ha-
nem testvéri szeretetet az anyaor-
szágból. Trianon ugyan elvágta a 
hajszálgyökereket, de ma már a 
bővülő autópályán négy óra alatt 
Déván lehet bárki. Szívesen foga-
dunk vendégeket bármelyik há-
zunkba. 

Böjte Csabáról ma már nem-
csak Erdélyben vagy Magyaror-
szágon, hanem szerte Európában, 
sőt a világon is sokan tudják, 
hogy a nehéz sorsú gyermekek 
pártfogója, segítője, nevelője. 

2134 gyermekkel zártuk a mos-
tani tanévet. Több mint három-
ezer gyermekünk már kirepült, 
felnőtt lett, új életet kezdett. Sok 
velünk dolgozik tovább.

Huszonöt éve működik az Ön 
által létrehozott Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány, amelynek célja 
a sanyarú körülmények között 
élő gyermekek felkarolása. 
Ahogy hirdeti, akkor is Isten sza-
vát követte, mikor a romos kolos-
torba mentett néhány éhes, ko-
szos utcagyereket, amikor a vá-
rosvezetőkkel viaskodott a gyer-
mekek játszótere vagy más ügy 
érdekében; s azt követi, amikor 
utazik, s hirdeti, hogy csak sze-
retve lehet jobbá tenni az embert. 

Mert Isten parancsai útjelző 
táblák. Mindig mondom a gyere-

keknek is, hogy akkor is szeret-
nünk kell anyánkat, apánkat, ha 
úgy gondoljuk, valaki nem ér-
demli meg. Aki betartja Isten pa-
rancsolatait, jól alszik, nem kell 
antidepresszánsokat szednie; aki 
a parancsokat átlépi, sok mérge, 
félelme, haragja lehet. Manapság 
hajlamos az ember nyafogni, pa-
naszkodni, pedig ilyen jól, mint 
most, még sosem éltünk a Kár-
pát-medencében. Nincs háború, 
nem ölnek meg a hitedért. Van 
acsarkodás, vannak gondok. Hat-
ezer árvám közül egy sincs, aki-
nek az árvíz, a háború vitte volna 
el a házát. De van alkoholizmus, 
vannak, akik szétverik a családju-
kat. Ha szépen, nyugodtan, test-
véri szeretetben élnénk, ez maga 
lenne a mennyország. 

Miként lehet a Csaba testvér 
által hirdetett szellemiséget fenn-
tartani ennyi házban, ennyi em-
ber között?

Egy házasságban is akad, hogy 
a férj és a feleség egymás között 
herregnek. Nálunk vannak olyan 
házak, ahol 150–180 gyermek 
van. A kollégákat is próbáljuk egy 
csapatban, közösségben tartani. 
Ez kihívás. De azt hirdetjük ne-
kik, hogy jobb veled a világ, mint 
nélküled. Amint a gyerekeknek 
azt mondjuk, ne nyafogj a házi 
feladat mellett, hanem oldd meg, 
felnőtteknek is azt válaszoljuk, a 
Jóisten olyan feladatot nem bíz 
ránk, akár a családalapítás, a gye-
rekvállalás vagy otthonépítés te-
rén, avagy a munkahelyen, amit 
ne lehetne megoldani. Ne nyafog-
junk, hanem becsületesen végez-
zük el, oldjuk meg azt. 

Magas az otthonokban gondo-
zottak száma, s úgy tűnik, nem 
csökken 1992 óta. Az ember eltű-
nődik, nem lehetne valamit a 

családokban tenni, ott segíteni, 
hogy ne kerüljenek a gyermekek 
árvaházakba, otthonokba? 

Magyarországon is több mint 
20 ezer állami gondozott van – 
kezdi összehasonlítással a vá-
laszt. S a rá jellemző empátiával 
folytatja: Gondolom, nem azért 
vállal valaki gyermeket, hogy 
majd állami gondozásba adja. De 
valahogy nem úgy alakul az élete. 
Kérdeztem egyszer egy fogorvos-
tól is, hogy kevesebb-e a foglyu-
kasodás a szájhigiénia fejlődésé-
vel. Természetesen nem. Jézus 
Krisztus úgy mondta: szegények 
mindig lesznek veletek. A társa-
dalomnak fel kell erre készülni. 
Ez a szolidaritás. Ha most szalad-
nunk kellene itt az állomásig, len-
nének, akik hamar–hamar odaér-
nének, de volnának olyanok is, 
akik lemaradnának. Jó, ha mi 
egymásra figyelünk. Én szegény-
nek érezném magam egyedül. Az 
ember vagy a vérszerinti gyerme-
ket keresse, vagy másként befo-
gadással. Szent Józsefnek sem 
vérszerinti gyermeke volt a kis 
Jézus, mégsem félt befogadni 
Máriát és a gyermeket, s így atyja 
lett. Ebben a józsefi értelemben 
érzem én is magamat gyerekeim 
atyjának.

A Szent Ferenc Alapítvány hu-
szonöt éves jubileumát nagysza-
bású rendezvényekkel ünneplik. 
Az egyik nagy eseményre hívta a 
templomi szertartáson jelenlévő-
ket, a családokat, gyermekeket. 

A Kárpát-medence legnagyobb 
előadótermét, az Arénát kaptuk 
meg szeptember 13-ra. A család 
éve is van, tehát nemcsak a Szent 
Ferenc Alapítványról van szó, ha-
nem a befogadásról is. Az élet 
mellett való döntésről. Arról, hogy 
jobb velük a világ, mint nélkülük. 

Sikerült olyan nagy sztárokat 
meggyőznünk, mint Presser Gá-
bor, Ákos vagy az Edda, a Repub-
lic együttes. Azon az estén egy–
egy szociális családnak ők lesznek 
a nevelőik. Együtt lépnek fel. A 
gyermekek nem csupán tapsolni 
jönnek, hanem együtt szerepelnek. 
A művészvilág is jobb velük.

A gyermekvállalásra, a több-
gyerekes családokra nagy figyel-
met fordítanak mostanában. 
Utazásai során látja ennek az 
eredményét? 

Ez sziszifuszi munka. Tudato-
san tanúságot kell tennünk, hogy 
nem jó az embernek egyedül. Nem 
azért fontos a gyermekvállalás, 
mert nélkülük nem lesz, aki majd 
adót fizessen. Hanem azért, mert 
egy férfi és nő azáltal teljesedik ki, 
hogy gyermeke lesz. Édesanya és 
édesapa is születik akkor. Bennem 
is olyan források fakadnak fel, 
amelyek gyermekek nélkül egész 
biztos nem fakadtak volna. Ennyi 
könyvet biztos nem írtam volna, 
ennyit nem utaztam volna. A gye-
rekekért megteszi az ember. A leg-
jobb orvosság a gyermek. 

Csaba testvér a szeretetet hir-
deti, a világban meg mintha a 
gyűlölködés erősödne... 

Nem látom, hogy valaki több 
vagy boldogabb lenne, ha gyűlöl-
ködik, civakodik, utálkodik. Aki 
hallgat Jézus Krisztusra, a szere-
tet útján jár, az nyugodtabb, bol-
dogabb. A kollégáknak is azt 
mondom: nem szabad letérni a 
szeretet útjáról. Nem azért, hogy 
mit szólnak az újságírók. Hanem 
mert nem látom a hozadékát a ha-
ragnak, a gyűlöletnek, a civako-
dásnak. Nem látok egyetlen dol-
got sem, amit jobban el lehetne 
végezni a tízparancsolatról letér-
ve, mint azon járva. A fő parancs, 
a szeretet parancsa egyszerű: Sze-
resd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedből, és felebarátodat, mint ön-
magadat. Boldogságra vezető 
utunk attól függ, tudjuk-e szeretni 
tiszta szívvel Teremtőnket, em-
bertársunkat, ki hozzánk hasonló-
an úton van a semmiből a Végte-
len felé. A nehézségek, gondok 
közepette meg tudunk-e maradni 
a szeretet útján, az egyetlen úton, 
amin érdemes járni, és amely már 
itt a földön boldoggá tesz. «
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Júliusban a korábbi évekhez hasonló-
an gyereknapot rendezett a Dunaföld-
vári Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat. Mendi Ferenc elnök a rendezvényt 
illetően kicsit csalódott volt, mert ke-
vesebb volt a résztvevő a vártnál. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A programok a gyerekeket cé-
lozták meg. Volt arcfestés, kézmű-
ves foglalkozás, ugrálóvár, játékos 
vetélkedők. A felnőttek számára 
pedig az ebédfőzés jelentette a dé-
lelőtti programot. A résztvevő csa-
ládok vagy csapatok az önkor-
mányzattól kapták az alapanyagot, 
lapockát, tarját és tetszés szerint 
készítettek belőle különböző étele-
ket. Továbbá minden megjelenő 
család két kiló húst vihetett haza. 
A rendezvény költségeit az önkor-
mányzat pályázati pénzből finan-
szírozta. Nem állt sok pénz a ren-
delkezésre, ezért a programválasz-
ték is szerény volt. A tapasztalata-
ikból okulva jövőre jobban ki kell 
használni a pályázati lehetősége-
ket, szponzorokat kell toborozni, 
alaposabb szervező és propagan-
damunkát kell folytatni, hogy na-
gyobb legyen az érdeklődés. 

Mendi Ferenc az évi munka 
kapcsán kiemelte, hogy az önkor-
mányzat nagy hangsúlyt fektet a 
gyerekekre. Pályázati úton igye-
keznek a tanulóknak laptopokat, 
taneszközöket szerezni. Kirándu-
lást is terveznek gyerekeknek. Az 
indíttatást az adja, hogy az utóbbi 
években, ha kis mértékben is, de 
nőtt a földvári roma gyerekek 
száma a szakképző iskolákban és 
a középiskolákban. Örvendetes, 
hogy a helyi gimnáziumban is 
többen tanulnak a korábbi évek-
hez viszonyítva. Tehát érdemes 
odafigyelni a fiatalokra.

A jövő évi önkormányzati vá-
lasztásokon a jelenlegi vezetés újra 
jelölteti magát. A szavazók döntik 
el majd, hogy folytassák-e tovább 
munkájukat, vagy újak jöjjenek he-
lyettük. Ismert az a tény is, hogy az 
országos roma önkormányzatban 
milyen viszályok dúlnak. Nincs 
egység, korrupció gyanús ügyek is 
vannak. Ez nyilván gyengíti a haté-
kony érdekvédelmet, de helyi szin-
ten e problémák szerencsére nem 
jelentenek megosztottságot, vitát. A 
helyi önkormányzat nyugodtan 
végzi munkáját. «

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
nagy hangsúlyt fektet a gyerekek 
jövőjére

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony 
2018.09.03-tól 2020.08.26-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő 

A munkavégzés helye: Duna-
földvár Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Tolna megye, 7020 Du-
naföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

39. §, a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltéte-
leiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet, valamint a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásról szó-
ló 1993. évi III. tv. 64. §. szerinti 
feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály sze-
rint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy lete-
lepedett státusz.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve an-

nak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól eltiltó ítélet 
hatálya alatt.

• Egészségügyi alkalmasság.
• Felsőfokú képesítés, 

15/1998.(IV.30.) NM rende-
let 2. sz. melléklet II. rész I/1. 

pontjában előírt végzettség.
• Felhasználói szintű MS 

Office (irodai alkalmazá-
sok).

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: Családsegítő munkakör-
ben szerzett 1–3 év szakmai ta-
pasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Kiváló szintű önálló munkavég-
zés, precizitás, terhelhetőség, szo-
ciális érzékenység, empátiás 
készség, szakmai és jogszabályi 
ismeretek, jó kommunikáció, 
konfliktuskezelés, határozottság.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzett-

séget igazoló okiratok máso-
lata.

• Három hónapnál nem 

Pályázati felhívás
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Központ

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére
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régebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolására, 
valamint annak igazolására, 
hogy a pályázó nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi 
lehetővé (vagy annak igénylé-
sét igazoló dokumentum).

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul.

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. 
§ (8) bekezdés szerinti kizáró 
okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. szeptember 3.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. augusztus 30.

A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, zárt borí-
tékban, a pályázatnak a Duna-
földvár Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat (7020 Dunaföld-
vár, Kossuth L. u. 14.) címére 
történő megküldésével. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: családse-
gítő.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információk:

Sikeres pályázat esetén a mun-
káltató a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 21/A. § alapján 3 hónap próba-
időt köt ki.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt  
Jung Katalin intézményvezető 
nyújt, a 06/75/541–067 telefon-
számon. «

Mindig találkozhatunk egy–két ide-
gen biciklistával városunkban, de 
ekkora csapattal, akik ráadásul meg 
is szálltak nálunk nem gyakran. A 
csoport Bogyiszlóról érkezett, ven-
déglátóik a helyi iskolák, még akkor 
is, ha közben javában tart a vakáció. 
Az eseményről a két település isko-
láinak igazgatói, Bognárné Balogh 
Andrea és Boda Zoltán beszéltek te-
levíziónkban.

 » BAKSAY ERIKA

– Miért pont ide látogattak el a 
bogyiszlói iskolások?

– Bogyiszlóval, pontosabban a 
bogyiszlói iskolával nagyjából 
tízéves a közelebbi ismeretségünk 
–mondja Bognárné Balogh And-
rea. – Akkoriban egy nagyobb pá-
lyázat kapcsán kerültünk közeli 
munkakapcsolatba Boda Zolival, 
aki tanácsadói minőségben segí-
tette a munkánkat. Nyilván talál-
koztunk előtte is itt–ott, szakmai 
programokon, képzéseken, de et-
től kezdve aktívabb lett a kapcso-
latunk a bogyiszlói iskolával. 

Szóval ők a saját környéküket 
már bejárták, adódott egy pályá-
zati lehetőség, ami módot adott 
arra, hogy kicsit távolabbra te-
kintsenek, ismertek is minket, lát-
nivaló is van errefelé, ráadásul 
kiépült a kerékpárút, szinte ké-
zenfekvő volt, hogy ide jönnek. 

Mi szívesen látjuk őket, meg-
szerveztük a szállásukat, ellátásu-
kat, programokat szerveztünk 
számukra, amelyeket elsősorban 
a párom, Bognár Zoltán talált ki, 
emellett Keresztesné Katona Má-
ria, Fehérné Keserű Katalin és jó-

magam segítettük még összerak-
ni. 

– Miért pont Dunaföldvár? –
kérdezzük Boda Zoltánt is, a bo-
gyiszlói iskola igazgatóját.

– Tényleg jó a kapcsolat a két 
település iskolája, tanári kara és 
vezetősége között. Amikor szakér-
tőként jobban megismertem a he-
lyi tantestületet, akkor azt láttam, 
hogy egy innovatív, tanulásra, új-
ra, módszertani gazdagságra éhes 
csapat dolgozik itt. Az elmúlt idő-
szakban többször módunk nyílt 
arra, hogy kicseréljünk jó gyakor-
latokat, tapasztalatokat, amelyek 
hozzájárulhatnak a nevelő-oktató 
munka színvonalának növelésé-
hez. Jó a személyes kapcsolatunk 
Andival, a gimnázium sajnálato-
san elhunyt igazgatónőjével is jó 
volt, a mostani igazgatónő pedig 
osztálytársam volt a gimnázium-
ban. Többször is jártunk a duna-
földvári iskolákban, megnéztünk 
néhány jó innovációt, így a családi 
délutánokat, a boldog iskola prog-
ramot, és megpróbáltuk ezeket 
adaptálni a saját intézményünk-
ben. Ez természetesen fordítva is 
igaz, nálunk is több ízben jártak 
földvári pedagógusok. 

Maga a biciklitúra egy pályázat 
segítségével jöhetett létre, 2 darab 
háromnapos túrára nyertünk tá-
mogatást. A pályázat célja szű-
kebb és tágabb környezetünk kul-
turális, építészeti és egyéb hagyo-
mányainak megismerése. Az első 
túránk a dunaföldvári. A 6-os utat 
nem vállaltuk be, teherautóval 
jöttek a biciklik Paksig, onnan 
Madocsán, Bölcskén, a töltésen 

át, majd Dunaföldvárig vezetett 
az utunk. A kempingben kaptunk 
szállást, az iskola gondoskodott 
az étkezési lehetőségről és kiváló 
programokról. Mondjuk, hogy a 
délelőttök inkább az ismeretter-
jesztésről szóltak, a délutánok a 
pihenésről, szórakozásról. 

43-an vagyunk, a 6 felnőtt ne-
velővel együtt, a gyerekek rész-
ben 4. osztályt, részben nyolcadi-
kat végeztek éppen. A délelőtti 
csapatjátékban úgy szerveztük, 
hogy egy felnőtt mellett kicsik is, 
nagyok is legyenek a csapatok-
ban. A Dunaföldvárt felderítő vá-
rosismereti vetélkedő során a csa-
patok egy–egy térképpel a kezük-
ben járták végig a fő nevezetessé-
geket, ami nagyon kimerítő és 
nagyon szórakoztató volt. 

– Felfedezett a városból vala-
mit, amit eddig nem ismert vagy 
tudott volna?

– Bizonyára egy csomó dolog 
van, amit még nem láttam vagy 
nem tudok. De nekem Dunaföld-
várban nem is ez a legérdekesebb. 
Inkább talán az, hogy sokadszor 
érzem, mennyire barátságos és 
közvetlen város ez. A hasonló 
méretű, adottságú városoknál Du-
naföldvár befogadóbbnak, egysé-
gesebbnek tűnik. Lehet, ezt az is 
erősíti bennem, hogy a vendéglá-
tóimon keresztül ismerem a vá-
rost, mégis van egy otthonos ér-
zésem, amikor ide jövök. 

– Mi lesz a második biciklitúra 
célpontja?

– Talán Pörböly és környéke, 
kicsit megnézzük Bács-Kiskun 
megyét is, Baját, Bátát is. És a pá-
lyázati feltételek között szerepelt 
a fenntartási kötelezettség is, te-
hát nem csak két túra lesz, az első 
kettőt követi majd több is. «

Bogyiszlói biciklisek
vendégeskedtek Dunaföldváron

Sajtóközlemény

Kerékpárút Paks 
és Dunakömlőd 
között
Sikerrel pályázott Paks város Önkor-
mányzata az új Széchenyi Terv 
Dél-Dunántúli Operatív Program-
ban, így 100 százalékos támogatási 
forrásból alakíthat ki kerékpárutat 
Paks és Dunakömlőd között. A szer-
ződött támogatás összege 
540.000.000 forint. 

 » PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sok éves probléma Pakson, 
hogy a település központi belterü-
lete és Dunakömlőd városrész kö-
zött nincs kerékpárosbarát kap-
csolat. A meglévő útvonalakon 
nem lehet biztonságosan, kényel-
mesen, a legkevesebb megállással 
és a legrövidebb úton kerékpároz-
ni. Paks városa elkötelezett a ke-
rékpáros közlekedés feltételeinek 
javítása érdekében, ezért pályáza-
ti támogatást keresett egy a várost 
és a településrészt összekötő ke-
rékpárút megépítésére.  A Dél-Du-
nántúli Operatív Program TOP-
3.1.1-15-TL1-2016-00012 számú 
pályázatán 540 millió forint támo-
gatást nyert Paks a létesítmény 
megvalósítására 2017-ben. 

A projekt első szakasza 
2018.05.31-én lezárult. Az első 
ütemben lefolytatták a közúti biz-
tonsági auditot és a beavatkozási 
területre vonatkozóan elkészült a 
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 
(KHT). Ehhez kapcsolódóan 
2017. október 12-én lezajlott a 
tervzsűrizés, amelyről szóló elfo-
gadó nyilatkozat 2017. október 
16-án megérkezett a paksi 

►

►
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önkormányzathoz, a Közre-
működő szervezet felé 2017. ok-
tóber 10-én. A tervezést végző 
cég kiválasztása után elkészült az 
engedélyezési és a kiviteli tervdo-
kumentáció is.

Az engedélyezési tervek a 2570 
m hosszú kerékpárútra és kapcso-
lódó létesítmények építésére ké-
szültek. A kapcsolódó létesítmé-

nyek között a 42. sz. Pusztasza-
bolcs-Paks vasútvonal 721+65,8 
szelvényében labirintkorlátos gya-
logos átjáró kiépítését és az építés 
ideje alatti ideiglenes forgalom-
szabályozást feltételekkel jóvá-
hagyta a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Köz-
lekedési és Útügyi Osztálya.

2018. június 18-án megérkezett 
a városházára a nem jogerős épí-
tési engedély, így a kivitelei ter-
vek véglegesítése után elindulhat 
a közbeszerzési eljárás a projekt-
ben. A pályázati eljárásrendnek 
megfelelően a kivitelezést meg-
előző közbeszerzés ajánlattételi 
dokumentációját előzetes minő-
ségbiztosításra kell küldeni. Ezt 

követően indítható el a közbe-
szerzés várhatóan augusztus ele-
jén, az eljárás szeptember végén 
lezárul. Október elején megtör-
ténhet a munkaterület átadása és 
indulhat a kerékpárút építése.

A projekt tervezett befejezési 
dátuma: 2019.07.15.

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.«

Hatodik alkalommal rendezte meg a 
Családi Repülőnapot Baracs, Kisa-
postag és Dunaföldvár önkormány-
zata. Horváth Zsolt, Dunaföldvár 
polgármestere mesélt a rendezvény-
ről a városi televíziónak.

 » BAKSAY ERIKA

– Egy számomra érdekes apró 
momentum: hatodszor rendezünk 
repülőnapot, az első 1981-ben 
volt, hát nem tegnap… A rendez-
vényen megkérdeztük a látogató-
kat, van-e olyan közöttük, aki 
részt vett azon a bizonyos 37 év-
vel ezelőtti repülőnapon, és igen, 
ketten is jelentkeztek. Egyikük 
magával hozta azt a képeslapot is, 
amit akkor Farkas Bertalan és 
Magyari Béla űrhajósok írtak alá. 
Akárhogy nézzük, ez már történe-
lem…

Úgy éreztük idén, hogy a ren-
dezvény kiteljesedett. Az eladott 
jegyek, a repüléseken részvevők 
számának alapján úgy gondoljuk, 

nagyjából 5000 ember látogatta a 
programokat, nagyjából a 40 km-
es körzetből. Remek idő volt, se 
hideg, se meleg, se eső, pont elég 
szél, szóval minden nekünk ját-
szott, és a körülményeknek és a 
szervezésnek köszönhetően re-
mekül sikerült ez a nap. Az embe-
rek mindent megnéztek, kipróbál-
tak, a technika, az attrakciók, a 
műsorok, minden nagyon sikeres 
volt. 

– Érdekes módon kell belépőt 
fizetni…

– Mert, hogy belépő nincs, csak 
egy parkolási jegy, ami egy autóra 
2000 forint, akárhányan is érkez-
tek benne. Ez a jegy mindenre fel-
jogosítja a látogatót, mindent 
megnézhet, meghallgathat, így 
például az esti Quimby koncert 
látogatására is feljogosította a tu-
lajdonosát. Fizetni egyedül a re-
pülésekért kellett, az üzemanyag 
nem olcsó… A repülésre jogosító 
alapjegy 7000 forint volt, és igen-

csak sokan kihasználták az alkal-
mat, hogy kipróbálják, milyen 
egy kisgépen vagy helikopteren 
repülni. 

Repülhetett az érdeklődő Li-
2-vel, Po-2-vel, helikopterrel. 
Volt légi parádé, fegyversimo-
gató, rallye, street fighter bemu-
tató, oldtimer autók bemutatója, 
motorok és drónok. Bemutatót 
tartott a vitorla szakosztály, az 
UL szakosztály, Veres Zoltán 
műrepülő, Vári Gyula JAK-52-
vel, Szakács Gábor L-29 Delfin-
nel. 

Emellett minden volt, aminek egy 
ilyen napon lennie kell: habparti, 
gyerekjátékok, táncosok és egyéb 
fellépők, és hát a nagyon várt Quim-
by koncert, rengetegen ott voltak.

A nap legkedvesebb pillanata 
az időseké volt. Az egyik, hogy a 
rendezvényen jelen volt a legidő-
sebb, érvényes engedéllyel ren-
delkező pilóta, aki 88 éves, és bi-
zony még repül. Aki viszont még 
nem repült soha, az egy 82 éves 
néni volt, akit a gyerekei, családja 
leptek meg egy repüléssel, 82. 
születésnapja alkalmából. «

Családi Repülőnap

 » SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Dunaföldvár fejlődésének 
egyik fő fontosságú tényezője a 
Duna volt. Lakói büszkék voltak 
arra, hogy a Duna-parti települé-
sen élhettek. A Dunaföldvárral 
szemben lévő egyetemi alapítvá-
nyi sziget a Dunát kb. öt kilomé-
ter hosszúságban két részre osz-
totta, a földvári és a solti ágra. A 
régi időkben a solti ág erősebb és 
mélyebb volt, mint a földvári ág, 

a hajóút a solti ágban volt. A föld-
vári Duna-ágban kis vízállásnál 
nem lehetett hajózni a zátonyok 
miatt. A közmunka – és közleke-
désügyi minisztérium az 1880-as 
években a solti ágat az egyházi 
révtől a sziget csúcsáig húzódó 
ezeregyszázméter hosszú kőgáttal 
elzárta, ezáltal a hajózás a földvá-
ri ágba terelődött, bár még a me-
derben lévő zátonyok a közleke-
dést akadályozták.

A Közép-Duna szabályozása 
kiemelt feladata volt a közmunka 
– és közlekedésügyi minisztéri-
umnak. A budapesti Magyar Kirá-
lyi Folyammérnöki Hivatal olyan 

tervet készített, melynek eredmé-
nye a dunaföldvári Duna-ágban 
lévő zátonyok megszüntetése 
volt. Így a hajóút biztonságossá 
vált, a vízi közlekedés nagyot 

110 éve került az akkori Dunaföldvár 
község tulajdonába a
dunai rakodópart, rakpart

►

►
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fejlődött. Hogy ismét elkerül-
jék az elzátonyosodást, az addigi 
600–700 méter széles Duna me-
der 450 méterre zsugorodott a kő-
gátak felállításával.

A kikotort kavicsból építették 
meg a rakodópartot a Duna men-
tén. (2. kép) A munkák irányítója 
Filep Károly királyi főmérnök 
volt, akire a község nagy tisztelet-
tel emlékezett jóakaratú közben-
járásáért, önzetlen segítségéért. A 
főmérnök Dunaföldváron telepe-
dett le, miután feleségül vette 
Szelle Zsigmond, a dunaföldvári 
járás első járásbírójának lányát, 
Szelle Honórát. (1930-ban halt 
meg, sírja Dunaföldváron van a 
fölvégi temető református parcel-
lájában.) 

A munkákról egy–két adat:
A földvári rakpart a Mély úttól 

a Duna utcáig terjedt. Hossza 
nyolcszázhúsz méter. Felül, a 
Mély úttól öt méter széles kocsiút 
vezetett a rakpart felső végéhez, 
alul pedig hetvenöt méter hosszú 
út a Duna utcába. A Duna medré-
ből elfoglalt terület – melyet ra-
kodónak képeztek ki – a felső vé-
gén ötven méter, az alsó végén 
nyolcvanöt méter széles volt. A 
zátonyok rengeteg kavicsából ké-
szült tehát a rakpart, rakodópart. 
A rakpart alsó lábazatát öt méter 
magas kőgát képezte (partoldal), 
melybe folyóméterenként har-
minc–negyven köbméter követ 
építettek be, a kő feletti rézsűt pe-
dig kalázi kőburkolattal fedték 

be. A burkolt felületen tizenegy 
kőlépcső vezetett a vízhez. A ké-
sőbbi években a kialakított rako-
dópartot szép parkká, sétánnyá 
alakították át. (3. kép)

A Duna utcai partszakaszt is 
megerősítették, itt is kavicsos fel-
töltést végeztek. Egy zárt csator-
nát alakítottak ki és kőburkolattal 
látták el. (A kanálisból a Duna 
utcán keresztül szabadon folyt a 
Dunába az esővíz…) (4. kép)

Az így végleg elkészült, újon-
nan feltöltött terület a kikötői part-
joggal együtt 1908 márciusában, a 
közalapítványi uradalommal kö-
tött és a község képviselő testüle-
tének 71/1908. szám alatt bemuta-
tott egyezség folytán a község tu-
lajdonába került. A községnek tíz 
év alatt, évi tíz-ezer koronát kellett 
fizetnie a közalapítványi urada-
lomnak örök vételár fejében.

A magyar királyi földmívelési 
minisztérium Dunaföldvár alatt 
fekvő alsó gyümölcsös szigetnél 
is jelentős védő munkákat vég-
zett. A Kis-Duna-ág elzárásával 
gátat készített, így lehetővé vált a 
kocsi-közlekedés a szigetre. A 
sziget területének tulajdonosai 
bőséggel termő gyümölcsöseiket 
könnyebben meg tudták ezután 
közelíteni.

110 év alatt a Duna-mente, a 
Duna-part Földvár lakóinak ked-
venc találkozási helye. A külön-
böző korokban ünnepi műsorok, 
sporttalálkozók színhelye volt. 
Jelenleg is a Duna-part felújítása, 

korszerűsítése folyik az emberek 
legnagyobb elismerése mellett. 
De ez már egy mai történet, sikere 
mindenképpen figyelemre méltó, 
példamutató más lakóközösségek 
számára is.

Forrás: Csoma Jánosné, Filep 
Edit (Budapest) visszaemlékezé-
se és Filep Károly fényképe – 
családi iratok alapján

Irodalom: Cziráky Gyula: Tol-
navármegyei Dunaföldvár multja 
és jelene. Dunaföldvár, 1910 «

A dunaföldvári Őszi Alkony nyugdí-
jas klub már hat éve szervez nyár 
elején nyugdíjas találkozót a szom-
szédos települések egyesületeinek 
bevonásával. Németh Lajosné, a 
klub vezetője azzal indokolta a hely-
színváltást, hogy a kis-dunai hor-
gásztanyára a kiutazás már egyre 
problémásabb az idősödő klubta-
goknak. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A tájház és udvara ideálisnak 
bizonyult a rendezvény számára. 
Kilenc órától érkeztek a vendé-

gek, köztük a bölcskei, solti, kul-
csi és daruszentmiklósi egyesüle-
tek, klubok tagjai. Tíz órától a 
szervezők rövid műsorral kedves-
kedtek a résztvevőknek. Felléptek 

az Ördögszekér Táncegyesület 
tagjai, Fafka Julia énekes és Mol-
nár István klarinétos. Ezután népi 
játékok kötötték le az érdeklődő-
ket, ahol a kézügyességre és a ta-
lálékonyságra nagy szükség volt. 
Megemlékeztek a kerek évfordu-
lóról is, hiszen negyven éve, 
1978-ban az akkori Múzeumok 

Baráti Köréből alakult a jelenlegi 
földvári nyugdíjas közösség. A 
klub vezetője néhány mondatban 
beszámolt a félév programjairól, 
melyek közt volt irodalmi, hely-
történeti előadás, filmvetítés, 
zarándoklat is. Ebéd után élőze-
nés táncmulatság következett, 
ahol az egyszemélyes zenekar 

Idén a tájházban rendezték a
regionális nyugdíjas találkozót

►

►
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nagyszerű hangulatot terem-
tett a kora esti órákig. 

A solti Petőfi Sándor Nyugdíjas 
Egyesület népes delegációját Sán-
táné Szabó Margit vezette, aki be-
számolt arról, hogy év közben is 
rendszeres a kapcsolat a két klub 
közt, és nagy örömmel érkeztek a 
földvári barátok, ismerősök közé. 
Margitka vezetőségi tagja az Éle-
tet az Éveknek Nyugdíjasklubok 

Országos Szövetségének is, ezáltal 
nagy a kitekintése a hazai nyugdí-
jas társadalomra. Örvendetesnek 
tartja, hogy nagyon sok nyugdíjas 
szervezet működik az országban. 
Kis településeken éppen a nyugdí-
jas klubok jelentik szinte az egyet-
len civil szerveződést. Az országos 
szövetség érdekvédelmi feladato-
kat is ellát, melyre bizony gyakran 
van szükség.«

Tanodai nyár
Természetéből adódóan a tanoda 
nem tart nyári szünetet, mint az is-
kola, így a tanodás gyerekek nyáron 
sem maradtak programok nélkül. A 
vakáció alatt bejáró gyerekek stran-
dolástól a kirándulásig sokféle 
programon vehettek részt, vagy 
egyszerűen a tanoda épületében, 
udvarán játszottak, sportoltak, töl-
tötték el az időt egymás és a segí-
tők társaságában.

 » BAKSAY ERIKA

Segítők, hiszen a nyári progra-
mok idejére Klopcsik Klaudia 
három társával, mint tanítókép-
zős önkéntesek bonyolították le 
az egy hetes tanodás tábort, friss 
erővel, friss látásmóddal, a gye-
rekek számára is új szellemet 
hozva. A tábor ideje alatt minden 
nap jó tizenegynéhány gyerek 
vett részt a programokon, így 
volt bőrdíszműves foglalkozás, 
agyagozás, métajáték, strando-
lás, Duna-parti torna, és a tábor 

egyik kiemelkedő programjaként 
az ún. érzékenyítő nap. Ezen a 
napon a tanodába látogatott Fe-
renczi Ferenc és Ferencziné Ré-
pási Julianna fogyatékkal élő há-
zaspár, akik ízelítőt adtak a kere-
kes székesek életéből. A gyere-
kek ezúttal szembesülhettek 
azokkal a nehézségekkel, ame-
lyekkel egy mozgásában korláto-
zott, vagy látássérült embernek 
kell szembesülnie. Kipróbálhat-
ták, milyen lehet így élni, és ta-
lán ez segített abban, hogy em-
pátiával álljanak a fogyatékkal 
élőkhöz. 

A nyár gazdag programjairól 
csak vázlatosan: látogatás Pécsre, 
a Pécsi Tudományegyetem Kö-
zösségi és Szociális Tanulmányok 
tanszékére, ahol Boros Juli egye-
temi tanár kalauzolta a csoportot. 
Ezután a gyerekek a Máltai Sze-
retetszolgálat Regionális Gyerek-
napján játszhattak, élvezhették a 
rendezvény programjait. 

Egy másik érdekes kiállítást 
Budapesten néztek meg a tanodá-

sok, jelesül a Body kiállítást, amit 
tanulmányi-szakmai szemmel lá-
togattak meg a résztvevők. 

Pályaorientációs kiránduláson 
is részt vettek a gyerekek, ezúttal 
az M6 szervizben, ami autós cég 
lévén inkább a fiúk számára volt 
érdekes. A tanodások körülnéztek 
a Czinger-féle fürdőszoba cent-
rumban is, betekintést nyerve egy 
üzlet mindennapjaiba. 

Kiruccantak a gyerekek a duna-
újvárosi uszodába, és szintén Du-
naújvárosban részt vettek a Mál-
tai Focikupán. A nyár kedvence 
mégis a Balaton volt. Négy kis-
gyerek egy egész hétig nyaralt 
Fonyódon, a többiek kétszer is 
ellátogattak hozzájuk, és a stran-
dolás mellett Badacsonyba hajó-
káztak, megtekintették a balaton-
földvári hajótörténeti kiállítást, 
kézműves foglalkozáson vettek 
részt, és étteremben ettek, ami 
nem gyakran történik meg velük. 
A csúcs persze maga a Balaton 
volt, ahol szintén nem sokan jár-
tak még életükben.

A nyári szünet még tart, az utolsó 
pár hétben is akad program a tano-
dában. Néhány hónapja mozgásfej-
lesztő gyógytornára járhatnak a 
gyerekek, a nyár folyamán pedig 
Vajai Ilike gitártanárnő a hangsze-
res zene rejtelmeibe vezeti be az 
érdeklődő gyerekeket, és van, akit 
komolyan érdekel a gitár. A forró 
napokon strandolás – a helyi stran-
don és alkalmilag a solti Duna-par-
ton is – igyekszik lehűteni a fejeket, 
tikkadt hőségben pedig csak ott-
hon, a Templom utcában folyik a 
filmnézés a besötétített szobában. A 
gyerekek minden nap kapnak tízó-
rait és ebédet is, gyakran a tanodá-
ban elkészítve azt. 

A nyári szezon zárásaként au-
gusztus 17-én, pénteken a Vár-ud-
varon rendezi meg a Málta a már 
hagyománnyá váló Családi Na-
pot, ahol is ugrálóvár, kézműves 
foglalkozás, játék várja a kicsiket 
és családjaikat, Pécsi Rita előadá-
sa pedig a felnőtteket. Az estét 
hagyományosan a Muzsikás 
együttes koncertje zárja. «

Július 9–13-ig zajlott le a nyár egyik 
legnépszerűbb tábora a várudvaron. 
A töri táborba 21 alsó- és felső tago-
zatos gyerek jelentkezett.

 » SZIEGL ERIKA

A tábor minden évben egy–
egy történelmi korszakot jár kö-
rül oly módon, hogy a gyerekek 
az ismeretszerzést inkább játék-
nak, mint tanulásnak fogják fel. 
A szervező Fafkáné Simon Ildi-
kó idén a három legismertebb 
Árpád-házi szent – Szent István, 
Szent László és Szent Margit – 

életét választotta témául. A té-
maválasztást az is indokolja, 
hogy a helyi katolikus egyház-
község pályázhatott a pécsi egy-
házmegyéhez, így a tábort 
150.000 Ft-tal tudták támogatni. 
A támogatás lehetővé tette, hogy 
a gyerekek színvonalas tartal-
makkal gazdagodjanak az öt nap 
alatt. A szentek életét érdekes 
előadások mutatták be, az isme-
reteket pedig daltanulással, kéz-
műves foglalkozásokkal rögzí-
tették. Készült korona és palást, 
jogar és országalma, pajzs és 

kard, a legizgalmasabb azonban 
egy terepasztal megalkotása 
volt, amely a Muhi csatát mo-
dellezte. A már említett pályáza-
ti pénz lehetővé tette, hogy a 
diákok Székesfehérvárra kirán-
dulhassanak, ahol megnézték az 
ország egyik legszínvonalasabb 
egyháztörténeti kiállítását és 
egy múzeum pedagógiai foglal-
kozáson is részt vettek. A napot 
a Koronás Park látogatása zárta. 
A történelmi játszóparkban a 
gyerekek múltidéző városnézés 
keretében, izgalmas, érdekes já-
tékokon keresztül ismerhették 
meg Székesfehérvár félévezre-
des történelmét. Az élmények-

ben gazdag nap biztosan a részt-
vevők egyik legkellemesebb va-
kációs emléke marad. 

Nyári tábor persze nincs 
strandolás nélkül, és a hagyo-
mányoknak megfelelően idén is 
készült tábori étel. A diós muffin 
elkészítéséhez a Vár Étterem 
konyhája nyújtott segítséget. A 
sokszínű hét folyamán jócsele-
kedetekért pontokat lehetett 
gyűjteni, így aztán a tábor végén 
a résztvevőket szentté avatták 
vagy lovaggá ütötték. A tábor si-
keres lebonyolításában Szabó 
Ágnes Szasza, Mondovics Milé-
na és Holmi Melinda segédke-
zett. «

Szentek élete játékosan

►
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Az elmúlt években olyan közigazga-
tást építettünk, amely élvezi az em-
berek bizalmát, segíti a magyar ál-
lampolgárok és a vállalkozások bol-
dogulását. Célunk, hogy a magyar 
emberek számára az ügyintézés ide-
je, az arra fordított energia és anya-
gi terhei csökkenjenek, ezáltal ja-
vuljon életminőségük. Ezt szolgálta 
a kormányablakok kialakítása és 
ezt a célt szolgálja a kormányablak 
buszok üzembe helyezése is – mond-
ta Tuzson Bence közszolgálatért fe-
lelős államtitkár a hatodik Kormá-
nyablak Busz átadásán.

 » MIZSÁK DOMINIKA, KABINETVEZETŐ

Tuzson Bence a vas megyei Já-
nosházán helyezte üzembe a hato-
dik kormányablak-feladatok ellá-
tására kialakított Mobilizált Ügy-
félszolgálatot (Kormányablak 
Buszt), amely a megye 216 tele-

pülésén teszi lehetővé az állam-
polgárok számára a kormányab-
lak szolgáltatások igénybe véte-
lét. 

Az átadón az államtitkár a Kor-
mányablak Buszokkal kapcsolato-
san hangsúlyozta: „Végig kellett 
gondolni, hogy ez a jó minőségű 
szolgáltatás, hogyan tud minden-
hova eljutni. Így született meg a 
döntés, hogy Magyarországon tíz 
Kormányablak Busz lesz.”

A mobilizált ügyfélszolgálati 
irodában az ügyfelek több mint 
2500 féle ügykört kezdeményez-
hetnek, illetve kaphatnak tájékoz-
tatást az eljárás menetéről. Töb-
bek között személyazonosító iga-
zolvánnyal, lakcímkártyával, út-
levéllel, vezetői engedéllyel kap-
csolatos ügyintézésre, ügyfélkapu 
regisztrációra is van lehetőségük 
az ügyfeleknek Az állampolgárok 

rugalmasabban szervezhetik az 
ügyintézésüket, hiszen lakóhe-
lyük valamint munkahelyük kö-
zött, útközben is könnyen elérhe-
tőek a kormányablak szolgáltatá-
sok. A buszban 1 db okmányos és 
1 db kormányablak munkaállo-
más került kialakításra teljes in-
formatikai hálózattal együtt. A 
kiépített rendszer magában foglal 
egy beépített fényképezőt, vala-
mint nyomtatót és szkennert is. A 
teljes mobil ügyfélszolgálat kli-
matizált, továbbá szünetmentes 
tápegységről, aggregátorról üze-
meltethető azokon a helyszíne-
ken, ahol nincs villamos hálózati 
csatlakozási lehetőség. A Mobili-
zált Ügyfélszolgálat akadálymen-
tesített, mozgássérült ügyfelek fo-
gadására is alkalmas.

Magyarország Kormánya 2011. 
január 1-től kezdte meg az orszá-
gos kormányablak-rendszer ki-
építését, majd – mind számában, 
mind funkcióiban történő – folya-
matos bővítését. A Mobilizált 

Ügyfélszolgálat létrehozásával 
lehetőség nyílik a helyben történő 
ügyintézésre a kormányablakkal 
nem rendelkező, illetve a közle-
kedési infrastruktúra szempontjá-
ból hátrányban lévő településeken 
élő állampolgárok számára is, ez-
zel az ügyfelek hatékony kiszol-
gálását akadályozó térbeli korlá-
tok áthidalhatóvá válnak. 

A Mobilizált Ügyfélszolgálat 
segítségével a kormányablakos 
ügyintézés közelebb kerül az ál-
lampolgárokhoz, elősegítve a 
célt, hogy magas színvonalon, ha-
tékonyan és gyorsan intézhessék 
ügyeiket. Ezáltal a részben hazai, 
részben európai uniós források 
felhasználásával kialakított, kö-
zösségi térként is funkcionáló 
kormányablakok mellett kórhá-
zaknál, különböző céges és állami 
rendezvényeken, fesztiválokon a 
Mobilizált Ügyfélszolgálatokon 
(kormányablak buszokban) is in-
tézhetik ügyeiket az állampolgá-
rok. «

Kormányablak buszok segítik a még 
hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Dunaföld-
vári piactér technológiai, infra-
strukturális és építészeti fejlesztése 
a településen élő és működő terme-
lők, termékfeldolgozók értékesítési 
lehetőségeinek bővítése érdeké-
ben” című, TOP-1.1.3-15-TL1 2016-
00001 számú pályázatával. 

 »DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata 310.000.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert a 
„Dunaföldvári piactér technológi-
ai, infrastrukturális és építészeti 
fejlesztése a településen élő és mű-
ködő termelők, termékfeldolgozók 
értékesítési lehetőségeinek bővíté-
se érdekében” című, TOP-1.1.3-
15-TL1 2016-00001 számú pályá-
zatával. A termelői piac hozzájárul 
a helyi, térségi kötődésű termelők 
versenyképességének növelésé-
hez, munkahelyek teremtéséhez. 

Hasonlóképpen fontos szerepet 
tölt be a helyi termeléshez és élel-
miszer előállításhoz kapcsolódó 
hagyományok fennmaradásában, 
hosszú távon pedig a helyi termé-
keken alapuló turisztikai program-
csomagok kialakításában. 

A projekt keretein belül a tele-
pülésen, a Vak Bottyán téren egy 
új piacépület építése valósul meg. 
Az épület lehetővé teszi, hogy a 
településen árusító vállalkozók, 
kistermelők színvonalas körülmé-
nyek között kínálják áruikat a du-
naföldvári – és környékbeli – la-
kosság számára. Az épületben az 
árusítótéren kívül szociális funkci-
ójú terek készülnek. Továbbá ki-
alakításra kerül egy akadálymen-
tesített vizesblokk és helyet kap 
egy irodahelyiség, egy hulladéktá-
roló és egy raktár is. Kerékpártáro-
lók kerülnek elhelyezésre, vala-
mint gépjárműparkolók kialakítá-
sa is megtörténik. A projekt magá-
ban foglalja a környezet terület-
rendezését is, a zöld növényzet 
megtartásával, pihenésre szolgáló 

berendezések ülőpadok kihelyezé-
sével. Járdák épülnek, és felújítás-
ra kerülnek az útburkolatok is. 

A közbeszerzési eljárás kereté-
ben kiválasztott kivitelező a Solt-
út Kft. a tervezési szakaszt köve-
tően tavasszal kezdte meg a mun-
kálatokat. Először elbontásra ke-
rült a piactéren található nyitott 
csarnok épület az alatta lévő asz-
talokkal, valamint a térburkolattal 
együtt. Ezt követően megtörtént a 
közművek kiváltása, s folyamat-
ban van az új csarnokszerkezet 
építése. Már állnak az oszlopok, 
és a falak, zajlik a tetőszerkezet 
építése és megkezdődik a burko-
láshoz az alapozás és a burkola-
tok kiépítése. A munkák befejezé-
se novemberre várható. 

A projekt célja, hogy piac a 
helyben/szűkebben vett térségben 

tevékenykedő gazdáknak (őster-
melőknek) és az általuk termelt 
áruknak teret, reprezentációs fe-
lületet nyújtson.  A helyi termelők 
helyzetbe hozásával azok ver-
senyképességét és jövedelmi 
helyzetük javításával közvetve 
munkahelyteremtő képességüket 
kívánjuk erősíteni. A piac támo-
gatja a helyi termékek értékesíté-
sét, a lokális mobilitást, az egész-
séges étkezést, valamint a helyi 
termelők közötti kapcsolatok ki-
alakítását. «

Pályázati forrásból új piactér 
épül Dunaföldváron
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 » SZABADOS SÁMUEL

Júniusban egy osztály tett érett-
ségi vizsgát a Magyar László 
Gimnáziumban. A 12. A. osztály 
31 diákja közül 30-an kaptak bi-
zonyítványt. Továbbá 17 10. illet-
ve 11. évfolyamos tanuló tett elő-
rehozott vizsgát angol, valamint 
informatika tantárgyból, melyik 
igen sikeresnek bizonyultak, hi-
szen mindkét érettségi tantárgy 
átlaga négy egész feletti lett. Fe-
hérné Keserű Katalin tagintéz-
mény vezető örömmel számolt be 
arról is, hogy 11 diák tett emelt 
szintű érettségi vizsgát történe-
lem, angol, biológia, és kémia 
tantárgyakból, közülük heten je-

lesre vizsgáztak. A végzős évfo-
lyam diákjai közül körülbelül 
nyolcvan százalék jelentkezett 
felsőoktatási intézménybe, több-
ségüknek reális esélye van, hogy 
ősztől főiskolán, vagy egyetemen 
folytassa tanulmányait. 

A tagintézmény vezető az elmúlt 
tanév fontosabb eseményei közül 
kiemelte, hogy megünnepelték az 
iskola fennállásának 65. évforduló-
ját. Januárban először rendeztek jó-
tékonysági bált, melynek bevételét 
az iskola közösségi céljaira fordít-
ják. Szintén először rendezték meg 
a pályaorientációs napot, mely a 
diákok pályaválasztását, továbbta-
nulási lehetőségeit segítette elő. A 
szeptembertől kezdődő új tanévben 

egy négy, illetve egy hat osztályos 
csoport kezdi meg tanulmányait. A 
felnőttek számára esti tagozat csak 
abban az esetben indul, ha meglesz 
a kellő létszám. Ez 26 főt jelent, je-
lentkezni lehet szeptemberig a gim-
náziumban. Az iskolai élet már au-
gusztus végén a két napos gólyatá-
borral indul, ahova a kezdő évfo-
lyam tanulóit várják a diáktanács 
szervezésében. A gólyatábor célja, 
hogy a tanévkezdés előtt a fiatalok 

ismerjék meg egymást, osztálytár-
saikat, az iskola mindennapi életét 
vidám, hangulatos programok ke-
retei közt. 

Kétszáz éve született az iskola 
névadója, Magyar László, a nem-
zetközileg ismert Afrika kutató, 
aki városunkban töltötte gyer-
mek, illetve iskolaéveit. A gimná-
zium ősszel ünnepség keretei közt 
szeretne megemlékezni a rangos 
évfordulóról. «

Évekkel ezelőtt nyaranta családi na-
pot szervezett a parókiában és a 
templomkertben Molnár Iván evan-
gélikus lelkész. Három évvel ezelőtt 
táborrá nőtte ki magát a kezdemé-
nyezés. Ez évben 19 gyerek és szülő 
sátorozott a templomkertben majd 
egy hétig. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A szervezők a programokat úgy 
állították össze, hogy a gyerekek 
és a felnőttek egyaránt jól érezzék 
magukat. A rendezvények nyitot-
tak voltak, bárki részt vehetett 
rajtuk. Napközben több érdeklő-
dő, főleg gyerek tért be a tábori 
rendezvényekre. Reggel a hagyo-
mányokhoz híven trombitaszó éb-
resztette a lakókat, természetesen 
főleg a gyerekek nagy része jó fél 
óra múlva kászálódott ki a sátor-
ból. A reggeli tornát a kora déle-
lőtti órákban Széphalmi Annamá-
ria jóga foglalkozása pótolta. A 
nyitó és a záró esten tábortűz is 
lobogott, s messzire terjedt a sült 
szalonna kellemes illata. 

A táborozás hagyományai tehát 
adottak voltak. A gyerekeket ér-
dekes foglalkozások, játékok kö-
tötték le nap közben. Tanultak 
népi játékokat, a korongozás mes-

terségével ismerkedtek, kocsiká-
zás, lovaglás, természetjárás töl-
tötte ki a hét napjait. Az előadá-
sok főleg történelmi, kulturális 
jellegűek voltak. Varga Tibor jog-
történész Mátyás királyról szóló 
előadását gyerekek, felnőttek 
egyaránt érdeklődve hallgatták. 
Szóba került az uralkodó emléke-
zete a népmesékben, mondákban. 
Szondi Miklós Soltról érkezett, 
pedagógusként nem volt ismeret-
len számára a gyerektáborok han-
gulata. A rovásírás rejtelmeibe 
igyekezett bevezetni az érdeklő-
dőket, közben az ősmagyar mon-
dák, legendák is felelevenedtek. 
Az evangélikus gyülekezet szep-
temberben Erdélybe szervez ki-
rándulást, melynek résztvevői 
nagyrészt a táborozók lesznek. «

Evangélikus családi tábor

Két kezdő osztály indul
ősztől a gimnáziumban
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 » SIMON ISTVÁN

Örökös versengésben élünk, 
most éppen világbajnokság van 
Oroszországban. A kérdés az, 
hogy ki lesz a legjobb, a legna-
gyobb a csapatok között. Azon-
ban nem csak a sportolók vetél-
kednek, de gyerekek és felnőt-
tek egyaránt versengenek, ver-
sengünk azért, hogy ki a jobb, ki 
a nagyobb. A testvérek is rivali-
zálnak, az osztálytársak is, de 
olykor még a házastársak is ve-
télkednek egymással. A versen-
gés netovábbja a Virtuózok küz-

delme. Aki legyőzte a többit, az 
lesz a legnagyobb és a leghíre-
sebb ifjú muzsikus. Verseng a 
világ, ezért mindig van, akad 
egy–két szuperhős, a többi pe-
dig szürke egér marad, mert el-
hitetik velünk, hogy mi nem 
érünk annyit, mint ama győzte-
sek, a legnagyobbak. 

Életünk sok más dimenziójá-
ban például a munka világában 
sincs ez másképp. A minap me-
sélte valaki, hogy a testvérével 
beszélgetett, aki így panaszko-
dott neki: „Mi nem vittük sem-
mire, te tanár lettél, én meg egy-

szerű gyermekorvos. A többiek-
nek mind magas rangjuk és po-
zíciójuk van, ők nagyok, én meg 
kicsi vagyok. Én soha nem csi-
náltam mást, csak gyermekeket 
gyógyítottam egész életemben.” 
Kérdés, hogy kell-e ennél szebb 
és jobb hivatás, mint egy életen 
át gyermekeket gyógyítani? 
Mégis érthető a dilemma, hiszen 
a versengés mindig és minde-
nütt adott, nevezetesen, hogy ki 
viszi többre, ki a nagyobb. Való-
jában szemlélet kérdése az 
egész, tudniillik, hogy uralkodni 
vagy szolgálni akarunk az éle-
tünkkel és a munkánkkal. A ha-
talom természetesen mindig 
uralkodni akar, és nem szolgál-
ni. Ezzel szemben Jézus, akinek 
ugyancsak volt hatalma, hisz 
neki adatott minden hatalom 
mennyen és földön, szolgálni 
akart. Számára a szolgálat volt 
az igazi küldetés, a legnagyobb 
dolog ezen a világon. Nem a 
szolgaság, hanem a szolgálat, az 
élet és az ember szolgálata. Va-
lóban ő volt az Ebed Jáhve, az 
Úr Szenvedő Szolgája, aki nem 
azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem, hogy ő szolgáljon 
másoknak. A lábmosás története 
erre a legnagyobb bizonyíték 
(János 13). Jézus, mint egy rab-

szolga, úgy szolgált a tanítvá-
nyainak, s mindezt azért tette, 
mert jól tudta, hogy az „Atya 
mindent a kezébe adott, hogy Ő 
Istentől jött, és Istenhez ment”. 
Ez a tudás adott neki belső tar-
tást, bátorságot és alázatot ah-
hoz, hogy szolgáljon, hogy a 
legnagyobb létére a legkisebb 
legyen. Mert akiben Isten lelke 
él, az senkitől sem fél, és nem a 
mások elismeréséből él. Aki Is-
ten gyermekének tudja magát, 
azt is tudja, hogy Isten képmá-
sának hordozója, hogy egy „is-
tenarc van eltemetve benne”. 
Ezért nem uralkodni, hanem 
szolgálni akar, mert a Szolgálat 
és a Szeretet édestestvérek. Aki 
szolgálni és szeretni tud, az nem 
szürke egér többé, hanem 
„Krisztus katonája”, Isten mun-
katársa. Weöres Sándor írja ma-
gáról: „Én szolga akartam lenni, 
de tudom már, hogy ez képte-
lenség, mert Szolga csak egy 
van, s uraktól nyüzsög a végte-
lenség.” Szolgálni szép, de iga-
zán csak a legnagyobb mer a 
legkisebb lenni, lehajolni és 
szolgálni, miként Jézus tette. 
Versengő világban élünk, de ne 
feledjük, Isten országában a leg-
kisebb a legnagyobb és a legna-
gyobb a legkisebb. «

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

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

Cicatápok már 390Ft/kg, kutyatápok már 199 Ft/kg-os áron
kaphatók. Repeta 10 kg-os kutyatáp 1.950 Ft. EUKANUBA szuperprémium tá-
pok széles választéka kedvező áron! 

A KULLANCS és BOLHA szezonban védje kedvenceit 
a 6–8 hónapos védettséget nyújtó Foresto, Killtix vagy 
Scalibor nyakörvekkel ill. Pestigon bolha és kullancsirtó 
spot-on cseppekkel!

 » BOGNÁR ZOLTÁN

Igen, így: Lengyel Laci! Ő egy 
nagyon széles közönségnek Len-
gyel Laci, „Lacikám” volt.

Dunaföldváron született 
1934-ben, a Fehérvári utcából 
indulva iskoláit a községben, il-
letve Makón végezte. A helyi 
Magyar László Gimnáziumban 
érettségizett.

A kereskedelmi végzettség leg-
értékesebb bizonyítványát azon-
ban a mindennapok állították ki 
számára a dunaföldvári bolti pul-
tokon. Amikor érkezik a vevő, 
igényei, céljai vannak, esetleg ta-
nácstalan és tán nincs az, amit 
szeretne (Magyarország, 1950-es, 
1960-as évek).

Lengyel Laci már egy
égi pult előtt áll…
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Horgász-juniális
Idén negyedik alkalommal rendez-
te meg a Dunaföldvári Sporthorgá-
szok Egyesülete a horgász-juniálist, 
ezúttal is a Kis-Dunán, a szépen ki-
alakított Horgásztanyán. Az ese-
ményről Kiss Lajos Csaba egyesüle-
ti elnök számolt be televíziónknak. 

 » BAKSAY ERIKA

– Évről–évre szebb, gondozot-
tabb, jobban felszerelt a Hor-
gásztanya. Látszik, hogy aktívan 
működő civil szervezet lakja.

– Örülök, ha látszik, mennyit 
dolgozunk a Horgásztanya csino-
sításán. Fontos nekünk, szeretjük, 
mindig alakítunk rajta. Ezért is 
érezzük, hogy egyre inkább alkal-
mas egy akkora rendezvény meg-
rendezésére is, amekkorára kinőtte 
magát a Horgász-juniális. Nagyon 
sok embert mozgatunk meg, egyre 
nagyobb a rendezvény látogatott-
sága, holott egyébként alacsony 

költségvetéssel dolgozunk. A nö-
vekvő érdeklődést mutatja, hogy 
idén például 37 csapat főzött, ami 
messze lekörözi az augusztus 20-i 
versenyen főzők számát. 

– Hát ez egy horgász rendez-
vény, talán ez érthető is…

– Természetesen a horgászok 
részt vesznek a rendezvényen, ez a 
fő cél, de sok más civil szervezet, 
és egyszerű érdeklődő magánem-
ber is szép számmal látogatja a 
rendezvényünket. A civil szerve-
zetek közül itt voltak az íjászok, az 
Aztakeservit-fiúk, akik a gyere-
kekkel egy hal-szobrot készítenek 
szemétből, a vadászok, a kertbará-
tok, a hobbi röplabdások, a Holler 
UNFC, a Málta, a Duna-túrások… 
nem is tudom, kihagytam-e vala-
kit. A civil szervezetek nem csak 
munkájukkal segítik, hanem ven-
dégei is a rendezvénynek. 

– Negyedik alkalom a mostani, 
vajon mennyi gondot okoz a 
szervezés?

– Megy már, rutinosan. A csa-
pat is megvan, aki segíti a szerve-
ző munkát. Vajai Pista nélkül nem 
menne, az önkormányzat mindig 
besegít, a közmunkások is, a hor-
gászok is, és persze a gondno-
kunk, Garda László. 

Az idei műsor nagyon színes 
volt, a műfajában jónevű Szama-
ras mulatós zenekar kétszer is ját-

szott, fellépett a solti Royal (Sul-
teisz Géza barátunk a dobok mö-
gött), és a bölcskei The Subrune 
rockzenekar, és Szávolovics Gab-
riella slágerekkel, nótákkal. 

– És hogy sikerültek a halász-
levek?

– A 37 mintából 10 kiemelke-
dett, talán csúcs kategóriás az 
idén nem volt. Jó halászlevek 

Már második éve ad helyszínt a sár-
ga pincés gödör a hagyományos va-
dászjuniálisnak. Orova Tamás, a va-
dásztársaság elnöke szerint a hely-
szín ideális a rendezvény számára, 
nagy tömeget tud befogadni és ren-
dezett, kulturált a környezet. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A hagyományos programok 
mellett a szervezők idén is igye-
keztek néhány új elemmel színe-
síteni a rendezvényt. Alapvető 
volt főleg délelőtt a gyerekek le-
kötése, hiszen örök igazság, ha a 
gyerek jól érzi magát, az a szülő-
nek is öröm, nyugodtabban tud 
szórakozni. Az ugrálóvár egész 
nap üzemelt, légpuska lövészet, 
íjászat, arcfestés, lovas kocsizás 
közt lehetett válogatni. Trófea és 
fénykép kiállítás mutatta be a tár-
saság életét, eredményeit. 

Kiemelt program volt idén is a 
főzőverseny, melyre sok csapat 
nevezett. Főleg pörköltek készül-
tek különböző alapanyagokból. A 
Horváth Zsolt polgármester ve-
zette zsűrinek bizony nehéz dolga 
akadt, rangsorolni kellett a fino-

mabbnál finomabb ételeket. Dél-
után solymász és lovasbemutató 
szórakoztatta a közönséget. Becs-
lések szerint ekkor voltak a leg-
többen a gödörben, kb. kétszázöt-
venen. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is több vadásztársaság képvi-
seltette magát, akikkel a földvári-
aknak év közben is szoros a kap-
csolata. Itt voltak a solti, bölcskei, 
az alapi és a kisszékelyi vadászok 
is. A szervezők örültek, hogy egy-
re több helyi civil szervezet fo-
gadta el a meghívást. A horgászo-
kon kívül a kertbarátok, a tűzol-
tók, a Sárga Pincés Gödör Egye-
sület, sőt még a rendőrőrs is kép-
viseltette magát. A késő délutáni 
órákban egyre több pincében, te-
raszon alakultak ki beszélgető tár-
saságok. A hangulat oldott, kelle-
mes volt. Esti sztárvendég fellé-
pőt ezúttal nem hívtak a szerve-
zők. Orova Tamás szerint részben 
anyagi okok miatt, de a tapaszta-
lat azt mutatta, hogy a vendégek 
nem is igen igényelték. A késő 
esti órákig minden vendég jól 
érezte magát. «

Idén is volt nyári vadászünnep

►
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Fél napig Dunaföldváron vendégeske-
dett a Dunaferr SE Úszószakosztályá-
nak három évfolyama, akik egy 5 he-
tes edzőtábor egyik lazítós napját töl-
tötték el a helyi strandon. A csoport 
kísérője, Berzlánovits Éva beszélge-
tett a helyi televízió riporterével.

 » BAKSAY ERIKA

– Miért pont itt? 
– Van a csoportban két kislány, 

akinek az apukája, Lipták Tamás 
szervezte meg, hogy a mai napot itt 

tölthessük. Természetesen víz is van 
Dunaújvárosban, strand is van, de az 
5 hét alatt jól esik kicsit máshol len-
ni, egy kicsit kiruccanni. Ma itt már 
tartottunk egy órás edzést, most ép-
pen szabadprogram van, aztán meg-
ebédelünk a Vár Étteremben, kicsit 
körülnézünk odafentről, aztán a jára-
tos busszal indulunk haza, ahol dél-
után még tartunk egy játékos váltó-
zást, ami a gyerekek nagy kedvence.

– Mennyire számít sikeresnek a 
Dunaferr az úszósportban?

A helyi strandon a Dunaferr SE

Majd egy évtized kihagyás után idén 
nyáron újra horgásztábort szerve-
zett a gyerekeknek a Dunaföldvári 
Sporthorgász Egyesület. Kiss Lajos 
elnök örömmel számolt be arról, 
hogy az ötlet tavasszal merült fel és 
gyorsan kiderült, hogy a gyerekek, 
szülők részéről van igény a nyári tá-
borozásra. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Pályázat útján 350 ezer forintot 
nyert e célra az egyesület, mely a 
tízezer forintos egyéni önrésszel 
kiegészülve fedezte a költségeket. 
A szervezők 15 főben gondolkod-
tak, végül 18 fővel indult a kis-du-

nai horgásztanyán a tábor.  A föld-
vári gyerekek mellett érkeztek 
táborlakók Bölcskéről, Dunaegy-
házáról és Kecskemétről is.  Na-
ponta három felnőtt biztosította a 
felügyeletet. Sátorban laktak a fi-
atalok, a tisztálkodás, étkezés az 
épületben történt. Az öt nap során 
az étkezést részben az Aranyfácán 
étterem, részben a helyszínen ké-
szített ételek biztosították. Az 
időjárás változó volt, kánikula, 
szél, eső egyaránt előfordult. A 
programok ennek megfelelően 
zajlottak. A reggel hét órai éb-
resztő a többségnek kései volt, 
hiszen hat óra után már többen a 

horgász felszereléseiket rendez-
ték. A délelőtt általában horgá-
szattal telt.  Délutánonként más 
programok színesítették a tábor 
életét. Volt strandfürdőzés, ahova 
kerékpárokkal mentek a táboro-
zók. Az Aztakeservit egyesület 
tagjai hulladék anyagokból egy 
halszobrot készítettek a fiatalok 
közreműködésével. Ferenczi 
Zsolt pedig a környezetvédelem-
mel kapcsolatban tartott rövid 
előadást. Szombaton a Vadászju-
niálison vett részt az egész társa-
ság. A tábortűz sem maradt el, 
volt éjszakai horgászat is. A szü-
lők természetesen gyakran láto-
gatták a tábort, s nem üres kézzel 
jöttek. Gyümölcsök, édességek 
kerültek ilyenkor az asztalra. A 

tábort házi horgászverseny zárta, 
melyre mindenki nagy izgalom-
mal készült. Jövőre nagy való-
színűséggel ismét szerveződik tá-
bor. «

Ismét horgásztáboroztak a gyerekek

voltak, de van még mit javí-
tani a paradicsom-paprika ará-
nyokon, óvatosan kell bánni az 
új hagymával, és ragaszkodni 
kell a legkiválóbb őrölt papriká-
hoz. 

A zsűri szakértő ebben a mun-
kában, mindenki sokadszor kós-
tolja már a versenyző leveket. Így 
zsűrizett Dávid István vendéglá-
tós, maga is kiváló halfőző, Hor-
váth Zsolt polgármester, gyakor-

lott zsűritag, Kiss Lajos nyugal-
mazott halárus, sokszoros halász-
léfőző-verseny szervező, és Járfás 
József – Jafi – mesterszakács, 
valamint Bokor Károly, az Orszá-
gos Horgász Szövetség alelnöke. 

A díjazottak pedig: az első lett 
Úr Tibor és csapata, a második 
Pogány Gábor, a harmadik helye-
zett megosztva Farkas László és 
Reiner Károly. Minden lé elfo-
gyott «

►

►
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Nyár elején nagyváradi fi atal focis-
ták érkeztek Dunaföldvárra, akik a 
Holler UNFC vendégeiként egy hetet 
töltöttek városunkban. Ismerked-
tek a focisuli mindennapi életével, 
edzéseken is részt vettek, valamint 
a város és környéke iskoláztatási le-
hetőségeiről is képet kaptak. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A látogatás oka az volt, hogy a 
gyerekek közül valószínűleg töb-

ben a Holler UNFC növendékei 
lesznek szeptembertől, miközben 
itt folytatják középiskolai tanul-
mányaikat, akár városunkban, 
vagy Dunaújvárosban, Pakson. 
Kárpátaljai magyar fiatalok érke-
zése is várható az ősz folyamán. 
Utánpótlás nevelő egyesületünk 
tehát nyit a határon túli magyar te-
hetségek irányába is.  A nagyvára-
di vendégek távozása után a klub 
heti ciklusban a korábbi focitábor 

helyett sporttábort hirdetett az ér-
deklődő fiatalok számára. A válto-
zás annyit jelent, hogy a klub tag-
jain kívül bárkit szívesen látnak a 
napközis rendszerben működő tá-
borban. Reggeltől estig sportprog-
ramok kötik le a gyerekeket, ahol 
szerepel a labdarúgáson kívül a 
kézilabda, röplabda, kosárlabda és 
az úszás, ki–ki tetszése szerint vá-
laszthat a sportágak közt. A napi 
étkezés biztosított. Rossz idő ese-
tén a sportcsarnok áll rendelkezés-
re a fiatalok számára. A tábor iránt 
nagy az érdeklődés, főleg olyan 
családok részéről, hol nehezen 

oldható meg a munka miatt a gye-
rekek napközi felügyelete. A szer-
vezők szerint a gyerekek élvezik a 
tábor nyújtotta sportolási lehetősé-
geket. Mivel nagy életkori különb-
ségekről van szó, a nagyobb 13–
14 éves gyerekeket bevonják a 
programok szervezésébe és a ki-
sebbek, 7–8 évesek felügyeletébe, 
természetesen felnőttek irányítása 
alatt. A rendszer jól működik, fia-
talok közt barátságok kötődnek. A 
tábornak tehát közösség formáló 
szerepe is van. A sporttábor mű-
ködtetésével újabb nyári program 
kötheti le a fiatalokat. «

Határon túli magyar gyerekek
érkeznek a Holler UNFC-hez

Egyre nagyobb az érdeklődés a du-
naföldvári nyári úszótanfolyamok 
iránt. Rostási Nándor testnevelő ta-
nár kb. negyven éve szervezett elő-
ször úszótanfolyamot a strandon, 
azóta minden nyáron nagy az érdek-
lődés a lehetőség iránt. Idén szinte 
rekord létszámmal indult a júniusi 
turnus. 

 » SZABADOS SÁMUEL

25 gyerek vett részt a reggeli 
kezdő, illetve haladó foglalkozá-
son, a legfiatalabb négyéves volt. 
A délutáni nyolcfős felnőtt cso-
portnak volt hatvan év körüli 
résztvevője is. Generációk tanul-
tak meg nyaranta úszni a Rostási 
Nándor vezette tanfolyamokon, 
napjainkban az itt úszni tanult 

szülők hozzák el gyerekeiket. 
Egyre nagyobb arányban érkez-
nek a környékbeli településekről 
is, például Soltról, Dunaújváros-
ból. Akadt budapesti gyerek is, 
aki a nagyszülőknél nyaralva itt, 
Földváron tanult meg úszni.  A 
fővárosban reggelente egy órát 
kellett volna utazni az uszodába. 

A nagy létszám miatt a gyer-
mek csoportban ez évben Dubic 
Norbert testnevelő tanár segítette 
Rostási Nándor munkáját. A kez-
dő csoportban a vízhez szoktatás 
az alapvető cél. Néhány gyereket 
nehéz még a vízbe is becsalni. Itt 
jönnek elő Öcsi bácsi játékos 
trükkjei, labdával, karikával, játé-
kokkal csalogatja a vízbe a félén-
kebb gyerekeket, akik a vízben 

mozogva lassan megszokják az 
alámerülést, a levegővétel techni-
káját, és fenn tudnak maradni a 
felszínen. Ezután következik az 
úszó mozdulatok elsajátítása. A 
haladók három úszásnemet sajátí-
tanak el. A hát, a gyors és a mell-
úszás alapjait. Az oktatás végén a 
szülők előtt egy záró bemutató 
jelenti a tanfolyam végét. Rostási 
Nándor szerint legalább két–há-

rom tanfolyamon való részvétel 
jelenti gyerekkorban az úszás 
alapjainak szakszerű elsajátítását, 
a többi már gyakorlás kérdése. 
Augusztus elején újabb csoport 
indul, erre is sokan jelentkeztek 
már. A szakember szerint ameny-
nyiben városunkban lenne fedett 
uszoda, ősztől tavaszig még lega-
lább két, három csoportot lehetne 
indítani. «

Tömeges volt a jelentkezés az
úszótanfolyamra

– A Dunaferr tavaly volt 40 
éves, elsősorban versenysportolók 
nevelése a célja, de foglalkozunk 
szabadidős úszásoktatással is, gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
A 40 év alatt voltak olimpikonja-
ink, Európa- és világbajnoki he-
lyezettjeink. Talán a legfrissebb 
siker Selmeci Leventéé, aki tavaly 
ifjúsági világbajnok lett váltóban. 
Volt egy Takács Krisztiánunk, aki 
4 olimpián vett részt, háromszor a 
Dunaferr színeiben, és egy Bordás 
Beatrixunk, aki kétszeres ifjúsági 
Európa-bajnok. 

– Mikortól érdemes elkezdeni 
az úszást, ha élsport volna a cél?

– Érdemes 5–6 éves korban el-
kezdeni úszni, először csak heti 
kétszer. Később, Dunaújvárosban 
jellemzően a Vasváriba járnak 
azok a gyerekek, akik, illetve akik 
szülei úgy gondolják, nagyobb 
erőkkel képesek űzni ezt a spor-
tot. Ilyenkor napi 1, másfél órás 
edzésre jár a gyerek, később reg-
gel és délután is edz. Természete-
sen nem muszáj ehhez a Vasvári-
ba járni, de ilyenkor a szülőnek 
vállalnia kell, hogy az edzésekre 
hordja a gyerekét. A Vasvári el-
könyvelten sportiskolának szá-
mít, az intézmény minden lehető-
séget biztosít a sportoláshoz, 

edzéshez, de jellemzően így áll-
nak az élsporthoz más dunaújvá-
rosi iskolákban is. Megesik, hogy 
a gyerek egy idő után magántanu-
ló lesz, hogy nagyobb energiákat 
fordíthasson az edzésre. Komoly 
munka ez, sok lemondással jár. 

– Mikor dől el, hogy valakinek 
érdemes az úszással komolyab-
ban foglalkoznia? 

– Ezt 5–6 évesen, sőt, még éve-
kig nem lehet tudni. Tanuljon a 
gyerek úszni, szeresse meg a vi-
zet, az úszást, szeressen edzésre 
járni. Valamikor tizenéves korá-
ban lehet majd látni, hogy tehet-
séges-e, vagy sem, ráadásul ad-

digra a gyermek teste is átalakulá-
son megy át, ami vagy alkalmassá 
teszi az úszásra, vagy nem. 

– Mennyire járnak a földvári-
ak az egyesületbe, vagy úgy egy-
általán, Dunaújvárosba úszni?

– Járnak szép számmal, és na-
gyon valószínű, hogy a kisebben 
követik a nagyobb testvéreiket. 
Dunaföldvárról bejárni több ne-
hézséggel jár, de nem lehetetlen.

Amúgy nekem is van földvári 
kötődésem, itt töltöttem a gyerek-
koromat. El is mentem reggel a 
Petőfi utcába nosztalgiázni. Kres-
kai Zoltánné, ismertebb nevén 
Murci néni unokája vagyok. «

►
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DunaföldváriDunaföldvári

Kilencedik alkalommal került meg-
rendezésre a Dunaföldvár-Bölcske 
nyári kerékpártúra, mely városunk 
legnagyobb tömegsport rendezvé-
nyévé nőtte ki megát az évek során. 
A Holler UNFC szervezésében a ren-
dezvény egyre népszerűbb lett, nem 
csak a városlakók, de a környező te-
lepülések kerékpárosai is részt vesz-
nek. 
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Holler Ferenc, a klub elnöke, 
főszervező több újdonságról is 
beszámolt az idei rendezvény 
kapcsán. Két helyszín is változott 
a korábbiakhoz képest. A városi 
sportpálya adott otthont idén az 
eseménynek. Évekig a várudvar 
volt a korábbi helyszín. A váltásra 
több okból is szükség volt. A vár 
kezdett szűknek bizonyulni, vala-
mint idén családi nappal is páro-
sult a rendezvény, mely főleg a 
mozgásra, sportolásra alapozó-
dott, melyhez nagyobb tér kellett.  

A bölcskei célállomás is válto-
zott. A Szent András pusztai kas-
télyparkba kellett bekarikázni. Itt 
a kastélytulajdonos jóvoltából 
mindenki egy pohár hideg limo-
nádét kapott. 

A táv így kisé megnőtt. 
Oda-vissza 34 kilométer lett, de a 
túrázók számára ez nem jelentett 
problémát. A borongós idő miatt a 
részvételi arány a múlt évihez ké-
pest kissé elmaradt, a beérkezés 
után 450 adag pörkölt és paprikás 
krumpli fogyott el.  

A gyülekezés, regisztráció reg-
gel nyolc órától kezdődött. A tíz 
órás rajt előtt volt egy rövid be-
melegítő zenés torna, majd a pol-
gármester köszöntötte a rajthoz 
állókat jó utat kívánva nekik, vé-
gül a rendőrség tartott rövid tájé-
koztatást a kerékpáros közlekedés 
szabályairól. A túra rendőrségi 
felvezetéssel zajlott, a precíz 
szervezésnek és a résztvevők fe-
gyelmezettségének köszönhetően 
baleset, fennakadás nem történt. 
A beérkezés után következett az 
ebéd, majd a nap kiemelkedő 
programja. Az Abroncs Bringa-
bolt hagyományaihoz híven idén 
is három kerékpárt adományo-
zott, ezek sorsolás után találtak 
gazdára. A fődíjat Barta László 

tanuló nyerte, aki másodszor vett 
részt a túrán szüleivel együtt. Él-
vezte a kerékpártúrát, nem volt 
megterhelő számára. Nem volt túl 
meleg. Noha nem verseny zajlott, 
mégis az elsők között sikerült 
visszatérnie a sportpályára. Na-
gyon örült az új kerékpárnak, 
mely modern, korszerű, de a régit 
is megtartja. 

A nap további része a családi 
nap keretében zajlott, sok játékkal, 
ahol főszereplő természetesen a 
labda volt. Mama-foci, lábtenisz, 
11-es rúgó verseny jelentették a 
főbb izgalmakat. A szervezők már 
a jövő évi, jubileumi 10. bringatú-
ra programján gondolkodnak, me-
lyen meglepetést is terveznek a 
résztvevők számára. «

Sok újdonságot hozott az
idei Bringatúra


