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Konrád személye és sportsikerei is 
egyaránt azt bizonyítják, hogy kellő 
kitartással és szorgalommal egy vi-
déki kisvárosból is magasra lehet 
szárnyalni. Hiszen ki feltételezte vol-
na a ’98-as születésű Némedi Kon-
rádról, hogy 2018-ra korosztályának 
meghatározó kenusává válik?
Nem az interjú miatt találkoztam ve-
le először, pár éve még tanítványom 
volt a Magyar László Gimnáziumban. 
Azóta férfi vá érett, a Testnevelési 
Egyetem testnevelő-edző szakos hall-
gatója és komoly sportsikerek birto-
kosa. Legutóbbi dobogós helyeit Szol-
nokon, az egyetemi világbajnoksá-
gon aratta, ahol egy arany- és egy 
bronzérmet is szerzett. Ennek kap-
csán beszélgettem vele, elsősorban 
azt kutatva, vajon hogy jut(hat) el 
eddig egy dunaföldvári srác? 

 » VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

Kb. 8 éves lehettem, amikor 
egy dunaújvárosi úszótábor alkal-
mával levittek bennünket a Duná-

ra kajakozni. Beültettek a 2. 
„lyukba”, és olyan hatást gyako-
rolt rám az ott szerzett élmény, 
hogy hazatérve azt kértem a szü-
leimtől, hadd kezdjem el ezt a 
sportágat. Óriási szerencsémre 
Sziklenka Laci bácsi foglalkozott 
Dunaföldváron a kajak-kenu iránt 
érdeklődőkkel, hozzá kezdtem el 
délutánonként lejárni, evezni. 
Szerinte a fiúk kenuznak (és nem 
kajakoznak), így lett a sportágam 
a kenu. A mai napig nevelő-
edzőmnek tartom, rendkívül so-
kat kaptam tőle, elsősorban a ke-
nuzás élményét. 2010-ig – az első 
jelentősebb sikeremig ő foglalko-
zott velem. Ekkor történt ugyan-
is, hogy az ún. Vidék Bajnoksá-
gon 1. helyet értem el egyéniben 
2000 méteren. Ez az eredmény 
mindenkit meglepett, vi-
szont egyúttal hatal-
mas motiváló erőt 
(is) jelentett. Három 
hét volt vissza az or-

szágos bajnokságig. Ebben a há-
rom hétben Laci bácsi vitt fel na-
ponta Dunaújvárosba, itt találta 
ugyanis megfelelőnek a körülmé-
nyeket a további felkészüléshez. 
(Végül a 3. helyet szereztem 
meg.) Ezek után kerültem 2010 
szeptemberében a Dunaferr SE-
hez, Molnár Gergely edzőhöz. 
Tőle komoly szakmai tudást kap-
tam, jóval inkább koncentrálva 
már az eredményességre. A sport 
innentől kezdve már nemcsak 
hobbi, hanem ennél jóval több lett 
a z életemben. Dunaúj-

városban 2016-ig 
edzettem, ebben 
az évben érett-
ségiztem, és fel-
vettek a buda-
pesti Testneve-
lési Egyetemre. 
Jelenleg az edzé-
seket a KSI-ben 
(Központi Sport-

iskola) folytatom 

Oláh Tamás és Varga Zsolt veze-
tésével. 

Hogy kell elképzelnünk egy 
évedet a versenyzések-edzések 
szempontjából?

Az év 10 hónapja kemény mun-
kával telik, két hónap marad a pi-
henésre, a feltöltődésre. Novem-
bertől februárig futás, kondite-
rem, úszás teszi ki a felkészülé-
sünket (heti hét napból hatot 
edzünk). Február végén szállunk 
újra vízre. Számomra ez a legke-
ményebb része az évnek. Újra 
vízhez szokni, újraedzeni az 
izomzatot, térdeket és derekat az 
evezéshez… komoly lelkierőt 
igényel. Sokszor csak pár fokban 
evezünk, a Duna is jéghideg. Idén 
– a felkészülés ezen időszakának 
három hetében – a Dél-Afrikai 
Köztársaságban kezdhettük meg a 
vízre szállást a KSI tagsága közül 
hárman. Összehasonlíthatatlanul 
jobb időjárási körülmények kö-
zött, mint idehaza. Óriási élmény 
volt. A felkészülést követően az-
tán májustól augusztusig tart a 
versenyidőszak, a szeptember és 
az október a pihenésé. 

Legfrissebb eredményed az 
egyetemi világbajnokságon szer-
zett arany- és bronzérem.

Az aranyérem azért is nagyon 
fontos eredmény, mert az ezer pá-
ros olimpiai szám. Lelovics Dá-
viddal eveztem együtt, aki az 

Konrád személye és sportsikerei is ra kajakozni. Beültettek a 2. szágos bajnokságig. Ebben a há-

Némedi Konrád
az U23-as kenusok
élmezőnyében
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UTE versenyzője. Baráti kap-
csolatban vagyunk, jól kiegészít-
jük egymást. Dávid remek ütem-
érzékkel bír, ami jó sebességet 
eredményez. Nekem pedig annyi 
a feladatom, hogy erőt adjak a ha-
jónak a Dávid által diktált ütem-
hez. 

Mennyire tervezel előre?
Maximum egy évre. Egyáltalán 

nem szeretek előre tervezni, mert 
sok minden befolyásolhatja a jö-
vőmet, az eredményeimet. Ez az 
az időintervallum, amit még reáli-
san átlátok. Jövőre célom az U23- 
as világbajnokságon olimpiai 
számban indulni, illetve a felnőtt 
vb-n is szeretnék rajthoz állni. 

Melyek azok a meghatározó té-
nyezők, amelyek miatt a mai na-
pig vonz az élsport? 

Elsősorban a határaim feszege-
tése. Nemcsak fizikálisan, hanem 
mentálisan is sokszor úgy érzem, 
kitolom a saját határaimat. Érde-
kes, hogy az edzéseken aratott ap-
róbb sikerek – például lefutom a 
többieket – is nagy örömmel töl-
tenek el. Képes vagyok egy sima 
edzésen is versenyt futni az idő-
vel, a társaimmal, ha azt a fejem-
be veszem. Azt is mondhatnám, 
engem lázba hoznak ezek az aktu-
ális, alkalmi kis győzelmek. Érde-
kes, számomra is megmagyaráz-
hatatlan belső megérzéseim van-
nak a teljesítményemmel kapcso-
latban. Szinte kivétel nélkül előre 
megérzem, hogy fog sikerülni 
egy adott megmérettetésem. Nem 
a helyezésem számát, nem a 
konkrét eredményt látom magam 
előtt, hanem azt, hogy sikerül-e 
teljesítenem avagy nem az adott 
feladatot – legyen ez egy edzés 
vagy egy nemzetközi verseny. 
Aztán elmondhatatlanul jó érzés 
az is, amikor a nevem feltűnik a 
győztesek között. Tombol ben-
nem az adrenalin, az utolsó 100 
méteren néha már nem is látok, és 
mindent felülír, amikor meglátom 
a nevem az elsők között az ered-
ményhirdető táblán. Harmadik-
ként pedig a közösség megtartó 
erejét emelném ki. A kenusok hí-
resen jó csapatot alkotnak. Sza-
badságunk két hónapját is szinte 
végig együtt töltjük. Elmegyünk 
focizni, beülünk egy pubba… 
vagyis barátok vagyunk. 

Hogy hat rád a kudarc, a si-
kertelenség?

Előre visz. Én még soha nem 
keseredtem egyetlen egy eredmé-
nyem miatt sem. Ha valami nem 
úgy sikerül, ahogy szerettem vol-
na, teszem a dolgom tovább, mert 
csak ez vihet előre. 

Mesélj, kérlek a családodról!
Ők a legfontosabb támaszaim. 

Az érzelmi és anyagi biztonságot 
egyaránt jelentik. Támogattak és 
támogatnak mindenben, sokszor 
kísérnek el a versenyeimre is. Ha-
vonta egyszer igyekszem haza-
jönni, feltölt az itthoni nyugalom 
a fárasztó edzések és a tanulás 
után. Ez az én bázisom, mert tu-
dom, hogy ide mindig hazatérhe-
tek. 

Konrád szüleivel – Szer Noé-
mivel és Némedi Sándorral – is 
beszélgettem. Érdekes és szívme-
lengető volt megtapasztalni, hogy 
vélekednek ők élsportoló fiúkról. 
Apa-fiú egymás cinkostársai, fo-
lyamatosan ugratják egymást, fél 
szavakból is értik a másikat. Az 
édesanya pedig így fogalmaz: Az 
én siker sztorim Konrád. Mind-
ketten mérhetetlenül büszkék ar-
ra, amit Konrád elért, de a legfon-
tosabb számukra mégis az, ami-
lyen emberré vált felnőtt fiúk. 

Milyen gyerek volt Konrád?
Energikus, mozgékony, jó eszű. 

Nagyon szerettem volna, ha ver-
senyszerűen sportol valamit – 
mondja az édesanya –, hogy a sa-
ját bőrén tapasztalhassa meg, a 
sok munkának milyen édes a gyü-
mölcse. 3. osztályos korában ön-
ként, saját kérésre kezdett el ke-
nuzni. A nagyfokú önállóság azó-
ta is jellemző rá. Mióta külön él 
(2 éve) mindent maga intéz, szer-
vez maga körül. Teszi a dolgát a 
lehető legtermészetesebb módon. 

Mikor éreztétek azt, hogy Kon-
rád sportpályafutása komolyra 
fordult?

2010-ben, amikor kaptunk egy 
telefont Sziklenka Laci bácsitól, 
hogy Konrád megnyerte a Szolno-
kon rendezett Vidék Bajnokságot. 
Valójában fogalmunk se volt arról, 
hogy ez mit jelent. Konrád koráb-
ban sok más sportágban kipróbálta 
magát, és egyikőnk se volt tisztába 
azzal, hogy a kenuzás ilyen ered-
ményeket hozhat számára. A mai 

napig hálásak vagyunk Sziklenka 
Laci bácsinak, mert meg vagyunk 
győződve arról, hogy nélküle 
Konrád nem tartana ma ott, ahol 
tart. Évente többször beszélünk 
vele telefonon, jelenleg is követi 
Konrád pályafutását, érdeklődik 
az eredményei iránt. 

Mit kíván(hat)tok Konrádnak?
Elsősorban egészséget, sérü-

lésmentes versenyzést, és azt, 
hogy érje el a céljait! Szeret-
nénk, ha minél kevesebbet kel-
lene csalódnia, nemcsak a ví-
zen, hanem a hétköznapi élet-
ben is. «

►

 » DUNAFÖLDVÁRI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A KIZÁRÓLAG GÁZFŰ-
TÉSTŐL ELTÉRŐ FŰ-
TŐANYAGOT HASZNÁLÓ 
(gázszolgáltatási szerződéssel 
NEM rendelkező) HÁZTAR-
TÁSOK EGYSZERI TERMÉ-
SZETBENI TÁMOGATÁS 
IRÁNTI IGÉNYT NYÚJT-
HATNAK BE A POLGÁR-
MESTERI HIVATAL SZOCI-
ÁLIS IRODÁJÁN  a Hivatal 
által biztosított FORMA-
NYOMTATVÁNY KITÖLTÉ-
SÉVEL

2018. szeptember 03. és ok-
tóber 15. napja között ügyfél-
fogadási időben.

Az önkormányzat elvégzi a 
kérelmek előszűrését, szükség 
esetén ellenőrzést végez!

A Belügyminisztérium OKF 
adminisztratív vizsgálatot foly-
tat le az önkormányzat által ösz-
szegyűjtött, előszűrt, és 2018. 
10.17-ig megküldött igénybeje-
lentésekkel összefüggésben, to-

vábbá helyszíni vizsgálatot vé-
geztet szükség esetén.

Rosszhiszemű igénybejelen-
tés szabálysértési, illetve bün-
tető eljárást eredményez!

2018. november 01.napja 
után születik Kormány döntés 
a benyújtott igények forrásá-
nak biztosításáról.

A Kormány döntését követő-
en az Önkormányzatoknak köz-
beszerzési eljárást kell lefolytat-
niuk, amelynek határideje egye-
lőre nem ismert.

A Kormány támogatási dön-
tését követően az Önkormány-
zat igazolást állít ki, amelyet 
postai úton megküld az érintet-
teknek, amellyel a közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztott 
vállalkozónál lehet igényelni a 
kérelmen kért és az igazoláson 
feltüntetett természetbeni támo-
gatást (tüzifa, szén stb.)

 A fenti hosszú határidők 
miatt előfordulhat, hogy 2019. 
év elején jutnak hozzá az érin-
tettek a természetbeni támo-
gatáshoz! «

Felhívás

A téli rezsicsökkentésből kimaradt 
háztartásoknak
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Augusztus 17-én harmadjára 
rendezte meg a családi napot 
Lipták Tamás és csapata, Márton 
Zoltán fő támogató segítségé-
vel. A rendezvény a hagyomány-
nak megfelelően egy Muzsikás 
koncerttel zárult, és minden 
megvolt benne, ami egy jól sike-
rült családi programhoz kell. 

 » BAKSAY ERIKA 

A délután gyermekprogra-
mokkal indult, mindjárt az 
ebédre főzött gulyásleves és ré-
tes után lehetett aprócska kosa-
rat fonni Molnárné Miklán Jo-
lánnal, a Levendula tanárával, a 
kicsik pedig gyönyörű csil-
lám-tetkókat kaphattak a Sűrű-
né Győri Judit vezette kis külö-
nítménytől. Volt ugrálóvár, fa-
gyi és voltak hűsítő italok, hi-
szen hagyományosan tombolt a 
kánikula aznap. Délután Uzsa-
lyné Pécsi Rita neveléskutató 
tartott előadást az érdeklődők-
nek a kütyük világáról, vagyis 
a számítógépek és okoseszkö-
zök hatásairól a szülő-gyermek 
kapcsolatban. 

Az estére a Muzsikás együt-
tes koncertje tette fel a koro-
nát. Az együttes Kacsóh Hanga 
ifjú népdalénekessel érkezett, 
de a koncerten több ízben tán-
colt a színpadon Appelshoffer 
János és Appelshofferné Ra-
bóczki Anikó. Sok idegen arc 
ült a nézőtéren, vagyis olyan 
rendezvény volt a családi nap 
záróeseménye, amit nem csak 
dunaföldváriak, hanem kör-
nyékbeliek és távolabbról ér-
kezők is látogattak. «

Az együttes tavaly, ugyanezen a 
rendezvényen már megtapasztal-
hatta a helyiek szeretetét, habár 
messze nem csak helyiek látogatták 
a koncertet, ahogy az idén sem. Idén 
sem volt másképp, megint zsúfolá-
sig telt meg a vár-udvar, annyian 
voltak kíváncsiak a hangulatos nyár 
esti eseményre. Az estére Hamar 
Dániellel, a zenekar bőgősével, és 
Kacsóh Hanga népdalénekessel be-
szélgettünk.

 » BAKSAY ERIKA

– Mi volt az elképzelés a mos-
tani koncert szervezésénél? – 
kérdezzük Hamar Dánielt.

– Ezúttal vendégekkel léptünk 
fel, Appelshoffer János és felesé-

ge, Anikó táncolt több ízben a 
koncert alatt, ami speciális fela-
dat, mivel ez esetben nem a zene-
kar a főszereplő, hanem a táncos, 
aki alá a zenekar dolgozik. Ha a 
vendég táncos, akkor a repertoár 
ezt a célt támogatja, a kedvenc 
számok mellett tánczenéket ját-
szani, ahol a tánc kötődik a zené-
hez, látvánnyá teszi a zenét. 

Janó nagyon hiteles táncos. A 
ruha, amit visel eggyé válik vele, 
szépséggel, erővel táncol, mintha 
erre teremtették volna. 

– Ezt az összjátékot megelőzték 
próbák?

– Nem először dolgozunk 
együtt Janóval, és mondjuk úgy, 
hogy beszéljük a közös nyelvet. A 

zenekar kíséri a táncost, ő utasít 
minket, ha akar valamit, tempót 
váltani, elkezdeni, befejezni vala-
mit. Szeretném azt hinni, mi 
anyanyelvi szinten beszéljük ezt a 
kultúrát, vagyis nem nagyon van 
szükségünk próbára, inkább csak 
megbeszéljük a részleteket, de a 
lényeget tudjuk. 

– A Muzsikás együttes műfaji-
lag hová sorolható be?

– Népzenei együttesnek hívtak 
minket sokáig, aztán 2008-ban el-
nyertük a World Music Expo 
WOMEX-díját, ami ugye világ-
zenei díj. A világzene definiálása 
inkább kizárásos alapon logikus, 
szerintünk mi világzenét játszunk, 
de az se baj, ha valaki nem így 
definiál minket. 

– Kacsóh Hanga hogy került a 
zenekarhoz?

– Már akkor felfigyeltünk rá, 
amikor a Fölszállott a páva nép-
zenei vetélkedőn hallottuk éne-
kelni. Két évvel később meg is 
nyerte a versenyt. 16 éves kora 
óta dolgozunk vele, két éve rend-
szeresen. Szeretjük, ahogy éne-
kel, és remekül tudunk együtt 
dolgozni vele.

– Számos közös fellépésünk 
volt a Muzsikással – mondja Ka-
csóh Hanga. – Két éve rendszere-
sen dolgozunk együtt, Ameriká-
ban, Indiában koncerteztünk a kö-
zelmúltban, és Tajvanra készü-
lünk. 

– Mit jelent számodra ez az is-
mertség?

Családi nap a 
vár-udvaron

►
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Már tízéves hagyomány, hogy a 
bölcsőde a nyári szünet előtti utolsó 
napon családi napot rendez, ahol el-
búcsúztatják az óvodába készülőket 
és vendégül látják a szünet után ér-
kező új gyerekeket. Augusztus 10-én 
gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülők-
kel népesült be az udvar az idei év-
záró alkalmából. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az idén kialakított új játszópark 
eszközeit vették birtokukba a ki-
csik, volt arcfestés, társas- és 
ügyességi játék is. A nap 
csúcspontja a bölcsőde mögötti té-
ren rendezett habparti volt, mely-
hez a technikai feltételeket a helyi 
tűzoltó egyesület tagjai biztosítot-
ták. Nemcsak a gyerekek, de a fel-
nőttek is élvezték a derékig érő 
ezüstös hab kellemesen hűsítő ha-

tását a harminc fokos kánikulában. 
A bölcsiben is van jelképes balla-
gás év végén, a távozók emlékül 
kis ajándékot kapnak.

Bálint Erika bölcsődevezető 
néhány mondatban beszámolt évi 
programjaikról is. Ősszel nyílt 
napot rendeznek az érdeklődő 
szülőknek, gyerekeknek. Ismer-
kednek az épülettel, a személy-
zettel, az ellátással. Karácsonykor 
és húsvétkor családi nap várja a 
szülőket is, ahol kézműves foglal-

kozás keretei közt ajándékok ké-
szülnek. 

Hagyomány, hogy év közben 
gyermekpszichológus, orvos, neve-
lésügyi szakember tart alkalman-
ként előadást a szülőknek. A 
bölcsőde vezetője és a szülők is 
egyértelműen állítják, hogy az itt 
töltött idő megkönnyíti az óvodai 
beilleszkedést a gyerekek számára. 
Elsajátítják a közösségi viselkedés 
alapjait, társakra lelnek, akikkel az-
tán együtt kezdik az óvodai éveket. 

Az óvodapedagógusok visszajelzé-
sei is ezt igazolják. 

Az elmúlt évben nagy volumenű 
felújítás zajlott. Napelemek, lég-
tisztító berendezések kerültek fel-
szerelésre. Nyáron üzembe állt a 
párakapu is. A festés, szigetelés, 
bútorcsere következtében valóban 
megújult az épület. A befogadó ké-
pesség is növekedett. A jelenlegi 
huszonhat helyett ősztől negyven 
fölötti létszámot is fogadhat az in-
tézmény. «

Habpartival zárták az évet a
bölcsődések

Egy ideje tapasztalhatják az arra já-
rók, hogy a Templom utcai volt isko-
la-épületben – amit mostanság a 
Tanoda helyének szokás nevezni – 
nagy a mozgás, jövés-menés. Ládák-
kal, dobozokkal befelé, szatyrokkal, 
csomagokkal kifelé. Az akció a helyi 
Málta ételosztó akciója, ami sok em-
bernek szerez könnyebbséget csa-
ládja ellátásában. Az ételosztásról 
Jákli Viktort, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat dunaföldvári csoport-
vezetője számolt be televíziónknak.

 » BAKSAY ERIKA

– Először is tudni kell, hogy a 
Templom utca 32. szám alatti volt 
iskola-épületet használatba kapta 
a Málta az önkormányzattól, ettől 
kezdve itt fog működni a szociális 
alapellátás, a fogyatékkal élőket 
segítő Támogató Szolgálat és a 

Tanoda. A közeljövőben némi át-
építés történik majd, hogy a fenti 
céloknak jól megfeleljen az intéz-
mény.

A mostani akciónk lényege, 
hogy olyan élelmiszereket osz-
tunk ki az arra rászorulók között, 
melyet az ALDI-tól kapunk, a 
szavatossági idő lejárta előtt ke-
véssel. Ez egyébként egy orszá-
gos akció része, többféle nagy 
áruházlánc hasonló termékeire le-

het pályázni, bizonyos feltételek 
mellett. 

– Málta pályázatáról beszé-
lünk?

– Nem, mi ezt nem tehetjük 
meg, nem vagyunk önállóak, ha-
nem a pécsi szervezet részei, akik 
nem foglalkoznak ilyesfajta tevé-
kenységgel. Bizonyára megvan-
nak azok, akik a különböző bol-
tok termékeire pályáznak, de nem 
ismerem a rendszert, és nem is 

valószínű, hogy valaha is pályá-
zunk. 

Mi a solti családsegítőnek kö-
szönhetjük, hogy közünk van eh-
hez az akcióhoz, ők pályáztak az 
ALDI-hoz, nyertek is, heti 5 alka-
lommal hordhatják el a közeli le-
járatú termékeket. Ebből heti ket-
tő a miénk, mert olyankor Solt 
nem tud szállítani. Vagyis hetente 
kétszer, kedden és pénteken java-
részt zöldséget, pékárut, de 

Ételosztó akció a Máltánál

►

– Igazából nekem mind-
egy, hol lépek fel, hogy hányan 
hallgatnak, csak jusson el a né-
zőkhöz. A nyelv elválaszt, a ze-
ne nyelvét mindenki érti, a lai-
kus is. Itthon vagy külföldön, 

de megértik, és nekem ez a fon-
tos.

– Honnan jön nálad a zene?
– Abszolút a családból. Az én csalá-

domban mindenki zenél, énekel, sem-
mi különöset nem csinálok, csak azt, 

amit mindenki. Ha a család együtt 
van, előkerül a cimbalom, a hangsze-
rek, külön szerencse, hogy jó hanggal 
születtem, csak ebben különbözök. 

– Mit látsz magad előtt, ha a 
csúcsot képzeled el?

– Semmi rendkívülit, szeretnék 
énekelni, szólóban, önállóan, ze-
nekarral, vendégként, mindegy, 
hogyan, utazzak bárhova, csak le-
gyen egy fészek, ahová mindig 
hazatérek. «

►
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Mosolygós és könnyes, szeretettel-
jes és megható ünnepséggel búcsúz-
tatta a dunaföldvári szülők és gye-
rekek nyolcvan – százfős csoportja 
dr. Jancsó Erzsébet nyugdíjba vonu-
ló gyermekorvost és asszisztensét, 
Berényi Istvánné Ilike nénit. Nem 
hivatalosan szervezett ünnepség 
volt ez, hanem a doktornő mostani 
és korábbi kis pácienseinek szülei 
fogtak össze, hogy köszönetüket fe-
jezzék ki a csaknem négy évtizedes 
elhivatott tevékenységéért. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA  

Az ötletgazda-főszervező, Si-
posné Görgics Csilla a művelődési 
ház udvarára csábította a búcsúzó 
egészségügyi párost. Gyerekek, 

szülők, nagyszülők jöttek el a 
meglepetés-rendezvényre. A ver-
ses-zenés-táncos műsorban a kis 
páciensek közül Sűrű János, Csa-
lai Zsombor és Dobrovics Zoé sze-
repelt.  A köszöntő után virágcsok-
rot és ajándékot adtak át a megha-
tott ünnepelteknek. Többek között 
egy fotóalbumot gyerekek, csalá-
dok fényképeivel és bejegyzései-
vel, köszönő soraival.  De az aján-
dékoknál tán még kedvesebb volt 
a sok meleg szó és ölelés. Jancsó 
doktornő több volt, mint egyszerű 
gyermekorvos. Lelkiismeretes, 
őszinte és végtelenül korrekt – fo-
galmaz egy ikergyermekes anyu-
ka, aki ma is hálásan emlékszik 
arra, hogy szülés után még a kór-

házban is meglátogatta a doktornő. 
Nálunk két generáció is nagyon 
sokat köszönhet neki.  Mindig szá-
míthattunk a tanácsaira, bizalom-
mal fordulhattunk hozzá – indo-
kolnak mások. 

Szeretet, bizalom, meghitt, 
családias légkör és sok–sok 

fénylő szempár – így jellemezte 
a köszöntőt Rivnyák Bernadett, 
aki megosztotta a fotóit. Még a 
lencse végéről is bepárásodott a 
kukucskáló a fényképezőn – 
mondta.

Jancsó doktornőt, aki 1976-ban 
a budapesti Semmelweis Or-

Ezúttal Magyarkeszin, 18. alkalom-
mal. Minden évben beszámolunk er-
ről az eseményről, a megyei pol-
gárőrök ünnepéről Széles János, 
megyei parancsnok számolt be tele-
víziónknak.

 » BAKSAY ERIKA

– Milyen alapon pont Magyar-
keszi?

– Minden évben több település 
is jelentkezik erre a feladatra, az 
alapelv az, hogy egyik évben egy 
nagyobb, másikban egy kisebb te-
lepülés rendezze meg azt. Most 
Magyarkeszi következett, és na-
gyon színes és jól szervezett 
programot rakott össze a megye 
ebben a szép faluban. Sokan vol-
tunk, nagyon sokan, csak, hogy 
érezzék az arányokat, 1000 fő 

vett részt idén a megyei találko-
zón, míg az országoson 6000-en, 
vagyis arányaiban nézve a miénk 
igencsak nagy rendezvény volt. 
Tolna megyén kívül megtisztelt 
még minket Somogy, Fejér, Bara-
nya, sőt Győr-Moson-Sopron me-
gye is egy–egy küldöttséggel. 
Visszajárnak hozzánk, nosztalgi-
áznak, sok baráti kapcsolat kiala-
kult már, a kölcsönös segítés mel-
lett. 

Egyébként nem is más a felada-
ta az éves találkozónak, mint a 
barátság, a családok együttléte, 
eszmecsere, egy kis összetartás. 

– Mekkora az esemény proto-
kolláris része?

– Természetesen jelenlétével 
megtisztel minket mindenki, aki-
vel szakmai kapcsolatban va-

gyunk. A rendőrség, katasztrófa-
védelem, mindenféle kapcsolódó 
szolgálat képviselői megjelennek, 
ahogy a települési polgármesterek 
is. Az országos vezetést Dr. Túrós 
András képviseli általában, ha-
zajár, nem hagyná ki véletlenül 
sem a megyei polgárőr találkozót. 
Úgy általában összetartó szerve-
zet ez, és teszünk is róla, hogy így 
legyen. 

– Kitüntetéseket is kiosztot-
tak…

– Így van, az országos szerve-
zettel egyetértésben megyei arany 
érdemkereszteket adtunk ki, kör-
zeti megbízottakat tüntettünk ki, 
illetve polgármestereket a polgár-
őrség támogatásáért. 

Vagy 15-en már pénteken le-
cuccoltunk Magyarkeszibe, sátra-
kat, tábort építettünk, másnap pe-
dig folyt a sátoros ünnep, főzés-
sel, gyerekjátékokkal, érdekes be-
mutatókkal és hagyományos pol-
gárőr tevékenységekkel. «

húsárun kívül lényegében bármit 
kaphatunk, amit azonnal ki is osz-
tunk a Templom utcai épületben 
azoknak, akik igénylik. 

Nagyon előnyös akció ez, az 
áruház megszabadul a fölöslegtől, 
a termék nem a szemétbe kerül, 
hanem még időben felhasználják, 
és olyan termékek ezek, amelyek-
ből még nyugodtan lehet főzni. 
Igazából minden szempontból re-

mek akció ez, leszámítva a hatal-
mas adminisztrációt, amivel a ki-
osztás jár. Sok benne a buktató, 
nagyon kell figyelnünk a pontos-
ságra, de szívesen csináljuk, mert 
mindenkinek jó. Igen nagy az ér-
deklődés, és egyre nagyobb.

– Honnan tudhat az érdeklődő 
arról, hogy ilyen van?

– Nagyon érdekes, de műkö-
dik. Lényegében szájhagyomány 

útján, nagyrészt a tanodás gyere-
kek vitték a hírt haza, aztán a 
szomszédba, onnan pedig tovább 
gyűrűzött, nem kellett a propa-
ganda. 

Pedig nem egyszerű az osztás, 
akadnak problémák, különösen, 
hogy teljesen kiszámíthatatlan, 
mit kapunk és mennyit. Van, 
hogy 3, van, hogy 30 kg kenyér 
jön, vagy akármi, teljesen vélet-

len-szerűen. Az akciót igénybe 
vevőknek el kell fogadniuk, 
hogy majdnem zsákbamacska, 
mit kaphat aznap, de mi szeret-
jük a kihívásokat, és elboldogu-
lunk a nehézségekkel. Az év vé-
géig biztosan tartani fog az étel-
osztás, és remélem, utána is szá-
míthatunk a soltiak sikeres pá-
lyázatára, mert nekik is jó, ne-
künk is jó így. «

Megyei polgárőrnap

Búcsú és köszönet

►
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vostudományi Egyetemen 
szerezte diplomáját, s 1981 óta 
dolgozott Dunaföldváron, 
2016-ben az Év praxisa a Kár-
pát-medencében pályázatra is je-
lölték. Erről lapunk is hírt adott. 
Akkor ezt írták: „A doktornő ha-
tározott, nyíltszívű és empatikus 
ember. Számára a gyermekek ér-
deke, a segítés az elsődleges. 
Szókimondó, néha tán kissé ke-

mény is a szülőkkel, ha úgy érzi, 
csak ily módon lehet valamit 
megváltoztatni. Egyénisége és 
bizonyára mentős múltja is nagy 
szerepet játszik abban, hogy 
mindennapi munkája mellett 
vészhelyzetekben, illetve tragi-
kus szituációkban is különösen 
jól reagál.”  – Iskolaorvosként és 
csecsemőgondozást végző szak-
emberként is rendkívül lelkiis-

meretesen látta el feladatát – 
hangzott el az összejövetelen Sű-
rűné Győri Judit méltató beszé-
dében. 

Ilike néni egész pályáján gyer-
mekek mellett dolgozott, először 
bölcsődében, majd asszisztens-
ként, ebből több mint húsz évet 
Jancsó doktornővel. Vele maradt 
nyugdíjasként is, s most együtt 
köszönnek el. 

Az ünnepélyes búcsú pillanata-
iban a gyermekorvos kérése és 
kívánsága az volt, hogy maradjon 
meg a lendület a fiatal szervezők-
ben, a szülőkben, s hozzanak Du-
naföldvárra egy fiatal, agilis gyer-
mekorvost.  Mert mindenkinek ez 
a jó. «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
aug. 29-i számában megjelent 
cikk szerkesztett változata)

►

Sokéves hagyomány az elsőként a 
szüreti fesztiválon megrendezett ta-
lálkozó, ahol is a …földvár nevű te-
lepülések képviselői gyűltek össze, 
és vettek részt vidám programokon 
és versenyeken. Az első alkalmat 
úgy követte a többi, hogy egyre bő-
vült a Földvárok száma, újabb és 
újabb Földvárok kerültek elő Ma-
gyarországról és a határon túlról. A 
legutóbbi találkozón hat Földvár 
vett részt, és Székelyföldvárra kel-
lett utazni annak, aki viszont akar-
ta látni régi ismerőseit. Erről a ta-
lálkozóról mesélt Horváth Zsolt pol-
gármester televíziónknak.

 » BAKSAY ERIKA

– Mi is az a hat Földvár?
– Balaton-, Duna-, Tisza-, Pusz-

ta-, Bács- és Székelyföldvár. Volt 
velünk egy Melegföldvár is, egy 
erdélyi, Kolozs-megyei település, 

de ők egy idő után már nem vettek 
részt a közös rendezvényeken. 

– Kik utaztak Erdélybe?
– Egy kis küldöttség ment, és 

egy maroknyi Ördögszekér-tán-
cos, ők képviseltek minket a kö-
zös műsoron. Székelyföldvár na-
gyon kitett magáért, illetve nem 
is, hiszen tudni kell, hogy maga a 
város nincs benne ebben a barát-
kozásban, semmilyen formában 
nem támogatja a találkozók létre-
jöttét. Ahogy a többi Földváron a 
település egyetértésben támogatja 
a rendezvényeket, találkozókat, 
úgy Székelyföldváron csak egy 
kis létszámú magyar közösség, 
nagyjából 30–40 fő, egészen pon-
tosan közülük 17 ember vesz csak 
részt a magyarság kapcsolattartá-
sában. Annyira így van, hogy a 
látogatásunk alkalmával nem ta-
lálkoztunk a város vezetésével, a 

polgármester még protokolláris 
kört sem írt le, ahogy a település 
többi része számára sem számít a 
mi rendezvényünk. Ezen mi nem 
sértődtünk meg, elfogadtuk, hogy 
ez a helyzet a városban, és örü-
lünk annak a maroknyi embernek, 
akinek szívügye, hogy fenntart-
suk a barátságot. 

Lehet sejteni, hogy Székely-
földvár nem tud komoly anyagi 
forrásokat felvonultatni, nem, 
hogy egy Földvár-találkozóra, 
másra sem. Nem is terheltük őket, 
igyekeztünk minél több mindent 
magunkkal vinni, főztünk, ven-
dégséget csináltunk. Az összes 
Földvár hozott valamit, amiből 
egy remek műsor kerekedett ki, 
jókat beszélgettünk, főztünk, koc-
cintottunk, barátkoztunk. 

A székelyföldváriak elmesél-
ték, mi minden történt a települé-
sen, illetve inkább a környékén, 
mióta nem találkoztunk. Jellem-
zően inkább mezőgazdasági ter-

mékeket feldolgozó üzemek léte-
sültek, ami azért szerencse, mert 
több lett a környéken a munka. 
Ennek ellenére ott is, itt is, lénye-
gében mindegyik település kül-
dötteinek véleménye szerint 
ugyanaz az a probléma: a fiatalok 
elvándorlása. Vagy a nagyváro-
sokba, de inkább külföldre tarta-
nak a fiatalok, gyakran azzal a 
szándékkal, hogy örökre. A ki-
sebb települések ennek következ-
tében lassan elnéptelenednek. 

Magam remélem, hogy belát-
ható időn belül sikerül olyan 
helyzetet teremteni Magyarorszá-
gon, hogy érdemes legyen a fiata-
loknak itt maradniuk, vagy, ha el 
is mennek világot látni, térjenek 
vissza. 

– Jövőre hol lesz a találkozó?
– Mi jövünk, Dunaföldvár. 

Nagy örömmel várunk minden ré-
gi barátot, de újakat is, és a váro-
sunk mindent el fog követni, hogy 
ez a hagyomány fennmaradjon. «

Földvárak találkozója

A tanodában nincs nyári szünet, így 
a gyerekek ebben az időszakban is 
látogatták az intézményt, többek 
között pályaorientációs kiruccanást 
is tettek néhány alkalommal, egyéb 
programok mellett. A tanoda nyará-
ról és jövőjéről Lipták Tamás ta-
nodavezető beszélt a városi televízi-
óban.

 » BAKSAY ERIKA

– Először is volt egy tanévzáró 
rendezvényünk, még júniusban, 
ahová a szülőket is meghívtuk. 
Ezen a napon beszéltünk kicsit az 
év történéseiről, a szülők meg-
nézhettek egy tanoda életéről szó-

ló kisfilmet, aztán közösen elfo-
gyasztottuk a bográcsban főzött 
gulyáslevest. A nap meghívottja 
Navratil Andrea volt, akit a föld-
váriak népdalénekesként ismer-
hetnek már, de emellett biológus. 
A tanoda udvarán, a fák lombja 
alatt sajátos ötvöztet élvezhettünk 
a biológia és a néphagyományok 
összefüggéséről, megismerhettük 
a földművelés régi formáit, meg-
tudhattuk, hányféle bab létezik a 
Kárpát-medencében, megfoghat-
tuk őket, játszottunk vele, történe-
teket találtunk ki róla. Andrea 
énekelt és mesélt is nekünk, külö-
nös hangulatú délután volt. 

Aztán jött a nyár, az ismert 
programokkal, melyek közül 
nagy érdeklődés kísérte a pályao-
rientációs kirándulásokat. 

– Nem korai még ez a tanodás 
gyerekeknek?

– A tanodások általános isko-
lás korúak, ezen belül mindenfé-

le korú gyerek előfordul nálunk. 
Lehet, hogy a gyerek még csak 
ötödikes vagy hatodikos, de ér-
dekes és tanulságos lehet látni a 
munka világát, találkozni olyan 
szakmákkal, ellátogatni olyan 
üzemekbe, amivel és ahol reális 
esélye van a gyereknek fel-

Pályaorientáció a tanodában

►
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nőttként dolgozni egykoron. 
Volt, akinek leesett az álla a Vá-
radi-Metálnál, hogy ilyen okos 
gépek vannak, hogy ennyire kre-
atív lehet egy szakmunka. Jár-
tunk helyi és más gazdáknál, csa-
ládi gazdaságban, hiszen a mező-
gazdaság megint csak reális jö-
vőkép lehet. 

Nagyon érdekes volt ellátogatni 
egy egyetemre, annak is egy tár-
sadalomtudományi tanszékére. 
Egyfelől a hölgy, aki kalauzolt 
bennünket cigány származású 
volt osztálytársam, aki messzire 
jutott a gyerekkorától. Másfelől 

az a világ valami egészen más, és 
erre rá is éreztek a gyerekek. Volt, 
aki azt mondta, ő ide akar majd 
kerülni… és ez nem lehetetlen, ha 
élünk a lehetőségeinkkel, adottsá-
gainkkal. 

Valójában ez a tanoda feladata. 
Olyan ösztönzést adni, amitől a 
gyerek maga akar hasznos és érté-
kes lenni. 

– Mi lesz a tanoda sorsa?
– A projekt augusztus 31-vel 

lejár. A kormány azóta meghoz-
ta a döntést, hogy a tanodákat 
rendszerbe illeszti, kvóta alapon 
fogják folytatni a munkát. En-

nek feltételeit most dolgozzák 
ki, de nekünk fontos, hogy a 
gyerekeink ne szaladjanak szét. 
Szerencsére két erős bástya is 
áll mögöttünk: a mindenben tá-
mogató önkormányzat, ami töb-
bek között a Málta használatába 
adta a Templom utcai épületet, 
sőt ebben az évben fizeti annak 
rezsijét is, és maga a Málta, 
mint erős fenntartó, ami nem en-
gedi el a kezünket. Jelen állás 
szerint a működést meghosszab-
bítják az év végéig, utána pedig 
remélhetőleg beindul az állami 
rendszer. «

„Ó mennyi város, mennyi nép,/ Ó 
mennyi messze szép vidék!/ Rabsor-
som milyen mostoha,/ hogy mind 
nem láthatom soha!” Az utazni sze-
retők középiskolás tanulmányaikról 
bizonyára többen ismerik ezeket a 
verssorokat, s egyetértenek Babits 
Mihállyal. Ha mind nem is láthatjuk, 
egy–egy újabb úttal ismét töltekez-
hetünk. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA  

A Kertbarátok közösségében 
többen vannak, akik évről évre út-
ra kelnek, hogy az alelnökük, Per-
nizsák Mihály és felesége, Mar-
gitka nagyszerű vezetésével meg-
ismerjenek egy–egy új vidéket. 
Így jártak már többek között 
Svájcban, Németországban, 
Olaszországban, Horvátország-
ban, Bulgáriában, Görögország-
ban, Prágában és a Cseh Paradi-
csomban. Idén egy kiváló sofőrrel 

Lengyelországba buszoztak. Nem 
is akárhová. A Magas-Tátra leg-
fontosabb városába, a mesés he-
gyek között elhelyezkedő Zako-
panéba. Főhadiszállásuk a város 
határában lévő, kényelmes ellá-
tást és finom ételeket nyújtó mo-
dern Hotel Tátra volt. Onnan in-
dultak minden reggel a progra-
mokra, Zakopanéba, Krakkóba, a 
wieliczkai sóbányába, a Morszki-
je Oko vagy a Dunajec folyó fel-
fedezésére.

Megnézték a híres nyaralóhely, 
a nyáron is nyüzsgő Zakopane ér-
tékeit. Gyönyörködtek a hagyo-
mányos gurál házakra emlékezte-
tő, a népi motívumokat és a sze-
cessziót ötvöző úgynevezett za-
kopanei stílusban készült épüle-
tekben, a Szent Kelemen fatemp-
lomban, vagy a Tátrai Múzeum 
népművészeti és természettudo-
mányos gyűjteményében.  Járták 

a nyüzsgő utcákat, a piacot, de 
siklóvasúttal felkapaszkodtak a 
több mint 1100 méter magas Gu-
balowkára, hogy fentről is meg-
csodálják a látványt. A fantaszti-
kus kilátáson kívül azt is megta-
pasztalták, hogy a giccsekkel teli 
bazársor miként rontja el a termé-
szet nyújtotta élményt.  A hegy-
ség legnagyobb tavához, a Morsz-
kije Okohoz, azaz a Tátrai Nem-
zeti Park területén lévő, 1393 mé-
ter magasságban fekvő Tenger-
szemhez a legbátrabbak, legfür-
gébbek a négyszáz méter szintkü-
lönbséget legyőzve gyalog, a töb-
biek a táv nagy részét lovas ko-
csin tették meg. A tó megkerülé-
se, de különösen a második tóhoz 
való felkapaszkodás igazi kihívás 
volt. De a látvány megérte..

Nagy élmény volt a Dunajec fo-
lyón a tutajozás. A Pieniny hegy-
ségben egy szakadékvölgyben – 
hol sebesebb sodrású, hol lassab-
ban haladó – elég széles, de sekély 
folyón megtett utazás közben 

Kertbarátok a Magas-Tátrában

►

►
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Augusztus 4-én hatodik alkalommal 
rajtolt el Szatmárcsekéről a tiszai 
PET Kupa. A több mint egyhetes ak-
ció elsődleges célja a hazai élővizek 
védelme, de a vízi sportok népszerű-
sítése és a közösségépítés is fontos 
feladata. A projekt mára nemzetkö-
zi ismertségre tett szert.

 » SZIEGL ERIKA

A civil kezdeményezés 
2013-ban indult lelkes amatőr 
környezetvédők kezdeményezé-
sével a „plasztikcunami” vissza-
szorítására, melynek nagy része a 
határon túlról érkezik, de jelentős 
a szennyezés a magyar – főként 

ártéri – folyószakaszon is. Ma 
már komoly szakmai szervezetek 
és intézmények támogatják az 
önkénteseket, hogy a természet-
védelmi tudatosság egyre széle-
sebb körben terjedjen el. A tiszai 
kaland hajóépítéssel kezdődik, 
melynek feltétele, hogy a hajó-
testek csak PET palackokból ké-
szülhetnek, a meghajtó és irányí-
tó eszközök persze teljesen egye-
diek lehetnek. A kétnapos prog-
ram alatt nem csak a vízi jármű-
vek készülnek el, hanem ismer-
kedésből közösségek kovácso-
lódnak, együtt hangolódnak rá az 
egyhetes kemény munkára. Ör-

vendetes, hogy az idén már elő-
futama is volt a kupának, amely a 
kárpátaljai Huszttól Szatmárcse-
kéig zajlott. A Fekete-Tisza for-
rásától indultak a résztvevők, 
ahol még inni lehet a Tiszából. A 
határon túlról két hajó is érkezett, 
de a nemzetközi szervezeteknek 
köszönhetően jöttek Indiából, 
Marokkóból, az USA-ból, az 
Egyesült Királyságból, Szerbiá-
ból, Szlovákiából, Olaszország-
ból és Norvégiából is. Ferenczi 
Zsolt Főkalóz, az országosan 
egyre inkább ismert és elismert 
Aztakeservit Értékőr Egyesület 
vezetője elmondta lapunknak, 
hogy az idei program már sokkal 
szervezettebben zajlott, mint az 
eddigiek, így a hatékonyság is 
nagymértékben nőtt. A hulladék-
gyűjtés mellett persze ügyességi- 
és a folyóhoz kapcsolódó mű-
veltségi vetélkedők is voltak, me-
lyek kiváló alkalmat teremtettek 
a közösségépítésre, ahogy Zsolti 
fogalmazott, ilyenkor „életre szó-
ló barátságok születnek”. Az ak-
ció során az összegyűjtött szeme-
tet szétválogatják és a hasznosít-
ható hulladékok az újrahasznosí-
tással foglalkozó cégekhez kerül-
nek. A gyűjtés hatékonyságát nö-
velte egy Szemétevő Szemét-

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 közreműkö-

désével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

►

meredek sziklákban, fenyve-
sekkel borított, festői hegyoldal-
ban gyönyörködhettek. A Dunajec 
(nem a Dunába folyik!) – Galícia 
és a Szepesség természetes határa-
ként – évszázadokon át a Magyar 
Királyság határfolyója volt, s 
egyik legbékésebb határszaka-
szaként ismert. Ma egy részen 
Szlovákiát és Lengyelországot vá-
lasztja el. Különlegesen érdekes 
utazás volt ez a több mint két óra, 
amit a tizennégy kilométeres sza-
kaszon két–két, népviseletbe öltö-
zött tutajos csákányozásával tettek 
meg a földvári kertbarátok a tizen-
két személyes tutajokon. A szélsők 
időnként kaptak a folyó vízéből, 
máskor meg az égiek locsolták 
meg őket. De akkor még a kedvük 
nem lohadt. Aztán Nedec váránál 
leszakadt az ég, s ráadásul a kirán-
dulók sokasága miatt nem kaptak 
jegyet. Így erről le kellett monda-
niuk. 

A világörökséghez tartozó wi-
eliczkai sóbányában magyar 
nyelvű idegenvezető kísérte 
őket. A 13. századtól működő, s 
lengyel történelmi emlékhellyé 
vált, ma már látványosságként 
és gyógyászati helyként műkö-
dő sóbánya népszerűségét mu-
tatja, hogy tavaly 1,7 millió lá-
togatójuk volt. Felejthetetlen él-
mény leereszkedni, érezni a bá-
nya mélységét és monumentali-
tását, látni az egykori munkafo-
lyamatot. Itt van a világ legna-
gyobb földalatti terme, Szent 
Kinga kápolnája, melyet „föld-
alatti templomnak” is hívnak. 
Sóból faragott lapokon lépked 
az ember, hatalmas sókristá-
lyokból készült óriási csillárok 
ragyognak, s szép bibliai témájú 
domborművek jelzik a terem 
szakralitását. 

Ha egy magyar Lengyelország-
ban ezen a vidéken jár, nem hagy-

hatja ki a királyok városát, Krak-
kót sem, amelynek sok emlékeze-
tes magyar kapcsolódása van. A 
kurta látogatás csak alapvető be-
nyomásokra volt elég. De jó volt 
látni a világörökség részeként 
nyilvántartott óvárost és a 
Wawelt, a város főterét és a Mária 
bazilika lenyűgöző oltárát. S ott 
lenni, ahol a magyar történelem 
és kultúra ismert alakjai, többek 
között Báthori István erdélyi feje-
delem és lengyel király vagy Ba-
lassi Bálint is járt.

Azok, akik három–négy évti-
zeddel ezelőtt már voltak Len-
gyelországban, megállapíthatták, 
mennyit fejlődött az ország, de 
azt is, hogy a hagyományos len-
gyel-magyar barátság kedvesség-
ben, mosolyban nemigen jelent 
meg sehol. Ez persze nem rontot-
ta el a földváriak kedvét, mert 
vallják, utazni, világot látni és ba-
rátságot ápolni jó.

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
augusztus 8-i számában megje-
lent írás szerkesztett változata)

Kalóztámadás környezetünkért

►
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Noha a tanévnyitó csak szeptember 
harmadikán volt, a Magyar László 
Gimnázium diákjai és tanárai az au-
gusztus 30–31-én megrendezett 
gólyatáborral nyitották az új tané-
vet. A kétnapos rendezvényen 40 
kezdő évfolyamos diák vett részt. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A tábor szervezését és a progra-
mok lebonyolítását a diáktanács 
végezte Nikl Luca elnök irányítá-
sával, a tanárok csak a felügyele-
tet látták el. Pénteken 10 órakor 
volt a gyülekező az iskola ebédlő-
jében, ahol az intézmény vezetője 

és a diáktanács elnöke köszöntöt-
te a tábor lakóit, majd rövid előa-
dás hangzott el az iskola múltjáról 
és névadójáról. Ezután két cso-
portra oszlott a társaság, megala-
kult a 7.a és a 9.b osztály, majd 
leendő osztályfőnökeikkel talál-
koztak és egymással ismerkedtek. 
Ezt követően kezdődött az ismer-
kedés az iskolával. Körbejárták 
az intézményt, ismerkedve az 
osztálytermekkel, a könyvtárral, a 
tornacsarnokkal, öltözőkkel, ud-
varokkal. Visszatérve az étterem-
be a szervezők filmkockákon mu-
tatták be az iskola mindennapi 

életét, rendezvényeit, ünnepeit, a 
suli–bulik hangulatát. A belső ud-
var kiváló akusztikájú környeze-
tében pedig az MLG-s induló szö-
vegét és dallamát sajátították el. 
Ebéd után különféle játékok vár-
tak a fiatalokra, ahol az ügyesség-
re, a találékonyságra és a memó-
riára nagy szükség volt. Estefelé a 
várossal ismerkedtek, melyről kü-
lönböző információkat kellett 
gyűjteniük a séta során. Vacsora 
után filmnézés, zenehallgatás kö-
vetkezett. A jelképes takarodót 
szinte senki nem vette komolyan, 
mert nulla órától következett a tá-
borozás talán legizgalmasabb 
eseménye, a meseerdő.  A fiatalok 
kisebb csoportokban az épület 
több mint kétszáz éves ódon falai 

közt a boltíves folyosókon, ter-
meken keresztül sétáltak végig, 
ahol a félhomályban sejtelmes 
fény- és hangeffektek fogadták 
őket. A kimerítő éjszaka után reg-
geli tornával indult a második nap 
a testnevelő tanárok irányításával, 
melynek eredményeként sikerült 
lelket verni a társaságba. Délelőtt 
során elkészültek az osztályzász-
lók, melyekre mindenki ráírta a 
nevét. A fárasztó első nap után 
szinte felüdülést jelentett a vizes 
vetélkedő, ahol szerephez jutott a 
labda, a szívószál, pohár, és sok 
más eszköz, mondani sem kell, 
hogy mindenki csuromvizes lett. 
A szárítkozás után került sor a tá-
borzárásra a hétfői évnyitós vi-
szontlátás reményében. «

Civil szervezetek tagjait is meg-
hívták az Szélrózsa Birtok rendez-
vényházának avatójára augusztus 
elején.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A városhoz közel, de külterü-
leten, a hangulatos Felső-tó 
mellett lévő Szélrózsa Birtok 
most épült rendezvényházát be-
mutatták a Kertbarátok Város-
védő Egyesülete szépszámú kö-
zösségének, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat helyi csoport-
jának, a Foltvarró Művek, a du-
naföldvári Vízisportkör Egyesü-
let, a Sárga Pincés Gödör Egye-
sület tagjainak. Jelen voltak az 
építkezést végző cégek képvise-
lői és mesterei. A családi vállal-
kozás tulajdonosa, dr. Süveges 
Árpád név szerint köszöntötte 
Szigeti Gyula kőműves mestert, 
Márton József vízvezeték-sze-
relőt, Kulcsár Attila ácsot, Jónás 
Árpádot, akinek a kovácsoltvas 

tárgyakat köszönhetik, valamint 
Barta Ferenc, Czinger József, 
Csigi Vilmos és Váradi Gábor 
cégét.

A rendezvényház bemutatása-
kor a házigazda elmondta, hogy 
a megálmodott hely lakodal-
mak, családi és céges rendezvé-
nyek, előadások tartására alkal-
mas. Már három lakodalomban 
tesztelték a helyszínt, a vissza-
jelzések jók – jegyezte meg. 

A Szélrózsa rendezvényházat 
megáldotta Simon István nyu-
galmazott lelkipásztor. „Emberé 
a munka, Istené az áldás” – 
idézte az Írásból,  s azt is hozzá-
tette, hogy „az igazi vendégsze-
retet áldással jár.” Ez alkalomra 
írt versével is megajándékozta a 
tulajdonosokat.

Az új rendezvényterem meg-
nyitóját vacsora, különleges vízi 
tűzijáték és tánc zárta. A zenét a 
bogyiszlói cigányzenekar szol-
gáltatta. «

Új rendezvényház a tó partján

Gólyatáborral indította a tanévet a 
gimnázium

Huszonegyedszer rendezték meg a 
Dunaföldvári Országos Halászléfőző 
Versenyt, mely kiemelt eseménye 
volt az augusztus huszadikai ünnepi 
programoknak. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A zsűri elnöke, id. Kiss Lajos 
értékelőjében kiemelte, hogy na-
gyon nehéz dolga volt a minősí-
tőknek, hiszen sok kiváló étel 
készült, nagyszerű szakácsok 
közreműködésével. Ugyanakkor 
ez igazi kihívás a zsűritagok ré-
széről, mivel a sok jó közül a 
legjobbakat kell megnevezni. A 
huszonnégy csapat nagy részét 
hely civil szervezetek, magán-
személyek alkották, de mivel or-
szágos szinten hirdették a ver-
senyt, érkeztek nevezők Székes-
fehérvárról, Soltról, Bajáról is. A 
zsűri négy alapvető szempont, a 
szín, íz, illat és a halállag alapján 
minősített. Természetesen voltak 
eltérések az egyes ételek közt, 

például fűszerezettségben, készí-
tés technikában, de ez adta a ver-
seny igazi értékét. A minősítés 
azért is volt nehéz, mert a szub-
jektív szempontok jelentős sze-
repet játsszanak benne. Van, aki 
a filézett halat szereti, van, aki a 
csípősebbet, mások a hagymát 
kevesellték. 

A verseny első díját a „Bajai 
jópofa srácok”csapata nyerte. 
Bíró Antal csapatkapitány na-
gyon örült a győzelemnek. Há-
rom éve vettek részt először a 
földvári versenyen, akkor is első 
helyezést értek el. Összeszokott 
gárdájuk van. Évente kb. 25 or-
szágos versenyen vesznek részt, 
ebből legalább 15 esetben érem-
mel térnek haza. A siker háttere-
ként említette a csapatmunkát, 
tehát a lé elkészítése kollektív 
döntések alapján történik. A titok 
másik háttere, hogy igyekeznek a 
helyi szokásokhoz alkalmazkod-
va elkészíteni az ételt. Más-

Bajai siker a halászléfőző versenyen

►

hajóra keresztelt anyahajó, 
ami a kisebb egységek által ösz-
szeszedett hulladékot gyűjtötte 
be. Ez a mennyiség a napi két 
tonnát (!) is elérte. A nyolc nap 
alatt 21 hajó több mint tíz tonna 
szemetet gyűjtött össze a Szat-
márcseke – Tiszamogyorós kö-

zötti 70 fkm-es szakaszon. Bár az 
akciónak nem elsődleges célja, 
de egyben verseny is. Az egy hét 
alatt összegyűjtött PETákok ösz-
szeszámolása után az ellenőrök 
sorrendet állítottak fel. A legjob-
ban teljesítő csapatok részt vettek 
a szolnoki augusztus 20-i ünnep-

ségen, ahol közel húszezer ember 
láthatta a legjobban sikerült hajó-
kat. A PET Kupa egyre több és 
többfajta környezetvédelmi akci-
ót generál, ezért is fontos, hogy 
nőjön a támogatók száma és még 
nagyobb média figyelmet kap-
jon. «

►
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képpen ízesítik a Balaton 
melletti versenyeken, másképp 
készítik Szegeden és másként 
paprikázzák a Duna mentén. Ez a 
recept már sok sikert hozott ne-
kik. Jövőre ismét eljönnek és 
szeretnék megvédeni elsőségü-
ket. 

A zsűri különdíját Kovácsné 
Pannika, a népes kertbarát közös-

ség vezérszakácsa kapta, aki száz 
adag levet készített. Részt vett 
már főzőversenyeken, de ekkora 
adagot még nem készített, épp 
ezért izgult is kicsi. Nagyon 
ügyelt arra, hogy ne sózza el, 
mert azon már nem lehet javítani. 
Szerinte a hagyma és a paprika 
aránya határozza meg nagyban a 
halászlé ízét. «

Dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörté-
nész ötlete alapján három évvel ez-
előtt először szerveződött a törté-
nelmi emléktúra, mely a mohácsi 
csata hőseire emlékezik. Zarándok-
latnak is nevezik, a tervek szerint 
2026-ig a csata 500 éves évforduló-
jáig a résztvevők minden év augusz-
tusában megteszik a Budától Mohá-
csig vezető majd 150 kilométeres 
hadiutat gyalog, lovon, kerékpárral, 
szekéren.

 » SZABADOS SÁMUEL

A sereg akkor több helyen pi-
henőt tartott, többek közt Duna-
földváron is. Ennek emlékére 
1926-ban az érintett települése-
ken emléktáblákat állítottak fel. 
Három éve a zarándoklat ezeken 
a településeken áll meg és koszo-
rút, emlékszalagot helyez el a 
táblákon. Dr. Négyesi Lajos min-

den túrán részt vett, kezdetben 
kerékpárral, idén először teszi 
meg a távot gyalog, mondván, 
hogy így jobban megismerhető a 
táj, könnyebben lehet azonosulni 
az akkor vonuló katonák viszon-
tagságaival, érzelmeivel, ahogy a 
haza védelmében vonultak a Dél-
vidékre. A menet idén augusztus 
24-én nem sokkal 12 óra után ér-
te el városunkat, ahol a városháza 
falán felállított táblánál rövid 
megemlékezést tartott, majd egy 
órát pihent. Az ezredes úr örömét 
fejezte ki, hogy Földvár magáé-
nak érzi az eseményt, minden év-
ben meleg fogadtatásban, ven-
déglátásban részesültek. Egyre 
több a résztvevője az emléktúrá-
nak. Több településen gyalog, 
vagy lovon a helybéliek néhány 
kilométert együtt tettek meg a 
Budáról vonuló zarándokokkal. 

Például Adonyban lovasok csat-
lakoztak kb. 20 kilométeren át 
hozzájuk. A menet augusztus 29-
én, a csata napján ér Mohácsra, 
ahol látványos ünnepséggel ér 
véget az idei zarándoklat.  Az 
utolsó zarándoklatra 2026-ban 
kerül majd sor a csata 500-adik 
évfordulóján. Ez évben második 
alkalommal vett részt a vonulás-
ban a várpalotai Bakonyi Porosz-
kálók Honvéd Hagyományokat 
Őrző Egyesülete. A hat lovas a 

XVII. századi felszerelésekben, 
ruhákban, fegyverekkel vonul 
végig az országon. Tavaly Föld-
váron töltötték az éjszakát is. 
Csepin Péter kapitány, az egyesü-
let elnöke örömmel emlékezett a 
múlt évi földvári pihenőre. Nagy-
szerű vendéglátásban részesül-
tek, de a legnagyobb élmény az 
volt számukra, hogy este végig-
nézhették a várszínpadon előa-
dott földvári lakodalmas táncjáté-
kot. «

Megemlékezés a mohácsi csata 
évfordulójáról

Magam is felnézek, ha arra járok, a 
templom órájára, a Polgármesteri 
Hivatal órájára, mert olyan régimó-
di érzés onnan megtudni, mennyi az 
idő. Az utóbbi jár, az előbbi nagyjá-
ból egy éve megállt. A templom órá-
jának megújításáról, a Szenthárom-
ság-szobor renoválásának tervéről 
Szabó Oszkár plébánossal beszélge-
tett televíziónk.

 » BAKSAY ERIKA

– Miért nem jár az óra? El-
romlott?

– Semmi baja, egy éve még vi-
dáman járt, ha felmászott a to-
ronyba, és felhúzta az az ember, 

akinek ez a dolga volt. Csakhogy 
ő idős már, a toronyba felmászni 
aggályos, sokkal jobb lenne, ha 
kiegészítenénk a szerkezetet egy 
villamos működésű automata 
rendszerrel, ami rendszeresen fel-
húzza az órát, sőt alkalmazkodik 
az óraátállításokhoz, és mindig 
pontos. Valamiért úgy érzem, jel-
kép is a járó toronyóra, az állan-
dóság, a működés jelképe. 

– Mibe kerülne az automata 
szerkezet?

– Nagyjából 2, 2 és fél millió 
forintba. Megvan az ember is, aki 
elvégezné ezt a munkát, már csak 
a pénz hiányzik hozzá. Saját for-

rásunkból és adományokból sze-
retnénk megoldani a korszerűsí-
tést, ezért arra kérjük azokat, 
akiknek fontos az óra, hogy jut-
tassa el adományát a parókiára, 
vagy utalja el a számlánkra „to-
ronyóra” megjelöléssel, hogy vi-
lágos legyen a cél. Elérhetősége-
ink, számlaszámunk a face-
book-profilunkon és a honlapun-
kon is megtalálható. 

A másik tervünk a templom 
mellé felkerült Szenthárom-
ság-szobor felújítása lenne, hi-
szen gyalázatosan néz ki, megér-
demelné a megszépülést. Ez már 
egy bonyolultabb dolog, tervet 
kell készíteni, ami megfelel a mű-
emlékvédelem előírásainak és 
egyéb szakhatóságoknak. Ezután 

lehet kiírni a pályázatot és neki-
látni a munkának, ami 2–3 millió 
forintba fog kerülni. A szobor a 
felújítás végén kap majd egy vé-
dőréteget, ami megakadályozza a 
gyors újra leromlását. Ezt a felújí-
tást is hasonló forrásokból tudjuk 
finanszírozni, tehát ez esetben is 
kérjük azok támogatását, akiknek 
ez fontos ügy. «

Korszerűsítenék a toronyórát

►
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Felejthetetlen hetet töltött a duna-
földvári Ördögszekér Táncegyesület 
több mint ötvenfős csoportja Erdély-
ben. Az Appelshoffer János és Appels-
hofferné Rabóczki Anikó által vezetett 
közösség már harmadjára kapott 
meghívást a Borszéki napok rendezvé-
nyére. Mint lapunkban is hírt adtunk 
róla, a testvérvárosba látogató föld-
vári delegációval érkeztek a városba, s 
a nagyszínpadon rendkívül nagy siker-
rel léptek fel két alkalommal is.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Borszékről a siker és a táj látvá-
nya teremtette emelkedett hangu-

latban utaztak tovább Gyimesbe, 
Gyimesközéplokra ötnapos tánc-
táborba. Pontosabban Antalókpa-
takán arra a helyszínre, ahol egy 
régi ház és csűr felújításával And-
ré Csaba – aki táncot is tanított 
nekik – kulturált szálláshelyet, 
táncteret hozott létre. Ott aztán 
szólt a zene, szállt az ének a he-
gyek között, perdültek-fordultak 
kicsik és nagyok. Tánc- és ének-
tanulás, zenélés, táncház és sok–
sok különleges élmény fért bele a 
napokba. Megmártózás a Zúgó-
ban, szekerezés, hegy- és szikla-
mászás. No meg találkozások. 
Emberekkel, akiktől sok érdeke-
set hallottak hagyományokról, 
életmódról, szokásokról. Meglá-
togatták például a hidegségi 85 
éves Anna néniéket, azaz Tankó 
Csukuj Annát és Jánost, akinek 
lányával a földvári táncművész 
komaságban is van. – Engem tel-
jesen ámulatba ejtett az életfor-
májuk, a háztartásuk, a kert végé-

ben lévő dombról káprázatos volt 
a kilátás – mondja lelkesen a ha-
zaérkezés után a csoport egyik 
tagja, a Röpülj páva verseny elő-
döntőse, Fafka Júlia, aki négyéve-
sen már járt Gyimesben, de emlé-
kei mélyre húzódtak.  Anna néni 
mesélt a régi időkről, a minden-
napi tevékenységekről, a táncal-
kalmakról, az ismerkedésről, s 
nemcsak szavaival bűvölte el a 
fiatalokat, hanem táncra is per-
dült. János bácsi már megfáradt 
az évek során – mondja Juli. De 
Anna néni járta Janóval, és mi 
csak csodáltuk, hogy ilyen idősen 
is ennyire friss – teszi hozzá a ki-
lencedikes Noszkó Dóra. Az esti 
táncházban aztán úgy járkált An-
na néni a fiatalok között mint egy  
táncmester, s megjegyzéseivel ja-
vította a gyimesi tánclépéseket. 
Figyelj! Belsővel kisebbet! Szo-
rosabban fogd! – hangzott az év-
százados hagyományokat megőr-
ző tanács.  A földváriak azt is 

megtapasztalták, hogy a falubeli 
fiatalok miként viszik tovább 
szívvel-lélekkel a hagyományo-
kat, a kultúrát.

Az élmények közé sorolják a 
táborozók a csodálatos ízeket. 
Mert a háziak jellegzetes ételeket 
főztek, csorbalevest, gyimesi pu-
liszkát. S micsoda fehér kenyeret 
kínáltak! – Meseország szívében 
jártam, csodás hely, nyugalom. 
Gyönyörűek a táncaik, énekeik. A 
tábor után még álmomban is ott 
járok – összegzi élményeit  a há-
romgyermekes édesanya, Czom-
póné Bálint Bernadett. 

Az Ördögszekér Táncegyesület 
vezetői régebben is szerveztek tá-
bort, de a mostani különlegesen 
jól sikerült. Hozzájárult ehhez, 
hogy a csoport az elmúlt évek so-
rán a Földvári lakodalom táncjá-
tékra készülve és a sikeres előa-
dásokkal jól összekovácsolódott. 
– Mi nem csak táncot tanítunk. 
Óriási szerepe van a háttértudás-
nak, az érzelmeknek. Meg kell 
ismerni az embereket, akkor ért-
jük, miért úgy táncolnak, miért 
úgy hajlítják a lábukat. Most erős 
chili cseppet kaptunk a Gyimes 
völgyében – értékel Appelshoffer 
János, aki Anikóval együtt termé-
szetesen táncokat, éneket tanított 
Gyimesben is, mint idehaza. De a 
környezet, a táj, a hely szelleme 
még fogékonyabbá tette az Ör-
dögszekér Táncegyesület mind-
három korcsoportját. Ezekből a 
napokból – mint ahogy Bernadett 
is mondja – később is lehet tölte-
kezni, mert van mihez vissza-
nyúlni. S tán ami a legfontosabb: 
Van még mit felfedezni, van miért 
visszamenni. «

(Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
augusztus 30.)

Főzőverseny
felhívás
Kedves Földváriak!

Szeptember 22-én, szombaton 
délelőtt a Rákóczi utcában ismét 
találkozhatnak azok, akik jelent-
keznek a Szüret Ízei főzőver-
senyre. Ahogy eddig is, bármi-
lyen ételt lehet készíteni, ami 
szüret idején szokásos. A szer-
vezők sátrat, asztalokat, pado-
kat, víz- és áramvételi lehetősé-
get biztosítanak. Az alapanya-
gokról, a sütés-főzéshez szüksé-
ges eszközökről és a dekoráció-
ról a résztvevőknek kell gondos-
kodniuk. Jelentkezni szeptem-
ber 20-ig lehet a 75/541–083-as 
telefonszámon vagy személye-
sen a Tourinform irodában (vá-
rudvar). «

Az augusztus huszadikai ünnepi 
programok keretei közt nagy sike-
rű koncertet adott este a Duna-par-
ti szabadtéri színpadon Nagy Feró 
és a Beatrice együttes, mondani 
sem kell, telt park előtt. Kopaszodó 
rockerek, tizenéves diákok csápol-
tak, énekeltek a nézőtéren. A fellé-
pés előtt rövid beszélgetés jellegű 

interjút kértem Ferótól a helyi mé-
dia számára, melynek készségesen 
eleget is tett. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Természetesen a hetvenes évek-
kel kezdtük a beszélgetést, én a 
közönség, ő pedig az előadó ré-
széről elevenítve fel azokat az 

éveket. Kissé meghatódva beszélt 
azokról a bulikról, mikor is itt Du-
naföldváron, vagy a környékbeli 
településeken, Dunaegyházán, 
Solton léptek fel, épp, hogy ismert 
zenekarként. Buliknak neveztük 
ezeket az eseményeket, nem vol-
tak még akkor vidéken diszkók, a 
fellépő zenekaroknak illett olyan 
zenét játszani, melyre táncolni is 
lehetett. Sőt szüneteket is tartot-
tak, mikor lejöttek a közönség 

Múltidézés Nagy Feróval

►
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közé, beszélgettek, söröztek a 
helyi fiatalokkal, sztár allűrök nél-
kül. A vidéki kis kultúrházak kb. 
két- háromszáz nézőt tudtak befo-
gadni. Szinte mindenki mindenkit 
ismert. A zenészek visszatérőként 
sokakat, ha nem is névről, de arc-
ról ismertek. „Nagyon hangulatos, 
családias bulik voltak” – jegyezte 
meg Feró. A közönséggel való 
kapcsolattartásra ma is nagy gon-
dot fordítanak, hiszen minden 
koncert után lemennek a nézőtérre 
fényképezkedni, aláírást osztogat-
ni, beszélgetni. A közönségük ak-
kortájt szinte tízen-, huszonéve-
sekből állt. A negyveneseket, ha 
véletlenül betévedtek a fiatalok 
szinte kinézték maguk közül. „Az 
idők változnak, generációk nőttek 
fel dalainkon és ez nagyon fele-
melő érzés” – mondta Feró. Nap-
jainkban a nagypapák gyakran 
unokáikkal mennek Ricse kon-
certre. 

Szóba került az akkori kultúr-
politika kemény vonalassága, 
Feróék stílusuk, dalszövegeik mi-
att fekete báránynak minősültek. 
Nem adhattak ki lemezt, korlátoz-
ták fellépési lehetőségeiket. Ke-
vés zenész mondhatja el magáról, 
hogy fellépés közben a rendőrség 
a színpadon igazoltatja. Feróval 
ez megtörtént. „Izgalmas, érdekes 
korszak volt, utólag csak mosoly-
gunk rajta, de akkor véresen ko-
moly volt, hiszen az egzisztenci-
ánk, akár a személyes szabadsá-
gunk forgott kockán.” A rendszer-
váltás környékén az úttörő és a 
KISZ indulók feldolgozása hozott 
nekik nagy sikert. Akkor ennek 
fontos politikai mondanivalója 
volt. Ma már kevésbé, de mégis 
egyet–egyet koncertjeiken mű-
sorra tűznek, hogy ne merüljenek 
feledésbe. Szóba kerültek a fil-
mes és színházi szerepek, a TV, 
rádióműsorok. „Én ezeket kiegé-

szítő tevékenységnek tekintettem, 
ugyanakkor szerettem csinálni, 
élveztem is. Elsősorban viszont 
zenésznek tekintem magam, azt 
hiszem, nem lennék igazán tehet-
sége színész, vagy műsorveze-
tő.”A jövőbeni célok, tervek kap-

csán megemlítette, hogy tervben 
van egy új lemez, jövőre svájci, 
ausztriai turné vár rájuk. „Ha 
színpadi szerepre, televíziós, rádi-
ós műsora hívnak, és számomra 
szimpatikus, természetesen nem 
mondok nemet.” «

Az 1960-as években sikeres ökölvívó 
szakosztály működött városunkban, 
de a ’70-es években megszűnt. 15 
évvel ezelőtt Feja Tibor egyesületén 
belül Földváron is alapított egy kick-
box csoportot részben tömeg-, illet-
ve versenysport céllal. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A 2000-es években 15–20 
sportoló vett részt az edzéseken 
a gyerekkorúaktól a felnőtt ko-
rúakig, fiúk, lányok egyaránt. A 
tehetségesebbek egyesületében 
versenyszerűen is sportoltak. 
Többen közülük hazai és euró-
pai sikereket értek el, nem egy 
közülük az EB-ken érmet is 
szerzett. Tibort aztán a munkája 
távolra szólította, a csoport 
ugyan nem szűnt meg, de létszá-
ma lecsökkent, anyagi lehetősé-
gei beszűkültek. Ez év nyarán 
Tibor ismét visszatért Dunaföld-
várra, s célja, hogy ismét fellen-
dítse a sportágat. Mint elmond-
ta, sok szép emlék fűzi váro-
sunkhoz. Sok tehetséges fiatallal 
találkozott, akikkel szép sikere-
ket ért el. Ősztől csoportot tobo-

roz, ökölvívó és kickbox ágaza-
tokban. Először tömegsport jel-
leggel indulnak a foglalkozások, 
de célja, hogy a tehetségesebbe-
ket versenysport területére is el-
juttassa, tekintettel a korábbi si-
kerekre. Segítőtársa Farkas And-
rás lesz, aki nemrég tért haza 
Angliából. Földvári színekben 
korábban szép eredményeket ért 
el nemzetközi szinten is kick-
boxban. Szakedzői vizsgával is 
rendelkezik. A klub a városköz-
pontban a Rákóczi utca 2. szám 
alatt bérel termet, ahol az edzé-
seket is tartják, és felállítanak 
egy igazi, méretes ringet. Min-
den érdeklődőt szeretettel vár-
nak hétéves kortól, nemtől füg-
getlenül. Jelentkezni a Rákóczi 
utcai teremben lehet az esti 
edzéseken. A tervek szerint a fi-
atalok edzése délután négy óra-
kor kezdődne, a felnőtteké este 
hattól. A korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven minden évben 
szerveznek majd neves sporto-
lók és a hazaiak részvételével 
bokszgálát a városi sportcsar-
nokban. «

Újjáéled az ökölvívó sport
Dunaföldváron

Nyáron nagy volt a mozgás megyei 
első osztályú labdarúgó csapatunk 
háza táján. Többen elhagyták a gár-
dát, de még többen érkeztek. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Kiss Patrik, a csapat gólerős 
csatára az NB III-as Dunaújváros-
hoz szerződött. Távozása nagy 
érvágás, de tehetsége már túlnőtte 
a megyei szintet. Szép emlékek-
kel távozott városunkból. Hírek 
szerint a magasabb osztályban is 
rendszeres játéklehetőséget kap, 
csapata egyik meghatározó játé-

kosa lett. Fehér Mihály családi 
okok miatt Perkátán folytatja, de 
elképzelhetőnek tartja, hogy idő-
vel visszatér. Tóth Árpád pedig 
abbahagyta a labdarúgást. 

Úgy tűnik, megoldódik a kapus 
gond. A Balatonfüredről érkező 
Fogarasi Attila rutinos kapus 
hírében áll. Ercsiből Jerzsabek 
Botond érkezett, csatárerényeit 
jelzi, hogy 14 gólt szerzett a múlt 
szezonban. Kugli Ákos az MTK 
II-ből igazolt. Ballábas, nagyon 
gyors szélső. Éger Dávid Kölesd-
ről jött, több poszton bevethe-

Jelentősen átalakult a DFC játékoskerete
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tő, nagy munkabírású játé-
kos. Sipos Balázs Bölcskéről ér-
kezett vissza. Erősítés lehet a du-
naföldvári ifjú tehetség, Pribék 
Bence, aki megfordult a felcsúti 
akadémia és a Vasas ifjúsági csa-
pataiban, volt korosztályos után-

pótlás válogatott kerettag is. 
Sporttörténeti jelentőségű lehet 
városunk számára az első afrikai 
játékos leigazolása. Viktor Michel 
az osztrák harmadosztályból ér-
kezik, de korábban játszott a ma-
gyar másodosztályban is Pápán és 

BKV-ben. A megerősített kerettől 
a vezetés sikeres bajnoki szerep-
lést vár, mégpedig dobogós, vagy 
ahhoz közeli helyezést. Augusz-
tus közepén már el is kezdődött a 
megyei labdarúgó bajnokság. A 
nyitó mérkőzésen Szedresen 1:1-

es döntetlent értünk el. A folyta-
tásban Tevel ellen győztünk 2:0-
ra, majd Kölesdről hoztunk el egy 
pontot 0:0-ás döntetlennel. A 
DFC II gárdája a megyei harmad-
osztályban folytatja bajnoki sze-
replését. «

Érdekes szezont zárt városunk férfi  
kézilabda csapatunk az elmúlt baj-
noki szezonban. Az NB II-es bajnok-
ságban a kieső helyen zártak a fi úk. 
Az év során sok volt a sérülés, rit-
kán tudtak csak a legerősebb felál-
lásban pályára lépni. A kiesés vi-
szont elsősorban a pontlevonások-
nak köszönhető. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Több mérkőzésre nem tudtak 
utánpótlás csapatot kiállítani, ezt a 

szövetség pedig pontlevonásokkal 
büntette. Sajnos igen szűkös volt 
az ifjúsági keret. Nyáron ennek a 
létszámát kell mindenképpen nö-
velni. Csapatunk párhuzamosan az 
BN II-es szerepléssel a Tolna me-
gyei bajnokságban is részt vett, ezt 
magabiztosan meg is nyerte, ezál-
tal kivívta a másodosztályú sze-
replés jogát. Ősztől tehát ismét NB 
II-es csapata van Dunaföldvárnak. 
Nyáron érkezett viszont a meg-
döbbentő hír, hogy Orova Tamás, 

aki évtizedeket töltött a pályán já-
tékosként, a pálya szélén edző-
ként, abbahagyja az edzői munkát, 
s megválik a kézilabda csapattól. 
A gondolat már korábban érlelő-
dött benne. Télen jelezte a Holler 
UNFC vezetésének, hogy, ameny-
nyiben a feltételek nem válnak 
kedvezőbbé, nyáron búcsút vesz a 
gárdától. A feltételek szerinte azó-
ta sem változtak. A bizonytalanság 
lengi körül a gárdát. Ingázás a me-
gyei és a másodosztály közt, késik 
a csarnok építése is. Örökös küz-
delmet kell folytatni a csapat mű-
ködtetéséért akár a létszám, akár 
az anyagiak terén.  

A csapat új edzője Kovács Ist-
ván lesz, aki Dunaújvárosból ér-
kezik, játékosként is szerepelt az 
újváros színeiben. A földvári fi-
úk méretes csarnok híján ősztől 
Rácalmáson játsszák hazai mér-
kőzéseiket. Orova Tamás nem 
szakad el teljesen a sportágtól. 
Edzői tanfolyamot kezd a maga-
sabb végzettség megszerzése ér-
dekében. Szeretné idővel az 
edzői képesítés legmagasabb fo-
kozatát megszerezni. Rövidtá-
von egyelőre nem akar a kézi-
labdával foglalkozni, hosszabb 
távú lehetőségeket pedig az idő 
dönti el. «

Ősztől új edző irányítja a
kézilabda csapatot

Újabb öt értékkel gyarapodott a Tol-
na Megyei Értéktár – határozott a 
testület legutóbbi soros ülésén, ame-
lyen hét települési értéktár bizottság 
25 felterjesztéséről döntött.

 » DR. SAY ISTVÁN

TOLNA MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
ELNÖKE

Kulturális örökség kategóriá-
ban került az Értéktárba:

Gebauer freskó, Nagydorog
A nagy értékű freskót 1943-ban 

Gebauer Ernő festőművész készí-
tette 3000 pengőért. A főoltárképet 
özv. Varga Józsefné 4000 pengős 
adományából fedezték – melynek 
monumentalitását az is jelzi, hogy 
november 3-tól december 12-ig 
tartott a festés. A monumentális 
főoltárkép a templom keleti apszis 
falán található, magassága 5,6 m, 
szélessége 5,9 m.

„Mivel templomunk védő-
szentje Szent István király, ezért a 
művész a festmény központi he-
lyén őt ábrázolja, amint felajánlja 
a koronát Szűz Máriának

A kép két részre osztható. A 
felső részen a magyar szentek: 
Szent László király és Szent Im-
re herceg a bal oldalon, Ár-
pád-házi Szent Margit és Ár-
pád-házi Szent Erzsébet alakja a 
jobb oldalon látható az angyalok 
előterében

Az oltárkép alsó részén , a 
Szent István jobb oldalán álló ap-
ród az országalmát és a jogart, a 
bal oldalon látható két apród az 
Árpád-házi magyar címert tartja 
kezében. A térdeplő Szent István 
királyt udvartartása veszi körül. 
Bal oldalon feltűnik hitvese, Bol-
dog Gizella királyné, karján a 
gyermek Imre herceggel. A szek-
kó (valójában freskó szerk.) jobb 
oldali alsó részén Boldog Mór pé-
csi püspök áll.”

A főoltárképet az egyik legis-
mertebb dunántúli festőművész, 
Gebauer Ernő (1882–1962.) ké-
szítette. Gebauer tanult családból 
származott, felmenői között több 
kiváló művész is volt. A monar-
chia osztrák területén született, 

Hartbergben. Tanulmányait 
Grazban és Pécsett végezte, rajz-
tanári képesítést 1905-ben szer-
zett.

A képzőművészeti főiskolán 
1906–1910 között Székely Berta-
lan tanítványa volt, aki nagy ha-
tással gyakorolt rá. Freskók és 
seccók számtalanját alkotta meg, 
főként Baranya és Tolna megyé-
ben. Mivel több, mint 50 vallási 
témájú freskót készített, a „temp-
lomfestő” nevet kapta.

Szabó József népzenész mun-
kássága, Medina

Szabó Józsefet, szülőfalujában 
Medinán, zenész kollegái, tanít-

ványai körében szeretet és nagy 
tisztelet övezi. Népzenészként el-
ért sikereit, és a gyerekek zene 
oktatásában kifejtett munkáját 
nagyra becsülik. Mindig azt kép-
viselte, amit tanítása is híven tük-
rözött, a zenei hagyományok 
megőrzése, a fiatalabb generáció 
bevonásával, tanításával. 

Pályafutása során színvonalas, 
egyben önzetlen munkájával, 
mint népzenész, és mint zenepe-
dagógus kultúrateremtő értéket 
képvisel, a művészeti nevelés, a 
kultúra közvetítő és megőrző te-
vékenységével, amely minden ge-
nerációnak példa értékű, elisme-
résre méltó.     

Kulturális örökségeket
vettek lajstromba

►

►

Szabó József
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Pillés vidék
A pille a Kapos – Koppány vi-

dék jellegzetes fejfedője, mely a 
19. század második felétől vált e 
vidék jellegzetes darabjává. 
Egyedi viselet, mely csak a Ka-
pos – Koppány menti falvak jel-
legzetessége. A pille településen-
ként részben eltérő, ám az alapel-
ve mindegyik faluban ugyanaz. 
Kezdetben a forma és az anyag is 
egyszerűbb volt, egyszínű, lógós 
selyem pillét használtak, később 
ezeket hímezték is. Idővel a hím-
zett kendőt a keménypapírból ké-
szült szögletes kontydobozra rög-
zítették. A lelógó sarkakat eleinte 
hagyták lógni, később szárnysze-
rű alakot igyekeztek kialakítani 
belőlük keménypapír behelyezé-
sével. Innen kapta a fejviselet a 
nevét, hiszen a kialakult fejdísz a 
lepkére, pillére hasonlított. Anya-
ga a ’40-es évekre kibővült, már 
kasmír, brokát selyem, szatén, 
taftselyem voltak, melyek színei 
és díszei a viselt ruha színéhez il-
leszkedtek. Ezt a viseletet a fiatal 
házas nők hordták.

Garay Ákos grafikus, festőmű-
vész, etnográfus munkássága, 
Tolna

Garay Ákos (1866–1952) grafi-
kus, festőművész, etnográfus, fo-
tográfus a magyar képzőművé-
szeti élet egy különleges alakja. 
Munkásságára különösen jellem-
ző a lovak, huszárok, népi életké-
pek festése, rajzolása, a nagy há-
ború (I. világháború) grafikusa-
ként is szokták emlegetni. Az 
1910-es években járta a vidéket 
és néprajzi témájú fotókat (kb. 
300 db-ot) készített, amelyek ma 
a Néprajzi Múzeum anyagában 
találhatóak. A Régi magyar férfi 
hajviseletek és a Szlavóniai régi 
magyarfaluk címmel értekezése 
jelent meg a Néprajzi Értesítőben 
is. Karikatúrái megjelentek a Ka-
kas Márton, Borsszem Jankó és jó 
néhány más lapban is. Sok köny-
vet, képeslapot illusztrációival 
adtak ki.

A ma Szedreshez tartozó 
Apáti-pusztán (akkor közigazga-
tásilag Tolnához tartozott) szüle-
tett 1866. október 5-én, s Buda-
pesten, 1952. január 25-én halt 
meg.

Garay Ákos országosan ismert-
té a lovakról, ménesekről és a ma-
gyar huszárokról készült festmé-
nyeivel, rajzaival vált. Forrásér-
tékűek a népélet témaköréből ké-
szült festményei, tus  és ceruza-
rajzai. Gyakran festett sárközi té-
májú képeket is, melyekhez oly-
kor modellje a sárközi népviselet-
be öltözött felesége (Soós Gizel-
la) volt.

Garay Ákos alkotásainak leg-
nagyobb gyűjteményét a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeumban, 
gyűjtőmunkájának dokumentu-
mait a Néprajzi Múzeumban őr-
zik. Továbbá számos alkotása ta-
lálható a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban, a debreceni Déri 
Múzeumban és a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum gyűjteményé-
ben.

Garay Ákos festményeivel a 
magyar hazaszeretetet, magyar 
kultúrát gazdagítja.

(A Tolna Városi Értéktár Bi-
zottságon kívül felterjesztést ké-
szítettek a Garay János Gimnázi-
um és a Szekszárdi SZC Bezerédj 
István Szakképző Iskolája közép-
iskolás diákjai is, akik a Kincses 
Tolna Megye Értékvetélkedőn 

nyújtották be javaslatukat.  „Na-
gyon jelentős, elismert festő a 
maga stílusában, azonban a sok 
kiállítás ellenére sem olyan ismert 
az átlagemberek körében. Ezen 
szeretnénk változtatni a Tolna 
megyei értéktárba történő javas-
lattal.” – írja felterjesztésében a 
Garay Történész Gyöngyök csa-
pata.).

Martinek József festőművész 
munkássága, Tolna

Martinek József 1904-ben szü-
letett Pécsett. A család 4 gyerme-
ke közül ő a Püspöki Tanítóképző 
Intézetben szerzett tanítói okleve-
let 1922-ben és 2 Vajtán töltött év 
után érkezett Tolnára. Közel akart 
maradni Pécshez, a szülőkhöz, és 
a festői hajlamát, a természetben 
festés lehetőségeinek szépségét 
találta meg itt. A polgári iskola 
akkori rajztanárában, Pallai Jó-
zsefben pedig festőtársra és barát-
ra talált.

Művészeti tanulmányait Bu-
dapesten, az Aba-Novák Fes-
tőiskolán kezdte, majd a bajai 
Rudnay  iskolát látogatta. Tolná-
ra kerülésével egy időben a he-
lyi képzőművész kör vezetője 

lett, majd a Tolna megyei Ta-
nács és az Országos Képzőmű-
vészeti Szövetség megbízása 
alapján 1959-től 1964-ig vezette 
a megyei képzőművészek mun-
kacsoportját.

Főként korai képein lehet érez-
ni, hogy nagy hatással volt rá Fe-
renczy Károly és Egry József al-
kotói világa. A plein air és a 
posztimpresszionizmus formaje-
gyeinek sajátos ötvözete Feren-
czynél és az ún. atmoszféra-festé-
szet Egrynél – a jellegzetes fény-
törések, a távlatok kitágítása – a 
tolnai festő ecsetjárásában egyéni 
alkotói világot teremtett. Ezen be-
lül minden érdekelte, ami új, szá-
mára a festészet kiapadhatatlan 
tárháza a titkoknak és az benne a 
csodálatos, ahogy meg kell küz-
deni érte. Nagyon mély és állandó 
kapcsolatban él a művészettel.

Jó tudni, hogy ez a nagyon sa-
játos Martinek-festészet már el-
foglalta helyét a múzeumok kép-
táraiban, de az is jó, hogy ott van 
szinte minden tolnai család laká-
sában. Tőle tanulhattuk, hogy az 
alkotás tehetség és tisztesség 
dolga együtt, melynek örömében 
lelheti meg az emberi lélek a 
nyugalmat. Martinek József fes-
tőművész munkásságával bemu-
tatta a tolnai tájat, tolnai embere-
ket, szervezője volt a város és a 
megye képzőművészeti képzésé-
nek is.

Jelenleg 54 településen folyik 
értékgyűjtő munka és 368 érték 
szerepel a megyei értéktárban. «

Változik az
ügyfélfogadás rendje a 
Paksi Kormányablakban

Megváltozik a Paksi Kor-
mányablakban az ügyfélfoga-
dás rendje 2018 szeptember 
3-tól, jelent meg a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Paksi Já-
rási Hivatala tájékoztatója a 
www.kormanyhivatal.hu hon-
lapon.
Az új ügyfélfogadási rend:

hétfő: 7:00 – 17:00
kedd: 8:00 – 16:00

szerda: 8:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 18:00

péntek: 8:00 – 16:00

►

Marti nek József: Halászhálók
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