Dunaföldvári
Közéleti lap

A Kultúra és Könyvek Háza ünnepélyes átadására rengeteg ember
volt kíváncsi, utoljára tán akkor
népesült be ennyire az épület, amikor még általános iskola működött
a falai között. Aki járt benne akkor, vagy akár csak a közelmúltban, az érzékelheti, micsoda minőségi különbség van a két állapot
között. A felújítás szemmel láthatóan fontos volt az önkormányzatnak, a lakosságnak, de a kivitelező
is szívügyének tekintette. És ha
szívügy, akkor nem munka, hanem
alkotás.
Az elkészült épület udvara is további lehetőségeket rejt magában. Elképzelhető, hogy a későbbiekben a
könyvtár mellett pihenőparkot ala-
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kítanak ki, ahol az internetes hozzáférés nem csak a kikapcsolódást, de
a munkát is lehetővé tenné egy kellemes, stressz mentes környezetben. Sőt, a külső tér lehetne akár a
belső kitágítása is, vagyis a benti
programok kihúzódhatnának a szabad ég alá. Van még tehát potenciál
az épület környezetében.
Az átadás napján azokkal az emberekkel beszélgettünk, akiknek közvetlenül köze van a Kultúra és Könyvek Házához, a könyvtár vezetőjével, Bertalanné Bóka Zsuzsannával,
a művelődi intézmény vezetőjével,
Pataki Dezsővel, Dunaföldvár polgármesterével, Horváth Zsolttal és
a kivitelezővel, ifjabb Viczai Jánossal.
» BAKSAY ERIKA

Bertalanné Bóka Zsuzsanna

Óriási öröm számunkra, hogy
ebben a csodás környezetben dolgozhatunk ezután. Úgy gondoljuk,
a könyvek méltó helyre kerültek.
Berendeztük már az épületet, de
belakni még csak most fogjuk, természetesen nem csak mi, hanem
elsősorban az olvasók, a kultúra
iránt érdeklődők, akik használják
majd ezt a gyönyörű épületet.
Két szinten fogunk dolgozni,
egy tágasabb, kényelmesebb térben, ahol ugyan a hely nagyobb, a

szabad falak és a polcok jellege
azonban egy árnyalattal kevesebb
könyv elhelyezését tette lehetővé.
Próbáltunk okosan súlyozni, mi
kerüljön a polcokra és mi a raktárba, hiszen minden könyv elérhető lesz ezután is. A kölcsönzés
a földszinten folyik majd, az emeleti nagyterem pedig kiállítások,
előadások színtere lesz.
Úgy tapasztaljuk, hogy a digitális korban is megvan a helye a
nyomtatott könyvnek. Legalábbis
a fiatal korosztály, a gyerekek sokan és szívesen látogatják a
könyvtárat, részben azért is, mert
a könyvek kölcsönzésén kívül
sokféle rendezvény és program
elérhető még nálunk. Megvan egy
masszív felnőtt korú olvasótáborunk is, az ifjú korosztály az,
amelyik – reméljük, csak átmenetileg – kikopik a könyvtárba járásból, őket jobban leköti a fent
említett digitális világ. Reméljük,
visszatérnek hozzánk, mi addig is
mindent megteszünk, hogy megszerettessük a gyerekekkel az olvasást.

Pataki Dezső
Ebben a gyönyörű Rákóczi utcai épületben minden olyan funkció helyt kap, ami eddig is megvolt.
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Megalakult
Dunaföldvár új
önkormányzata
» BAKSAY ERIKA
Október 13-án Dunaföldváron is lezajlott az önkormányzati választás, melynek eredményeiről dr. Bárdos Lászlóné
dr., Dunaföldvár jegyzője,
címzetes főjegyző adott tájékoztatást.
A hivatalos végeredmény tehát a következő:
A jegyzőkönyvi adatok alapján a választás befejezésekor
► a névjegyzékben szerepelt 6924 választópolgár,
► ebből szavazóként megjelent 3 236 fő.
► Az urnában lévő szavazólapok száma 3234 db.
► Érvénytelen szavazólapok száma: 47 db.
► A részvételi arány
46,74%.
Sem a szavazókörökből, sem
egyéb helyről szabálytalanságot, törvénytelenséget nem jeleztek. Mind a jelölések, mind
a szavazás a törvényes keretek
►
között zajlott.
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► A Helyi Választási Bizottság eredmény-megállapító döntése ellen

a rendelkezésre álló időn belül kifogás egyetlen jelölttől vagy jelölő
szervezettől sem érkezett.
Így a 2019. okt. 13-i önkormányzati választás végleges eredménye
a következő:
A polgármester-választáson 4 jelölt indult. A következő eredmény
született.
1. Lipták Tamás
független
470
14,75%
2. Horváth Zsolt
független
1.571
49,29%
3. Várnai István
független
376
11,80%
4. Jákli Mihály
független
770
24,16%
Tehát Dunaföldvár Város polgármestere az elkövetkező ciklusban Horváth Zsolt lett.
Az önkormányzati képviselő-választáson 24 jelölt indult. Az urnákban a bizottság tagjai 3235 szavazólapot találtak, ezekből érvényes
3173 volt, érvénytelen 62.
A jegyzőkönyv adatai alapján a következő 8 jelölt lett Dunaföldvár
képviselő-testületének tagja (abc sorrendben)
1. Géczi László Balázs
független
1.184
Képviselő
2. Jákli János
független
1.596
Képviselő
3. Jákli Mihály
független
1.348
Képviselő
4. Jákli Viktor
független
979
Képviselő
5. Lipták Tamás
független
1.305
Képviselő
6. Kiss Lajos Csaba
független
1.639
Képviselő
7. Dr. Süveges Árpádné
független
1.532
Képviselő
8. Széles János
független
1.036
Képviselő
A települési roma nemzetiségi önkormányzati választás hivatalos
végeredménye:
A jegyzőkönyvi adatok alapján
– a választási névjegyzékben 124 fő szerepelt,
– szavazóként megjelent választópolgárok száma 69 fő volt.
– A szavazókörökból a HVB-hez beérkezett lezárt borítékok száma: 69
– Az érvényes szavazólapok száma: 58
Szabálytalanságot, törvénytelenséget nem tapasztaltunk, kifogással
sem élt egyetlen jelölő szervezet és jelölt sem, így a 2013. okt. 13-i
roma nemzetiségi önkormányzati választás eredménye hivatalos és
végleges. A szavazatok számának sorrendjében a megválasztott három képviselő:
1. Kőrös Ferenc
MCF
18
képviselő
2. Lakatos János
Phralipe
14
képviselő
3. Mendi Attila
MCF
13
képviselő
Tehát a választóik akaratából és a HVB döntése alapján a következő öt
évben a dunaföldvári roma nemzetiségi önkormányzat képviselői:
Kőrös Ferenc, Lakatos Attila és Mendi Attila.

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje

Támogatóink

2019.11.22. Dr. Englert Rolland

Kiss Lajos Csaba

2019.11.29. Dr. Palkó Ágnes

Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné

2019.12.06. Dr. Móricz Zoltán

Ráthgéber Lászlóné

2019.12.13. Dr. Hallai Róbert

Petrovics Józsefné

2019.12.14. Dr. Englert Rolland
2019.12.20. Dr. Palkó Ágnes
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Dr. Hallai Róbert

Üléstermi
tudósítás
» BAKSAY ERIKA
Október 22-én az új képviselő-testület megtartotta alakuló
ülését, melynek első aktusa az
ünnepélyes eskütétel volt. Ezután a testület titkos szavazással
dr. Süveges Árpád Róbertné
képviselőt választotta meg alpolgármesternek. Az alpolgármester tiszteletdíját 269 200 Ft/
hó összeggel, költségtérítését 40
380 Ft/hó összeggel állapította
meg.
Horváth Zsolt polgármester illetményét a testület 598 300 Ft/hó
összeggel, költségtérítését 89 745
Ft/hó összeggel állapította meg.
Felsőfokú idegen nyelvi pótlékát
(orosz, C – komplex – típusú) 55
600 Ft/hó, középfokú idegen
nyelvi pótlékát (angol, A – szóbeli – típusú) 16 680 Ft/hó összeggel állapította meg.
A képviselő-testület az önkormányzat bizottságának tagjait,
valamint a tanácsnokok személyét az alábbiak szerint választotta meg:
1. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (3+2 fő)
Elnök: Jákli János
Tagok: Kiss Lajos Csaba, Lipták Tamás, Lubik Magdolna Eszter, Roll Dániel
2. Ügyrendi-, Közrendvédelmi
és Jogi Bizottság (3+2 fő)

Elnök: Lipták Tamás
Tagok: Géczi László Balázs,
Széles János, dr. Endl-Gál Brigitta, Vecsei Pál
3. Oktatási-, Kulturális-,
Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (3+2 fő)
Elnök: Kiss Lajos Csaba
Tagok: Lipták Tamás, Géczi
László Balázs, Petrovics Józsefné, Ferenczi Zsolt
4. Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (3+2 fő)
Elnök: Jákli Viktor
Tagok: Széles János, Jákli Mihály, Ambrus György, ifj. Viczai
János
A képviselő-testület tanácsnokai:
Géczi László Balázs – Egészségügyi és Szociális Tanácsnok
Jákli Mihály – MezőgazdaságiKörnyezetvédelmi Tanácsnok
Széles János – Közrendvédelmi
Tanácsnok
Végül a testület az önkormányzat részvételével működő Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás, a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás és a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks
települések – madocsai agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása
tanácsaiba Horváth Zsolt polgármestert, állandó helyettesként dr.
Süveges Árpád Róbertné képviselőt delegálta. «

Hátrányos helyzetű gyermekek a
nagykarácsonyi Mikulásházban
» BÁLINT ERIKA,

BÖLCSŐDE VEZETŐ

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány 2010-ben
kezdte meg működését, közhasznú alapítványként. Elsődleges feladata a bölcsődébe járó gyermekek részére szervezett programok támogatása, a bölcsődei élet
szervezéséhez, a gyermekek fejlődéséhez szükséges eszközök,
anyagok beszerzése, a bölcsődei
nevelés-gondozás során az egyéni bánásmód feltételeinek támogatása.

Másodlagos célja a településen
élő, bölcsődés korú gyermeket
nevelő, hátrányos helyzetű családok támogatása. Ez a feladat sokrétű: nemcsak a gyermekek, de a
szülők számára is nyújt lehetőségeket: előadássorozat szakemberek meghívásával, akik a szülői
kompetenciák kialakításában,
megerősítésében nyújtanak segítséget azok számára, akiknek
anyagi lehetőségei szűkösek ahhoz, hogy magánúton kérjenek
segítséget a nevelési problémáik
kezelésére.
►
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► A bölcsődei ellátásban
nem részesülő gyermekek számára ingyenesen igénybe vehető
programok szervezésére is irányul az Alapítvány tevékenysége:
gyermeknapi programok szervezése, gyermekkoncertek, arcfes-

téssel, ugráló várral, kézműves
foglalkozásokkal gazdagított
bölcsődei rendezvényeken való
díjmentes részvétel. Évek óta hagyomány már december elején a
nagykarácsonyi Mikulásházba
szervezett látogatás, melynek

minden költségét az Alapítvány
finanszírozza. Az idei évben sem
történik ez másként: 2019. december 6-án délutánra szerveztük
a programot. A bölcsőde telefonszámán (0675/341–227) várjuk
december 1-jéig azok jelentkezé-

sét, akik bölcsődés korú gyermekeiknek szeretnének maradandó
élményt nyújtani azzal, hogy személyesen vehetnek át ajándékot a
Mikulástól. Minden gyermek
számára szükséges felnőtt kíséret! «

dőskorúnak nyújt napi szinten valamiféle ellátást. Szórakoztató
programokat is szerveznek, például filmklubot, de gyógytornát,
lelki gondozást is. Vannak közös
programjaik a szomszédos települések hasonló jellegű szervezeteivel.
A helyi nyugdíjas klub október
nyolcadikán, a Dunán horgonyzó
állóhajón tartotta megemlékezését a világnapról. A 44 fős tagságból harmincan gyűltek össze ez
alkalommal. A szép őszi időben

gyönyörködtek a dunai panorámában. Zsíros kenyér, tea várta
őket a fedélzeten, játékos vetélkedővel, beszélgetéssel telt az idő. A
korábbi évek hagyományait követve a Polgármesteri Hivatal is
köszöntötte az önkormányzat
nyugdíjas dolgozóit. A polgármesteri köszöntő után rövid verses, zenés összeállítással kedveskedtek az általános iskola diákjai.
Az állófogadáson késő délutánig
tartott a beszélgetés, nosztalgiázás. «

mot senki, ő mégis fontosnak tartotta, hogy megtegye. Mert számára már természetes, hogy ahol
szemetet lát, azt eltünteti. A napokban a közösségi oldalon egy
fiatal édesanya felháborodottan
tette szóvá, hogy valaki gyermeke
felesleges játékait a híd lábánál, a
kerékpárút mentén dobta ki. De
felkerült kép arról is, hogy akadt,
aki a sziget fái alatt talált újra óriási szemétkupacra.
Korábban már sokféle kezdeményezésről beszámoltunk: az
AztaKeservit csoport szemétszüret akcióiról, de olyan kezdeményezésről is, hogy egy–egy közösség vagy baráti társaság kiszemelt egy–egy területet, úgymond
örökbe fogadta, s időről időre
rendbe teszi. Legutóbb a Kálvárián tevékenykedtek megint egypáran. Egy idős hölgy rendszeresen
takarítja a Hunyadi lakópart kör-

nyéki buszmegállót, mert – mint
mondja – egyszerűen a lelkét
bántja az a mocsok. Persze annak
a takarítása talán más dolga lenne.
A választási kampány során
több jelölt programjában szerepelt egy, a város tisztaságáért is
felelős önkormányzati cég létrehozása. A kampány elmúlt, s vajon a tervek is elszálltak? A városvezetésnek, a hivatal munkatársainak, a képviselőknek, a mezőőröknek és nekünk, városlakóknak együtt kell tennünk azért,
hogy változzon valami. Hogy ne
sziszifuszi küzdelem legyen
egyesek szemétgyűjtési akciója.
Hogy tiszta környezetben élhessünk.
Nem véletlenül módosult hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmának, a Te szedd!-nek a mottója: Ne dobd el! «

Több rendezvényen is megemlékeztek
az idősek világnapjáról
» SZABADOS SÁMUEL
Október első napjaiban városunkban több rendezvényen is köszöntötték az idősebb korosztályt,
a nyugdíjasokat. A központi rendezvény a művelődési házban
zajlott, az Alapszolgáltatási Központ szervezésében. Plakátokon,
a városi televízióban hirdették a
rendezvényt. A Holller UNFC és
a Máltai Szeretetszolgálat kisbuszai telefonhívásra házhoz mentek a nehezebben mozgó idősekhez. Majdnem telt hát előtt köszöntötte Horváth Zsolt polgármester a résztvevőket. Hangsúlyozta, hogy a fiatalabb korosztály nagy hálával tartozik mindazoknak, akik évtizedeken át tisztességgel nevelték gyerekeiket,
gondozták családjukat, munkahe-

lyükön helytálltak, és, ha kellett,
megmozdultak a városért is. Örvendetes, hogy közülük még ma
is többen aktív közéleti életet élnek.
A művelődési ház állította
össze a műsort. Az általános iskola és a zeneiskola növendékei
verssel, mesével, dallal és hangszerszólókkal szórakoztatták a
közönséget. Zárásként Szávolovics Gabriella nóta- és dalénekes műsora következett. Az idősek körében különösen népszerű
énekesnő remek hangulatot teremtve még dalra is fakasztotta
rajongóit. Az ünnepség után a
kisteremben terített asztalokon
édesség, gyümölcs várta az ünnepelteket.
Az Alapszolgáltatási Központ
napjainkban mintegy kétszáz i-

Szemét-ügyünk
» L. MÉSZÁROS IRMA
Úgy érzem, kétféle embertípus
van: az egyik eldobja, a másik
összeszedi. Valami végeláthatatlan küzdelem van e két embercsoport között. Egyesek felelőtlenül
elszórják, mások időnként lelkesen összeszedik. Ugye, rájöttek,
hogy mit? A szemetet. Vannak,
kevesen vagy sokan – nem igazán
tudjuk, akik lomjaiktól úgy szabadulnak meg, hogy kiteszik a
sziget fái alá, vagy valahol a határban. Ahol nekik kedvük szotytyan. Más meg bosszankodik,
mérgelődik, s akad, aki úgy dönt,
eltünteti a szégyent.
Városunkban, s nem csak nálunk, visszatérő beszédtéma a
közterületek tisztaságának a kér2019. november

dése, azaz a szemétügy. Talán
egyre többen érzik, hogy az utcákon, parkokban, a Duna-parton,
az ártérben nincs helye az eldobott műanyag vagy sörös dobozoknak, semmiféle hulladéknak,
amelyet a felelőtlen ember otthagy, de a csikkeknek és a kutyapiszoknak sem.
Egyik ismerősöm mesélte,
hogy a nyár végén a Mély út Duna-parti szakaszán pihenve arra
lett figyelmes, hogy egy külföldön élő, földvári származású
hölgy, aki szabadsága nagy részét
szintén a Dunán töltötte napozással, úszással, az utolsó nap nagy
szemeteszsákkal végigjárta a
Mély úttól északra eső szakaszt, s
összeszedte a parton lévő szemetet. Nem szervezte ezt a progra-
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Az olvasó kölcsönözhet, olvashat helyben, böngészhet a polcok
között, megtekinthet kiállításokat, bemutatókat, részt vehet
író-olvasó találkozókon; a gyerekek ellátogathatnak könyvtári
órákra, foglalkozásokra. Az
egyetlen, ami elmarad, az a régi,
fizetős internetezés, de ezután is
rendelkezésre áll majd két számítógép a látogatóknak a könyvtári
böngészéshez.
A ház gyönyörű lett. Jól is
használható, a fenti közösségi tér
pedig óriási előrelépés a könyvtár
korábbi épületéhez képest. Részben, mert többféle rendezvény is
helyet kaphat benne, nagyobb,
kényelmesebb térben, részben pedig azért, mert a rendezvények
nem fogják akadályozni a többi
könyvtári funkciót, vagyis nyugodtan lehet közben kölcsönözni,
olvasgatni. És nem győzöm elégszer mondani, hogy a ház csodaszép. Ez önmagában ad egy olyan
patinát, ami pont a funkciójához
illik.

Horváth Zsolt
Többször is éreztem a könyvtár projekt folyamán, hogy a helyi embereknek fontos ez az épület, fontos a múltja, de a jövője
is. A funkciója többször változott, ehhez képest lett így–úgy
átalakítva, ezen belül is iskola
korában kisebb terekre szabdalva. Aztán kiürült, és Dunaföldvár
egyik legjobb helyén állt kihasználatlanul évek óta. Sokat agyalt
a képviselő-testület, hogy mi legyen a sorsa. Gondoltuk, hogy
eladjuk, hátha akad majd valaki,
aki egy hozzá méltó funkciót tud
neki adni, de, bár voltak érdeklő-
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dők, nem tudtak vele megbirkózni. Talán a sors is úgy akarta,
hogy mi magunk kezdjünk vele
valamit, valamiért ez az épület
velünk akart maradni. A szándékainkat egyéb körülmények is
segítették, így sikerült előteremtenünk az anyagi hátteret is.
Nagy öröm számomra, és úgy
látom, a dunaföldvári emberek
számára is, hogy végül megtaláltuk a lehető legjobb funkciót számára. Egy ilyen szép fekvésű,
patinás épület, ezzel a környezettel könyvtárnak lett kitalálva, illetve az a sorsa, hogy közösségi
tér váljon belőle. A kivitelezés
nagyon szépen sikerült, a ház
visszakapta régi fényét, és mindenhonnan az a visszajelzés érkezik, hogy az emberek szeretik
és büszkék rá. Már csak meg kell
tölteni élettel.

Viczai János
Már azelőtt foglalkoztatott ez
az épület, mielőtt kapcsolatba kerültem volna vele. Egyik legszebb
épületnek gondolom a városban,
és elkönyveltem magamnak, mint
egy álommunkát, amit valaha
szeretnék megcsinálni. Sokat
gondolkoztam azon, mit lehetne
kezdeni vele, és volt is ötletem,
amikor az önkormányzattól 3 éve
kaptam egy listát, rajta néhány
hasznosításra váró, illetve rosszul
hasznosított épület szerepelt, többek között a Rákóczi utca 2. is. A
gondolat mindenkinek tetszett,
már csak el kellett hinteni itt–ott,
aztán kiállhattunk a nyilvánosság
elé, hogy könyvtárat akarunk építeni belőle.
A kivitelezés során tulajdonképpen nem ütköztünk súlyos
problémákba, az épület belül
rosszabbul nézett ki, mint amilyen rossz állapotban volt. Inkább
az otthagyottság hangulata ült rajta, az össze–vissza tárgyak, bútorok miatt nem volt megnyerő a
látvány.
Egy régi épület felújítása mindig tartogat meglepetéseket, rendszerint nem a jobb fajtából. Ezúttal a meglepetés a lehető legjobb
volt, mikor a földszinti falak kibontásakor előkerült a 4 darab
fémoszlop, ami nem csak, hogy
gyönyörű és díszes, de jó állapot-

ban is volt, és végső soron lehetővé tette, hogy a földszinti teret
egybe nyissuk, hiszen az oszlopok tartó funkciót látnak el. Most
a boltívek mellett a földszinti tér
fő elemei és díszei.
Voltak persze kihívások az építés során, így például az, hogy ne
süllyedjen meg az épület, megtaláljuk azokat az arányokat, ahogy
hozzá tudunk nyúlni a szerkezethez. Nem voltak egyébként statikai gondok, de adódtak váratlan
helyzetek. Így például a térkövek
vibrálása közben beszakadt egy
akna, aminek a létezéséről senki
sem tudott. Betömtük, elhárítottuk a problémát, de gyanítjuk,
vannak még kisebb–nagyobb üregek az épület alatt, amelyekből
víz szivárgott a falakba. Most már
nem fog, hiszen a falakat elvágtuk és szigeteltük.
A felújítás nem igényelt különlegesen drága vagy speciális eszközöket és anyagokat, hiszen az
épület nem áll műemléki felügyelet alatt. Ha így lett volna, akkor
az eredeti költség nagyjából két,
háromszorosával kéne számolni,
mivel a műemléki előírások értelmében csak korabeli anyagokkal
és technológiákkal lehet dolgozni. Márpedig a múlt század fordulója környékén korlátozottak voltak a lehetőségek, igaz, pontosan
ez miatt olykor igen okosan és
szellemesen hidalták át a problémákat.
De nekünk ez most kimaradt,
ugyan a Rákóczi utca 2. homlokzata védett, de ez nem műemléki
döntés, hanem Dunaföldvár ön-

kormányzatáé, amely eldöntötte,
hogy megőrzi ezt az épületet az
eredeti formájában. Ez azt jelenti,
hogy nem lehetett vele bármit csinálni, de hozzá lehetett nyúlni
extrém anyagok és korabeli technikák nélkül. Berakhattunk új
nyílászárókat, és használhattunk
olyan anyagokat, amelyeket
Ausztriában és Németországban a
műemlékek helyreállításánál alkalmaznak, de újfajta anyagok,
hogy a homlokzatok megőrizzék
régi képüket, de tartósabbak legyenek. A jelen állapotában magának az épületnek 100 évet is
megjósolnék, a benne levő csöveknek, vezetékeknek 50-et, a
külső vakolatnak 30–50 évet, de
nem láthatunk mindent előre.
Az eredeti falak nem voltak túlságosan egyenesek, ez nem volt
fontos akkoriban, ezeket is, és a
finoman meglógó fafödémet
gipszkartonnal egyenesítettük ki
– nem kell megijedni, ez egy természetes rugalmasság a nagy súly
miatt.
A felújítás folyamata számomra élvezetes és izgalmas volt,
egyébként is, ezt a munkát ajándéknak tekintem, ez az én royal
flush-öm, hogy póker-nyelven érzékeltessem, mekkora szerencsének tartom, hogy megkaptam.
Annyira vágytam rá, annyira izgatott, hogy bevonzottam ezt a
feladatot. Az már csak hab a tortán, hogy a felújítás során előkerültek a vasoszlopok. Boldog vagyok, hogy részt vehettem ebben
az alkotó folyamatban, és valami
egyedit hoztunk létre. «
2019. november
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Pályázati felhívás || Dunaföldvár Város Önkormányzata

VÁSÁR ÉS BÉRLAKÁS ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: Dunaföldvár Város Önkormányzata,
Tolna megye, 7020 Dunaföldvár,
Kossuth Lajos utca 2.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök:
Ellátja a feladatkörébe utalt
önkormányzati bérlakások vonatkozásában a jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos
ügyintézői feladatokat. Vezeti az
önkormányzati bérlakások bérleti díjának nyilvántartását, erről
kimutatást készít. Elkészíti a fizetési felszólításokat. Évente elvégzi a bérlakások állapotfelmérését.
A vásári és piaci bérleti szerződéseket elkészíti, gondoskodik a
bérleti díjak beszedéséről, nyilvántartásáról. Szervezi a jogszerű
árusítást, rendszeresen részt vesz

a vásári napokon. Kezeli a vásár
helyszínén felmerülő problémákat.
Jogállás, munkabér és juttatások:
A jogállásra, a munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar
állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya
alatt.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Középiskolai végzettség.
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:

• Hasonló munkakörben szerzett 1–3 év szakmai tapasztalat.
• Helyismeret.
Előnyt jelentő kompetenciák:
Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség,
szakmai és jogszabályi ismeretek,
jó kommunikáció, konfliktuskezelés, határozottság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint
annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé.
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár
Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) címére történő megküldésével. Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vásár és bérlakás ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információk:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül – személyes meghallgatást követően – a polgármester választja ki a nyertes pályázót.
Sikeres pályázat esetén a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 45. § (5)
bekezdése alapján 3 hónap próbaidőt köt ki.
A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a
06/75/541–553 telefonszámon. «

Tamás hangsúlyozta, hogy csak a
tanodában lehet használni őket tanári felügyelet mellett, tilos hazavinni a tableteket.
Jelenleg harminc gyerek tagja a
tanodának, ezt a szülőkkel kötött
szerződés is rögzíti, a napi foglalkozásokon általában 15–16 gyerek vesz részt. A tanulás mellett
az intézmény közösségi, kulturális, szabadidős és sport tevékenységet is biztosít számukra. «
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Pályázat útján jutott elektronikus
taneszközökhöz a tanoda
» SZABADOS SÁMUEL
Lipták Tamás, a Dunaföldvári
Tanoda vezetője örömmel számolt be arról a jó hírről, hogy október elején 14 darab tabletet kapott az intézmény. Az Új Esély
Közhasznú Egyesület egy program keretei közt juttatta el a technikai eszközöket városunkba. A
program célja, hogy innovatív
megoldásokat dolgozzon ki hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok számára, valamint informatikai ismereteiket bővítse. Jelenleg
matematikai és szövegérési feladatok vannak rájuk telepítve.
Kiss Erzsébet, az egyesület elnöke, aki kollegáival érkezett városunkba, a délután folyamán segítséget nyújtott a gyerekeknek és a
tanároknak az eszközök használatában. Jelezte, hogy idővel bőví2019. november

tik a tableten levő anyagokat, például történelmi, irodalmi ismeretekkel.
Az elnök asszony elmondta,
hogy 2005 óta működik az egyesületük Magyarbóly központtal.
Az utóbbi években főleg oktatásfejlesztési uniós pályázatokat bonyolítanak le rászorult, hátrányos
helyzetű gyerekek számára. A
Máltai Szeretetszolgálattal rendszeres a kapcsolatuk, a szolgálat
több oktatást segítő intézményt,
például tanodákat működtet az országban. Itt jött képbe városunk,
hiszen a tanodát a helyi szeretetszolgálat működteti. Segítséget
jelentett az is, hogy korábbi időkből Lipták Tamás személyesen
ismert az elnök asszonyt. A tanoda vezetői és a gyerekek is nagy
örömmel fogadták az ajándékokat, rögtön kézbe is vették. Lipták
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Tájékoztatás
gallyazásról

A világ a földváriak szemével
Lajkó Vénusz

» DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Sorozatunk arról akarna szólni, hogyan látják a földvári emberek az
életet valahol máshol. Ez a mostani
történet inkább a kalandvágyról
szól. Meg szerelemről. Nagyon ﬁatal
emberek nagyon merész döntéséről,
amivel nagyon messzire mentek,
térben is, kultúrában is. Valamiért
így történt, de a végkifejletet mindenki tudja. Lajkó Vénusszal idehaza beszélgettünk, mert, hogy hazajött, persze, hál’ isten, és, bár azóta
is sokat utazik, mindig ide tér haza.

Tisztelt Lakosság!

Az E.ON ütemterve szerint
Dunaföldvár település villamos hálózatának (0,4 kV, 22
kV) gallyazását előre láthatóan 2019. október 17. napjától
kezdi meg.
A gallyazás során megtörténik a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő,
magasra nőtt fák azon ágainak
eltávolítása, amelyek az adott
feszültségszintre megengedett
minimális távolságot megsértik.
A gallyazás során keletkezett fanyesedékeket, növényi
részeket az Önkormányzat kapacitása függvényében elszállítja.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosának szüksége van az
ingatlana előtti gallyazásból
származó fa hulladékra, úgy
azt összeszedheti és saját célra
felhasználhatja.
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk előtti közterületen lévő
fákat és bokrokat folyamatosan szíveskedjenek karbantartani, metszeni, hogy a későbbiekben nem legyen probléma
a fák nagymértékű növekedése, a bokrok burjánzása! Ezzel
a munkával megelőzhető a fák
nagymértékű csonkolása, esetleges kivágása.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületen
lévő fák, bokrok kivágására,
valamint ültetésére engedélykérelem benyújtása szükséges!
Amennyiben az engedély
nélkül telepített fa csonkolása
vagy kivágása szükséges, és
azt az Önkormányzat költségére kell elvégeztetni, úgy azt
az összeget az érintett lakónak
kiszámlázzuk!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gallyazási munkálatok elvégzését ne zavarja! «

6. oldal

» BAKSAY ERIKA
– Aki nem tudná: ahogy te és
Feri elhagytátok annak idején az
országot az úgynevezett disszidálás volt, ami egy valódi hungarikum, a szocializmus idején, Magyarországon használt szó arra,
aki a kor törvényeit megszegve
illegálisan elhagyta az országot,
vagy oda utazásából nem tért
vissza.
Miért volt ez fontos nektek?
– Igazából Feri akarta, nem tetszett neki a rendszer. Én meg úgy
gondoltam, vele élem majd le az
életemet egy másik országban,
ahol természetesen sikeresek leszünk és boldogan élünk, amíg
meg nem halunk.
– Minden egészséges lelkű fiatal ezzel a szándékkal kezd bele
valami újba.
– Nem mondom, hogy a családjaink örültek a döntésünknek, na-

gyon nem, de kénytelenek voltak
elfogadni. Így nem lettem külkereskedő, eredeti terveim szerint,
mert legjobban a nyelvek és az
utazás izgatott. Hát most utaztunk. Előtte összeházasodtunk,
mert házaspárként egyszerűbb a
letelepedési ügyek intézése.
A végső célunk Amerika lett
volna, de előtte Ausztriába mentünk, ami akkoriban egy jellemző
állomása volt a disszidenseknek.
Itt a hatóságok regisztráltak minket, tisztázták a személyünket és a
szándékainkat, és jött az átmeneti
időszak, amíg a befogadó ország
igent mond ránk. Egy panzióban
szállásoltak el minket, jó helyünk
volt, innen jártunk dolgozni, én
például egy Batthyány leszármazottnál voltam bébiszitter, takarítottam, konyhán mosogattam.
Korábban tanultam németet, Feri angolt, elboldogultunk a nyelvvel, meg egyébként is rá kellett
gyúrnunk az angolra, ha Amerikába akartunk menni. Amerikába 2
évet, Kanadába és Ausztráliába 1
évet kellett várni a vízumra, de mi
úgy döntöttünk, nem várunk, megyünk Ausztráliába.
Így hát egy iszonyú hosszú út
után 1988 augusztusában, Sydneyben a kontinens földjére léptünk, ahol Folkner Jutka rokona,
Gergely Gábor fogadott, és nem
csak fogadott, fel is karolt, sőt 3
hónapig el is szállásolt minket.

Az ausztrál állam azonnal a hónunk alá nyúlt: beíratott minket
nyelvtanfolyamra, hogy akadálytalanul juthassunk előre az életben. A 3 hónap letelte után vettünk egy rozoga autót, és áttettük
az életünket Perthbe, ami azt jelenti, hogy a kontinens keleti részén levő Sydneytől 4000 km-t
tettünk meg felerészt sivatagos
területen nyugat felé, átszelve
Ausztráliát. Ezek a távolságok
egy magyar ember számára nehezen befogadhatóak, de nekünk
egy izgalmas és csodálatos utat
jelentett, olyan kalandot, amit
előtte csak road moviek-ban láttunk. Mindenki látott már filmen
tipikus ausztrál sivatagot, hát elég
kopár, 40 fokos hőség, a kocsiban
persze nem volt klíma, csak vizes
törölközők, de megvolt a maga
szépsége. Az út másik fele dimbes-dombos, zöld vidéken át haladt, ahol legelők, megművelt területek vannak, és a déli partvonalat követve relatíve több jelentéktelen kis település.
Perthbe úgy gurultunk be, a kocsink bemondta az unalmast, de
pont odaértünk. A zsúfolt Sydneyvel szemben ez egy tágasabb,
élhetőbb városnak tűnt, olcsóbb is
volt az élet. Gyorsan béreltünk lakást, és ugyanilyen sietve elkezdtünk tanulni is. Némi gondolkodás után a fogorvosi egyetemre
jelentkeztem, ahol maga a felvételi jelentősen eltért az itthonitól:
írnom kellett egy esszét, ahol leginkább az észjárásomra meg az
angolomra voltak kíváncsiak. ►
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► Az egyetemen vért izzadtam, a matematika, fizika, kémia
olyan szinten kemény volt, amire
nem voltam felkészülve. Statisztika, deriválás, és még számtalan
általam ismeretlen művelet és ismeret borult rám, de valahogy átverekedtem magam rajta.
Hogy miért a fogorvosi? Mert
az a világban bárhol biztos egzisztenciát jelent. Feri geológiát
szeretett volna tanulni, de egyszerre ketten nem járhattunk iskolába, így ő dolgozott, de nem csak
ő keresett pénzt, mert az egyetem
mellett én meg fogorvosi asszisztens voltam egy plázában, egy
olyan rendelőben, ami reggeltől
estig nyitva volt, sőt valami kis
ösztöndíjat is kaptam. Ettől még
nem éltünk jómódban, a centeket
kaparásztuk össze a zsebünkből,
de jól éreztük magunkat. Ott volt
a tenger, sportoltunk, teniszeztünk, megismerkedtünk finom
ételekkel, érdekes szokássokkal,
jó volt ott lenni. Barátaink is lettek gyorsan, az ausztrálok barátságos népség, habár mi pont mindenféle más nemzetiségű emberbe futottunk bele. A fogászaton
például román, iráni, lengyel kollégáim voltak. Az egyetemen román és ázsiai fiatalokkal barátkoztam. Színes világ volt.
Nagyon élveztük Ausztrália sajátos természeti világát, valamennyire betekintést nyerhettünk az őslakosok hagyományaiba is, legalábbis egyszer meghívtak bennünket
egy aboriginal barbecue-ra, kengurusültre, habár a kenguru

Ausztráliában nem egy táplálkozási alternatíva, leginkább kutyaeledelnek használják. Ha az ember a városból kilép a vadonba,
akkor gyakran láthat vombatot –
sajnos az úton elgázolva is – és
kengurut.
Utazgatni inkább a környéken
szoktunk, gyönyörű az óceán,
delfinek úszkálnak, és az éghajlat
is nagyon kellemes: meleg nyár,
enyhe tél, hó semennyi, télen minimális kis fűtés kell.
Ausztráliában a társadalom rendezett, úgy általában rendezett a
világuk. Az emberek mosolygósak és barátságosak, és alapvetően nagyon egyszerűen és tisztán
gondolkodnak. Derűsek, örülnek
az életnek, szívesen vannak társaságban, vendéglőben, szórakozóhelyen, ahol egyszerű barbecue
ételeket esznek, és a saját italaikat
is bevihetik a vendéglátóhelyre,
mert ott az alapelv az, hogy érezd
jól magad, akkor majd úgyis fogyasztasz. Az ausztrál szeret
meccsre járni, rögbire, futballra,
és közben kedélyesen sörözni.
Mindezt teszi rövidgatyában és
pólóban, ezekből van neki néhány, és semennyire nem törődik
a divattal. Mi a férjemmel, Ladislavval 2014-ben utaztunk el turistaként Ausztráliába (habár nekem
még mindig megvan az állampolgárságom), és bizony megbámultak minket, amikor mindketten
farmerban és összeillő pólóban
sétáltunk az utcán. Arrafelé nem
gazdagodnak meg a nagy divatcégek…

– Ha jól értem, Ausztrália jó
hely, ahol jó élni.
– Így van, abszolút szerethető.
De akkor is hiányzott az otthon.
91-ben tehát hazajöttünk. Én Pécsen befejeztem a fogászati tanulmányaimat, és Ferivel is befejeztük a közös életünket. Én maradtam, berendezkedtem itthon, ő
még visszament néhány évre, de
régóta Magyarországon él megint.
Ahogy említettem, Ausztráliába
még visszatértem én is, egy háromhetes út erejéig, aminek során
olyan helyeket is megnéztünk Ladislavval, ahová a 90-es években
nem jutottunk el.
– A megérte/hiba volt viszonyrendszerben hová helyeznéd ezt a
kis kitérőt?
– Minden szempontból csak nyertünk vele. Az, hogy világot láttunk a
minimum. Az, hogy mindenféle nációval találkoztunk, hogy kipróbál-

tuk magunkat egy másik világban,
hogy fiatalon meg tudtunk állni a
magunk lábán, tanulni, fejlődni tudtunk, sok mindent tanultunk önmagunkról, a kapcsolatunkról is mindkettőnknek csak gazdagította a tapasztalatait, mélyítette az önismeretét és a világ megismerésében is segített. Sokat utazom Ladislavval, ez
a szenvedélyünk, megmaradt a
megismerés utáni vágy, azt hiszem,
a kalandvágy is. Ehhez adott a nyelv
ismerete, és egyfajta magabiztosság,
ahogyan az ember a világban mozog.
Egyébként pedig minden dolog
elvezet valahová. Dolgok, amik
történnek velünk, döntések, amiket meghozunk, emberek, akikkel
kapcsolatba kerülünk, rendszerbe
épülnek. Mindenből következik
valami, és én ma egy olyan életet
élek itthon, ami minőségi és jó
élet számomra. Biztos vagyok
benne, hogy ebben erősen benne
van az a kis ausztrál kitérő… «

Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd
közreműködésével, ingyenes
nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva
(30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
2019. november
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Akik összetartoznak
Az ősz az osztálytalálkozók kedvelt
időszaka. Nyugdíjas pedagógusként
időnként eltöprengek: vajon menynyire volt fontos tanítványaimnak a
gimnáziumban eltöltött négy vagy
hat év. Az ötévente vagy gyakrabban megtartott találkozók azt bizonyítják, hogy az igazi jó osztályközösségek diákjai szorosan összetartoznak. Felnőtté válásuk kalandjait,
élményeik, emlékeik tükörcserepeit
csak együtt tudják összerakni.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A dunaföldvári Magyar László
Gimnázium családias kisiskola
hírében áll több mint hat évtizede.
Az egykori ferences kolostor
ódon falai közé bekerülve a kétosztálynyi évfolyam diákjai és a
kis tantestület tagjai általában közel kerültek egymáshoz. Talán
ezért tartanak már rendhagyó ballagást az ötven évvel korábban
végzettek részvételével, s talán
ezért is legendásak az osztálytalálkozók – bármely korosztályban.
Október második szombatján
azonban még különösebb program zajlott a földvári gimnáziumban. Az 1989-ben végzett évfolyam találkozóján – ahogy mondták – jó volt újra az MLG-ban
lenni. Ezen a délutánon újra nekik
szólt a csengő, amely az osztályfőnöki óra kezdetét jelezte. Néhányan még matrózblúzba is bújtak,
hogy igazi legyen a retró hangulat. Aki este hét óra körül bekukkantott az iskola egykori menzájára, az ételkiadó-ablak előtt kicsit kusza sorban, szélesen mosolygó hölgyeket és urakat láthatott, akik aztán a – meglepetésként – betoppanó ex-igazgató feddő szavaira "Ezt nevezitek Ti sornak?" nagy nevetéssel reagáltak.
Pár perccel később a legendás
menzai betűtésztás paradicsomlevest kanalazták első fogásként.
Ezen a napon visszamentek az
időben, újra diákok lettek. Pedig
most sokféle hivatást gyakorolva,
sok helyről – Győrből és Hajdúnánásról, Szentendréről, Budapestről és Izsákról jöttek, a többség persze Dunaföldvárról és kör-
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nyékéről, többek között Dunaújvárosból.
A beszélgetések alatt hol nagy
nevetés hallatszott a teremben,
hol könny csillant a tekintetekben. Senki nem ment el úgy a másik mellett, hogy elmulasszon egy
ölelést, egy simogatást. Az egymás iránti figyelem mértéke és a
létrejött bensőséges hangulat a
legnagyobb ajándék, amit hazahozhattam a találkozóról magammal – fogalmazott utána egyikük,
Csigi Judit. Mert az MLG egy
életen át tartó kapocs – vallják
többen.
Amikor arra kértem őket,
mondják el, mit jelentett nekik a
négy gimnáziumi év és ez a találkozó, Deményi Zsuzsanna így
kezdte: Hiába telt el harminc év,
lélekben nem öregszünk. Fantasztikus időutazás ez, azonnal egymásra hangolódunk. Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, humorral
és nyitott szívvel. – Mikor meglátom az osztálytársakat, nem tudom, hogy eltelt-e az a harminc
év, vagy csak nyári szünetről tértünk vissza. Azt hiszem, olyan
csapat részese lehetek, akik örök
"hűséget" esküdtek egymásnak –
kimondatlanul. Nekem ők a másik családom, mert ha találkozunk, olyan, mintha hazamennék
– folytatja Mészáros Krisztina.
Szalai Ágnes hozzáteszi: családi
légkörbe kerültem igazi osztályfőnökkel, aki – ma már tudjuk –
kincs. A szünetekben Pali bácsi,
(az igazgató) végigment a folyosón, mindenkinek tudta a nevét,
mindenkihez volt egy jó szava.
Volman László történelmi perspektívából közelít: Egy szerencsés időszakban jártunk gimnáziumba, érezhető volt már a változás szele, és mi részesei lehettünk
a történelemnek. Ráadásul szenzációs tanárokat kaptunk, Embereket, akikre felnéztünk. Örök
emlék marad a lelkemben Szécsi
tanár úr a maga nyugodt, higgadt
mosolyával, szeretetével, ami
áradt belőle. Tanulni akartunk Tőle, mert nem csak matematikára
tanított bennünket, de tiszteletre,
viselkedésre, a problémák megol-

dására, arra, hogyan kell mások
előtt nyugodt maradni, gondolkodni, beszélni. Érdekes társaság
volt a miénk az elején: a tipikus
vidéki gyerekek a maguk csendes, talán visszafogott stílusával
– szemben a városi gyerkőcök laza, hanyag megnyilvánulásaival.
Aztán teltek a hetek és „összesimult" a két csapat. Közösséggé az
osztályfőnök formált minket –
sok türelemmel, rengeteg programmal. A színházi előadások, az
osztálykirándulások, a gimis rendezvények, a bálok – bennem élnek.
Jó minden évben találkozni a
(volt) osztálytársakkal, együtt sírni, együtt örülni. Ezek a beszélgetések, az ölelések erővel töltenek
fel. Úgy érzem, hogy közöttünk
van egy láthatatlan kapocs – teszi
hozzá Sánta Edit. – Matrózblúzba
bújni, újra egy padban ülni kedvenc padtársammal, firkálni a
táblára (fontos és hasznos üzeneteket hagyni az utókornak, felidézni azt a szókincset, a poénokat), komolyan mondom, megfiatalít! – lelkendezik Miru Ágnes. S
még egy vélemény, Tibay Csabáé,
aki a külszolgálati munkáját éppen Kazahsztánban végzi: Mit jelent a találkozó? Hát azt, hogy
megint lemaradtam, mert túl
messze vagyok egy hazaugráshoz. Jó volt nézni a fotókat. Az
arcokat látva hallottam a hangokat is, láttam a gesztusokat is,
mint amikor minden nap odajártunk. Remélem, gyermekeimnek
is megadatik majd mindaz a sok
élmény, barátság, ami a miénk
volt az MLG falai között.
A találkozó fő szervezője, az
osztály lelke, Kovács Ágnes azon
a szombaton korábban érkezett az
épületbe: Reggel belépve a ka-

pun, – hogy előkészítsem a menzát, – megéreztem a falak illatát, a
jó öreg kolostorszagot. Itt indult
számomra pozitívként a nap. Beleborzongok, mert szeretem ezt
az életközösséget, melyben három évtized után is úgy érzem
magam, mintha a padban ülnénk.
A találkozó hangulata remek volt,
kicsit retró, kicsit nosztalgikus.
Ahhoz, hogy így legyünk együtt
ennyi év után, kellett valaki, aki
megtanított minket értékelni a társainkat. Egy középiskola lehet jó
és lehet rossz élmény, kinek milyen. Nekünk – és bátran mondhatom mindenki nevében – nekünk jó volt. Szerettük nagyon –
az iskolát és egymást. Ebből a találkozóból táplálkozom hetekig,
aztán szervezem a következőt.
Nekem ez maga a csoda. Hálás
vagyok, hogy 71-ben születtem,
hogy ők voltak az osztálytársaim,
hálás vagyok, hogy MLG-s lehettem.
Egy jó osztálytalálkozón feltöltődik az ember, s ahogy egyikük
mondja, érzelmi mélységekbe és
magaslatokra kerülünk. A jelenlévő tanárt is feltölti az a szeretet,
amely árad a régi tanítványokból.
Érzi, munkája, odaadása mégsem
volt hiábavaló. Felemelő hallani,
miként élnek bennük a tanáraik.
Jó érzés megtapasztalni, hogy
nemcsak az egyetemekre készítették föl diákjaikat, hanem gazdag
érzelemvilágú, jó emberek is lettek.
Ha kicsit szubjektív ez a tudósítás, nézze el nekem, kedves Olvasó, mert pedagógusként, osztályfőnökként magam is részese voltam e különleges találkozónak.
Mert mi már összetartozunk. «
(A Dunaújvárosi Hírlap 2019.
10. 28-i cikke nyomán)
2019. november
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Erdélyi vendégjárás
» SZABADOS SÁMUEL
Októberben a Határtalanul elnevezésű diákcsere akció keretei
közt a szakiskolába és a helyi
gimnáziumba is erdélyi diákok
érkeztek néhány napra. A székelyudvarhelyi Bányai János
Szakközépiskola harminc diákja
és három pedagógusa a szakképző iskola vendége volt. A házigazdák igen gazdag programot
állítottak össze vendégeik számára. Hétfőn városunkkal ismerkedtek. A vár, a Duna-part, a
Kálvária voltak a fontosabb állomások. A keddi nap pécsi kirándulással telt. Sétáltak a belvárosban, megnézték az ókeresztény
sírkamrákat és a székesegyházat,
üzemlátogatáson vettek részt a
sörgyárban. Szerdán a Balaton
környékén kirándultak. Csütörtökön a városházán fogadta őket
a polgármester, majd a paksi
atomerőmű látogatóközpontjában telt a délután. Pénteken az
iskolával ismerkedtek, este pedig
egy szendvicses fogadáson be-

szélgettek a helyi diákokkal és a
tanárokkal. Kiss Emese tanárnő,
a csoport vezetője szerint a fiatalok nagyon jól érezték magukat a
pár nap során. Ehhez hozzájárult
a kellemes időjárás és a házigazdák figyelmessége is. Többségük
járt már Magyarországon, de városunkban még nem. Külön élmény volt számukra, hogy belepillanthattak egy vidéki kisváros mindennapi életébe. A diákokat több osztályból válogatták,
ez egyfajta jutalomkirándulás
volt a jól teljesítő tanulók számára. Ígérték, hogy tavasszal mindent megtesznek, hogy a földvári
diákok is jól érezzék magukat
Erdélyben.
Pál Edina fodrásztanuló örült,
hogy befért a válogatott csapatba
és eljöhetett Magyarországra. Tetszett neki a pécsi belváros, élmény volt a Balatonfűzfői bob
pálya. Beszélgetett a szakképzős
diákokkal is, és azt tapasztalta,
hogy ők is sok mindenben hasonló módon élnek, gondolkodnak,
mint az erdélyi tizenévesek.

A csíkszeredai Segítő Mária
Katolikus Gimnázium 26 diákja a
Magyar László Gimnázium vendége volt. A 12. c osztály múlt
évben egy nagykátai középiskolában járt, idén városunkba látogattak. Neacsu Éva osztályfőnök elmondta, hogy természettudományos profilú az osztály, ő maga
fizika szakos, így nagy öröm volt
számukra, hogy meglátogathatták
a paksi atomerőművet. A gimnáziumban pedig részt vettek egy
bemutató jellegű fizika órán. Ittlétük során ellátogattak Székesfehérvárra, Solton pedig lovasbemutatón vettek részt. Természetesen megismerkedtek városunkkal
is. Pénteken részt vettek a gimnázium gólyabálján, ahol együtt buliztak a házigazdákkal. Az osztályfőnök hasznosnak tartotta az

ittlétet. Sok tapasztalatot gyűjtöttek a magyar oktatásrendszerről.
Iskolájukban magas a továbbtanulási arány, a végzős osztályok
80 – 90 százaléka tovább tanul.
Gál Álmos nem először járt
már Magyarországon, sőt jó tanulmányi eredménye miatt egy
évet a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanulhatott. Biológia
szakos tanárnak készül, tervei
szerint ismét szeretne tanulni hazánkban legalább egy évet. Érdekes volt számára a gólyabál, de
náluk ez nagyobb volumenű rendezvény, szabályos ünnep, a szülők is részt vesznek rajta. Tapasztalatai szerint kicsit keményebb,
színvonalasabb a magyar oktatási
rendszer, s ez jó dolog. A dunaföldvári gimnazisták jövő áprilisban viszonozzák a látogatást. «

lehet virtuóz módon zenélni négy
szemeteskukán. A tréfás számban szinte az ősember vagy a régi törzsek extázisának lehettünk
szem- és fültanúi. Máskor meg a
két ifjú zenész virtuskodása valósult meg ütőhangszeren. A műsorban latin muzsikát, blues és
countryzenét és még sokféle műfajt hallhattunk.
Muzikalitás és erő, ritmus és
egyediség, mesterségbeli tudás és
egymásra hangoltság – így jellemezhetjük a kvartettet. Ez teremtette meg azt az "ütős" hangulatot,

amelyhez a zenészeken kívül fogékony közönség is kellett. S Dunaföldváron – mint ahogy a zenészek elismerték – ez utóbbi is
megvolt. Az est során megérezhettük, hogy az ütőhangszerekkel
ősi energiákat lehet sugározni.
Mert – ahogy a Kossuth-díjas művész, a világ legjobb ütőhangszerese cím birtokosától, Horváth
Kornéltól tudjuk – génjeinkben
hordozzuk a ritmust.
(A regionális koncertsorozat
következő előadása november 28án lesz.) «

Ütős hangulat egy órában
Különleges élményben volt részük
azoknak a földvári zenebarátoknak,
akik október utolsó szerdáján megtöltötték a Művelődési Központ kistermét. Egy fantasztikus hangulatú
ütőhangszeres koncerttel folytatódott ugyanis a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézete és a Potenton Alapítvány által 2016-ban indult, és Dunaföldvárra is rendszeresen érkező regionális kamarakoncert-sorozat.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Most a Percussion Project Pécs
ütőhangszeres kvartett két művésze, Góth Tamás és Őri Eszter,
valamint két tanítványuk, a különleges tehetségek osztályának
két diákja, Buzási Kristóf és
Göncz Máté mutatta be, hogy a
legrégebbi múltra visszatekintő
zenei eszközökkel, az ütőhangszerekkel is el lehet varázsolni a
2019. november

hallgatókat. Ezt a pécsi zenészeknek már a különleges koncertindításkor sikerült elérniük,
hiszen az első szám során egy
brazil erdőben érezhettük magunkat, hogy aztán képzeletben
táncoljunk a karneválon, avagy a
tengerparton érezzük magunkat.
Nem populáris dobfelszereléssel
érkeztek, hanem hangszer-különlegességekkel. A dallamjátszó
ütőhangszerek közül marimba és
vibrafon szólalt meg. Láttunk,
hallottunk hagyományos dél-afrikai eszközöket, óceándobot és
cajont, csörgődobot és castanetet
vagy az ufóra emlékeztető
„hang” nevű ütőhangszert. Bámulatra méltó könnyedséggel
forgatták a verőket, a művészek
időnként egyszerre négyet, de
vertek ritmust mosódeszkán is
gyűszűvel. Meglepetésünkre
még azt is megmutatták, hogyan
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Múlt a jelenben
2. rész

Dunaföldvár múltját, néphagyományait bemutató sorozatunk következő részében a népzenei forrásanyagok felkutatásáról lesz szó. Az epizód főszereplői ismét a Széles testvérek, László és Dániel, akik nagy
kedvvel és jó kedéllyel mesélnek a
forráskutatás történeteinek legjavából.
» BAKSAY ERIKA
– Mindjárt egy személyes történet, pontosabban családi – kezdi
Laci. A nagyapám Pakson játszott
a Paksi ÁFÉSZ (a fiatalok kedvéért: Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) Tamburazenekarában –így hívták őket
a 60-as években. A szomszédunk,
Ádám Béla bácsi volt benne a vezető prímás. Nagyapám mindig
azzal hencegett, hogy a Kossuth
Rádió többször is eljött, felvételeket készített a zenekarral, amelyeket vasárnaponként sugárzott.
Természetesen a rádió szerte az
országban készített ilyen anyagokat más zenekarokkal is. Nem hagyott nyugodni minket ez a dolog, nyomozni kezdtünk a rádiónál, ami egyáltalán nem volt egyszerű. Évekig tartott, írtunk nekik, nem válaszoltak, aztán lett ott
egy ismerősünk, valaki végül reagált is, de nem voltak valami
készségesek, firtatták, hogy mit
akarunk ezzel, nem nagyon hagytak közel férkőzni minket az archívumhoz. Magyaráztuk, hogy
– feltehetően – a nagyapánk és a
társai zenélnek ezeken a felvételeken, egyszerűen szeretnénk
megismerni a kor muzsikáját. Jó
öt év múlva – pénzért – bocsátották rendelkezésünkre ezeket a felvételeket. Nagyapám ugyan már
csak keveset játszott ezeken, de a
kor stílusáról képet kaphattunk.
A zenekar tagjai egyszerű emberek voltak, Ádám Béla bácsi
napszámos, Witt Jani bácsi második prímás ács volt, Feri bácsi, az
öccse kontrázott, a Bence Gyuri
bácsi – gyári munkás – nagybőgőn játszott, nagyapám úgy
mondta, ő a Bence belügyminiszter nagybátyja volt. Horváth And-
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Széles Dániel

Széles László

rás bácsi kontrás, brácsás postásként dolgozott. A zenekar őse
1910 és 47 között játszott Pakson,
a Schreiner Pali bácsi vezette, és
sokszor megfordult Dunaföldváron is. Tagjai voltak Viczai Józsi
bácsi prímás, Nikl Józsi (Szepi)
bácsi, aki nagyapám nagybátyja,
igen híres volt arról, hogy a feje
fölé tette a tamburáját, úgy muzsikált. Azért is volt népszerű a
környéken, mert tudta a dunántúli
és a Duna-Tisza-közi területeknek megfelelő zenéket is. A zenekarban Adorján Jani bácsi tambura kontrás, Kocsi Karcsi bácsi
tambura brácsás, és Grósz János
dédapánk nagybőgős volt.
– A gyűjtőmunkánk fontos forrását jelentette Hegedűs János bácsi 2016-os megjelenésű könyve,
Dunaföldvár néprajzi, tájnyelvi
leíró albuma – mondja Széles Dániel. Az egyik blokkban rengeteg
népdal szövege volt leírva. Kotta
nélkül, természetesen, sok ismert,
általános népdal, de ismeretlenek
is. Fogtuk is a könyvet, és azzal
mentünk gyűjteni, mutattuk, ezt
meg ezt a nótát ismerik-e. Ismerték, persze kicsit másképp, de végül nagyon soknak megtaláltuk
így a dallamát, amitől a szövegek
értelmet nyertek. Ezt a sok, János
bácsi által felkutatott szöveget,
amit a máig élő adatközlők felénekeltek, kerek egésszé tudtuk
tenni, és felkerülhetett az elkészült hanganyagra.
A másik fontos forrásunk volt a
Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézetének online
is elérhető hangarchívuma, ami
éppen ennek az évnek a tavaszától
elérhető bárki számára. Eddigre
mi már összeállítottuk a cd-nk
anyagát, lényegében mindent felépítettünk, amikor is Borzavári
Róza felhívta a figyelmünket erre

a forrásra, és arra, hogy rengeteg
dunaföldvári hanganyag található
rajta. Ezek java része az 50-es
évekből származik, egyik fele a
Tabánban élő cigányzenészekre
koncentrál, a másik fele az átlagos paraszti rétegre. Apró dolgokat tudtunk csak beépíteni ebből a
mi munkánkba, az utolsó utáni
pillanatban, de legalább már tudjuk, hogy ott áll érintetlenül többórás cigány hanganyag-gyűjtés
roma nyelven, anekdotákkal megtűzdelve, illetve a magyar anyag
nagyjából 100 nótája.
– Nem csak a paksi, a bölcskei
zenészek is hatással voltak a dunaföldvári zenei életre – mondja
Laci. Bátor Marci bácsit például
egy Sárgagödör téri nótázás alkalmával ismertük meg. Hívtak oda
minket is, menjünk az öcsivel, vigyünk hangszert, majd valami kialakul. Na, ott ismertük meg Marci bácsit, aki nem csak kiváló zenész, de kiváló ember is volt.
Látta rajtunk, hogy tényleg érdekel minket, amit csinál, meg akarjuk tanulni tőle, eljártunk hozzá,
magnóval, a nélkül, figyeltünk,
benne pedig megvolt az akarat a
tudásának az átadására. Marci bácsi már nem hagyományos népi
zenekarban játszott, leginkább a
történeteivel tudott a gyűjtéseinkhez hozzájárulni.
Szomorú eset volt, amikor egy
téli este elmentem hozzá, és odaadott nekem egy csomó kottát, de
tele kézírásos bejegyzésekkel,
hogy ez a Kovács Pista nótája az
Árpád utcából, meg hasonlók. Elvittem, lemásoltam a kottákat, 2–
3 hét múlva hívtam, hogy vinném
vissza. Akkor mondták, hogy a
Marci bácsi meghalt…
Ha a dunaföldvárra ható környező településeket említjük, akkor nem hagyhatjuk ki Varga Jó-

zsi bácsit, aki annak idején erőteljes benyomást tett ránk, és vastagon benne volt abban, hogy elkezdtük a gyűjtőmunkát. Ő az
Előszállás melletti Ménesmajorból származott, a csapatával arrafelé kezdték a zenei tevékenységüket. Mukli Gyula volt a prímásuk, aki az apjától tanult zenélni,
de már a felmenői is zenészek
voltak. Érdekes, ahogy Gyula bácsi átvette a zenekar vezetését.
Édesapja mellett klarinéton tanult
meg játszani, hegedülni is, de
csak kicsit, mert a zenekarba klarinétos kellett, azt tudta jobban.
Az édesapja halálával azonban
egy prímás esett ki a csapatból,
így Gyula bácsi kénytelen volt
belejönni a hegedülésbe.
Varga Józsi bácsi mesélte a következő történetet. Annyi lakodalom volt akkoriban, hogy minden
zenész mozgósítva lett, jók is,
rosszak, vendég zenészek játszottak idegen zenekarokban. A parasztembereknek viszont jó volt a
hallásuk, kiszúrták, ha valami
nem volt rendben. Egy alkalommal valaki meg is jegyezte az
egyik brácsásnak: Pistikém, te
olyan vagy, mint a kocsiban az
ötödik kerék…semmire sem való.
Egy alkalommal Mukli Gyuszi
bácsihoz Budapestről hoztam
képzett zenészeket. Egyikük a
mai napig a Gundelben brácsás.
Egy ideje dolgoztunk már, amikor
megérkezett Gyuszi bácsi össze, a
Pista bácsi, akiről tudtuk, hogy
zenél, de azt nem, hogy milyen
szinten. Elkérte a hegedűt, és lejátszott egy olyan virtuóz koncert
darabot, hogy a pesti sztár zenész
is beleizzadt. Ez a dolog érdekes
tanulsággal szolgált. Lám, itt van
egy zenész testvérpáros, amelynek az egyik tagja képzett zenész
lett, aki Nyugat-Európát végigmuzsikálta magas színvonalon. A
másik testvér közlekedési rendőr
lett, és környékbeli lakodalmakban játszott, mégis ő az értékesebb számunkra, mert ő az, aki a
hagyományokat, a régi zenét
megőrizte nekünk. «
A projektet támogatta:
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Pályázott és nyert a DunaTúra
Sikeresen pályázott a Dunaföldvári
Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete, így egymillió forintot fordíthat gépbeszerzésre,
valamint a kisváros szakrális, épített
értékeit bemutató tájékoztató táblák felújítására és ezerpéldányos
nyomtatott turisztikai kiadványra.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Az egyesület az elmúlt napokban már beszerezte a turistautak
karbantartását szolgáló bozótvágót, láncfűrészt és fűkaszát, s elkezdődött a városi körséta tájékoztató- és jelzőtábláinak a felújítása, valamint a füzetek elkészítése is. A fentieken kívül a nyert
összegből jut némi pénz informatikai fejlesztésre is.
A pályázat utófinanszírozású. S
bár egy év áll rendelkezésükre, a

DunaTúra tagjai szeretnék már
ebben az évben lezárni.
A korábban együtt túrázó baráti
társaságból alakult DunaTúra
Egyesület 2015 óta működik Vicsik Boglárka vezetésével. Az aktív civil szervezet havonta tart 15–
20 kilométeres túrákat Magyarország különböző térségeibe, évente
egyszer háromnapos kirándulást
szervez. A programjaikra szívesen
fogadnak minden természetszerető
embert, nem csak a tagokat. Ők a
gazdái a közelben lévő turistautaknak, többek között a Mária-útnak,
amelynek kijelölésében és kialakításában is részt vettek, de tagjai
parkosították és gondozzák a
Szerb templom kertjét, valamint
az általuk festett, s így látványossággá vált Kecskeugratót is. Dunaföldvár város harmincéves jubile-

umához egy Négy évszak az
Oláh-völgyben elnevezésű programmal csatlakoztak, amely a törpemandulásáról ismert természetvédelmi területet célozza meg,
mind a négy évszakban megmutatva az érdeklődőknek a természet
szépségét. Az Oláh-völgyi törpemandulás nemrég bekerült „Tolna
megye hét természeti csodája” közé. A DunaTúra tagjai részt vesz-

nek a városi rendezvényeken, újrahasznosított anyagokat felhasználva kézműves foglalkozásokat tartanak.
A forrást biztosító Duna Összeköt Egyesület pályázatai a térség
civil szervezeteinek munkáját, illetve kisvállalkozások tevékenységét teszik eredményesebbé annak érdekében, hogy maga a település is profitáljon belőle. «

sal, korábban nem is sejtette, hogy
milyen hangulatos a vár és a gimnázium környéke, a Duna-part és a
Kálvária. A kollegák szívélyesen
fogadták, segítették a beilleszkedését. A diákokkal is gyorsan megtalálta a közös hangot. Jól érzi magát a városban és a gimnáziumban.
Az esküben természetesen azt kellett megfogadnia, hogy munkája
során „csak és kizárólag” a diákok
érdekeit veszi figyelembe. Az idei
gólyabál érdekessége volt, hogy
azon részt vettek a diákcsere akció
során városunkban tartózkodó
csikszeredai Vigyázó Mária Katolikus Gimnázium diákjai is.
Szintén októberben kezdődött
az iskola történetében először
meghirdetett szelektív hulladékgyűjtési akció László Sándorné
tanárnő kezdeményezésére. Osztályonként papír- és műanyaghul-

ladék gyűjtő zsákok lettek elhelyezve. A kezdetben szokatlannak
tűnő akció gyorsan népszerűvé
vált, s mára már természetes,
hogy a papír és műanyag hulladék
ezekbe kerül. «

Mozgalmas volt az október a
gimnazista diákok számára
» SZABADOS SÁMUEL
A szeptemberi tanévkezdés
után az október a tanórákon kívül sok érdekes programot hozott a Magyar László Gimnázium tanulói számára. A hónap
elején a hagyományos őszi túrán,
melyet László Sándorné tanárnő
szervezett 36 diák és tanár vett
részt. Ezúttal a Mecsekbe, Márfa, Sikonda környékére kirándult
a csapat. A majd 13 kilométeres
útszakaszon Horváth Balázs túravezető sok érdekességre hívta
fel a figyelmet. Láttak vízesést,
forrásokat, érdekes növényeket,
gombákat, szarvas-, vaddisznócsapásokat. A kellemes őszi
napsütésben a mánfai Árpád-kori
templom tövében pihent meg a
túrázó csapat.
Ha október, akkor gólyabál.
Évek óta a nyolcadik évfolyam
feladata e rangos esemény megszervezése, mely során egy vidám
est keretei közt fogadják maguk
közé a felsőbb évesek a hetedikes
és kilencedikes újoncokat. A szervezők humoros műsorral kedves2019. november

kedtek a közönségnek, sőt még
meg is táncoltatták a gólyákat. Ezután az ünnepélyes eskü következett, ahol megfogadták a fiatalok,
hogy ittlétük során betartják felsőbb éves diáktársaik jó tanácsait,
majd elénekelték az MLG-s indulót. Nagy érdeklődés kísérte a
gólyakirály és királynő párosok
kihirdetését. Az előző napokban a
kezdő évfolyamosok sorszámot
kaptak, a felsőbb évesek pedig
szavazócédulát. A folyosón elhelyezett urnába kellett bedobni a
lapot, a szavazás tisztaságára szigorú bizottság ügyelt. A hirdetéskor kitörő taps jelezte, hogy méltó
fejekre kerültek a koronák. A királyi párok nyitótánca előtt még esküt kellett tennie a diákok és a kollegák előtt a szeptemberben érkezett új tanárnőnek, Hornyánszki
Krisztinának, aki a Paksi Vak
Bottyán Gimnáziumból érkezett,
ahol 1997 óta német nyelvet tanított. Volt osztályfőnök, igazgatóhelyettes, és rövid ideig megbízott
igazgató. Dunaföldváron eddig
csak átutazóban járt. Rövid ittléte
alatt most megismerkedett a város-

Soros hirdetések
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok. Tel.:
30/95–52–703
Az Ifjúság téren 58 nm-es,
téglaépítésű, szigetelt, 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó 18
nm-es garázs eladó. Tel.:
30/974–27–96
Albérletet keresek. Kis rezsiköltségű lakások előnyben.
Telefon: 70/521–73–09
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Isten szőttese
» SIMON ISTVÁN
„A világ Isten-szőtte szőnyeg, /
Mi csak visszáját látjuk itt, / És néha
– legszebb perceinkben – / A színéből is – valamit.” (Reményik Sándor: A szőnyeg visszája)
A megnyílt szem nem csupán a
tágra nyílt szembogarat jelenti, hanem spirituális látást, amely látja a
láthatatlant is. Amikor Hágár Beérseba pusztájában bolyongva lemondott fia, Izmael életéről „Isten megnyitotta az asszony szemét, úgy,
hogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és
megitatta a fiút. (Mózes I. k. 21:19)
Amikor Arám királya sereget küld
Dótánba, hogy elfogják Elizeus
prófétát, az megnyitja a szolgájának
szemét mondván „Uram, nyisd meg
a szemét, hadd lásson! Hadd lássa,
hogy többen vannak velünk, mint
ellenünk!”. „És az Úr megnyitotta a
szolgának a szemét, s az meglátta,
hogy tele van a hegy Elizeus körül
tüzes lovakkal és harci kocsikkal.”
(Kir. II. 6:17) A megnyílt szemű
emberek nem csak azt látják, ami a
szemük előtt van, de a nem látható
dolgokról is meggyőződhetnek. „A
hit pedig a remélt dolgok iránti bizalom, és a nem látható dolgok létéről
való meggyőződés.” (Zsidók 11:1)
Boldog, vagyis áldott emberek
azok, akik nem a láthatóban, hanem
a láthatatlanban bíznak, mivel reménység van a szívükben. Ezért
mondja Jézus Tamásnak: „Mivel
látsz engem, hiszel, boldogok, akik
nem látnak és hisznek.” (János
20:29) Németh László szerint a
zsarnoki van, és a szent lehet feszültségében élünk. Kérdés, hogy
mit látunk mindebből, csupán a könyörtelen valóságot vagy a reményteli lehetőséget is, amely az eljövendő új világ záloga lehet. Jeremiás
látja jól a jelent, hogy Jeruzsálem
elveszett, Babilon a markában szorongatja őket, de látja a jövendőt is,
ezért ezt mondja: „Adjátok meg
magatokat, ne harcoljatok tovább,
vállaljátok a babiloni fogságot és élni fogtok, és egyszer majd visszatérhettek őseitek megszentelt földjére.” Cidkíjjá király azonban nem
hallgat rá, porig rombolják a szent
várost és benne a templomot. Jere-
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miás a romok fölött állva már az új
templom vízióját látja, melyet majd
fölépít a fogságból hazatérő nép.
Hilkijá fia igazi próféta volt, látó,
ahogy akkor nevezték a prófétákat,
megnyílt szemű ember, mert látta a
láthatatlant. „Azelőtt ezt mondták
Izraelben, ha valaki elment Istent
megkérdezni: Gyertek, menjünk el
a látóhoz! Mert akit ma prófétának
neveznek, azt régebben látónak hívták.” (Sámuel I. k. 9:9) A megnyílt
szemek nem csak nézni, de látni is
engednek, meglátni azt is, ami a kulisszák mögött van, vagy amit a jövendő a köpenye alatt rejteget. Pál
apostol a megtérése előtt csak Isten
törvényét látta, és azt szolgálta minden erejével. Miután találkozik Jézussal a damaszkuszi úton, elsötétül
előtte a világ, egy időre megvakul, s
mire visszanyeri a látását, már nem
a régi, már nem a törvény, hanem a
kegyelem apostola. „És egyszerre
mintha pikkelyek estek volna le a
szeméről, újra látott.” (Ap. Csel.
9:18) Megnyílt a szeme Isten láthatatlan országának meglátására, ahol
nem a törvényé, hanem a kegyelemé az utolsó szó. Mert a megnyílt
szemű ember legfőbb jellemzője,
hogy fölfedezi Isten lábnyomát ebben a világban, miként Zelk Zoltán
is fölfedezte: „Sohase lép gyíkra,
csigára, soha egy föltámadt fűszálra, de vétkeinket eltapossa, mert
vétkeinket megbocsátja.” Kegyetlen világban élünk, mely háborúktól, öldökléstől, önzéstől hazugságtól és szeretetlenségtől szenved,
mégis lépten-nyomon fölfedezhető
benne Isten lábnyoma, a kegyelem.
Hol mindenhol? – kérdezhetik gúnyosan a szkeptikusok. Nos, mindenhol e világban: barátságokban,
szerelmekben, házasságokban, családokban, őszinte emberi kapcsolatokban, a nemzet és a haza iránti
elköteleződésben, egy halálosan beteg kisgyermek megsegítésében.
Mosolyokban és ölelésekben, sírásokban és nevetésekben, összeveszésekben és kibékülésekben, az
esti lefekvésekben s a reggeli fölkelésekben, viharokban és szélcsendben, egyszóval mindenütt mindenben. Mert a teremtett világ, mely
egyszerre szűkebb és tágabb otthonunk, a Teremtőnek nem csak a lábnyomát, hanem a keze nyomát is
magán viseli. A megnyílt szemű

ember ezt észreveszi és rácsodálkozik Isten teremtett világára, a hatalmas hegyek sörényérre s a kicsi katicabogárra. Ehhez nem kell más,
csak az, hogy véget érjen a rohanás
melynek legnagyobb átka a csőlátás. Kipróbálhatjuk, hogy mennyit
látunk városunk utcáiból és házaiból és kivel találkozunk, ha autóba
ülünk, vagy ha gyalog közlekedünk.
Természetesen az autózás is csőlátáshoz vezet, mivel mindvégig az
útra kell figyelni, s a figyelmünket
nem vonhatja el semmi. Ezzel
szemben a holisztikusan látó, megnyílt szemek az egészet is látják,
nem csak a részeket. Azért kaptuk
ajándékba a szemünk világát, hogy
ne csak nézzünk, de lássunk is. Ehhez szemlélődésre, kontemplációra
van szükség, ahogy a szerzetesek
mondják. A megnyílt szemű ember
szemlélődik és a szemlélődő embernek megnyílik a szeme Isten lábnyomának és keze nyomának fölfedezésére. Az éjjeli égbolt, a csillagos égbolt szemlélése nem csak elgyönyörködtet, de el is gondolkodtat, a teremtett világ szépségére és a
Teremtő nagylelkűségére oktat. Déry Tibor, az író a csillagos eget
szemlélve így ír a naplójába: „Nézem a fénylő csillagokat, csodálom
ragyogásukat, s nem tudom, hogy
kitől kérjek bocsánatot.” Isten lábnyoma és keze nyoma égen és földön egyaránt tetten érhető, a kegyelem és a szépség megtestesítője
mindkettő. Bárhová fordulunk,
mindkettővel találkozunk, mert e
kettő, mint az ikrek, elválaszthatatlanok egymástól. Ezért a Biblia
„gyöngyszemei”, legszebb történetei a kegyelem kiáradásáról, az irgalom túlcsordulásáról szólnak. Ilyen
„széphistória” az, amikor József
megbocsájt a majdnem gyilkos testvéreinek Egyiptomban, Dávid király elesett lázadó fiának, Absolonnak, és az a bizonyos lágyszívű apa
tékozló fiának. Ennél már csak az
lehet megrendítőbb, amikor egy
asszony drága kenettel keni meg Jézus lábát, amit előtte a könnyeivel
öntözött s a hajával törölt meg.
Ezekben a gyöngyszemekben, gyönyörűséges történetekben Isten irgalmas szeretete ragyog föl a maga
teljességében, teljes szépségében.
Megnyílik a szemünk, ha ezekben a
történetekben elmélyülünk, és ész-

revesszük szépségüket, ha megnyílt
szemű emberekként olvassuk a
Könyvek Könyvét, a Bibliánkat. Jézus megnyílt szemű ember volt, aki
mindenütt mindenben fölfedezte Isten lábnyomát és keze munkáját.
Látta a láthatatlant, Isten országát,
annak dicsőségét, gazdagságát. A
doxa nem csak dicsőséget, de fényt,
ragyogást is jelent, amely benne testesült meg, valóban ő volt a világ
világossága, ezért tudta meggyógyítani a vakokat, visszaadni a látásukat. „Jézus ezt mondta a jerikói vaknak: Láss! A hited megtartott. És
azonnal megjött a szeme világa, és
követte őt, dicsőítve az Istent.” (Lukács 18:42) Krisztus sokaknak
megnyitotta a szemét, hogy megmutassa a világ Isten által szőtt szövetét, annak visszáját és színét. Általa mi is megnyílt szemű emberek
lehetünk, akik nap, mint nap gyönyörködhetünk a kegyelem ezernyi
színében, szépségében, ha hadat
üzenünk a megszokásnak. Ha megnyílt vagy nyitott szemmel járunk,
meglátjuk Őszapó aranyló kincseit,
gyermekeink, unokáink tipegő-topogó lépteit, szeretteink arcának ismerősen kedves szép vonásait, otthonuk meghitt sarkait, kényeztető
bútorait, a közel és távol varázslatait. A megnyílt szemek egyre nagyobb tágasságra vezetnek, múlt,
jelen és jövendő általuk eggyé lesznek, mivel együtt látjuk őket, a részt
és az egészt. Meglátjuk az Isten-szőtte szőnyeg, a világ igazi
szépséges színét, mely magán viseli
alkotója áldott kezének jegyét. A
megnyílt szemek reménykedni segítenek, áthidalják a nehéz és kilátástalan élethelyzeteket. Városunkban az idősek otthonával szemben
van egy elhagyott, gazzal benőtt,
törmelékkel s egy régi rossz kúttal
árválkodó telek. Mindig elszomorított a látványa, ezért igyekeztem mielőbb másfelé fordítani a tekintetemet, mígnem egyszer észrevettem a
közepén egy darabka Mennyországot, egy viruló rózsabokrot. Sokáig
nem láttam meg ezt a tündöklő csodát, mely hadat üzent a romlásnak
és a pusztulásnak. Mivel megnyílt a
szemem, megnyitotta a kegyelem,
újra meg újra elgyönyörködöm a teremtés fényűző szépségében, ennek
a rózsabokornak az enyészet fölött
aratott győzelmében. «
2019. november
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A földvári törpemandulás Tolna
megye természeti csodája lett
A dunaföldvári Oláh-völgyi törpemandulás bekerült Tolna megye hét
természeti csodája közé azon a szavazáson, amelyet a Mediaworks és a
Tolnai Népújság hirdetett meg a nyár
végén. A megye hét természeti csodája elismerő névjegyet a bátaszéki
molyhos tölgy, a bátai mélygödör, a
bogyiszlói őstölgyes, a szálkai tó, a
dunaföldvári Oláh-völgyi törpemandulás és a gemenci erdő kapta meg.
A földváriak nevében az elismerést
és az ajándékot Vicsik Boglárka, a
DunaTúra Egyesület vezetője vette
át Szekszárdon.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A várostól hat kilométerre nyugatra lévő, 45 hektáros löszvölgyben húzódik az a terület, amelyben
az Oláh-völgyi törpemandulás ta-

lálható. Az 1999-ben létrejött
Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet
megalakulásakor kapott védelmet
a törpemandula és a tavaszi hérics
előfordulása miatt. Az Oláh-törpemandulás a körzet tizenegy részének egyike. Elzárt hely, autóval
nem lehet megközelíteni. A területen a távolabb eső magasleseken
kívül nem található építmény.
Az Oláh-völgyi törpemandulást
meredek löszvölgyek jellemzik,
ahol tavasszal többféle virágzó
cserjét láthatunk. A védett növények között van a több száz törpemandula, amelynek eszmei értéke
egyenként ötezer forint, valamint
a szintén ötezer forint eszmei értékű apró nőszirom és a szennyes
ínfű, amelynek természetvédelmi
értéke ötvenezer forint.

Az előterjesztő, a Magyar
László Gimnázium biológia –
földrajz szakos tanára, Horváth
Balázs tanácsa szerint az
Oláh-völgyet tavasszal, a törpemandula és a tavaszi hérics virágzásakor, illetve kora nyáron
érdemes felkeresni, amikor pompás virágszőnyeget alkotnak többek között a zsályák, kutyatejek,
kakukkfüvek, réti margitvirág,
vajszínű ördögszem, mezei var-

fű, zászlós csüdfű, tarka koronafürt, halvány zilíz.
A terület a piros túraútvonalon
közelíthető meg. A DunaTúra
Egyesület Dunaföldvár várossá
válásának harmincadik évfordulója alkalmából a Négy évszak az
Oláh-völgyben elnevezésű 16 km
hosszú túráját szervezi, amelynek
utolsó alkalmára, azaz a téli túrára december 28-án várja az érdeklődőket. «

Az ősmagyar konyha ízeit elevenítette fel raguleves szerű készítményével. Szerinte elődeink inkább
főztek, mint sütöttek. A terjengő
illatok jelezték, hogy a kecskehúsból, zöldségekből, gombából, káposztából álló leves különleges

gasztronómiai élményt fog nyújtani. A táltosnak természetesen itt is
szerepe volt, hiszen maga a főzés
is szakrális jellegű tevékenység.
Az ember az őselemeket veszi
igénybe, a vizet, tüzet, a földet és a
levegőt. «

Íjász ünnep a vásártéren
Nem mindennapi látvány fogadta
október 23-án a vásártérre kilátogatókat, vagy az arra autózókat.
Jurta sátrak, honfoglalás-kori öltözékben jövő-menő emberek, zászlók, dobok látványa jelezte, hogy
ünnepi a hangulat. A Hagyományőrző Íjász Egyesület az ünnep tiszteletére bemutatóval egybekötött íjászatot tartott.
» SZABADOS SÁMUEL
Slámer István főszervező beszámolt arról, hogy az ötlet már a
múlt évben megszületett. Egyik
egyesületi tagjuk tavaly olyan
programon vett részt, ahol néhány
íjász órákon át több száz nyilat
lőtt ki. A házigazda földvári íjászok erre a napra 56 íjászt hívtak
meg, akik a nap során ezerszer
feszítették meg húrjaikat, az ünnep tiszteletére ötvenhatezer íjat
lőttek ki, így tisztelegve a forradalom emléke előtt. Maga a teljesítmény nem mindennapi, hiszen
fizikai állóképesség és nagy koncentrációs készség kellett hozzá.
Az ország különböző részéről
érkeztek hagyományőrző íjászok,
többségük családostól, hagyományőrző öltözékben. Békéscsa2019. november

ba, Sopron, Dunaújváros, a határon túlról Temesvár is képviseltette magát. Vezényszóra pörögtek az
események. Célzás, lövés, begyűjtés fázisaiban teltek az órák a kellő
biztonsági szabályok betartásával.
A szünetekben Vesztergám Miklós
tárogatóművész szórakoztatta a
közönséget. A művész nem először jár városunkban, jó kapcsolatot ápol a helyi hagyományőrzőkkel. Az ősi magyar hangszeren
középkori dalok, népdalok szólaltak meg. Karácsony Bence táltos
tanuló táltos öltözékben, dobbal a
kezében rituális szertartásokat mutatott be, hogy ezzel motiválja az
íjászokat, elősegítse lelki felfrissülésüket. Lajdi József családjával
együtt Mélykútról érkezett, és már
a kora délelőtti órákban nekiállt
ételkülönlegessége elkészítéséhez.

Evangélikus templom
nyitvatartás

Vasárnap: 10–12 óráig
Hétfő: 9–12; 14–18 óráig
Egyéb időpont Molnár Iván
lelkésszel egyeztethető a
+36–20–824–81–23-as telefonszámon.

Széles tápválaszték kutyáknak már 220 Ft/kg-tól, cicáknak már
390 Ft/kg-os ártól. EUKANUBA szuperprémium tápok teljes választéka.
Itt az ősz, énekes madaraink etetésének kezdete! Üzletünkben
kapható faggyúgolyó, fekete napraforgó, vadmadár eleség.

Tízezer Ft feletti vásárlás esetén a jubileum alkalmából
2020-as falinaptár jár ajándékba.
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700
S��������: 800–1200
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A gyermekek egészséges fejlődéséért
Jól sikerült a dunaföldvári Védőnői
Szolgálat munkatársai által szervezett program, amelyet az anyatejes
táplálás napja alkalmából hirdettek
meg: csaknem nyolcvanan vettek
részt rajta.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A kisgyermekes anyukák fehér
pólóban sétáltak a tanácsadó Kossuth utcai épülete elől a Duna-partig, s ott a napfényes, kellemes
időben tartalmas délelőttöt töltöttek együtt. Kissné Plecskó Judit
fejlesztőpedagógustól otthon is
gyakorolható mozgásfejlesztő játékokat tanulhattak el a fiatal
anyukák. Szabó-Schönecker Zsuzsanna
gyógytornász
a
Dévény-torna
sajátosságaiba
avatta be őket és bemutatót is tartott. A programok között szerepelt
beszélgetés és bemutató a hordozásról. Horváth Zsuzsi oktató irányításával azok is belekóstolhattak abba a speciálisan felépített,
hordozókendővel és egyéb hordozó eszközzel végezhető baba-mama tornába, akik eddig nem ismerték. Az Aktívmami hordozós
fitnesz torna – ahogy mondják –
alakformálás felsőfokon, de úgy,
hogy azt a gyermek is élvezi, hiszen az édesanya testén részese a
ringatózó mozgásnak. Dunaföldváron már működik egy ilyen
csoport, tagjai nagy lelkesedéssel
osztották meg élményeiket, tapasztalataikat. Ez egyben közösségépítő program is volt, hiszen
Varróné Bercsényi Mariann és
Wiznerné Murányi Ilona védőnők
mellett a nemrég munkába állt fi-

atal szakemberek, Bán Réka,
Kozma Evelin is részt vettek, s ők
is jobban megismerhették a településen élő anyukákat. Szép gesztusként meghívták a már nyugdíjban lévő védőnőket, Győri Istvánnét, Pámerné Kiss Arankát és
Pribék Zoltánnét, akik évtizedeken át kísérték a megszületett
földvári kisgyermekeket első éveikben. Jelen volt a beszélgetéseken dr. Oláh Szilvia gyermekorvos is.
Gyermeki hangok, sok nevetés
töltötte be a parkot. A védőnők jó
szervezői, remek vendéglátói voltak ennek a programnak. Hogy a
Duna-part árnyas fái alatti kik élvezték jobban a délelőttöt, a gyerekek vagy a szülők? Nehéz eldönteni. Az egy–két éves kisgyermekeket még nem tudtuk megkérdezni, de az anyukák kifejezték véleményüket és köszönetüket. Csodálatos érzés volt, hogy
ennyien összejöttünk, ez is jelzi a
téma fontosságát – mondta Herpainé Tomon Adrienn. Jó lehetőség
volt ez kikapcsolódásra, beszélgetésre, tapasztalatcserére. Mert
– mint Jäger Zsuzsa hozzátette –
háromgyermekes anyaként még ő
is hallott új, hasznos dolgokat a
dévényes szakembertől és a fejlesztőpedagógustól. Mindannyian
féltik csemetéjüket, de – mint
megtudták – lógathatják fejjel lefelé is a gyereket, mert ez is jótékony hatású, mint a labdával és
egyéb egyszerű eszközökkel otthon végezhető játékok sora,
amely egyben az anya–apa és baba viszonyát is erősíti. Nagy-Riv-

nyák Viktória szerint szuper volt,
hogy lehetőségük nyílt megismerkedni – mozgással egybekötve – a
hordozóeszközökkel. Homokiné
Orbán Veronika pedig a következőkben összegzett: Néztem a sok
anyukát és mindre büszke voltam.
Igen szoptattunk és szoptatunk. S
ez a legfontosabb, hiszen az anyatejes táplálás melletti kiállás volt
a fő motiváló erő.

A családias hangulatú rendezvény hasznos volt, de élményt is
nyújtott szülőknek, gyerekeknek, szakembereknek egyaránt.
Hiszen a gyermekek egészséges
fejlődését csak akkor tudják
szolgálni a szülők és munkájukat hatékonyan végezni a szakemberek, ha kölcsönös a bizalom. Ehhez ez a program is hozzájárult. «

Művelődési Központ
Téli programok

A programokat a Művelődési Központban tartjuk. Az ettől eltérő helyszíneket külön feltüntetjük.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
November 12. kedd, 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ A MARCIPÁN CUKRÁSZDÁBAN
Vendég: Kukorelly Endre, József Attila-díjas magyar író, költő, újságíró, kritikus
November 13. szerda, 18:00
LÁTHATATLAN KÖTELÉK
November 20. szerda 19:00
Ray Cooney – John Chapman: Ne most, drágám!
A Veres 1 Színház önálló produkciója
Jegyár: 3.500 Ft
November 21. csütörtök, 9:30 és 11:00
KELEKÓTYA BETÖRŐK
mesejáték ovisoknak a Cyrano színház előadásában
Jegyár: 1.000 Ft
November 26. kedd, 18.00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Az Isonzó-front egykor és ma
Előadó: Dr. Négyesi Lajos hadtörténész, egyetemi oktató
November 28. csütörtök, 18.00
PTE KAMARAKONCERT
Bánky József zongoraművész estje
Közreműködik növendéke, Csiszer Máté
Művelődési Központ színházterem

December 1–22.
FÖLDVÁRI ADVENT
Részletes program a hátoldalon
December 2. kedd, 10:00–18:00
VÉRADÁS
December 10. kedd, 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
December 13. péntek,
KÖNYVBEMUTATÓ A KÖNYVTÁRBAN
L. Mészáros Irma: Kilenc tüzek
A szerzővel András Ferenc beszélget
Közreműködik: Bodolai György (ének), Perémi Erzsébet (zongora),
Mendi Milán (hegedű)
December 14. szombat, 19:00 (színházas graﬁkával)
NEIL LABUTE: VALAMI CSAJ(OK)
vígjáték, a Rózsavölgyi Szalon előadása
Jegyár: 3.500 Ft
December 18. szerda, 18:00
LÁTHATATLAN KÖTELÉK
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Maraton

Dr Hallai Róbert aktív futó életet
folytat, régebben írtunk is erről, akkoriban azzal az ígérettel, hogy az
edzésfolyamat következő lépcsője a
maraton lesz. Most, hogy ismét vele
beszélgetünk az ötödiken is túl van
már…
» BAKSAY ERIKA
– Annyira, hogy a hatodik következik ez év novemberében.
Négy maratont itthon futottam le,
egyet Prágában, a mostani Olaszországban lesz. Mindegyiknek
megvan a maga hangulata.
– Legyen most egy dilettáns
kérdés: minek ahhoz elutazni valahova, hogy az ember 42 kilométert fusson?
– A futásban nagyon fontos,
hogy emberekkel találkozunk,
akik motiválnak minket, akik átsegítenek a 42 km nehéz szakaszain, átlendítenek a mélypontokon. A hosszútávfutás ilyen értelemben közösségi sport, és azt is
lehet mondani, hogy, akik művelik, egy sajátos közösséget alkotnak. A futó nem csak önös érdekeket követ, hanem segíti is a
másikat, hogy mindenki elérhesse
a célját. Mindig találunk módot,
hogy abban segíthessünk a másiknak, hogy le tudja győzni önmagát, jobb eredményeket érjen el.
– Nagy divatja van a maratonnak, nem is annyira a szülőhazájában. Mi lehet ennek az oka?

– A híres maratonoknak nagy
média kampánya van, óriási pénzeket mozgatnak meg ezekkel a
versenyekkel, mint például a New
York, Boston, ezért ezek inkább
presztízs-versenyek, nem is könynyű bejutni oda, komoly idő limiteket kell hozzá teljesíteni. A görög maratonnak megvan a maga
történelmi hangulata, a spartathlon pedig – Athén-Spárta, 240 km
– már az ultra világába vezet.
– Az öt maratonban nyomon
követhető-e valamilyen fejlődés?
– Lőrincz Olivér híres magyar
edző mondta, hogy az a maratoni
futó, aki 4 órán belül le tudja futni
a távot. Valóban, egy dolog egy
órán belül 10 kilométert futni,
megint más ezt egyhuzamban
négyszer egymás után megcsinálni. Nagy kihívás, már tudom. Ha
nem vagy kellőképpen felkészült
testben-lélekben, ha nem tudod
pótolni az elvesztett energiákat,
akkor nem tudod megcsinálni.
Az öt maratonomból kettőt a
Balatonon, kettőt Budapesten és
egyet Prágában futottam. A két
balatoni azért volt, mert az első
után a másodikkal szerettem volna javítani. A budapestinél ugyanez volt a helyzet. Az idők úgy alakultak, hogy négy maratont 4 óra
2 perc és 4 óra 20 perc között futottam, és a tavaly októberi 3 óra
54.24-gyel lett hivatalos, az én
órám szerint egy perccel rövidebb. Ez 5 perc 31 másodperces
átlagos sebesség, amit végig

A csapatépítés nehézkes időszaka
» SZABADOS SÁMUEL
Megyei első osztályú labdarúgó
csapatunk gyengén teljesít az őszi
szezon mérkőzései során. A mérleg két győzelem, egy döntetlen, a
többi találkozó vereséggel zárult.
Sárai György vezető edző értékelve az eddigi teljesítményt lapunknak elmondta, hogy ebben a bajnoki évben a csapatépítés a legfontosabb feladat, mely bizony
sok gonddal, nemegyszer buktatókkal jár. Augusztusban vette át a
csapat irányítását, egy olyan gárdáét, mely széteső félben volt.
2019. november

Szűk kerettel, 14 fővel kezdték a
bajnokságot augusztusban, hozzájuk csatlakozott az ifjúsági csapatból még három játékos. Az átlag
életkor nagyon alacsony, két idősebb játékostól eltekintve 18–21
éves. A rutin tehát elég kevés.
Anyagiak függvényében a nyáron
nem tudtak új játékosokat igazolni, tehát a meglévő állományból
kezdődött a csapatépítés. Az erőnléti állapottal nincs különösebb
gond. A taktika, a fegyelem, a
koncentrációs készség és a csapat-összjáték terén kell fejlődni a
szakember szerint. Példa erre,

egyenletesen kell tartani. Nehéz
volt, úgy, hogy közben telnek az
évek, öregszünk.
– Eltérő terepviszonyok?
– Budapest lapos maraton. Ravenna lapos maraton lesz. A Boston-Maraton nagyon nehéz, van
benne 8–10 km, amikor völgynek
lefele fut az ember, vannak emelkedők, hidak, amikre fel kell futni. Léteznek terep-maratonok,
amiket képtelenség ugyanannyi
idő alatt lefutni, mint egy sík maratont.
– Melyik a legkeményebb?
– Van egy izlandi terep-maraton, igen nehéz terepen, azt tekintik a legnehezebbnek.
– Mik a jövő tervei? Hová lehet fejlődni?
– Egyrészt szeretnék a 4 órán
belül maradni, másrészt kicsit ki-

tekintek az ultra felé. Jövőre tervezek egy fél Balatont, ami két
nap egymás után 43 illetve 50
km-es táv, vagy, ha nagyon jó
időket futok, akkor bevállalok
egy négynapos futást. Ahhoz más
sebesség, más agyi felkészültség
kell.
– Van-e álom-cél?
– Pragmatikus vagyok, ha fel
vagyok rá készülve, akkor tűzöm
ki a célt. Szerintem fordítva nem
működik.
– És még egyet, az egészségről.
Meddig egészséges dolog futni?
– A maraton is egészségtelen
kategória, de, ha szépen felépíti
az ember, akkor rendben van. Az
ultra már igencsak egészségtelen
dolog, 250 km többezer méteres
szintkülönbséggel már embertelen. «

hogy a nem igazán erős Szedres
ellen a fegyelmezetlenségek, koncentrációs hibák miatt csak 1:1-es
döntetlent értünk el hazai pályán.
Sok a tehetséges fiatal, kellő technikával rendelkeznek. Az ifiből
felkerült Nikl András és Jákli
Kristóf hétről hétre egyre jobb teljesítményt produkál. A többieknek
is ezen az úton kellene haladni. Az
élcsapatnak számító Dombóvár
ellen idegenben ugyan 3:1-es vereséget szenvedtünk, de az edző
szerint a szezon egyik legjobb
meccsét játszottuk, s egyenrangú
ellenfélként közel álltunk a pontszerzéshez. Több apró, de biztató
jel utal arra, hogy a csapatépítés
elkezdődött. Elsősorban önbiza-

lom növelő hatása volt a Tevel elleni hazai magabiztos 4:0-ás győzelemnek. Szép játékkal, látványos gólokkal szórakoztatták a fiúk a közönséget. A mérkőzés utáni taps pedig igazi elismerés volt a
játékosok számára. A javuló teljesítmények tükrében a hátralevő
mérkőzéseken újabb pontok szerzésében reménykednek a vezetők
és a focisták. Jelentős erősítés a
télen sem várható. De egy–két rutinosabb játékos mindenképpen
kellene a keret biztosítása érdekében. Az építkezés tehát tavasszal
is folytatódik. A következő bajnokságra már egy stabil, meglepetéseket is okozó jó középcsapatot
ígér Sárai György edző. «
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