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Öt évvel ezelőtt, Dunaföldváron ok-
tóber 23-án illetve Borszéken no-
vember 9-én írta alá a két város pol-
gármestere a testvérvárosi szerző-
dést. Az akkor is, ma is regnáló két 
polgármester, a borszéki Mik József 
és a dunaföldvári Horváth Zsolt a 
földvári városháza dísztermében 
erősítette meg a szövetséget ünne-
pélyes keretek között, a helyi is-
kola és zeneiskola diákjainak 
műsorával kísérve.
Az ünnepélyes aktus után 
mindkét polgármester érté-
kelte a kapcsolat minőségét, 
átgondolva az öt év történé-
seit. 

 » BAKSAY ERIKA

– Fura, valahogy nagyon 
gyorsan elrepült ez az öt év – 
mondja Mik József, Borszék pol-
gármestere. – Borszéknek 9 test-
vérvárosa van, vagyis van bőven 
tapasztalatunk ezen a téren, de 
már most látszik, hogy az egyik 
legaktívabb, legtartalmasabb kap-
csolatunk a dunaföldvári. Sok 
földvári jár hozzánk turistaként, 
egyre nagyobb számban látogat-
nak településünkre és környéké-
re, hiszen számos ismeretség köt-
tetett ez idő alatt. Nagyon örven-
detesnek tartom, hogy sok fiatal 
jön el hozzánk, akik látják, hogy 
tőlük 700 km-re is magyarok él-
nek, magyarul beszélnek. A mi 
közösségünktől tanulhat a fiatal 
múltat, történelmet, megtudhatja, 
miért történt úgy, ahogy a történt, 
mit jelent Trianon, mennyire ke-
gyetlen volt a sors velünk. Délvi-
déken, Felvidéken, Erdélyben is 
magyar szót hallani, magyar kul-
túrát látni. Fontos, hogy a fiatalok 
ne felejtsék el a múltjukat, értsék, 
mi köt össze minket. Éppen ezért 
a testvérvárosi kapcsolat kiválóan 
alkalmas a magyarság, a nemzet-
tudat megerősítésére. 

– Mik a hasonlóságok a két te-
lepülés életében?

– Ennyi idő alatt kiderült, 
hogy végső soron hasonlóak a 
problémáink, bizonyos mérté-
kig még az adottságaink is. 

Munkahelyek teremtése, a fiata-
lok elvándorlásának megakadá-
lyozása, a település fejlesztése 
mindkettőnk számára kulcskér-
dések. Adottságainkat tekintve 
pedig ott van a vízkincs, ami 

mindkét településen rendelke-
zésre áll, és amivel szeretnénk 
kezdeni valamit.

– E tekintetben Borszék job-
ban áll…

– Igen, nagy örömünkre lassan 
finisébe ér az a nagyszabású be-
ruházásunk, amellyel komplex 
wellness központ épül a legendás 

borszéki vízre. Hét éve kezdő-
dött a 8 milliárd euro értékű 
építkezés, melynek elké-
szültével napi 700 ember 
élvezheti majd a borszéki 
víz áldásos hatásait, re-
mélhetőleg köztük sok 
testvérvárosi barátunk is. 

– Dunaföldvár szintén 
egy értékes gyógyvíz fölött 

található, amelynek kihaszná-
lására a helyi városvezetés is ke-
resi a lehetőségeket – mondja 
Horváth Zsolt, dunaföldvári pol-
gármester. – Borszék pont ezzel 
kapcsolatban sok értékes tanács-
csal és ötlettel szolgálhat, hiszen 
előrébb jár a megvalósításban. 
Egyéb területeken is sok a ha-
sonlóság a város mindennapi 
életében, a fejlesztési elképzelé-
sekben, és a munkahelyek te-
remtésének igényében. Egy 
nyelvet beszélünk, viszonylag 
közel vagyunk egymáshoz, Ma-
gyarország és Románia az EU 
tagjai, határok már nincsenek 
közöttünk, gyakorlati és jelképes 
értelemben egyaránt. Igazság 
szerint csak rajtunk múlik, meny-
nyire merülünk el a kapcsolat-
ban, mennyire szőjük szorosra a 
szálakat. Jól kijövünk egymás-
sal, ez már bebizonyosodott. Sok 
személyes, baráti szál szövődött, 
működik a kulturális kapcsolat 
is. A gazdasági kapcsolat sem le-
hetetlen, és közös az a vágyunk 
is, hogy a magunk világában vá-
rosaink visszanyerjék régi fé-
nyüket. «
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Széles János, a Tolna Megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetségének el-
nöke idén ősszel lett 60 éves, ami 
önmagában csak egy családi ünnep, 
ám a kerek évforduló alkalmából 
több szervezet is elismerte a polgár-
őrség szervezésében, működtetésé-
ben végzett sokéves munkáját. Vele, 
és az elismerések adományozóival 
beszélgettünk televíziónkban.

 » BAKSAY ERIKA

– Meglepő volt?
– Általában a vezetőt ismerik el 

utoljára, ez a tapasztalat, tehát 
igen, meglepődtem – mondta Szé-
les János. – A három kitüntetés pe-
dig a címerrel díszített pecsétgyű-
rű, melyet Dr. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter adományozott a pol-
gárőr szervezetben végzett mun-
kám elismeréseként, a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Ezüst 
Érdemkeresztje, és az Országos 
Polgárőr Szövetség Polgárőr Ér-
demkereszt Arany fokozata. Szép 
születésnap, szép október volt.

– A Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság tavaly alapította az 

elismerő érmet illetve díszokleve-
let – mondta dr. Kovács Zoltán 
rendőr ezredes, rendészeti főkapi-
tány-helyettes –, mellyel azoknak 
a munkáját kívánjuk elismerni, 
akik hosszú idő óta segítik a rend-
őrség munkáját. Jó alkalomnak 
tűnt Széles János 60. születésnap-
ja, hiszen sok év óta állunk kitűnő 
és hatékony kapcsolatban. 

– A díj odaítélésben számított a 
személyi tényező?

– Ismerjük jól, de természete-
sen a munka számít egy ilyen el-
ismerésben. Széles János jó szer-
vező, jó vezető, jó koordinátor. A 
kapcsolatunk gyümölcsöző, ami-
nek bizonyára szerepe van abban 
is, hogy Tolna megye az egyik 
legbiztonságosabb, legélhetőbb 
megye. Nekünk, rendőröknek 109 
települést kell átfognunk, ami 
nem kis feladat, a polgárőrség pe-
dig komoly részt vállal ebben a 
munkában, elsősorban a külterü-
leteken. Ezzel a kitüntetéssel is 
elismertük a megyei polgárőrök 
eredményes munkáját, amihez 
évtizedek óta kötődik Széles Já-

nos neve. A végzett munka példa 
értékű, kiegyensúlyozott, szívós 
munka, jó szervezéssel és logisz-
tikával. Ahogy ezt az érintett tele-
pülések lakói és önkormányzatai 
is elismerik. 

– Milyen kilátás nyílik ránk, 
Tolna megyére az országos pol-
gárőrségtől?

– A Tolna Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége az egyik 
legjobban működő részegysé-
günk –mondta dr. Túrós András, 
az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke. –Maga Tolna megye az 
egyik legstabilabb megye. Ezt 
többször elismertük már. Széles 
János pedig egy színes egyéni-
ség, aktív és szókimondó, igaz-

ságérzete, hozzáállása példa ér-
tékű. 

– Sokan említik sajátos egyéni-
ségét, saját maga is tisztában van 
ezzel. Nem adódnak ebből 
konfliktusok? Kéne változnia?

– Kedvelem őt, nem mondom, 
hogy mindig egyszerű vele, de 
igyekeztünk formálni, meg az idő is 
megtette, higgadtabb, megfontol-
tabb lett. Őszintén szólva tán épp 
azt szeretjük benne, ami néha sok, 
én nem szeretném, ha változna. Az 
egyénisége kikényszeríti a figyel-
met, évente többször kell jönnünk a 
megyébe, mert addig nem nyug-
szik, amíg el nem éri, hogy itt le-
gyünk. Most is máshol lenne jele-
nésem… szerintem jól csinálja. «

Háromszor is kitüntették
Széles Jánost

Lakossági fórumon tájékoztatta az 
érdeklődőket városunk polgármes-
tere a hatos út melletti kenderföldi 
vízelvezetési rendszer felújításáról. 
A fórum résztvevője volt Dr. Rad-
vánszky Bertalan, a pécsi egyetem 
vízügyi munkatársa is. 

 » SZABADOS SÁMUEL 

Az uniós pályázatra 2014-ben 
jelentkezett városunk, 2016-ban 
kezdődtek a munkálatok mintegy 
250 millió forint értékben, az 
Alisca Bau Zrt. kivitelezésében. A 
munkálatok során az árok és mel-
lékágai ki lettek tisztítva, jelentős 
szakaszon betonágy készült, illet-
ve burkolást kapott. Új, nagyobb 
gyűrűk biztosítják az utak alatti 
átfolyást. Az összegyűlt vízmeny-
nyiség a kanálisba majd a Dunába 
kerül. Az új rendszer előnye, 

hogy könnyebben karbantartható, 
tisztítható, gyorsabb lesz a vízel-
vezető képessége. A polgármester 
felhívta a figyelmet, hogy ez a 
munka egy hosszú folyamat ré-
sze. A város területének vízgaz-
dálkodása, vízelvezetése egy egy-
séges rendszer, melynek szaka-
szai vannak, és ezeket idővel fel 
kell újítani, tehát a munka folya-
matos. A rendszer alapvető ele-
mei a családi porták, házak kör-
nyéke. Fontos lenne, hogy a la-
kosság a saját udvarán, vagy háza 
előtt tartsa rendben a levezető ár-
kokat, a város pedig a fő levezeté-
sek rendszerét gondozza. A víz-
gazdálkodás kapcsán a polgár-
mester és a vízügyi szakember is 
kiemelte, hogy a víz egyre na-
gyobb érték, és a klímaváltozás 
tükrében értéke a továbbiakban 

csak nőni fog. Ezért fontos a taka-
rékosság. Tudatosítani kell a la-
kosságban, hogy érdemes a csa-
padékvizet felfogni hordókban, 
ciszternákban. Felhasználható ön-
tözésre, áztatásra, autómosásra. 
Dr. Radvánszky Bertalan előadá-
sában hangsúlyozta, hogy a klí-
maváltozás az időjárás extrémitá-
sát is jelenti, azaz gyakoriak lesz-
nek a rendkívüli időjárási jelensé-
gek, például özönvíz-szerű esőzé-
sek.  Ezekre is fel kell készülnünk 

a személy- és vagyonbiztonság 
érdekében. A most felújított rend-
szer sem tudna megbirkózni egy 
hirtelen lezúduló, hatalmas víz-
mennyiséggel, de a levezetését 
felgyorsíthatja. «

Elkészültek a kenderföldi árok
felújítási munkálatai
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A Tolna Megyei Önkormányzat elvé-
gezte az előkészületeket a Sió-men-
te kerékpár turisztikai fejlesztés I. 
ütem című TOP (Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program) 
projektjében. 2017. októberétől már 
a támogatási szerződés is hatályba 
lépett, így megkezdődhet a Sió ke-
rékpáros turizmusfejlesztése. Fehér-
vári Tamás, a megyei közgyűlés el-
nöke szerint a Sió projekt nem csu-
pán a folyó menti környezet rendbe-
tételét és a turizmus fellendülését 
szolgálja, hanem az emberek egész-
ségmegőrző és szabadidős tevékeny-
ségének is teret biztosít.

A projekt keretében mintegy 
62 km hosszú kerékpáros útvo-
nal kialakítása történik meg. 
Szekszárd és Sióagárd határától 
Harc központjáig a Sió töltésen 
épül kerékpárút, csatlakozva a 
település által megvalósított ke-
rékpárúthoz. A falu másik végé-
től a Harc-Simontornya mellék-
úton kijelölt kerékpárútként 
folytatódik. Simontornya terüle-
tén az útvonal részben jelölt, 
részben épített kerékpárútként 
kerül kialakításra. 

Az útvonal mellett fedett, 
szélvédett, kerékpártárolóval el-
látott pihenőhelyek létesülnek 
Sióagárdon, Medina-Szőlőhe-
gyen, és Kölesd-Borjádon; Pál-
fa-Felsőrácegresen pedig aka-
dálymentes vizesblokkal ellátott 
zárt pihenő létesül. 

Azokon a szakaszokon, ahol a 
kerékpáros útvonal közvetlenül 
a Sió mentén halad (Harc, Kö-
lesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Si-
montornya), a Tolna Megyei 
Önkormányzat vízi turisztikai 
projektje keretében megépülő 
megállói biztosítják a pihenési 
és kerékpár-tárolási lehetőséget 
a turisták számára.

Az elmúlt hónapokban kidol-
gozásra kerültek a beruházás 
megvalósításához szükséges 
műszaki tervek, elkészült a pro-
jekt fenntartási terve, valamint a 
marketing stratégiája is. Minde-
zeknek köszönhetően hamaro-
san megindulhat a közbeszerzé-
si eljárás, és 2019. tavaszán 
megkezdődhetnek a kivitelezési 
munkák is.

A Sió-projekt ún. konzorciu-
mi partnerei legutóbb szeptem-
ber 26-án tartottak egyeztetést, 
melyen az egyes projektek aktu-
ális helyzetéről, valamint a part-
nerek előtt álló feladatokról 
esett szó.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 
azonosítószámú, Sió-mente ke-
rékpár turisztikai fejlesztés I. 
ütem című projekt 391 millió 
forinttal, a vízi turisztikai fej-
lesztés 340 millióval, és a vízi 
turisztikai szolgáltató központ 
létrehozása 300 millióval járul 
hozzá a Sió projekt megvalósu-
lásához. «

Sajtóközlemény

Mintegy 400 milliós kerékpáros 
fejlesztés kezdődik a Sión

Felhívás
Az Önkormányzat 2018. november 19. napjától 2018. december 

19-ig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján benyújtott telepü-
lési támogatás-eseti szociális segélykérelem alapján természetbeni 
tűzifa támogatást nyújt hasított vegyes tűzifa formájában a helyi 

szociális rendelet vonatkozó (jövedelmi-vagyoni) szabályai alapján 
az arra szociálisan rászorultaknak a Városgazdálkodás közremű-

ködésével.
A támogatás a 2018/2019. fűtési idény alatt egyszer igényelhető.

Dunaföldvár, 2018. november 5.
Polgármesteri Hivatal, Dunaföldvár

Az Országgyűlés 2017. évben 
is módosította a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvényt 
(a továbbiakban: Vgtv.), amely 
2018. január 1-én lépett hatályba. 
A módosítás értelmében mente-
sül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő, aki 
2018. január 1-ét megelőzően en-
gedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biz-
tosító vízi létesítményt, ha a víz-
jogi fennmaradási engedélyezé-
si eljárást 2018. december 31-ig 
kérelmezi, és az engedély meg-
adásának feltételei fennállnak. 

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakí-

tásához, üzemeltetéséhez és meg-
szüntetéséhez vízjogi engedély 
szükséges. Abban az esetben, ha a 
vízkivételt biztosító kút vízjogi 
engedély nélkül került megépí-
tésre, vagy attól eltérően került 
megvalósításra, fennmaradási 
engedélyt kell kérni. A vízgazdál-
kodási hatósági jogkör gyakorlásá-
ról szóló 72/1996. (V.22.) Kor-
mányrendelet alapján a jegyző en-
gedélye szükséges az olyan kút 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünteté-
séhez, amely a következő feltéte-
leket együttesen teljesíti:

A kút nem érint karszt- vagy ré-
tegvizet, 500 m3/év vízigénybevé-
tel alatti, a kút épülettel rendelke-
ző ingatlanon van, magánszemély 
a kérelmező, a kút házi ivó-
vízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja; a kút nem 
gazdasági célú vízigényt szolgál, 
akkor a fennmaradási engedélye-
zés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek 
közül bármelyik nem teljesül, ak-
kor nem a jegyző, hanem a ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság ha-
táskörébe tartozik a kút fennma-
radási engedélyezési eljárása.

Gazdasági célú vízigénynek 
minősül minden, a háztartási 
igénytől eltérő, azt meghaladó 
vízigény. A gazdasági célú 
vízigénybe beletartozhat a locso-
lás, vagy az állatitatás is, ameny-
nyiben ezzel az engedélyes nem a 

saját háztartási igényeit elégíti ki, 
azaz a víz használatával gazdasá-
gi haszonnal járó tevékenységet 
végez.

Vízjogi fennmaradási engedé-
lyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési 
eljárás iránti kérelem benyújtása 
előtt tervdokumentációt kell ké-
szíttetni a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentá-
ció tartalmáról szóló 41/2017. 
(XII. 29.) BM rendelet (a további-
akban: BM rendelet) szerint. Fon-
tos, hogy a felszín alatti vízkész-
letekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelmé-
nyeiről szóló 101/2007. (XII.23.) 
KvVM rendelet (a továbbiakban: 
KvVM rendelet) szerint tervdo-
kumentációt csak olyan tervező 
készítheti, aki a Magyar Mér-
nöki Kamara erre följogosító 
szakterületi tervezői jogosultsá-
gával rendelkezik. A fennmara-
dási engedélyezési eljárás iránti 
kérelemnek tartalmazni kell a BM 
rendelet által előírt adatokat. 

Az eljárás mentes az igazgatá-
si szolgáltatási díjfizetési kötele-
zettség alól:

– a vízkivételt biztosító vízi lé-
tesítmények engedélyezési eljárá-
sa 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a 
tervdokumentációt és a tervező 
mérnöki jogosultságát igazoló 
igazolásokat a BM rendelet sze-
rint.

A fennmaradási engedélyezési 
eljárás során szakértőként be kell 
vonni az illetékes Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságot annak meg-
állapítására, hogy a kút nem ve-
szélyeztet karszt- vagy rétegvíz 
készletet.

Csak a szakhatósági hozzájáru-
lás, valamint a szakértői véle-
mény esetén adhat ki a jegyző 
fennmaradási engedélyt.

Milyen kútra kell fennmaradá-
si engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási en-
gedélyezési eljárást a jogalkotó ki-
terjeszti mind az ásott, mind a fúrt 
kutakra. Vagyis minden olyan kút-
ra vonatkozóan fennmaradási 

Tájékoztató
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

►
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engedélyt kell kérni, amelyet 
engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak 
fennmaradási engedélyeztetése 
esetében is szükséges-e a szakha-
tóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatósá-
got bevonni, ha a kút ivóvíz igény 
kielégítésére szolgál. Vagyis 
amennyiben van vezetékes ivóvíz 
az ingatlanon és a kút pl.: csak lo-
csolásra, vagy állatitatásra szolgál 
és ez nem gazdasági célból hasz-
nálják, akkor nem kell a Népegész-

ségügyi Főosztályt szakhatóság-
ként bevonni. A szakhatóság az 
eljárása során a kérelmezőt akkre-
ditált laboratórium vízmintavétel-
re kötelezi és megfelelő vízminő-
ség esetén adja meg a szakhatósá-
gi hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig 

mentesíti a vízgazdálkodási bírság 
kiszabása alól azokat a létesítőket, 
akik a Vgtv. módosítása előtt léte-
sítettek kutat. Azonban aki 2018. 
december 31-ig nem kér fennma-

radási engedélyt az engedély nél-
kül fúrt kútra, annak 2019. január 
1-től vízgazdálkodási bírságot kell 
fizetni. A bírság az engedély nél-
kül létrehozott építmény értékének 
80%-áig, engedély nélküli vízi 
munka vagy vízhasználat esetén 
1.000.000 forintig terjedhet. A ter-
mészetes személyre kiszabott bír-
ság összege nem haladhatja meg a 
300 000 forintot. A fentiekből is 
látható, hogy a jogalkotó a kutak 
engedélyeztetési eljárását tette díj-
mentessé.

A kérelem benyújtásához for-
manyomtatványt készítettünk, 
ami városunk honlapjáról le-
tölthető illetve a Városfejlesz-
tési és Műszaki Irodán átvehe-
tő: 

7020 Dunaföldvár, Kossuth La-
jos utca 2. 

A kérelmet Dunaföldvár Város 
Jegyzője, Bárdos Lászlóné dr. ré-
szére kell benyújtani.

Az engedélyt a Városfejlesztési 
és Műszaki Iroda adja ki a jegyző 
nevében és megbízásából. «

Első ízben vettek részt földvári diá-
kok az országos pékversenyen, s 
bronz minősítést hoztak haza. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Magyar László Szak-
képző Iskolája az elmúlt tanévben 
indította meg pék szakon a kép-
zést. Az idei tizedik osztályosok 
közül a dunaegyházi Eszéky Ottó 
és a baracsi Samu Sándor István 
jelentkezett – szaktanáruk, Sági 
Zoltán biztatására – a Pesti Bar-

nabás Élelmiszeripari Szakgim-
názium és Szakközépiskola által 
meghirdetett XVII. Pék Hagyo-
mányőrző Versenyre. Mindketten 
az egyik dunaújvárosi pékségben 
végzik a külső gyakorlatukat. 

A verseny célja, hogy a pékek 
fiatal generációja képes legyen 
továbbvinni őseink pékhagyomá-
nyait, technológiáját. A fiatal 
szakemberek ismerjék a régi re-
cepteket, s ne csak gépekkel tud-
janak péktermékeket előállítani, 
hanem kézzel és szívvel–lélekkel 

Az első diákok első
bronzminősítése az
első versenyről

– mondta Sági Zoltán, aki az el-
múlt tanévben került a földvári 
iskolába.

A versenyen először egy szóbe-
li feladatuk volt a versenyzőknek. 
A földváriak a ma már alig ismert, 
a tankönyvekben sem szereplő 
borkovász készítéséről tartottak 
prezentációt. A helyi vörösborból 
készült, főleg szüretre készült, ka-
rakteres ízű borkenyér finom – 
erősítette meg az intézmény veze-
tője, Hegedüs Ferenc, aki már a 
felkészülés alatt tesztelte az elké-
szült termékeket, s mindenben tá-
mogatta a diákokat. 

A versenykiírás alapján ostoros 
kalács, rétes, miskolci burgonyás 
kenyér, kunsági perec, sóskalács, 
kulcsos kalács, matyóperec, ron-
gyos kifli készítésére kellett felké-
szülniük. Csak a megmérettetés 
helyszínén derült ki, hogy a zsűri-
től végül öt matyóperec és har-
minc rongyoskifli elkészítését 
kapták feladatul. Ki kellett szá-
molniuk a receptúra alapján a hoz-
závalók mennyiségét, figyelembe 
véve a sütési veszteséget, kimérni 
az anyagokat, összeállítani, kézzel 
és hagyományos eszközzel végez-
ni minden munkát, sütni, feldíszí-
teni az asztalt és tálalni. Minderre 
három óra állt rendelkezésükre.  A 
földvári péktanulók jó felkészült-
séggel és szakmai tudással kezd-
tek neki a munkának, egyedül az 
ismeretlen sütő okozott pillanat-
nyi ijedtséget, de a feladatot sike-
resen megoldották. Tekintélyes 
szakemberekből álló bizottság fi-
gyelte és értékelte a versenyzők 
tevékenységét. Az elismerést, a 
bronzminősítés oklevelét és az ér-
meket Nardai Anita, a Magyaror-

szági Pék Fejedelmi Rend rendfő-
je adta át. A verseny színvonalát 
magasra értékelte az ötletgazda 
Garbicz István, a rendező iskola 
volt igazgatója, Sági Zoltán egy-
kori tanára is. Büszke vagyok rá-
juk, meg tudták mutatni, amit 
megtanultak – mondta a szaktanár. 
Ezen a magas szakmai színvonalú 
országos versenyen idegen körül-
mények között, oktató nélkül is 
képesek voltak elvégezni a felada-
tot. Nem maga a helyezés a fon-
tos, inkább tapasztalatot gyűjtöt-
tünk. A jövőben számít majd ne-
kik ez a verseny – jegyzi meg a 
tanár úr. Ennek a versenynek nagy 
hozadéka, hogy megmutatja, a jö-
vő pékgenerációja – bár nem apá-
ról fiúra száll a mesterségbeli tu-
dás – képes megtartani a hagyo-
mányt. Így élnek velünk őseink – 
összegzett a lelkes szaktanár.

A két versenyző diák a beszél-
getés során megfogalmazta a ter-
veit is: jövőre indulni a Szakma 
Kiváló Tanulója versenyen. Sán-
dor szeretné a cukrász szakmát is 
kitanulni. No meg érettségit, majd 
mestervizsgát tenni – sorolják. 
Tudják, hogy keményen és lelki-
ismeretesen kell dolgozni, s azt is 
elismerik, hogy mindent a tanár 
úrtól tanultak, aki szabadidejét 
sem sajnálta tőlük. Hegedüs Fe-
renc igazgató úr szurkolt a fiúk-
nak, a verseny alatt telefonon tar-
totta a kapcsolatot Sági Zoltánnal. 
Újdonság nekünk is ez a szakma. 
Ezzel a versennyel átestünk a tűz-
keresztségen – mondta, s hozzá-
tette: diákjainknak is be kell érni, 
mint a kovásznak.«

(A Dunaújvárosi Hírlapban 
2018. 10.29-én megjelent írása)
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Rendszeresen beszámolunk a tano-
da életérők, mindennapjairól, a ta-
noda által szervezett programokról. 
Bár a Templom utca 32. szám alatti 
épületében jelenleg átépítési mun-
kák zajlanak, azért az élet ősszel 
sem állt meg, legfeljebb beszorult 
kissé. Lipták Tamás, a tanoda veze-
tője az elmúlt hónap történéseiről 
számolt be televíziónknak. 

 » BAKSAY ERIKA

– Egy jó gulyás, halom pala-
csinta mindig jó hívó szó, ha sze-
retnénk egy kicsit rendezgetni, 
összehozni az általunk támoga-
tott, segített közösséget. Egyik 
pénteken, kora délutánra hívtuk 
meg a mi embereinket, tanodáso-
kat, a szüleiket, a heti kétszeri tá-
mogatásban részesülő rászoruló-
kat és családjukat, szóval azokat, 
akik jellemzően meg szoktak for-
dulni a Templom utcai épületünk-
ben különböző okokból. Kony-
hánk ugyan (még) nincs, de egy 
gázpalack, egy bogrács épp elég 
egy tartalmas ételhez, a Támogató 
Szolgálat dolgozói néhány segítő-
vel pedig örömmel sütötték meg a 
nagyszámú palacsintát. A rendez-
vényt jelenlétével megtisztelte 
Oszkár atya is, kellemes és jó 
hangulatú délután kerekedett a 
dologból. 

– Mi a célja egy ilyen összejö-
vetelnek?

– Ezekkel az emberekkel is-
merjük egymást. Találkozunk az 
utcán, a máltás adományosztáso-
kon, a segítő rendszer valamelyik 
állomásán. A fehér asztal mellett, 
egy kötetlen alkalommal azonban 
mindig jobban megnyílnak az 
emberek egymás felé, felénk, 
könnyebben beszélnek magukról, 
a problémáikról. A szociális mun-
kának mindig is fontos része a 
közösségépítés, a közös tevé-
kenység, ha erre mód nyílik, 
ahogy a tanodának ez például 
egyik alapvető feladata. 

– A tanoda épülete jelen pilla-
natban alig alkalmas erre a fela-
datra…

– Átmeneti helyzet, ami hama-
rosan egy jobb minőségbe fog át-

csapni. Akik figyelik a tevékeny-
ségünket, emlékezhetnek rá, hogy 
a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Dunaföldvári Önkéntes Cso-
portja  megkapta használatba a 
Templom utca 32. szám alatti 
épület jobb szárnyát az önkor-
mányzattól. Itt fog helyet kapni 
minden dunaföldvári máltás tevé-
kenység: a Támogató Szolgálat, 
az adományosztás és a tanoda is, 
aminek a működését az állam új 
alapokra helyezte. Mindezen dol-
gok jó működésének érdekében a 
málta regionális szervezete egy 
meglehetős átépítést-felújítást vé-
gez az épületen, új villanyhálózat, 
korszerű fűtési rendszer, ki-
sebb-nagyobb helyiségek, iroda, 
teakonyha készül, egy komfortos, 
céljainknak jobban megfelelő 
épület várja majd azokat, akiknek 

bármilyen köze van/lesz hozzánk. 
A beruházás költségeit a málta 
kvázi lelakja, az átmeneti kényel-
metlenséget meg elviseljük… 
nincs más választásunk. Szeren-
csénk van az időjárással, mert a 
fűtés hiánya pont nem akut prob-
léma, a tanodásoknak pedig 
igyekszünk olyan programokat 
szervezni, amelyek máshol zajla-
nak. 

– A NANE érzékenyítés éppen 
a Templom utcában volt…

– Igen, egy nyugodt, építkezés-
mentes napon. Egy önkéntesünk, 
Hegedüs Dorottya ismerkedett 
meg a Sziget Fesztiválon a két 
meghívott NANE aktivistával, 
felkeltette a figyelmét a téma, és 
végül sor került a meghívásukra. 
Szívesen eljöttek hozzánk egy ér-
zékenyítő foglalkozásra, isko-
lás-kamasz korú gyerekek, fiata-
lok számára. A téma a családon, 
kapcsolaton belüli erőszak volt, 
ami a NANE fő profilja. «

NANE
A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak El-
len (NANE) Egyesület célja, hogy fel-
lépjen a nők és a gyerekek ellen el-
követett párkapcsolati és családon 
belüli erőszakkal szemben; tevé-
kenysége egyéni, közösségi és társa-
dalmi szinten folyik. Az Egyesület 
önkéntesei telefonos segítségnyúj-
tást, tájékoztatást végeznek egyéni 
szinten, míg közösségi szinten kü-
lönböző célcsoportú képzéseket és 
ifjúsági foglalkozásokat tartanak, 
valamint szakmai és önsegítő cso-
portokat indítanak. Társadalmi je-
lentőségű az Egyesület könyvkiadó 
tevékenysége, amely a párkapcsolati 
erőszakra – az egyéni aspektusokon 
túl – mint társadalmi problémára 
hívja fel a fi gyelmet. Ezt a törekvést 
az egész évben szervezett fi gyelem-
felhívó akciók, a folyamatos lobbizó 
és monitorozó tevékenység egészíti 
ki. Az Egyesületünk állami támoga-
tás nélkül, nemzetközi pályázati tá-
mogatásokból és adományokból 
tartja fönn magát. (forrás: nane.hu)

 » BAKSAY ERIKA

– Hogy áll Magyarország a 
családon belüli és kapcsolati 
erőszak tekintetében?

– Nagyjából úgy, mint a régió 
országaiban – mondja Horváth 
Éva, a NANE munkatársa, – 
vagyis a felmérések szerint min-
den ötödik nő kerül életében 
olyan kapcsolatba, ahol valami-
lyen formában erőszak éri. Jelen 
pillanatban feltehetően 220 ezer 
nő él ilyen kapcsolatban. 

– Jellemzően kik kerülnek 
ilyen helyzetbe?

– Általában a kevesebb hata-
lommal rendelkező csoportok a 
kiszolgáltatottabbak, így példá-
ul egy alapvetően patriarchális 
társadalmi berendezkedésben a 
társadalmi viszonyok miatt első-
sorban a nő a kiszolgáltatott fél, 
de vannak más sérülékeny cso-
portok is. Így például egy ro-

ma-nem roma párkapcsolat egy 
jellemzően bántalmazó stratégi-
át eredményezhet. 

– Mekkora súllyal esik a 
NANE a bántalmazás megelő-
zése, a kríziskezelés rendszeré-
ben?

– Nem elég a munka, amit mi 
végzünk. Nagyjából tízszer több 
krízisintézményre lenne szük-
ség, nincs összehangolt hatósági 
fellépés, sokat kéne fejleszteni a 
segítségnyújtáson. Ennek elle-
nére van változás, az emberek 
érzékenyebbek lettek, a nők ke-
vésbé leplezik el a bántalmazást.

– Az érzékenyítő tréningünk 
címe Szívdobbanás – párkap-
csolat erőszak nélkül –mondja 
Mészáros Gréta NANE ak-

Kötetlen délután és NANE
a tanodában
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Dr. Radvánszky Bertalan, a Pécsi Tu-
dományegyetem vízgazdálkodással 
foglalkozó munkatársa tartott előa-
dást a gimnázium diákjainak októ-
ber 24-én. Elsősorban a klímaválto-
zás negatív hatásairól beszélt. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Kutatási területe a Közép-Du-
na vidék, ezért alaposan ismeri 
városunk környékének vízrajzi 
viszonyait, sőt részt vett váro-
sunk vízgazdálkodási program-
jának kidolgozásában is. A nega-
tív hatások lehetnek természeti 
jellegűek, például a vizek élővi-
lágában bekövetkezett változá-
sok, a vízminőség, mennyiség 
változásai, a mikroklímára gya-
korolt hatások és lehetnek gaz-
dasági jellegűek, például a hajó-
zás korlátozása, az ipari vízfel-
használás problémái. Városunk-
ban is vannak ipari üzemek, me-

lyek nagy mennyiségű vizet 
használnak. A klímaváltozások a 
szakember szerint nem egyedi 
esetek, hiszen akár egy évszáza-
don belül is létrejöhetnek felme-
legedési, vagy lehűlési ciklusok. 
Napjaink klímaváltozási folya-
matai tartósnak bizonyulnak, és 
sajnos szerepet játszanak benne 
antropogén folyamatok, azaz az 
emberi társadalom, főleg a bő-
vülő gazdasági tevékenység, 
melynek következménye a kör-
nyezetszennyezés. Valószínűleg 
a felmelegedési ciklus magától 
is bekövetkezett volna, de inten-
zitását az emberi tevékenység 
fokozta. Az emberiség válasza 
minderre az, hogy új technológi-
ákat alkalmazva igyekszik a ne-
gatív folyamatokat lassítani, 
vagy kialakulásukat megakadá-
lyozni. Hazánkban és nemzetkö-
zi szinten is jelentős tudomá-

nyos, műszaki apparátus foglal-
kozik ezzel a problémával.  

Szóba került a solti oldalon lé-
vő Kis-Duna szakasz jövője is, 
mely jelenlegi állapotában feltöl-
tésre, azaz pusztulásra van ítélve. 
Rehabilitációjának terveivel je-
lenleg is foglalkoznak, s ha nem 
is teljes egészében, de bizonyos 
mértékig biztosított lesz egy nyílt 
vízfelület például a horgászat, pi-
henés, üdülés számára. «

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

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2018.11.16. Dr. Móricz Zoltán
2018.11.23. Dr. Hallai Róbert
2018.11.30. Dr. Englert Rolland
2018.12.07. Dr. Palkó Ágnes
2018.12.14. Dr. Móricz Zoltán

tivista. – Olyan tinédzserek-
hez szólunk, akik most kezdik a 
párkapcsolataikat, bizonytalanok 
abban, milyen is egy egyenlő pár-
kapcsolat. A tréning célja az, 
hogy felismerjék azokat a jeleket, 
amelyek egyenlőtlen, erőszakba 
hajló vagy erőszakká fejlődő kap-
csolatra utalnak. 

– Tipizálható az erőszakos sze-
mély viselkedése?

– Nagyon is. Jellemzően nem 
testi erőszakkal kezdődik, hanem a 

kontroll gyakorlásával a másik fe-
lett, mindenféle területen. Ezt kö-
veti a lelki erőszak, szóbeli erő-
szak, majd mindezek fokozódása. 

– Definiáljuk az erőszak fogal-
mát!

– Az erőszak az egyik fél másik 
fölötti hatalmának gyakorlása. 
Nem feltétlenül állandó, inkább 
ciklikusan jelentkezik. Az erősza-
kot megbánás követi, bűntudat, 
jóvátétel. Talán éppen ezért nehéz 
kiszakadni belőle, bent tartja a 

bántalmazottat a kapcsolatban, 
mert hiszi, hogy többé nem törté-
nik meg. De, megtörténik. 

– Mennyire lehet kezelni ezt a 
helyzetet?

– Az erőszakra való hajlam, 
vagy éppen az áldozattá válás 
nem köthető született tulajdon-
sághoz. Sok minden eldől a szoci-
alizáció során, mennyi fér bele 
abba, ha valaki fiú, mennyi, ha 
lány, miként tudatosítjuk a gyere-
keinkben a nemi szerepeket.

A mi foglalkozásaink felfedik az 
erőszak természetrajzát, felfedik 
az árulkodó jeleket, hogy nem 
csak a magunk világában, hanem a 
másokéban is észrevegyük, ha 
ilyen történik. Tudnunk kell, mi-
ként tudjuk segíteni, támogatni ön-
magunkat és másokat a hasonló 
krízishelyzetben. El akarunk jutni 
minden korcsoporthoz és társadal-
mi réteghez, hogy rajtuk keresztül 
változást indukáljunk az egész tár-
sadalom rendszerében. «

A klímaváltozás
hatásai a vízhálózatra

A Magyar László Gimnáziumot 
családias, elfogadó légkör jel-
lemzi. Az alacsonyabb tanulói lét-
szám előnyeit a felzárkóztatás-
ban, a tehetséggondozásban, il-
letve a tanulói személyiség meg-

ismerésében is hasznosítani tud-
juk; mindenkire odafigyelő ne-
velői-oktatói munka jellemzi 
középiskolánkat.  

Munkánk sikerét mutatja, hogy 
hozzáadott pedagógiai érték te-

kintetében a megyei gimnáziu-
mok rangsorában harmadik he-
lyen állunk. 

A tantestület legfontosabb fela-
datának azt tekinti, hogy a tanuló-
kat – képességeik kibontakoz-

Dunaföldvári Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA 
OM azonosító: 201167

Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 – Telefon: 75/ 541–269, 75/ 541–270
E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com – Honlap: http://www.dbmiskolak.hu/mlg/
Tagintézmény-vezető: Fehérné Keserű Katalin – Pályaválasztási felelős: Puskás Zsolt
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165 évvel ezelőtt október 11-én szü-
letett, és 85 évvel ezelőtt október 
2-án halt meg dr. Rátkay László, az 
az ember, akinek nevével a Duna-
földvár múltjával foglalkozó köny-
vekben gyakran találkozunk. Ügy-
véd, újságíró, költő, népszínműíró 
és országgyűlési képviselő volt. A 
település lakói – az idősek emléke-
zete szerint – ügyvédként szeret-
ték, képviselő-testületi tagként 
tisztelték. Nevét viseli a várudvarra 
vezető köz, valamint az Irodalmi ká-
véház.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A gönyűi születésű tehetséges 
ifjú a jogi fakultás elvégzése után 
Darányi Ignácnál, a későbbi föld-
művelésügyi miniszternél gya-
kornokoskodott. 1877-ben, ügy-
védi vizsgája letétele után Duna-
földváron telepedett le, itt nyitott 
ügyvédi irodát. „1880-ban felesé-
gül vette Ráth Arankát. Házuk a 
vártorony alatt volt. Hamarosan 
bekapcsolódott a város, illetve a 
kerület civil és politikai életébe. A 
képviselő-testület tagjaként, a 

Kaszinó és az Egyenlőségi Kör 
elnökeként, a Tűzoltóegylet első 
titkáraként játszott tevékeny köz-
életi szerepet Dunaföldváron. A 
politikai életben az Országos 
Függetlenségi Párt tagjaként fu-
tott be karriert: a paksi kerületnek 
elnöke, a Tolna megyei szervezet-
nek pedig jegyzője lett. 1896-tól 
négy cikluson keresztül Tolna 
megyét képviselte az Országgyű-
lésben” – olvasható a Földvári 
tabló című könyvben.  Hogy mi-
lyen ügyvéd volt, arról csak az 
elődeinktől tudunk, de képviselői 
munkájának több momentumát 

megőrizték a dokumentumok is. 
Az Országházban megtörtént 
egyik eseményre különösen büsz-
kék lehetünk.

1898. március 14-én, a forrada-
lom kitörésének ötvenedik évfor-
dulója előestéjén a földvári ügy-
véd nagyhatású beszédet tartott az 
országgyűlésben annak tárgyá-
ban, hogy március 15-e legyen 
nemzeti ünnep. Az akkori kor-
mányzó párt ugyanis az áprilisi 
törvények elfogadásának napját, 
április 11-ét javasolta. A szónok 
figyelmeztette képviselőtársait és 
a miniszterelnököt, hogy a szen-
tesítés nem lett volna, „ha előbb 
márczius 15-e nem hajnalodik. ... 
Ha márczius 15-én a magyar 
nemzet szabadságának erős érzé-
se ki nem tör és nem támadnak 
később a szentesített törvények-
nek védelmezõi, akkor a t. mi-
niszterelnök úr ma aligha ülne 
abban a székben…” Rátkay Lász-
ló módosító indítványát a képvi-
selők többsége nem támogatta. 

A Tolna megyei Levéltárban 
őrzött jegyzőkönyv szerint Rát-
kay László képviselő mondott ün-
nepi beszédet 1905. július 29-én a 
községháza felavatásakor. Ebből 
idézünk: „Ha a nemzet ezer éves 

tölgy, a községek az ő gyökér szá-
lai. Ha a nemzet eszményi egy-
ség, a községek a vízcseppek, me-
lyek szívébe életet hordanak. (…) 
Tanácskozzék (e községháza) 
nagytermében mindenkoron egy 
oly képviselő testület, aki feladata 
magaslatán áll. Ne vágyakozzék a 
tagok sorába az, aki csak hiú cím-
nek veszi a megbízatást, hanem 
kötelességnek, melyet becsülettel 
le kell róni.”

Rátkay nevét népszínműíró-
ként és költőként is ismerték – s 
nem csak a településünkön. 
Szépirodalmi munkásságáért 
1908-ban a Petőfi Társaság tisz-
teletbeli tagjává választották. 
Hírnevét mutatja, hogy a Pün-
kösdi királyság című szín-

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

tatásával – felkészítse a sike-
res érettségi, felvételi vizsgára; a 
sikeres pályaválasztásra. Ennek 
érdekében ösztönözzük diákjain-
kat a középiskolai versenyeken 
való részvételre, melyek költségeit 
az „Áldozzunk Gyermekeink Tu-
dásáért” Alapítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a 
tantárgyi versenyekre való felké-
szülés érdekében diákjaink szá-
mára többletórákat biztosítunk, 
továbbá érdeklődési körök szerint 
szakköröket, tehetséggondozó 
csoportokat szervezünk. Tanu-
lóinkat felkészítjük az emelt és 
középszintű érettségi vizsgákra, 
az ECDL-, illetve nyelvvizsgák-
ra. Művészeti csoportjaink: 
rajz és fotó.

Több mint két évtizede a né-
metországi testvérváros, Wei-
kersheim középiskolájával szoros 
kapcsolatot alakítottunk ki. En-
nek keretében évente tanárok, di-
ákok kölcsönös látogatására kerül 

sor. A dunaföldvári és környékbe-
li civil és sportszervezetekkel 
együttműködünk.
A KÉPZÉS RENDJE: 

Iskolánkban általános tantervű 
osztályok vannak, tantárgyi rend-
szerünk és óraterveink biztosítják 
a tanulóknak az esetleges iskola-
váltás lehetőségét. Az intézmény-
ben három idegen nyelv (angol, 
német, orosz) közül választhat-
nak diákjaink.
A 2019/ 2020-as tanévre terve-
zett induló osztályok:

– 4 évfolyamos képzés – tago-
zatkód: 0001

– 6 évfolyamos képzés – tago-
zatkód: 0002

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIM-
NÁZIUMI KÉPZÉS
Felvételi: 

A felvételről az általános iskolai 
eredmények alapján döntünk; a 7. 
év végi és a 8. félévi (magyar 
nyelv, irodalom, matematika, tör-

ténelem, idegen nyelv, fizika, ké-
mia, biológia, földrajz, informati-
ka) osztályzatok alapján (max. 100 
pont) rangsoroljuk a jelentkezőket.

Nyílt napot a nyolcadikosok 
számára 2018. november 20-án, 
kedden 8–12 óráig tartunk. Ekkor 
az érdeklődő diákok, illetve szü-
leik óralátogatásokon is betekin-
tést nyerhetnek iskolánk életébe. 

Telefonos bejelentkezéssel 
bármikor fogadjuk az érdeklő-
dő diákokat, szülőket.

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁ-
ZIUMI KÉPZÉS

Ez a képzési forma valamennyi 
tantárgyból kedvezőbb tananyag 
elrendezést tesz lehetővé, s a hat 
év során több idő jut a szaktár-
gyakon belüli elmélyülésre, a 
törzsanyagból való kitekintésre. 
Mindez előnyösen befolyásolja a 
továbbtanulási esélyeket. 

A tanulmányi területre sajátos 
nevelési igényű és tanulási nehéz-

séggel küzdő tanulók is jelentkez-
hetnek, fejlesztő foglalkozásukat 
biztosítani tudjuk.
Felvételi: 

A felvételről az általános isko-
lai eredmények alapján döntünk. 
A jelentkezők rangsorának kiala-
kításakor az 5. év végi és a 6. fél-
évi (magyar nyelv, irodalom, ma-
tematika, történelem, idegen 
nyelv, informatika) jegyeket vesz-
szük figyelembe (max. 60 pont).

Nyílt nap: hatodikosok számá-
ra 2019. január 8-án, kedden 15 
órától bemutató foglalkozásokkal 
tartunk, 17 órakor szülői tájékoz-
tatón ismertetjük meg a képzés 
sajátosságait. Jelentkezési lap a 
helyszínen átvehető.

Telefonos bejelentkezéssel 
bármikor fogadjuk az érdeklő-
dő diákokat, szülőket.

MAGYAR LÁSZLÓ
GIMNÁZIUM: 

MEGBÍZHATÓ TUDÁS,
MINŐSÉGI DIÁKÉLET!

Megérdemli, hogy
októberben emlékezzünk rá
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másfelől egy újabb fehér foltra 
derült fény, mégpedig a laktanyá-
ban történteket illetően. Maradt 
tehát egy hiányérzet, ami arra sar-
kallt minket, hogy nyomozzunk 
még, kutassunk még, találjuk meg 
a hiányzó láncszemeket.

– Konkrétan mi maradt felde-
rítetlen?

– Tóth Miklós akkor október-
ben látott a laktanya ebédlőjében 
4 vagy 5 koporsót. De kik kerül-
tek bele? Két áldozatról tudunk. 
Vetési Imre József tartalékos tiszti 
hallgatóról tudunk. És tudunk 
Varga István szakaszvezetőről, 
akiről Kiss Éva kollégánk több-
ször is írt a Part-Oldalakban. Fel-
vette a kapcsolatot az elhunyt csa-
ládjával, nyomozott utána. Az ő 
dossziéját viszont nem találta 
meg a honvédelmi minisztérium 
történésze. Vajon van még áldo-
zatunk?

Úgy láttuk jónak, ha keresünk 
még élő szemtanúkat, bárkit, aki-
nek hiteles információja lehet a 
történtekről. Meghirdettük ezt a 
városi újságban, televízióban, a 
városi honlapon, és találtunk is 
két embert, aki itt szolgált, és né-
hány civil emlékezőt is. 

– Mi derült ki végül?
– Lezárható, hogy több áldozat, 

mint az eddig ismert kettő nem 
volt. Időközben Varga István 
dossziéja is előkerült, a szemta-
núk pedig olyan tényeket, részele-
meket raktak össze, amelyekből 
kiderült az igazság. 

Így kiderült, hogy Bojkov alez-
redes, a szovjet parancsnok rendelt 
meg koporsókat a laktanya pa-
rancsnokától, azt vitték a község-
házára a laktanyai fehérautóval. A 
koporsók elesett szovjet katonák 
számára készültek, akik egy fatális 
véletlen folytán baráti tűzben lel-
ték halálukat. Az eset a községhá-
za megtámadása során történt, 
amikor is Györkő és Dubicz nem-
zetőrök elestek. A kint lévő szovjet 
katonák azt gondolták, bent nem-
zetőrök vannak. Lőttek rájuk, ak-
kor esett el 4 vagy 5 szovjet kato-
na. Berényi József utána az utcán 
orosz teherautót látott, amely a 
rendőrség felhajtóján megbillent, 
lecsúszott a kereke, és a ponyva 
alatt halott szovjet katonák látszot-
tak. Ezeket az információkat ki-
rakva összeáll a kép. 

– Vajon lesz harmadik kötet?
– Szerintem a második meg-

nyugtató válaszokat adott minden 
kérdésünkre. És a 24. órában. 
Nem hiszem, hogy szükség lenne 
rá… «

Az önkormányzat támogatásával, 
Nagy Gáborné felelős kiadásában, Lu-
kácsi Pálné szerkesztésében jelent 
meg idén a Volt egyszer egy légvédel-
mi tüzérezred, Dunaföldvár, 1956 
című helytörténeti kötet második ré-
sze. A dunaföldvári városháza díszter-
mében tartott könyvbemutatón Hor-
váth Zsolt polgármester köszöntötte 
az elkészült művet és a jelenlévőket. 
A könyvbemutatón megjelentek az 
emlékiratok szerzői, dr. Kisari Balla 
György, az akkori tartalékos tiszti 
tanfolyam hallgatója és dr. Tóth Mik-
lós, hajdan az események idején sor-
katona, az első rész gerincét adó em-
lékiratok forrása. A beszélgetés mo-
derátora Lukácsi Pálné Irma volt, új-
ságunk munkatársa, aki a városi tele-
vízióban mesélt a kötet létrejöttéről.

 » BAKSAY ERIKA

– Nem az első könyv, aminek a 
szerkesztését vállaltad. Vajon 
van-e kedvenced közülük?

– Szeretem ezt a munkát, szá-
momra kedves feladatok ezek, és 
talán nem véletlen, hogy a saját 
munkám, munkánk, férjemmel, 
Lukácsi Pállal közösen írt köny-
veink állnak legközelebb a szí-
vemhez. 

– Mit jelentett ez esetben a 
szerkesztési munka?

– Azt nem tudom, az igazi szer-
kesztő mit csinál pontosan, én a 
két beérkezett anyagot igazítot-
tam az olvasók igényeihez, illetve 
interjúkat készítettem, amiket az-
tán a kötetbe szerkesztettem. 

– Mi indokolta a második kötet 
születését?

– Emlékszünk még arra, ami-
kor dr. Tóth Miklós akkori sorka-
tona jelentkezett a kutatásaival, 
Nagy Gáborné pedig felkarolta a 
kezdeményezést, pályázatot írt, és 
megszületett az első kötet. Ez a 
könyv komoly munkát végzett el, 
olyan tények feltárásával, ame-
lyek megváltoztatták a dunaföld-
vári 56-os események eddigi tör-
ténetét. Valamennyit megtudtunk 
a városban történt eseményekről, 

A könyv alkotói és a város polgármestere – Nagy Gáborné, Horváth Zsolt, Lukácsi Pálné

művében, amelyet 1888-ban 
mutattak be a budapesti Népszín-
házban, Katica szerepét a nemzet 
csalogánya, Blaha Lujza játszot-
ta. A műkedvelő színjátszásáról 
híres korabeli Dunaföldvár sokat 
köszönhet Rátkay Lászlónak. 
Leghíresebb munkája a Felhő 
Klári című népszínmű volt, mely-
lyel dicséretet és 100 arany pá-
lyadíjat is nyert a Népszínháztól. 

A háromfelvonásos alkotás zené-
jét Erkel Elek, Erkel Ferenc fia 
szerezte, a darab premierjét 1886 
áprilisában tartották. Adataink 
arról vannak, hogy Dunaföldvá-
ron 1890-ben láthatta a közön-
ség. A lírikus Rátkay költészeté-
ben a Petőfi-hagyományokat kö-
vette. Néhány verse országos fel-
tűnést keltett. A Petőfi Társaság 
által kiadott verseskötetének jó 

néhány darabja szájhagyomány 
útján vált ismertté, az egész or-
szágban énekelték.

1927. június 12-én az Egyenlő-
ségi körben Rátkay László tiszte-
letére díszközgyűlést tartottak, 
közéleti működésének ötvenéves 
jubileumát ünnepelték. „Az ősz 
költő meghatva köszönte meg az 
ünnepeltetést, mondván, hogy 
összegyűjtött költeményeit az 

Egyenlőségi Körnek fogja ajánla-
ni hálása jeléül” – írja a korabeli 
Tolnamegyei Ujság. 

Rátkay László tehát igazán te-
vékeny közéleti ember, tempera-
mentumos szónok, pályakoszorú-
zott színműíró, népszerű népdal-
szerző volt, kiváló hírlapírói tevé-
kenységet is folytatott. Megér-
demli, hogy Dunaföldvár lakói 
emlékezzenek rá. «

Az emlékezők. Berényi József, Puskás András, dr. Kisari Balla György, dr. Tóth Miklós
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 » L. MÉSZÁROS IRMA

Kilencven esztendő legfonto-
sabb életeseményeit felidézni 
nem könnyű, ám beszélgetőtár-
sam egy percre sem bizonytalano-
dik el. Időnként becsukja a sze-
mét, úgy idézi az emlékeket, más-
kor könnyezve, majd mosolygós-
ra vált. Ül a virágokkal körülölel-
ve és mesél. Több órán át, s jó 
hallgatni. 

Miről mesélt? Arról, hogyan 
fért meg békében három generá-
ció a nagyapai házban, aztán hogy 
épült saját házuk. Kisiskolás ko-
rából a Kossuth téri aranyos taní-
tókat, Kornics Margitot és Rát-
kayné Stefi nénit említi, de még 
elevenebben él emlékezetében az 
Irgalmas nővéreknél a Templom 
utcai épületben eltöltött két esz-
tendő, s a Németh Olga igazgató-
nő irányította polgári iskola.  Fel-
mondja az osztálynévsort, s jele-
netek jönnek elő a német órai fe-
lelésekről vagy egy tanórai késés-
ről. „Az első óránk az igazgató 
úrnővel volt, de én elkéstem. 
Anyám ugyanis eltörte előzőleg a 
kezét, s nekem kellett bedagaszta-
nom a kenyeret. Az ágyon lévő 
fateknőt csak kisszéken állva ér-
tem el. Bedagasztottam a két ke-
nyeret, de még a pékhez is el kel-
lett vinnem, ezért késtem.” Né-
meth Olga a tizenegy éves kislány 
magyarázatában kissé kételkedett 
ugyan, de nem szégyenítette meg 
azzal, hogy hazugsággal vádolja, 
inkább kérte, mesélje el, hogyan 
csinálta. Ettől fogva, ő, a „Ká-
rolykám” (Károly Julianna a 
lánykori neve) lett négy éven át 
az igazgatónő naplóhordozója.

Bár jó tanuló volt, 1944-ben 
fodrászinasnak állt. Csizmadia 
Ferenc Kossuth utcai fodrászüzle-
te lépcsőjén állva látta, mint te-
relik csoportosan a zsidókat, köz-
tük az ismerős lányokat. Sírva 
fakadtunk – mondja most is köny-
nyezve. De látták énekelve masí-
rozni a német katonákat is.  Ami-
kor az oroszok a túloldalról lőtték 
Földvárt, a süvítő lövedékek elől 
egy–egy kapualjba ugrott be, mi-
közben a mestere lakására men-

tette haza a súlyos dauergépet. 
Utána döbbenten tapasztalta, 
hogy később mindhárom helyre 
belevágott az akna. Megélte, 
hogy a kert végén lévő bunkerben 
rejtőző családra fegyvert fogott 
egy orosz, de emlékszik azokra a 
katonákra is, akik pár nap múlva 
jöttek. „A kút vízének úgy nekies-
tek, mint a lovak a vályúnak. Pe-
dig nem volt ivóvíz. Anyám az-
nap költ krumplis pogácsát sütött, 
fölkaptam, kínáltam nekik. Sze-
gények, egyenek. Elfogyott a tá-
nyér pogácsa. Aztán elrohantak. 
Hogy mertem? Nem tudom, mi 
szállt meg, nem volt bennem féle-
lem. Később a megszálló csapa-
tok rossz szándékú tagjai elől hol 
felfüstölődtünk, azaz a kemence 
tetején gubbasztottunk, hol az 
ágyba vetettek be, máskor a spe-
nótos kosár alá dugtak – sorolja a 
háborús időszak kalandjait.

De mosolyogva hozza elő a 
múltból ifjúsága szép éveiből a 
Mária lányok közösségében átélt 
élményeket, a vasárnaponként a 
kápolnában tartott vallásos félóra, 
a zsolozsma utáni foglalkozáso-
kat. Az életvidám, nagyon szép 
Rafael nővér foglalkozott velük, 
éneket, táncot is tanított „A nagy 
tölcsérű gramofonon vidám tánc-
dal szólt.  Úgy pörgött a nővér, 
hogy a rózsafüzér kilengett az ol-
dalán – meséli kacagva, s elénekli 
a Juliskám, virágom kezdetű dalt, 
amit szintén tőle tanult. A Mária 
lányokhoz időnként meghívták a 
cserkészfiúkat teadélutánra. Az-
tán együtt jártak kirándulni, ibo-
lyát szedni a Felső-Öreghegyre. 
Több házasság kötődött az így 
született szerelmekből, köztük az 
övé is a csinos, kék szemű Bójás 
Gyulával. Persze csak négy évi 
udvarlás után.

A fodrászat a háború utáni idő-
szakban nem volt biztos munkale-
hetőség, így a fodrászból szövőnő 
lett az angyalföldi textilgyárban.  
Egy súlyos betegség és a kórházi 
kezelés emléke az a kereszt, ame-
lyet azóta is a szobája falán őriz. 
1950. május 23. – jegyezte fel ott 
a hátlapjára a dátumot, mert a nő-
vér akkor hozta könnyezve a hírt: 

a kereszteket le kell venni, el kell 
tüntetni a kórtermekből. Károly 
Julianna hazahozta.  

Mert az életét Dunaföldváron 
élte, éli, hiszen hazajöttek a há-
zasságkötés után, amikor a ci-
pészszövetkezetben gumicsiz-
mákat kezdtek gyártani. Ott dol-
gozott 22 évet, marósként, gép 
mellett, több helyen, s megállta a 
helyét mindenütt, jó munkát vég-
zett. Férje először nehézgépkez-
elő volt az induló vasműben, 
majd ő is a gumiipari szövetke-
zet dolgozója lett.  Szabó vég-
zettséggel. Persze a szakmát is 
művelte. A szabómester cégtáb-
láját ma is őrzi a házfal. Sokat 
dolgoztak, de kirándultak is. Két 
motorral vittek minket. Ritkaság 
volt annak idején a női motoros 
– szól közbe egy pillanatra a be-
szélgetést addig csendben hall-
gató Magdolna, Juci néni lánya, 
aki Nagyvenyimről ugrik át 
rendszeresen meg–megnézni a 
mamát. Az interjú idején titok-
ban a születésnapi családi ünne-
pet szervezte. 

Mint ahogy akkoriban sokan, 
kölcsönpénzből házhelyet vettek, 
majd elkezdtek építkezni kaláká-
ban. Szépen éltünk – mondja Juci 
néni. A férje nemcsak jó ember 
volt, de nagyon ügyes is, minden-
hez értett – s mutatja sorban a 
padlózatot, a tetőt, a melléképüle-
tet, minden a férje keze nyomát 
őrzi. Szerették a közösséget is.  
Csaknem a kezdetekkor csatla-
koztak a Kertbarátokhoz, rend-
szeresen eljártak a programokra. 
A híres mezőgazdasági kiállításo-
kon a földváriak standján mindig 
látható volt Bójás Gyuláné keze 
munkája: babszemekből a földvá-
ri vár képe, a városcímer, virág-
kompozíciók avagy szalmafigu-
rák.  De horgolt, kötött, varrt – 
mindent csinált. Így került a kézi-
munka szakkörbe, amely aztán 
nyugdíjas klubbá alakult. Teltek 
az évek, évtizedek.  Sok emlék, 
sok élmény.  

Mi a hosszú élet titka? – ez az a 
kérdés, amelyre mindannyian 
szeretnénk választ kapni. Szere-
tet, megértés, kevés idegeskedés, 
egészség és a hit – kapjuk a vá-
laszt Juci nénitől, aki a mai napig 
aktív, szellemileg friss. 

Téged szeret az Isten! Te egy 
angyal vagy! – idézi férje szava-
it, aki tizenhárom éve ment el. 
De meg kellett élnie lánya el-
vesztését is. Elfogadja az élet 
szépségeit, de nehézségeit, tragé-
diáit is. Gondozza a kertjét, virá-
gai még az októberi napsütésben 
is díszlenek. Kint is, bent is sok a 
virág. S tudjuk, aki a virágot sze-
reti, rossz ember nem lehet. 
Egész életében észrevette az ap-
ró csodákat. A férjével megélt 
élmények közé sorolja a csatkai 
búcsúban a zuhogó esős szertar-
tás közben az úrfelmutatáskor a 
sötét égbolton megnyíló fénysu-
garat. Érzi a segítséget a minden-
napok apró eseményeiben is.  
Mert a hit segít. 

Már csak tíz van a százig – 
mondták tréfásan Jucus mamának 
klubtársai. Majdnem egy évszá-
zadnyi élet a magyar társadalom 
viharos időszakában: gazdasági 
világválság, háború, rendszervál-
tozások a nagypolitikában és újra-
kezdések a kisember életében. 
Változások, de biztos értékrend.  
Ma sem panaszkodik. Nincs sem-
mi negatívum, ami elronthatná az 
örömét. Kilencven évet megélt, s 
most előtte még a többi. Adjon az 
Isten neki még egészséget! «

Egy szépkorú, akit szeret az Isten

Helyreigazítás
Októberi lapszámunkban a 

Huszonegyedszer főztünk c. 
írásomban tévesen írtam Úr 
Hosszú Edina nevét. Edinától 
szóban már elnézést kértem, 
most írásban is megteszem.

Sziegl Erika

Ter ve zés
• Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz-

le tek,
• iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü-

le tek.

Ér ték becs lés 
• Hi tel ké re lem hez,
• in gat lan adás–vé tel hez.

In gat lan for gal ma zás 
• Épí tész ta nács adás sal,
• tel jes körű ügy in té zés sel, ügy véd 

közreműködésével, in gye nes 
nyil ván tar tás sal.

Elekné Csollány Éva
(30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Városi könyvtárunk évekkel ezelőtt 
csatlakozott a tíz éve létező Orszá-
gos Könyvtári Hét elnevezésű kultu-
rális programsorozathoz, melynek 
célja az olvasás, a kultúra népszerű-
sítése minél szélesebb körben. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Ez évben egy látványos fotóki-
állítással kezdődött a rendezvény. 
Máté Réka bonyhádi fotóművész 
alkotásai nem ismeretlenek váro-
sunkban, néhány éve a Székelyföl-
dön készült képeit csodálhattuk. 
Idén a Jég és a tű országa címmel 
Izlandon készült képei láthatók. 

Dombóvári diákok társaságában 
került ki a szigetországba. Képei 
természetfotók. Havas, jeges tájak, 
vízesések, gejzírek, élénkzöld ré-
tek, virágok jelennek meg rajta. 
Külön élményt jelent a nézőnek a 
szín- és fényhatások megjelenítése 

különböző napszakokban. A kiállí-
tást Gruber László bonyhádi föld-
rajztanár nyitotta meg, aki szak-
szerű természetföldrajzi magyará-
zattal egészítette ki a látottakat. A 
következő alkalom Dr. Téglássy 
Imre irodalomtörténész könyvbe-
mutatója volt a könyvtárban. A 
szerző meghatódva köszöntötte ré-
gi ismerőseit, kifejezte örömét, 
hogy szülővárosában tarthat előa-
dást. A helyi gimnáziumban érett-
ségizett, majd a szegedi egyetem 
elvégzése után irodalomtörténettel 
foglalkozott, napjainkban is ilyen 
jellegű tevékenységet végez. 
Könyve egy XVI. századi szerző, 
Perényi Péter bibliaértelmező írá-
sának elemzése, magyarázata. 
Téglássy Imre könyvének címe az 
Egybecsengés, sok képpel, ma-
gyarázattal dolgozza fel Perényi 
írásait. Kitűnő történelmi korrajz 

is, hiszen Perényi a korabeli hazai 
politikai élet egyik meghatározó 
alakja volt, hazája érdekeit igyeke-

zett képviselni a Habsburg-török 
politikai viszályok között. Az előa-
dás közben Molnár Iván evan-

A korábbi hagyományokhoz híven, 
október elején gólyabál keretei közt 
fogadták maguk közé a felsőbb éves 
MLG-s diákok kezdő évfolyamos tár-
saikat. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A rendezvény szervezője a 8.a 
osztály volt. Linger Dorina osz-
tálytitkár beszámolt arról, hogy 
már szeptember elején elkezdőd-
tek az előkészületek. Papírból 
sorszámozott gólyákat készítet-
tek, melyeket nyakba akasztva 
viseltek a gólyák, és a sorszám 
alapján lehetett szavazni a gólya-
királyi párokra a 7.a-s és a 9.b-s 
diákok közül. Elkészültek a ko-
ronák is. Napokon át tartott a 
műsor próbája a forgatókönyv 
szerint. A bál előtti utolsó napok-
ban urnában adhatták le szavaza-
taikat a felsőbb évesek. A báli 
program vidám műsorral kezdő-
dött, ahol az iskolai élet minden-
napjait mutatták be a szereplők, 
majd filmvetítésre került sor, 
melyet a rendező osztály készí-
tett, szereplői is ők voltak. Ter-

mészetesen a film is a gimnázi-
um dolgos hétköznapjairól szólt 
kissé groteszk formában. A 
gólyaesküben fogadalmat tettek 
a fiatalok, melynek lényege az 
volt, hogy hogyan és milyen for-
mában lehet megszegni a házi-
rend kötelmeit.  A gimis induló 
közös eléneklése után nagy izga-
lom kísérte a királyi párok sze-
mélyének nyilvános kihirdetését. 
A párok nagy tapsot kaptak a kö-
zönségtől és egy csokis tortát a 
rendezőktől. Az ő feladatuk volt 
a bál jelképes megnyitása kerin-
gővel. 

Szintén hagyomány, hogy az is-
kolába érkező új pedagógusokat 
is felavatják a diákok. Ez alka-
lommal Simonovicsné Hegedűs 
Laura tanárnő tett fogadalmat ar-
ra, hogy cselekedeteivel csakis a 
diákok érdekeit fogja képviselni. 
A tanárnő bölcskei származású, 
napjainkban is a szomszédos tele-
pülésen él családjával. Kecske-
méten a református gimnázium-
ban érettségizett, majd a Károlyi 
Gáspár Egyetemen, a bölcsészka-

ron irodalomtanári diplomát szer-
zett, később a hittantanári képesí-
tést is megszerezte. Tanított duna-
újvárosi középiskolákban, Bölcs-
kén az általános iskolában. Régi 
vágya volt, hogy a földvári gim-
náziumba kerüljön, szeptember-

ben ez megvalósult. Jól érzi ma-
gát a gimiben. Megtalálta a han-
got a diákokkal és a kollégákkal 
is. Munkáját most még nehezíti, 
hogy gyermeke bölcsődés, és sok 
idejét leköti, de mindemellett sok 
örömet is jelent számára. «

Sokszínű programok a
Könyvtári Hét keretei közt

Gólyákat avattak a gimnáziumban

►
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gélikus lelkész kiegészítő 
gondolatait osztotta meg a témá-
ról. Pihenésként pár percig az 
előadó fia, Téglássy Kristóf rene-
szánsz gitárjátékát élvezhette a kö-
zönség. 

Elsősorban általános iskolás ko-
rú fiatalokat mozgatott meg a 

könyvtár Családi délután elneve-
zésű eseménye, ahol a gyerekek 
mellett szép számban jelentek meg 
szülők, nagyszülők. A kézműves 
foglalkozáson az ősz termékeiből 
készíthettek játékokat, dísztárgya-
kat a gyerekek. Nagy izgalmat ho-
zott a kódjátékos vetélkedő, a Má-

tyás király életéről szóló könyvek, 
mesék tükrében. Itt hirdették ki a 
nyáron meghirdetett Könyvkirály 
című olvasójáték eredményét. A 
helyezettek oklevél és ajándék ju-
talomban részesültek. Az ünnepi 
hét záró eseménye a vasárnapi 
rendkívüli nyitva tartás volt, ami-

kor is meglepően sokan keresték 
fel az intézményt. Az év hátralevő 
hónapjaiban is gazdag program 
várja a látogatókat. Novemberben 
festmény kiállítás és újabb könyv-
bemutató, decemberben pedig a 
hagyományos adventi kézműves 
kiállítás várja az érdeklődőket. «

Elkezdődött a dunaföldvári Rátkay 
László Irodalmi Kávéház új évada. 
Az első programra Pető Csillát, a Lé-
lektánc a Caminon című könyv szer-
zőjét hívták. Pető Csilla 2015 óta 
négyszer járta meg a Caminot, négy-
ezer kilométert tett meg. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A földvári estén élménybeszá-
molóval egybekapcsolt könyvbe-
mutatót tartott. Közvetlen hangú, 
érdekes előadásában mesélt ar-
ról, hogy a kíváncsiság vitte az 
első útra. Az érzésre volt kíván-
csi. Az első út nagyon nehéz volt 
– vallja be a magát maximalistá-
nak nevező író-terapeuta. Beszélt 

tapasztalatairól, arról az érzésről, 
ahogy – magányosan haladva – 
elveszett a nagy semmiben, de 
arról a pozitív életszemléletről is, 
amely a nehézségeken átsegítet-
te. Az úton, amíg a talpad alatt 
fogynak a kilométerek, a saját 
utad járod – mondta. Az úton nin-
csenek titulusok, mindenki em-
ber, s hogy milyen ember, az mu-
tatja meg, milyen a szíve, meny-
nyire tud alkalmazkodni. Szólt az 
emberi kapcsolatokról, a meg-
tisztulási folyamatról is, ami vég-
bement benne. Sokat tanult a 
megtett utakon. Könyve nem él-
ménybeszámoló, hiszen a Cami-
no személyes út, nem lehet meg-

osztani. Inkább érzéseket, hangu-
latokat, esszenciális gondolato-
kat oszt meg arról az útról, ame-
lyen időnként a manuális gyógyí-
tó terápiás készségeit, az ún. Bo-
wen technikát is használta. Az est 
során azt a pozitív szemléletet is 
továbbadta, amely kifejezésére a 
másik két könyvét, a Lélekcsillá-
mok és a Csillámpor című köte-
teket szánta. 

Így ha azonnal nem is indulnak 
Pető Csilla hallgatói a Caminora, 
valamit hazavittek magukkal a 
hátizsákjukban erről az estről. Kis 
csillámpor-mondatokat. Gondola-
tainkkal, szavainkkal teremtjük 
meg az életet. A mosoly, a szó, az 
érintés és ölelés sokat segít. Soha 
nem késő megvalósítani álmain-
kat. S a legnagyobb tanítás, amit 

az úttól kapott, s átadott: Élj a pil-
lanatban és higgy! «

A Duna alacsony vízállása miatt 
több napon keresztül ismét látha-
tó volt annak a hétszáz éves hajó-
nak a maradványa, amelyet 2011 
decemberében találtak meg a du-
naföldvári Duna-szakaszon. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Annak idején hírt adtak arról, 
hogy az évgyűrűk vonalkódja 
alapján állapították meg, hogy 
a hajó anyagául szolgáló töl-
gyet 1316 körül vághatták ki. A 
hajó építését Károly Róbert 
idejére, vagyis a 14. század ele-
jére datálták. Azt valószínűsí-
tették, hogy egy régi hajóma-
lom lehetett ez.  Ráadásul a 
szakemberek idézték, hogy egy 
1327-ből való oklevél szerint 
Földvárnál feudális hatalmas-
kodás áldozata lett egy hajóma-
lom, melynek a kötelét elvág-

ták. Tehát ezért úgy vélték, 
hogy az írásos és tárgyi emlé-
kek egybeesése bizonyítható.  
Egyes régi térképek ezt a zá-
tonyt szigetként jelölik. Nem 
messze a hajóroncstól cölöp-
maradványok is láthatók. An-
nak idején azt is megállapítot-
ták, hogy az is különlegesség, 
hogy egyetlen fatörzsből kivájt, 
L alakú elemet alkalmaztak a 
hajó testéül és oldalául.

2011-ben a fabárkát nem 
emelték ki, csak dokumentálták, 
felmérték és rögzítették az ada-
tokat, vékony kavicsréteggel 
fedték le. Aztán a víz eltakarta.

Most a negatív rekordot döntő 
alacsony vízállás miatt a Mély 
út és az egykori kendergyár kö-
zötti területen újra a szemünk 
elé került, s nagy látványosság 
is lett ez a lelet. «

Újra látható volt a
hétszáz éves hajómalom

Lélektánc a Caminon

 » SIMON ISTVÁN

A bizalom olyan, mint a ke-
nyér, vagyis nélkülözhetetlen az 
életünkhöz. Bizalom kell minden-
hez, az életünk minden szegmen-
séhez. Bizalom nélkül este nem 
mernénk lefeküdni, s reggel föl-
kelni, az utcára kimenni, dolgoz-
ni, barátkozni, családot alapítani, 
bármilyen járműre fölülni, egy-
szóval élni. Sajnos vannak, akik 
minderre képtelenek, ők az úgy-
nevezett pánikbetegek. Őket nem 
a bizalom, hanem a félelem irá-
nyítja, ezért képtelenek mindarra, 
ami az élettel jár. Ugyanis a biza-
lom ellentéte nem a bizalmatlan-
ság, hanem a félelem. Amikor 
megszületünk, akkor dől el, hogy 
melyik motivál majd bennünket 
jobban, a félelem vagy a bizalom. 
Akiről szerető szülők gondoskod-
nak, az a bizalom; akit elhanya-
golnak, netán eldobnak, az a féle-

lem vonzásába kerül. Jóllehet bi-
zalom nélkül nem lehet élni, még-
is tele vagyunk bizalmatlanság-
gal, még inkább félelemmel. Ez 
csak ritkán tudatosul bennünk, a 
bizalom hiánya többnyire szoron-
gás formájában jelentkezik az éle-
tünkben. Azért van ez így, mert 
sebezhetők vagyunk, sokszor 
megsebződünk, amikor füstbe 
megy a bizalmunk, vagyis csaló-
dunk. Annyi rossz történik velünk 
és körülöttünk, hogy alig merünk 
már bízni. Pislákol bennünk némi 
bizalom, de ez nem oltja ki a ben-
nünk lakozó félelmet. Mit tehe-
tünk azért, hogy fortélyos félelem 
helyett bizalom töltse el a szívün-
ket? Csak a kölcsönös bizalom 
átélése, megtapasztalása segíthet 
rajtunk. Amikor Mózes a Hóreb 
hegyénél az égő csipkebokorban 
az Úrral találkozik, megbízást 
kap népe Egyiptomból való kisza-
badítására. Tehát bízik benne 

Kölcsönös bizalom

►

►
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az Úr, a nevén szólítja és rá-
bízza nagy tervét, a szabadítás 
szolgálatát. Ezzel szemben Mózes 
érthető módon bizalmatlan, vagyis 
fél. „Ki vagyok én”, – kérdi az Úr-
tól – „hogy a fáraóhoz menjek?” 
Mózes nem bízik se Jahwéban, se 
magában, se népében, se a rá váró 
kaland kimenetelében. „Mit 
mondjak majd a népnek, mi a ne-
ved?” – vívódik tovább. Isten ne-
vét tudakolja, mert így akar biza-
lom helyett bizonyosságra szert 
tenni, az Úr azonban ezt mondja 
neki: „Ehje aser ehje”, „Vagyok, 
aki vagyok, leszek, aki leszek. Bi-
zony én veled leszek.” Ennél a 
kijelentésnél érdemes nekünk is 
levett sarukkal megállanunk, mi-
ként Mózesnek az égő csipkebo-
kor előtt, mert az egyik legna-
gyobb Üzenettel van dolgunk, 

melyet Jézus így aposztrofál: „Én 
veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Máté 26.) A 
kölcsönös bizalom azt jelenti, 
hogy mi is bízunk abban, Aki 
bennünk bízik és ígérete szerint 
jóban-rosszban velünk van és ve-
lünk is marad. A Teremtő bízik 
teremtményében, akár Ádámban 
és Évában, akikre az egész Édent 
rá merte bízni, kivéve a jó és rossz 
tudásának fáját. Jóllehet csalódott 
bennük, miként bennünk is oly-
kor, mégsem veszítettük el a be-
lénk vetett bizalmát. Jézus is bí-
zott azokban a tenyeres-talpas ha-
lászlegényekben, akiket tanítvá-
nyaiul választott. Olykor csaló-
dott bennük, de azért nem fordí-
tott hátat nekik, nem keresett he-
lyettük másokat. Péter is bízott 
Benne, amikor a szavára kivetette 

a hálót, bár egész éjjel halásztak 
és nem fogtak semmit. Azonban a 
főpap udvarában bizalom helyett 
félelem költözött a szívébe, s a 
Mestert háromszor megtagadta. 
Jézus mégis rábízta mindenét, a 
juhait és bárányait, amikor Hús-
vét után félrehívta és megkérdez-
te tőle: „Péter, szeretsz-e engem?” 
Pétert, igenlő válasza után ismét 
bizalmába fogadta és pásztori fel-
adattal bízta meg. Ezzel Jézus és 
Péter között helyreállt a bizalmi 
kapcsolat. Amikor Jézus a tenge-
ren járva érkezik a viharban 
hányódó tanítványokhoz, ezt ki-
áltja nekik: „Bízzatok, én vagyok, 
ne féljetek!” Mintha csak azt 
mondaná ezzel, hogy a Vagyok 
küldött engem, akivel Mózes az 
égő csipkebokornál találkozott. 
Nincs olyan viharos élethelyzet, 

amiben ne érhetne utol minket 
vagy magunkra hagyna bennün-
ket. A bizalom azt jelenti, hogy 
tudom, tudod, hogy velünk van, 
akármi történjék is. Ez adhat ön-
bizalmat, bátorságot nekünk, mi-
ként Péternek, aki egy kegyelmi 
pillanatban még a vízen is járni 
tudott. Jézus bízott benne, ez 
adott önbizalmat neki mindaddig, 
amíg Jézusra tekintett, amikor a 
hullámokra nézett, rögtön süly-
lyedni kezdett félelmében. A bi-
zalom ellentéte igazából nem a 
bizalmatlanság, hanem a félelem. 
A bennünk és közöttünk lévő bi-
zalmi válságon csak a kölcsönös 
bizalom segíthet. Ha a mi Iste-
nünk bízik bennünk, mi is bízha-
tunk Benne, önmagunkban és 
egymásban, és ha kell, olykor 
még a vízen is járhatunk. «

Régi hagyományai vannak a gimná-
ziumban a természetjáró túráknak. 
Az 1960–70-es években Oszoli Ist-
ván tanár úr akkor kegyetlenül hosz-
szúnak tűnő túráiról nosztalgiáznak 
a régi diákok. Ez a fajta hasznos sza-
badidő eltöltés napjainkban is divat 
a gimnáziumban. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Idén október hetedikén László 
Sándorné tanárnő és Horváth Ba-
lázs tanár úr szervezett túrát a 
Vértesben. 22 diák, két szülő és 
három pedagógus részvételével 
éppen a gólyabál utáni napon in-
dult útnak a társaság. A fiatalab-
bak még az előző este hangulatá-
val átitatva indultak a megpróbál-
tatásokat is magába foglaló hosz-
szú útra. A Vértes hegységben lé-
vő Csákberény-Csókakő kb. 18–
19 kilométeres útvonal megtétele 
volt a napi kitűzött cél. A szervező 
pedagógusok közepes terheltségű 
terepszakaszt választottak a tanév 
első természetjárásához, mely re-
ményeik szerint meghozza majd a 
diákok kedvét a folytatáshoz. Az 
időjárás kedvezett a fiataloknak, 
napsütéses időben, az indián nyár 
kellemesen simogató 20–22 fokos 
melegében rótták a kilométereket. 
A kísérő pedagógusok közben fel-
hívták a figyelmet a környék ter-

mészeti értékeire. A mészkőhegy-
ség jellegzetes felszíni formakin-
csei, a tölgyes, bükkös erdő nö-
vényvilága, a lehetséges szarvas-
bőgés, ami ekkor éppen elmaradt 
mind felkeltette a diákok érdeklő-
dését. A tanárnő szerint, mint min-
den fizikai megterhelés esetén, itt 
is volt holtpont, amikor sokan úgy 
érezték, hogy kész, vége, nem bí-
rom tovább. Szerencsére ez éppen 
Csókakő vára előtt jelentkezett, 
melyre kaptató vezetett. A vár lát-
ványa és historikus hangulata vi-
szont feledtette a nehézségeket. A 
felújított kápolna ragadta meg 
leginkább a fiatalokat. A diákok és 
a szervezők egyértelműen a foly-
tatás mellett döntöttek az átélt él-
mények alapján. A tanárnő régi 
vágya, hogy téli havas túrára vi-
gye egyszer a diákokat. Nem lehe-
tetlen a kitűzött cél, de napjaink 
klimatikus változásait ismerve bi-
zony nagyon figyelni kell az idő-
járást, hogy a téli hónapokban ha-
vas napokat éljünk meg. «

A Vértesben túráztak a gimnazisták

December 2. vasárnap
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér – 
Sárga Pincésgödör Egyesület
17:00 Gyertyagyújtás 

– áldást mond Lenkeiné Tele-
ki Mária református lelkész
– az óvónők, az ovisok és a 
Levendula Művészeti Iskola 
néptáncosainak műsora

December 3-tól
Adventi kiállítás a könyvtárban
December 8. szombat 
19.00 Cserkészek Karácsonyvá-
ró hangversenye a Barátok 
templomában
December 9. vasárnap
15:00–17:00 Karácsonyi játszó-
ház – Duna-túra Egyesület
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér – 
Kertbarátok Egyesülete és Du-
na-túra Egyesület
17:00 Gyertyagyújtás 

– áldást mond Szabó Oszkár 
katolikus plébános
– az általános iskola alsó ta-
gozatának és a Magyar László 
Gimnázium tanulóinak műso-
ra

December 16. vasárnap
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér – 

Szent Rókus Borlovagrend
17:00 Gyertyagyújtás 

– Áldást mond Molnár Iván 
evangélikus lelkész
– az Annamatia Női Kar és az 
általános iskola felső tagoza-
tának műsora 

18:30 A Cantemus kamarakórus 
karácsonyi koncertje az Öreg-
templomban
December 18. kedd 18:00
Adventi irodalmi kávéház a 
Marcipán Cukrászdában
Hozd el a kedvenc versedet!
Kötelező fogyasztás: 1.000 Ft
December 22. szombat
9:00–12:00 „Díszítsük fel közö-
sen a könyvtár karácsonyfáját”
adventi kézműves foglalkozás 
gyerekeknek
December 23. vasárnap
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér – 
Máltai Szeretetszolgálat és a 
Mezőőrök
17:00 Gyertyagyújtás 

– Áldást mond Lenkeiné Tele-
ki Mária református lelkész, 
Szabó Oszkár katolikus plé-
bános és Molnár Iván evangé-
likus lelkész
– az Ördögszekér Táncegye-
sület műsora

Földvári Advent
Dunaföldvár, Béke tér

►
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Mint a szebbnél szebb színeket hozó 
ősz, olyan gazdag programokkal 
szolgált a szeptember és az október 
a kisovisok számára a Jókai utcai 
óvodában

 » V. LAJKÓ ANITA

„Érik a szőlő, hajlik a vesz-
sző…” – szeptember végén egy 
héten át szüreti élmények köré 
szerveződtek a programok. A hét 
indításaként szüreti szőlőhegyet 
és pincéket látogattak az óvodá-
sok, ahol életkoruknak megfelelő 
ismereteket kaptak az óvónőktől 
és a szőlősgazdáktól. A témahét 
közepén a gyerekek által hozott 
borszőlőt darálták/préselték le, az 
ebből nyert mustot pedig jóízűen 
elfogyasztották az ebéd mellé. A 
szüreti témahét keretében évek 
óta hagyomány a szüreti virtus-
kodás megszervezése. Idén – tel-
jesen megújult formában – a két 
nagycsoport közös, játékos, szü-
reti témához kapcsolódó verseny-
játékokkal vetélkedett. A szüreti 
témahét zárása egy össz-óvodai, 
vidám, táncházas mulatság for-
májában valósult meg Molnárné 
Miklán Jolán, a Levendula Alap-
fokú Művészeti Iskola néptánc 
pedagógusának a vezetésével, 
ahol kb. 120 kisóvodás ropta a 
szüreti talpalávalót. 

 „Süssünk, süssünk valamit…” 
– októberben a kenyér, a búza, a 
sütés kapta a főszerepet. Minden 
csoport máshogy dolgozta fel a 
témát. A Napocska kiscsoport az 
idősek világnapja alkalmából 
(október 1.) vendégül látta a 
nagyszülőket, akiket a közösen 
sütött prószával (kukoricamálé) 
kínálták meg a – szintén közösen 
elvégzett – kukoricamorzsolás 
után.  Kedves ötlet, hogy gondol-
tak az óvodai dolgozókra is: mag-
vas bucikat sütöttek számukra. 
Elkészítették kenyértésztából a 
csoportjelüket is, valamint elsé-
táltak a közeli Széchenyi pékség-
be, ahol a különböző pékárukkal 
ismerkedtek.  A Kiskobakok a 

Széchenyi pékségbe és a helyi 
malomba látogattak el. Készítet-
tek só-liszt gyurmából sokféle 
péksüteményt, kenyeret a saját 
„pékségükbe”. Építettek kemen-
cét papírtéglából, mozaik techni-
kával kiflit és perecet ragasztot-
tak.  Kisfilmet néztek: „Hogyan 
lesz a búzából kenyér?” – cím-
mel.  A kis kezek lisztbe rajzoltak 
különböző mintákat, hogy megta-
pasztalhassák a finom őrlemény 
anyagát.  A Katica középső cso-
portosok kakaós és paprikás kalá-
csot készítettek közösen, közben 
megismerkedtek az alapanyagok-
kal, azok tulajdonságaival. Ját-
szottak boltost, ahol a gyurmából 
elkészített pékárukat árulták, 
vagy csak a babákat hívták ven-
dégül. A Tulipán nagycsoport a 
Paksi utcai Földvár Pékségbe lá-
togatott el, ahol a tésztától a kisü-
tött pékáru bolti forgalmazásáig 
követhették végig a folyamatot. 
Az egyik legérdekesebb és leg-
népszerűbb programjuk a József 
utcai tájházba való kirándulásuk 
volt, ahol a régen élt emberek éle-
téről hallhattak Fafkáné Simon 
Ildikó előadásában. Különös, 
nagyszerű élményként a prog-
ramra – Görög Ferenc jóvoltából 
– lovas kocsin érkeztek az ovi-
sok. A Süni nagycsoport szintén 
ellátogatott a dunaföldvári ma-
lomba, ahol megismerkedhettek a 
búza feldolgozásával és a külön-
böző búzaőrleményekkel. Ezek 
ismeretében közösen társasjáté-
kot készítettek „A búza útja a ve-
téstől a kisült cipóig” címmel. 
Nagycsoportosokként az írásele-
meket lisztbe rajzolva gyakorol-
hatták. Ezen kívül sok–sok érde-
kes ötlet és program valósult meg 
a témán belül: malmot barkácsol-
hattak a gyerekek, só-liszt gyur-
mából péksüteményeket készít-
hettek, búzamagból őszi fát kreál-
tak, amelyen kukoricaszemek 
voltak a sárga levelek. A hetet 
sütéssel zárták: fonott, illatos, ka-
kaós kalács sült a kemencében. «

Szőlőszagú szeptember,
levelet ontó október
Őszi hónapok a Jókai utcai óvodában

Október 21-én a Dunaferr ifjúsági 
szervezete rendezett horgászver-
senyt a Kis-Dunán. Az ötlet onnan 
adódott, hogy néhány Dunaferr dol-
gozó a földvári horgászegyesület 
tagja, ismeri a helyi viszonyokat. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A szervezők minden évben 
más–más helyen rendezik a ver-

senyt. Volt, amikor tó, csatorna 
mellett, vagy valamelyik Du-
na-menti településen a közelben. 
A helyszínt kiválónak tartották, 
szép környezetben, kulturált kö-
rülmények közt töltötték a napot. 
Többen meglepődtek a tanya 
komfortján. 

Kissé borús, de enyhe idő 
várta a harminc verseny-

Vendéghorgászok tartottak
versenyt a Kis-Dunán

►
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Cicatápok már 390Ft/kg, kutyatápok már 199 Ft/kg-os áron
kaphatók. Repeta 10 kg-os kutyatáp 1.950 Ft. 
EUKANUBA szuperprémium tápok széles választéka kedvező 
áron: vemhes-, kölyök-, felnőtt- és munkakutyáknak.

Itt az ősz – az énekes madarak etetésének kezdete!
Üzletünkben kapható: faggyúgolyó, fekete napraforgó,
vadmadár eleség, madáretetők.

Az új tanévtől kezdődően a városi 
sportpályán Holler Ferenc rendha-
gyó testnevelés órákat tart az alsó 
tagozat elsősei és másodikosai szá-
mára heti hét órában. Edzői képesí-
tése által így óraadói szerepet ka-
pott az általános iskola tanrendjé-
ben. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A kisdiákokat a Holler UNFC 
buszai szállítják a pályára tanító-
nő kíséretében. Az órák délután 
fél kettőtől négyig tartanak. A 
gyerekek nagyon élvezik az új le-
hetőséget. A szabad levegőn, a 
műfüvön, vagy a szépen ápolt fo-
cipályán mozoghatnak. Az órák 
tartalmát szakszerű tervek alapján 
állították össze. Cél a minél sok-
oldalúbb mozgás, főleg játékos 
formában. Nagy szerepet kapnak 
a labdák, kézzel, lábbal ügyességi 
gyakorlatokat végeznek velük. 
Vannak izgalmas csapatverse-
nyek is, egyensúlyérzék fejlesztő 
gyakorlatok. A szakedző szerint a 
6–8 éves kor az az időszak, mikor 
is a fiatalok a legfogékonyabbak, 
nemcsak szellemileg, de a test-

kultúra fejlesztés terén is. Nagyon 
gyorsan és ügyesen sajátítják el a 
legkülönbözőbb és legbonyolul-
tabb gyakorlatokat, testi adottsá-
gaiktól és szorgalmuktól függően. 
Gyorsan megmutatkoznak azok 
az adottságok, melyek alapján va-
laki tehetséges, és érdemes a 
sportolást később magasabb szin-
ten is folytatni. A 10 –12 éves kor 
napjainkban már későinek bizo-
nyul ilyen téren. Amíg az időjárás 
engedi, akár késő őszig is tarthat-
nak a foglalkozások. Holler Fe-
renc zárásként egy bemutatót ter-
vez a szülőknek, pedagógusok-
nak, hogy a fiatalok a nyilvános-
ság előtt is bemutathassák az itt 
tanultakat. A jövő évtől új ötletét 
szeretné megvalósítani az edző. 
Fitness, tánc jellegű zenés foglal-
kozást tervez általános iskolás ko-
rú gyerekek számára, szakedzők 
irányításával. Reméli, hogy sokan 
igénybe fogják venni az új lehető-
séget. Amennyiben a tervezett új 
sportcsarnok elkészül, nem kell 
hosszú téli szünetet tartani az 
ilyen jelegű mozgáslehetőségek 
számára. «

Új testedzési forma
az iskolásoknak

zőt, a vízállás is kedvező 
volt. Horgászegyesületünk 
vezetői, tagjai természetesen 
segédkeztek a lebonyolítás-
ban. Kiss Lajos egyesületi el-
nök kiemelte, hogy a megdöb-
bentően alacsony nagy-dunai 
vízálláshoz viszonyítva a 
Kis-Duna vízállása majd négy 
méterrel magasabb, mivel 
részben zárt területről van 
szó. Ez az adottság még in-
kább felértékeli a horgászat 
számára a holtágat. 

A verseny győztese Kékesi 
Attila lett, több mint hét kilós 
fogással. Az eredményhirdetés 
után közös ebéd zárta a hivata-
los programot, de sokan ezután 
is maradtak a kellemes környe-
zetben a késő délutáni órákig. 

Másnap az egyesület szer-
vezte őszi takarító, karbantar-

tó napra került sor mintegy 
harminc fő részvételével. Kiss 
Lajos szerint ez az őszi akció 
kisebb volumenű, mint a tava-
szi. A munka sem volt sok. 
Befejeződött a fatározó elké-
szítése. Kun János készítette a 
vasszerkezetet, melyre fedél 
került, majd fagyűjtés zárta a 
délelőttöt. Közben zajlott a 
hagyományos szemétszedés, 
takarítás a környéken. Az 
ebéd itt sem maradt el. Járfás 
József mesterszakács székely-
káposztája került terítékre, 
mely nagy sikert aratott. Az 
őszi horgász szezont a novem-
ber 4-re tervezett rablóhal fo-
gó verseny zárja, persze csak 
jelképesen. Az időjárástól 
függően sokan felkeresik még 
a következő hetekben a 
Kis-Dunát. «

November 16. péntek 17:00 
Dr. Reisinger János 
KISVERSEK KÖLTÉSZETE 
című könyvének bemutatója a 
könyvtárban 
November 20. kedd 18:00 
IRODALMI KÁVÉHÁZ 
a Marcipán Cukrászdában „A 
bilincs a szabadság legyen” — 
Polcz Alaine és Mészöly Miklós 
levelezéséből olvas fel részlete-
ket ifj. Töttős Gábor és Rubányi 
Anita. Fuvolán közreműködik 
Töttős-Erős Edina.
Előzetes regisztráció szükséges, 
kötelező fogyasztás 1.000 Ft 
November 21. szerda 18:00 
VÁROSHÁZI KONCERTEK 
Fafúvós kamaraest 
Herpay Ágnes fagott művész, 
Sturcz László oboaművész. Fe-
hér László, fagott, Vajai Fran-
ciska, oboa. A belépés díjtalan. 
November 22 csütörtök 14:00 
Filharmónia ifjúsági hangver-
senybérlet
A HARMONIKA VILÁGA 
Közreműködik: Kéméndi Trió 
Moderátor: Kéméndi Tamás 
November 23. péntek 19:00 
„FlUMEl KIKÖTŐBEN” 

katonadalok a nagy háború ide-
jéből Széles László és zenész 
barátai. Jegyár: 500 Ft 
November 27. kedd 18:00 
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY 
Gyertyagyújtás az Erta A1e vul-
kánnál — etiópiai emléktúra 
Előadó: Gruber László gimnázi-
umi tanár. A belépés díjtalan 
December 3-tól (hétfő) 
ADVENTI KIÁLLÍTÁS
helyi és környékbeli kézműve-
sek munkáiból a könyvtárban 
December 8. szombat 19:00 
Cserkészek karácsonyváró 
hangversenye a Barátok temp-
lomában 
December 13. csütörtök 19:00 
Agatha Christie: 
EGÉRFOGO 
krimi két részben 
Főbb szerepekben: Trokán Pé-
ter, Verebes Linda, Pál Tamás... 
Veresl Színház. Jegyár: 3.500 Ft 
December 18. kedd 18:00 
IRODALMI KAVÉHAZ 
a Marcipán Cukrászdában 
„Hozd el kedvenc versedet, ka-
rácsonyi történetedet!” 
Kötelező fogyasztás: 1.000 Ft 

Művelődési ház
TÉLI PROGRAMOK

►
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K-1 és boksz: hirdetik a színes rek-
lámfeliratok a városközpontban 
nyáron nyílt edzőterem ablakain. 
Farkas András Balázs (Godzilla) – a 
Ringsarok Boxklub vezetője – új 
színfolt városunk életében. Interjút 
kértem tőle kora délutánra, ahova 
két kisfi ával érkezett. Az első kér-
dés azonnal adta magát. 

 » V. LAJKÓ ANITA

Aktívan részt veszel apaként a 
gyerekek körüli teendőkben?

Igen. Feleségemmel, Urszulá-
val ezen a nyáron költöztünk haza 
Londonból. Ő lengyel. Két fiunk 
van: Aaron, 21 hónapos és Ale-
xander, aki fél éves. Mivel a ne-
jem délelőttönként dolgozik, én 
pedig délután és este, így a napi 
ritmus szinte adta magát. 

Mesélj magadról! Honnan in-
dul a történetetek?

10 évesen kerültem Dunaföld-
várra, a sportot (kick-box) is ek-
kor kezdtem. Óriási szerencsémre 
Feja Tibor edző is ekkor kezdett 
el edzéseket tartani a Művelődési 
Házban. Új diákként bántottak az 
általános iskolában, és elhatároz-
tam, hogy megvédem magam. Ez 
motivált, amikor sportot válasz-
tottam. Aztán 14 évesen a Magyar 
László Gimnáziumba kerültem, 
itt érettségiztem 2008-ban Luká-
csi Pálné, Irma néni osztályában. 
Innen az utam Kecskemétre veze-
tett, ahol a GAMF-on végeztem 
gépészmérnökként. A szakvizs-
gám után 2014 januárjában úgy 
döntöttem, szerencsét próbálok, 
és kiutaztam az Egyesült Király-
ságba. Először Prestonba, majd 
pár hónap múlva Londonba kerül-
tem. A sportot – egy kisebb szü-
net után – itt is folytattam. Elő-
ször kerestem magamnak egy 
edzőtermet, majd később egy 
küzdősportokkal foglalkozó klu-
bot. 2015 októberében a Yorkban 
(UK) rendezett K-1 világbajnok-
ságon a II. helyet szereztem meg. 
Óriási siker volt ez számomra. A 
feleségemmel 2015-ben szintén a 
sport révén ismerkedtem meg: 
egy teremben találkoztunk, sze-
mélyi edzőként dolgozott akkori-
ban. 2017-ben én is megszerez-

tem a személyi edző és a bok-
szedző végzettséget. Végül 2018 
nyarán költöztünk haza.

Konkrét tervekkel érkeztél Du-
naföldvárra?

Feleségem krakkói, ott is él-
tünk egy nagyon rövid ideig, de 
végül közösen úgy döntöttünk, 
hogy Dunaföldváron szeretnénk 
felnevelni a fiúkat. Krakkó 
nagyváros, London közbizton-
sága pedig az utóbbi időben so-
kat romlott. Urszulának nagyon 
megtetszett Dunaföldvár: min-
den közel van, nincsenek nagy 
távolságok, remek a szolgáltatá-
sok köre, csodálatos a Du-
na-part. Itt biztonságban érez-
zük magunkat és a családunkat 
is. A nejem egy fejvadász céget 
vezet, aminek a koordinálása az 
internet segítségével bárhonnan 
lehetséges, ezért 2018 nyarán 
hazaköltöztünk. Egy héten belül 
megtaláltuk a számunkra meg-
felelő bérlendő helyiséget a 
klub számára, és Feja Tibor 
edzővel elkezdtük a közös mun-
kát. A városlakók előtt augusz-
tus 20-án a Gyógy- és Strand-
fürdő területén mutatkoztunk 
be, már ekkor nagy érdeklődés 
kísérte a nyitógálánkat. Az 
edzőtermet szeptember 3-án 
nyitottuk meg, 10-én a felnőtt 
edzések mellett elkezdődtek a 
gyerekekkel való foglalkozások 
is. 

Milyen gyerekek járnak hozzá-
tok elsősorban?

A korosztály 6–14 közötti, fiúk 
és lányok vegyesen kb. 25–30 fő. 
A szülőkkel beszélgetve – minden 
edzés előtt és után váltok velük pár 
szót – azt szeretik a legjobban, 
hogy tudják, gyermekük nálunk 
biztonságban van. Nagy a szigor, 
nagyon figyelek arra, nehogy bal-
eset történjen. Szabályok vannak, 
kemény edzés, rend és fegyelem. 
A gyerekek mindezek ellenére 
mégis szívesen jönnek, mert úgy 
érzik, hogy egy közösséghez tar-
toznak. Figyelmet és törődést kap-
nak. Mindig elmondom nekik, 
hogy kezeljék a többieket család-
tagként onnantól kezdve, hogy be-
lépnek a terembe. A küzdősportok 

– mint ahogy általában a többi 
sport is – nemcsak a testet, hanem 
a lelket is alakítja. Nem verekedni 
tanítjuk őket, hanem arra, hogy ké-
pesek legyenek megvédeni magu-
kat. A sport által a személyiségük 
is sokat fejlődik. Több hiperaktív, 
figyelemzavaros kisgyerek jár 
hozzánk. Az egész napos iskolai 
elfoglaltság után – ahol többnyire 
a szellemet terhelik és a testet 
alig–alig – rendkívül jót tesz a ke-
mény edzésmunka. A gyerekek 
edzése egyébként 75 perces.

Te tartod az edzéseket?
A gyerekeknek szóló edzéseket 

igen, a felnőtt edzéseket – heti 
egy alkalom kivételével – szintén 
én. Hétfőnként Feja Tibor érkezik 
hozzánk Budapestről és ő instru-
ál. Még nem említettem, hogy cé-
lom a hazai profi boksz világába 
kerülni. Tibor az edzőm, a mene-
dzserem egy személyben. 

Mi az oka a sportágváltásnak?
Térdproblémáim jelentkeztek, 

ami miatt a kick-boxot nem tud-
tam folytatni. Rengeteg tapaszta-
latom van már a korábbi 20 évből, 
de a boksz világa számomra is 
rengeteg – főleg technikai – kihí-
vást tartogat. 

Felnőtt edzések. Kik járnak 
hozzátok?

Sokan csatlakoztak hozzánk 
azok közül, akikkel még gyerek-
ként edzettem együtt. Természete-
sen sok újat is köszönthetünk: férfi-
ak és nők vegyesen, főleg a 15–35 
éves korosztályból. Az ő edzéside-
jük 90 perc. Személyes beszélge-
téssel kezdek, ahol tájékozódok az 
illető egészségügyi állapotáról, bel-
ső motivációjáról, céljairól. 

Összefoglalnád a rövid- és 
hosszú távú céljaidat?

Ez utóbbi magába foglalja az 
előzőt. Rövid távú célom, hogy a 
termünk a béke szigete legyen. Pa-
radox módon hangozhat mindez, 
de hiszem és vallom, hogy az ag-
ressziónak a Ringsarokban nincs 
helye. Itt komoly edzésmunka fo-
lyik, komoly szabályokkal. Azok 
– az akár káros energiák is leveze-
tőd(het)nek nálunk –, amelyek 
egyébként másutt törnének fel-
színre. Hosszabb távú célom, hogy 
helyet adjunk egy olyan országos 
központnak, ahol kéthetente szom-
batonként összegyűlnek azok a 
sportolók, akik egy ún. Sparring 
party keretében egész nap 
„bunyóznak” egymással. Mivel az 
ország közepén helyezkedik el 
Dunaföldvár, ezért reális esélyt lá-
tok arra, hogy egy Vas megyei és 
egy borsodi bunyós nálunk talál-
kozzon. Ezek az alkalmak remek 
tanulási, tapasztalási lehetőségeket 
kínálnak a nagy(obb) versenyek 
előtt a küzdő felek számára. Sze-
mélyes célom pedig az, hogy elin-
duljon a profi boksz karrierem, 
emellett edzőként, versenyzőként 
és nem utolsó sorban családapa-
ként is megálljam a helyem. «

Godzilla, a békés harcos
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Általános felhívás
Tisztelt Ingatlan Tulajdonos/Használó!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 
14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete és a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám megállapításának szabályairól szóló 11/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete értelmében kérem, hogy 

2018. november 30-ig szíveskedjen
• az ingatlanáról a járdára vagy az úttestre kihajló fa, bokor és cserje ágakat levágni
• az ingatlanán kívül (előtt, mellett) közterületre Ön által ültetett sövényt, bokrot, fát megnyesni oly módon, hogy az a közlekedést 

sem a járdán, sem az úttesten ne akadályozza, a villanyvezetéket ne takarja el, a vízelvezető árkot ne zárja el (szükség esetén kivágni)
• a házszámot az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a ház falára az utcáról jól látható módon elhelyezni (a házszám bármilyen idő-

járás álló anyagból és formátumban elkészíthető, kötelező forma, anyag vagy méret nincs)
2018. november 30-át követően az egész város területén az utcák bejárással a

helyszínen ellenőrzésre kerül, ki nem tett eleget a felhívásnak.
Felhívom a figyelmét, hogy a megadott időpontot követően – amennyiben jelen felhívásban foglaltaknak nem tesz 

eleget – külön felszólítás nélkül a munkát az önkormányzat elvégzi, a hiányzó házszámot nem pótolja, annak elhelye-
zésére hatósági határozatban kötelezést fog kiadni.

Tájékoztatom, amennyiben az Ön ingatlanáról kilógó fa vagy bokor esetén a munkát az Önkormányzatnak kell elvégeznie, arról 
dátumbélyegzős fénykép készül, és a munka nagyságrendjétől függően az elvégzett munka költségét a tulajdonosra/használóra kiter-
heljük. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat által telepített közterületi növények, fák, bokrok, sövények kezelése az Önkormány-
zat feladata, legyen az bárki ingatlana előtt is.

Felhívom szíves figyelmét, amennyiben a jövőben közterületre bármilyen növényt kíván telepíteni, arra a Polgármesteri Hivatalban 
fa telepítési engedélyt kell kérnie. Engedély nélkül telepített növényt az Önkormányzat külön értesítés nélkül jogosult eltávolítani.

Köszönettel: Horváth Zsolt sk., polgármester


