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Staub Pálné Bölcske díszpolgára Újabb civil kezdeményezés
Szivet kapott a Béke tér

Gratulálunk, de mi közünk nekünk
Bölcskéhez, mondhatnánk. Staub
Pálné dunaföldvári lakos, de Bölcskén kapott díszpolgári címet. Ha ez
segít, a lánykori neve Szutyányi
Márta, és akkor a legtöbb földvári
már tudja, kinek a családjáról, pontosan kiről is van szó. A kitüntetettel a dunaföldvári televízióban beszélgettünk.
» BAKSAY ERIKA
– Hatan vagyunk testvérek, én
vagyok a legfiatalabb, és az
egészségügyet választottam pályámul. 44 évet töltöttem el
Bölcskén körzeti ápolónőként,
bár nem laktam ott, mindvégig
Dunaföldvárról jártam Bölcskére
dolgozni.
1975 március 16-án írtak be a
nagy könyvbe az akkori tanácsházán. Új körzet nyílt Bölcskén, az
akkor meglévő mellé másodiknak,
ahová ápolónőt kerestek. Ide kerültem én, aztán a másik doktornő
halála után összevonták a körzeteket, egy darabig úgy működött, de
jelenleg is kettő van, plusz egy fél
gyerekkörzet. Itt dolgoztam én a
nyugdíjazásom napjáig ugyanabban a munkakörben.
– Milyennek ismerte meg a
bölcskeieket?
– Nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a helyiekkel, számomra
mindig csak az volt a fontos, hogy
segítsek, ha rám szorulnak, segít-

sem őket abban, hogy minél jobb
egészségben élhessenek.
– Előny vagy hátrány, ha az
ember nem ott él, ahol dolgozik?
– Lehet, hogy itthon laktam, de
tulajdonképpen ott töltöttem el az
életemet. Reggel elmentem, este
értem haza, mivel kötetlen volt a
munkaidőm. Annyi előnye volt
annak, hogy Földváron lakom,
hogy a szabad időmben tényleg a
családdal tudtam foglalkozni. Ha
Bölcskén élünk, valószínűleg
sokszor megtaláltak volna hétvégén is, éjszaka is.
– Milyen munkákat kellett végezni ebben a feladatkörben?
– Nagyon jó főnökeim voltak
mindig, gyorsan látták, hogyan állok a betegekhez, és szabad kezet
adtak sok mindenben. Amit a végzettségem megengedett, azt mindent csináltam. Injekció beadása,
beteglátogatás, vérnyomásmérés,
EKG, kötözés, cukormérés, diétás
tanácsadás, az egészséggel kapcsolatos felvilágosítások, amelyek
az egyes betegségekkel kapcsolatban felmerülhetnek.
– Az orvos mellett aranyat ér
egy jó segítség…
– Én csak azt csináltam, amire
megtanítottak, és úgy érzem, engem, meg a generációmat még jól
megtanítottak a szakmára.
– Ha ilyen sokat lehet tenni
ápolónőként, akkor miért nem
divatos manapság?
►

Egy szív alakú gyűjtőt helyeztek el
november 21-én a Béke téren.
Ezentúl ebbe tehetjük a műanyagpalackok, tejesdobozok kupakjait.
Az átadáson sok–sok óvodás és
kisiskolás vett részt, s nagy örömmel és lelkesedéssel dobálták be a
kupakokat. De nem csak játéknak
tekintették ezt, hiszen a beszélgetésekből az is kiderült, tudják, miért kell összegyűjteni, sőt azt is,
mire lehet használni majd. Reméljük, ez a generáció már környezettudatos lesz.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Az ötleggazda ismét Horváth
Irén, azaz Ircsi volt, akinek Majláthné Konrád Emíliával és a legaktívabb földváriakkal nem ez az
első közösségi akciójuk. Ők vezényelték le többek között a palacsintasütési Guinness-rekordállítást, a tojásfa-díszítést is. Mint
elmondták, erről a gyűjtőről a Dunaújvárosi Hírlapból értesültek,
jó ötletnek tartották. A szerkezet
megvásárlására gyűjtést szerveztek. Kaptak anyagi támogatást
magánszemélyektől és vállalkozóktól is. Az elkészítéssel a Koko
Földvárszer Kft.-t bízták meg. A

kupakgyűjtő kezelését és az értékesítést a két főszervező vállalta
fel. A kapott összegből a bölcsőde, az óvodák és az iskolák játszótereit szeretnék színesíteni, kiegészíteni, hogy a gyerekek jobban érezzék magukat.
A kupakgyűjtő szív átadásán
részt vett Horváth Zsolt polgármester is, aki örömét fejezte ki,
hogy egy újabb támogatható civil
kezdeményezés valósult meg
Dunaföldváron. Utalt arra, hogy a
kupakok és más újrahasznosítható
anyagok gyűjtésével mindannyian a Föld szívét védjük. Jó, ha a
gyerekek megtanulják, hogy
gyűjteni kell a hulladékot, nem
eldobni. Az értékesítés után a kupakgyűjtés hasznát is ők fogják
élvezni. Dicséretes összefogás ez,
a gyerekektől a szülőkön át a
nagyszülőkig és a vállalkozókig
együtt tesznek, teszünk a Földért.
Így fog előrehaladni Dunaföldvár
is. Ahogy a mondás tartja – sok
kicsi sokra megy – fogalmazott a
városvezető.
Fontos, hogy a gyerekek lássák:
a felnőttekkel közösen a jövőért
tesznek. A szív jelképezi az életet,
s egyben az összefogást is. «

Dunaföldvári
►

– Akkoriban valóban divatos szakmának számított.
Vonzó volt a fehér köpeny, a
kórházi, rendelői légkör megbecsülésnek örvendett. Később
egyre inkább azok mentek egészségügyi dolgozónak, akiknek nem volt választásuk, véleményem szerint nagyon sokan
nem oda valók.
Mindig azt mondtam, ha már
dolgozunk, akkor akár munkaidőben is dolgozhatunk. Ha tehetünk valamit, tegyünk is.

Amikor magam is beteg lettem,
illetve a családtagjaim kerültek
kórházba, úgy láttam, hogy volt,
ahol mindent megtettek a betegért. Máshol pedig lelketlenül,
kötelességből
cselekedtek.
Ilyen, amikor leteszik a gyógyszert, poharat a beteg asztalkájára, és leszidják, amiért nem vette be, holott el sem éri szegény.
Mi még ott voltunk a beteg mellett. Nem a nővérszobában, hanem a kórtermekben, a nővérszobába csak eszközért, gyógy-

szerért mentünk be. Nem csak
az a baj, hogy kevés a fizetés,
hanem mintha a morál fogyatkozna. Dolgoznak az egészségügyben tisztességes emberek is
tisztességesen, de bőven van
példa az ellenkezőjére is.
– Vannak gyerekei, unokái.
Lesz utánpótlás? Vannak még
hivatástudattal rendelkező emberek?
– A gyermekeim nem folytatták az egészségügyet, de olyan
helyen dolgoznak, ahol emberek-

kel kell foglalkozniuk. Mindig
azt mondtam nekik, mindegy,
mit csinálnak, csak szeressék
csinálni.
– Nyugdíjba vonulása óta mi
változott?
– Végre több időm van a családra. Mindig lelkiismeret furdalásom volt, hogy csak a párom
van, ha segítségre van szüksége a
gyerekeimnek. Most végre én is
itt vagyok nekik, és nagy örömmel veszem ki a részemet a család
életéből. «

dítanunk a beteget a ruházatának
azon részétől, ami lehetővé teszi a
vizsgálatot. Ha az életjelenségek
megvannak, hívjunk segítséget,
nincs más teendőnk, mint a nyugodt fekvést biztosítani számára.
Ekkor két eset lehetséges: ha trauma érte, elütötték, elgázolták
vagy hasonló, akkor ne mozdítsuk el, mert esetleg nagyobb kárt
okozunk vele. Ha viszont ennek
nem látjuk jelét, akkor stabil oldalfekvésbe igazíthatjuk, hogy a
légutakat biztosítsuk, ha netán
hányna.
Ha a bajba került ember életfunkciói közül legalább az egyik
nem működik, újra kell élesztenünk, akkor is, ha nem tudjuk
pontosan, mióta áll fenn ez az állapot.
– Hogyan ellenőrizzük az életfunkciókat?
– A légzés vizsgálata az orrból
illetve szájból kiáramló levegő vizuális vizsgálata, illetve közel hajolva ezek hallással történő észlelése, miközben azt figyeljük,
emelkedik-e a mellkas. Ha ilyesmit nem tapasztalunk, akkor a
légzés valószínűleg leállt.
A keringést legjobban a nyaki
ütőér vizsgálatával lehet megálla-

pítani. Előfordulhat ugyanis,
hogy a csuklónál már nem mérhető a keringés, de a nyaki éren még
megvan. Ilyenkor az látszik, hogy
a keringés már minimális.
Bármelyik is hiányzik a kettő
közül – keringés vagy légzés – az
újraélesztést haladéktalanul meg
kell kezdeni. Nem csak perceken,
másodperceken múlhat az ember
élete. Ilyenkor tehát végezzünk
mellkas kompressziót illetve befúvásos lélegeztetést, ami 30
kompresszió után két befúvást jelent. A befúvás előtt természetesen győződjünk meg arról, nincs-e
valami idegen tárgy vagy hányadék a beteg szájában, amit el kell
távolítanunk. És a legfontosabb,
hogy a helyzet felmérése után
azonnal hívjunk mentőt.
– Mennyire voltak tájékozottak
a nyílt napra látogatók?
– A nyílt napra leginkább gyerekek, tanulók jöttek el, többnyire
szervezett formában. Sok előzetes
ismeretük volt, látszott, hogy tájékozottak, de kérdeztek is, és megvolt bennük a bátorság ahhoz,
hogy cselekedjenek –legalábbis a
nem éles helyzetben. Kulcskérdés
ugyanis, hogy hozzá merjünk
nyúlni a bajba jutott ember- ►

Újraélesztés Világnapja
Október 16-a világszerte az újraélesztés napja, amit sok más egészségügyi szervezet mellett a Dunaföldvári Mentőállomás is megünnepelt, méghozzá nyílt nappal. A rendezvényről Horváth Zoltán, a helyi
mentősök vezetője számolt be televíziónknak.
» BAKSAY ERIKA
– Úgy gondoltuk, ez pont az a
téma, amit minden embernek közelről kell ismernie, nem csak az
egészségügyi dolgozóknak, hanem minden laikusnak is, hiszen
bárki kerülhet abba a helyzetbe,
hogy segítenie kell valakin, hogy
rajta múlik egy ember élete.
Nyílt napot szerveztünk tehát,
ahol szemléltető babák, eszközök,
a modern technika segítségével
szemléltettük az újraélesztés technikáját, illetve olyan ismereteket
nyújtottunk, amelyek segítségével a laikus is felismerheti a bajt,

és a körülményekhez képest a
legjobban cselekedhet. Megmutattuk, hogyan kell elkezdeni egy
újraélesztést a mentők illetve a
segítség megérkezéséig, hogy
megnöveljük a bajba került ember
esélyét a túlélésre.
– Hogyan kezdjünk tehát neki?
– A legfontosabb, hogy észrevegyük, ha valaki bajban van.
Nem mindig látjuk, amikor a baj
megtörténik, lehet, valaki csak
összeesik, lehet, valami trauma
érte, ha ezt látjuk, egyértelmű.
Ha csak földön fekvő embert látunk, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, melyik eset állhat
fenn.
Ha észleltük az esetet, és a beteg nincs eszméleténél, akkor legelőször bizonyosodjunk meg arról, vannak-e életjelenségek.
Vagyis, hogy van-e légzés illetve
keringés. Ehhez meg kell szaba-

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17
óráig történő
rendelési ideje

Támogatóink

2019.12.14. Dr. Englert Rolland
2019.12.20. Dr. Palkó Ágnes
2020.01.03. Dr. Móricz Zoltán
2020.01.10. Dr. Hallai Róbert
2020.01.17. Dr. Englert Rolland
2020.01.24. Dr. Palkó Ágnes
2020.01.31. Dr. Móricz Zoltán

Kiss Lajos Csaba
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► hez. Ezt pedig csak az meri

ről, a sérültek számáról, helyzetéről, a környezet biztonságáról.
Nézzük meg, eszméleténél van-e
a sérült. Ha igen, tőle is tájékozódhatunk az állapotáról, de mentőt azonnal hívjunk. Segíthetünk
a mentősöknek azzal, ha el tudjuk
mondani mindazt, amit tapasztaltunk, az eszméletvesztést, vérzést. Mozdítani a sérültet nem

szabad, hacsak nem pont ezen
múlik az élete, például kigyulladt
az autó. Egyéb esetben a legtöbb,
amit tehetünk a vérzés csillapítása, ha hozzá tudunk férni, esetleg
a légutak biztosítása.
– Találkozott olyannal, hogy,
mire a mentő kiért, egy laikus
közbeavatkozása mentette meg
egy ember életét?

Üléstermi
tudósítások

mény 2019–2024. évi Továbbképzési Programját is.
A képviselő-testület hozzájárult a Kemping ÁFA körös tevékenységének módosításához,
majd a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár létszámkeret bővítése iránti igényét tárgyalta, március 31-ig meghoszszabbította a jelenlegi dolgozó
jogviszonyát, és a következő
költségvetés elfogadása után tér
vissza a jogviszony sorsára. A
testület elfogadta viszont az intézmény 2020. évi munkatervét
és rendezvénytervét, felülvizsgálta és új megállapodást kötött
az újonnan alakult Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, majd civil szervezetek számára képviselői tiszteletdíjakat ajánlott fel. A
testület elfogadta saját 2020. évi
munkatervét, majd tulajdonosi
hozzájárulást adott multifunkciós sportcsarnok építési engedélyének módosításához. A testület
döntött Dunaföldvár térfigyelő
rendszerének bővítéséről, közszolgáltatási szerződést hosszabbított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, majd 29. alkalommal
módosította a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodását.
A képviselők nem támogatták
a Mészáros utca forgalomkorlátozását, az új költségvetésig halasztották a Homokai köz útfelújításáról szóló döntést, illetve
nem támogatták az Anna-hegyi
ivóvízhálózat kiépítését. Támogatták a Hunyadi téri forgalomszervezésre irányuló kérést, majd
ingatlanvásárlási kérelmet bíráltak el.
A testület a zárt ülésen döntött
az Év szociális munkása díj
odaítéléséről. «

Emlékezés a névadóra

megtenni, aki ismeri a technikát,
képes mérlegelni, mit tehet az
adott körülmények között.
– Mit tehetünk akkor, ha mi
értünk oda először egy autóbalesethez, ahol roncsolódás, vérzés
tapasztalható?
– Itt már óvatosabban kell eljárnunk. Tájékozódjunk a helyszín-

Dunaföldvár város önkormányzata
november 26-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 26 nyilvános és egy zárt ülésen tárgyalandó
téma szerepelt.
» BAKSAY ERIKA
Az első napirendben a képviselők módosították a Dunaföldvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szakmai programját, majd
pályázatot írtak ki annak intézményvezetői posztjának ellátására. Beszámolót fogadtak el a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, majd hatályon kívül helyezték a mezei őrszolgálatról
szóló önkormányzati rendeletet,
és újat alkottak. Ennek értelmében január 1-től a szolgálatot 5 fő
fogja ellátni, a koordinátori poszt
pedig megszűnik.
A testület felülvizsgálta és újra
alkotta az idegenforgalmi adóról
szóló rendeletét, a házasságkötéssel kapcsolatot rendeletét, majd
23 542 000 forinttal támogatta az
önkormányzati intézményekben
dolgozók év végi jutalmazását.
Szülői kérelem alapján döntött a
Kossuth utcai óvoda villanyórájának áthelyezéséről, majd szintén
az óvodával kapcsolatos létszámkeret bővítési igényeket bírált el.
Ennek értelmében az óvodai létszám január 1-től 1 fő teljes munkaidős pedagógiai asszisztenssel
bővül, 2020. 4. hónaptól pedig –
az új költségvetés elfogadásától
– plusz 1 fővel bővülhet. Az óvoda rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalóinak jogviszony-hosszabbítási igényét a testület elfogadta, ahogy az intéz2019. december

201 éve született Magyar László, a
XIX. századi Afrika-kutató, városunk gimnáziumának névadója. November 13-i születésnapja környékén az iskola rendezvénysorozattal
tiszteleg a névadó előtt. Idén november 15-én került sor az ünnepi
megemlékezésre, iskolanap keretei
közt. Ez a pénteki nap tanítás nélküli munkanap, de a gimnázium tanárai és diákjai számára ünnepnap, az
emlékezés napja volt.
» SZABADOS SÁMUEL
A tiszteletadás eseményei már
az előző napokban elkezdődtek.
Szerdán és csütörtökön műveltségi
vetélkedőn mérték össze tudásukat
a gimnázium és az általános iskola
tanulói. A téma Magyar László,
munkássága, életútja, valamint
Észak-Afrika természeti, történelmi és kulturális értékei voltak. Két
korosztályban zajlottak a versenyek. A 7–8. évfolyam a gimnázium és a Beszédes József Általános
Iskola hat csapatát érintette. Néhány izgalmas óra után a gimnázium 8. a osztályának háromfős gárdája szerezte meg az első helyet.
Csütörtökön a gimnázium 9–12.
évfolyamos osztályai küzdöttek az
elsőségért. A többórás szellemi
küzdelemből a 10. a osztály csapata került ki győztesen.

– Ilyet még nem tapasztaltam,
de olyat már egyre sűrűbben,
hogy a kiérkezésünkkor már
megkezdte valaki az újraélesztést, amivel erősen megkönnyítette a helyzetünket. Ezért is fontos, hogy mindenki rendelkezzen
kellő ismerettel ahhoz, hogy
merjen segíteni a bajba jutott
emberen. «

Pénteken reggel fél kilenckor
kezdődött a megemlékezés. A
gimnázium lépcsőházában a kezdő évfolyam rövid zenés, irodalmi összeállítása után került sor a
lépcsőházi kis bronzszobor koszorúzására. Ez idő alatt a diáktanács az általános iskola falán elhelyezett emléktáblát koszorúzta
meg. A központi megemlékezésre
a vár udvarán álló életnagyságú
Magyar László szobornál került
sor. A 12. évfolyam diákjai emlékeztek meg az Afrika-kutató életútjáról. Fehérné Keserű Katalin,
az intézmény igazgatója kihirdette a műveltségi vetélkedő eredményét. A helyezetteknek könyvjutalmat adott át. Ezt követően a
városi önkormányzat, a helyi iskolák, a művelődési ház, és Öttömös község önkormányzata helyezte el koszorúit a szobor talapzatán. Tíz órától a gimnázium
tantermeiben meghívott előadók,
egyetemi tanárok, múzeumigazgatók, tudományos kutatók tartottak előadásokat különböző témákból a diákok és az érdeklődő
felnőttek számára. Az előadások
után az aulában a délutáni órákig
kötetlen beszélgetés zajlott kávézás, szendvicsezés közben az
előadók, a vendégek és a tantestület tagjai közt. «
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Dunaföldvári
A világ a földváriak szemével

Steinbach Csaba
Sorozatunk következő hőse gyerekként ismerős arc volt az általános
iskolából, bár nem tanítottam. Aztán eltűnt a szemem elől, hogy merre jött-ment, nem tudtam, később
hallottam csak, hogy Skóciában próbált szerencsét, azon belül is a Shetland-szigeteken, azon belül is Scallowayban, ahol egyébként megfordult még néhány földvári. Csabával
idehaza beszélgettem.
» BAKSAY ERIKA
– Hogyan keveredtél el Shetlandig, és miért pont oda?
– Mindig is érdekelt Skócia,
kíváncsi voltam rá, ráadásul a
nagybátyámnak, Jurák Ferinek,
aki éppen akkoriban tért haza
Ausztráliából volt odakint egy
Shetlandről származó kollégája.
Sok veszíteni valóm nem volt,
különösebb kötelék nem tartott
itt, hozzá is voltam szokva a jövés-menéshez, hiszen Ausztriába
jártam ki dolgozni.
Úgy mentem ki Ferivel, hogy
vagy nyaralok, vagy maradok.
Ahogy a benyomásaim alapján
döntök majd. Minden esetre elkezdtem munkát keresni, és addig
is a helyi arany oldalak kihordásával kerestem egy kis pénzt. A
helyiek nagyon barátságosak és
segítőkészek voltak, részben ezért
is döntöttem úgy, hogy jó lesz nekem ott.
– Milyen ez a Shetland sziget?
Mit érdemes tudni róla?
– Shetland Skócia „szárazföldi” részétől északra, a Feröer-szigetek és Norvégia között nagyjából félúton található. Kétféle módon juthatunk el oda, repülővel és
komppal, utóbbi embert próbáló
út, 12–14 óra hánykolódás a viharos Északi-tengeren. A szigetcsoport több mint 100 szigetéből
csak 15 lakott, a fő szigeten található Scalloway, ami a harmadik
legnagyobb városnak számít az
1000 fős lakosságával. Az egész
szigetcsoporton nagyjából 25 ezren élnek, de Shetland ennek ellenére gazdasági szempontból nagy
értéket képvisel Nagy-Britannia
összességében, az elmúlt 7 évben
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itt volt a legmagasabb az átlagkereset. Ennek legfőbb oka az olaj,
amiből a 70-es években rengeteget találtak a környező tengereken. Az olajfúró tornyokon rengeteget lehet keresni, de nem könynyű elviselni a körülményeket.
Egyébként a tornyokat birtokló
cégek komolyan befektetnek a
dolgozóikba: a jelentkezőket a világ bármely pontjáról ingyen juttatják el a munkavégzés helyére,
ahol általában 2–3 hét munka/
ugyanannyi pihenés a szárazföldön a megszokott időbeosztás.
Ennél több időt az elszigetelt tornyokon nem nagyon bír ki az ember becsavarodás nélkül. Az olaj
mellett óriási üzlet a halászat, a
brit nyílt vízi halászflotta 70%-a
ezeken a vizeken halászik, Shetland-en van az egyesült királyság
második legnagyobb halpiaca is.
Végül én is a halak világába kerültem, egy halfeldolgozóba.
– A halbelezés nem egy
álom-munka…
– Hát nem. Attól függően, hová
osztottak be, ez is benne volt a
pakliban. Viszont kb. egy év múlva már vezetői beosztásba kerültem.
– Hoppá. Azt meg hogyan?
– Most erre mit mondjak? Úgy
látták, hogy el tudom látni ezt a
feladatot. Sajnos, a cég egy jó fél
év múlva bedőlt, így tovább kellett lépnem, egy másik fajta halat
feldolgozó céghez, ahol targoncáztam. Aztán eltöltöttem egy
évet az építőiparban.
– Mennyire nyújt biztos megélhetést a kétkezi munka? Mire lehet menni vele?
Ha teljes állásban dolgozol,
akár betanított munkásként, akkor
az kényelmes és biztos megélhetést nyújt a számodra, vagy a családod számára. Igaz, Shetlanden
nincs sok lehetőség arra, hogy vadul költsd a pénzt, de azért minden elérhető, amire szükség van.
A lakhatást bérléssel oldják meg,
mint Nagy-Britanniában általában, nem olcsó, de nekik belefér.
Az étel–ital egy árnyalattal drágább, mint nálunk, de nem annyi-

val, amennyivel többet keresnek.
Az állam odafigyel mindenkire,
aki valamilyen okból kifolyólag
segítségre szorul. Támogatja a
munkanélkülieket, az egyedülálló
anyákat, de a betelepülőket, sőt, a
nyilvántartott drogosokat is.
A szociális háló fejlett, de a
rendszer eléggé bürokratikus.
Egy csomó dolgot nagyon nehézkesen lehet elintézni, jó példa
volt erre az, ahogyan dolgozni
kezdtünk. Mivel a bankszámla
nyitása a különböző feltételek
miatt majd’ fél év, a munkaadó
nem tudta elutalni az első fizetéseket. Lógtunk a levegőben, a
tartalékaink elfogytak, eljött az
az időszak, amikor az akkori lakótársammal két napig ettünk
egy 27 pennybe kerülő csomagolt kenyeret, úgy értem, magában. Na, akkor lett elég, szóltam
a főnöknek, aki nem is tudott a
bürokratikus
patthelyzetről.
Azonnal elintézett mindent, ettől
kezdve rendben voltunk.
– Mivel telt a szabadidő? Mit
csinál egy shetlandi munka
után?
– Hát… nem sok mindent lehet
ott csinálni, ezért a legtöbb helyi
inkább sokat dolgozik, illetve

mindenféle egyéb feladatot vállal.
Sokan viszik a gyerekeiket iskola
után mindenféle programra, zeneiskolába, sportolni, úszni.
– Van uszoda az 1000-es lakosságú településen?
– Van bizony, erre nagyon adnak. A sziget 25 ezer lakosára 14
kisebb uszodát építettek. Shetland
nem a legideálisabb hely, ha a
szabadidő eltöltését nézzük. Az
éghajlata pocsék, a nyár hűvös, de
a tél az igazán rémes, a szél mindig fúj, az eső ezért vízszintesen
esik, beleívódik mindenedbe, a
napos órák száma a téli időszakban alig 18–20 havonta.
Vagyis kell a sok uszoda, étterem, kocsma, szórakozóhely. A
skótok úgy védekeznek az időjárás ellen, ahogy tudnak: isznak,
baráti összejöveteleket szerveznek, ivóról ivóra járnak. A tájnak
megvan a maga zord szépsége, de
a metsző szélben nincs nagy kedved lődörögni.
Az emberek barátságosak és
befogadóak, könnyű kapcsolatokat szerezni, barátságot építeni. A
skót sztereotípiák nem igazak,
nem is tudták értelmezni az ún.
skót vicceket, szerintem ezek az
angolok gonosz kitalációi, ►
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Dunaföldvári
► akiket ugye a skótok nem na-

gyon kedvelnek. Amúgy a shetlandi nem sima skót, hanem shetlandi skót. Maga a sziget egy dán
király nászajándéka III. Jakab
skót király számára, így a nyelvben nyomon követhető az ide látogató vikingektől kezdve a
Feröer-szigeti, Orkney-szigeti,
grönlandi norvég nyelv, amit aztán a skót kiszorított, de az se oxfordi angol… olykor elég megérteni.
– Hogy alakult a sorsod az építőipar után?
– Ismét kapcsolatba kerültem
két olyan ismerősömmel, akik az
első munkahelyemen voltak vezetők más posztokon. Csatlakoztam
hozzájuk egy cégben, amit az első
megegyezés alapján 18 hónapig
vezettem volna, de ebből sok év
lett. Ez idő alatt kiismertem a viszonyokat, tulajdonrészt vettem
az akkor még veszteséges cégben,
illetve más cégeket vettem ezekkel a bizonyos kollégáimmal, és
beledolgoztam magam a halfeldolgozó iparágba. Nyilván azért
tettem ezt, mert felismertem a ko-
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rábbi vezetés hibáit, és láttam fantáziát a dologban. A céget fellendítettük, fejlesztettük, és mára
egy stabil, jól prosperáló üzletté
nőtte ki magát.
– Nem rossz a halbelezéshez
képest…
– Nem bánom, hogy azzal kezdődött. Az alapoktól tanultam meg
ezt a szakmát, élveztem, hogy egyre sikeresebb vagyok benne, és
végre az az idő is eljött, hogy haza
költözhettem. 4 évig kerestem erre
a lehetőséget, leginkább egy embert, akire a shetlandi dolgokat rábízhatom, hiszen ettől kezdve
nincs rám szükség odakint. A halat, online aukciókon vásároljuk,
ezt Dunaföldvárról is el tudom intézni. Nagyjából havonta egy hetet
töltök Skóciában, és mellette rengeteget utazok is a különböző üzleti partnereinkhez. Tavaly több
mint 100-szor repültem valahova,
szerencsére a párom nagyon megértő ezzel kapcsolatban.
– Itthon fogsz megállapodni?
– Haza akartam jönni, és jól tettem. Most jó helyen vagyok, jó
emberrel. «

Halloween nap a gimnáziumban
» SZABADOS SÁMUEL
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon szervezett érdekes
programokból álló Halloween napot a gimnázium diáktanácsa. A
kereszténység előtti Európa ősi
kultúráiban is jelen volt a halotti
kultusz, a halottakról való megemlékezés különböző rituális szertartások keretei közt. A kelta hagyományokból átvett, napjainkban ünnepelt Halloween napi megemlékezés vagy játék, sok esetben vigasság főleg az angolszász országokban vált hagyománnyá. Hazánkban a kilencvenes években
terjedt el. Megítélése kettős. Főleg
az idősebb korosztály tartózkodva
fogadja, mondván, a hagyományos hazai keresztény kultúrától
idegen, a szórakoztató ipar, a vendéglátás húz belőle hasznot. A fiatalabb korosztály természetesnek
veszi, hiszen az információs csatornák a világ számos pontjáról
tömegével ontják október végén
az alkalomhoz kötődő eseményeket, programokat.
László Sándorné, a diáktanács
munkáját segítő tanárnő elmondta, hogy szeptemberben a 10. a.
osztályos fiúk körében merült fel
az ötlet, hogy valamilyen formában a gimnáziumban is megemlékezzenek a Halloween napról. Játékos, szórakoztató jellegű délutánra gondoltak. Az ötletből valóság lett, és október 25-én az iskola történetében először került
megrendezésre a bizonyos nap.
Nagy várakozás előzte meg főleg
a szervező diákok, de a pedagógusok részéről is az eseményt.
Milyen lesz a hangulat, hányan
jönnek el, egyáltalán sikeres lesz
az új kezdeményezés? A résztvevő osztályok számára a belépő
egy ember nagyságú, félelmet
keltő bábu és egy díszített tök elkészítése volt. Az alkotásokat
zsűri értékelte. Ezután játékos feladatok következtek, itt a kézügyességnek, a leleményességnek
és a logikának egyaránt nagy szerep jutott. Népszerű volt a szabaduló szoba, ahol különböző, egymásra épülő rejtvényeket kellett

megoldani, hogy valaki eljusson a
kulcshoz. Ez senkinek sem sikerült, de maga az ötlet sikert aratott. Az egyes játékok nyertesei
jelképes pénzérméket kaptak, melyeket későbbiekben a tanároknál
be lehetett váltani például felelet,
vagy dolgozat halasztás céljából.
Nagy sikert aratott a smink verseny. Nemcsak diákok, hanem tanárok is igyekeztek minél extrémebb arcot varázsolni maguknak.
Volt süteménykóstolás, ahol emberi végtagokat formázó édességek is asztalra kerültek. Bájitalok
készültek, és fel kellett ismerni a
felhasznált alapanyagokat. A
programok zárásaként Szabó
Bence, az egyik ötletgazda és
szervező gitár koncertjét hallgathatta a közönség. A dalok szövege és hangulata természetesen az
alkalomhoz illő volt. A rendezvényen kb. 60–70 fő vett részt, köztük tanárok, kisebb gyerekeikkel
együtt. Voltak diákok, akik testvérüket is elhozták. A hangulat és
a résztvevők száma alapján a
szervezők sikeresnek tekintették
az első MLG-s Halloween napot,
és a jövő évi folytatáson gondolkodnak, természetesen új ötletekkel kiegészítve. «
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Dunaföldvári

Múlt a jelenben
3. rész

Dunaföldvár múltjáról, néphagyományairól, zenéjéről, táncairól szóló
sorozatunk következő részében a
Földváriak zenéje – őseink muzsikája című hanganyag születéséről, tartalmáról és utóéletéről mesélnek az
alkotók és résztvevők, Széles Dániel, Fafka Júlia és Fekete Mihályné,
Maris néni.
» BAKSAY ERIKA
– Szüleink, nagyszüleink élete,
már ami a külvilággal való kapcsolatot illeti lényegesen egyszerűbb
és szűkebb volt, mint a miénk –
kezdi Széles Dániel. Televízió, rádió nélkül, lényegében csak más
emberekkel való találkozások alkalmával kaphattak információt a
világ más részeiről, ami a szórakozásra is igaz. Azt a zenét ismerték,
amit az idősebbektől tanultak, azt
is adták tovább. Egymástól énekelve eltanulták, vagy amit a zenészek
a rendezvényeken elhúztak. Akik
még éltek ebben a korban, azok
boldog életformának írják le, és mi
ebből az életformából szerettünk
volna ízelítőt adni, egy kis szeletet
bemutatni az utókornak.
A cd tematikája az ember életét
követi nyomon a bölcsőtől a sírig,
hiszen minden életeseményhez kötődött zene, dal. Ezért is kezdődik
az anyag gyerekdalokkal, ugrósdallamokkal, aztán folytatódik szüreti
és egyéb bálok zenéivel, aztán regruta bálok, eljegyzések, esküvők,
lakodalmi dallamok következnek.
Itt kapcsolódnak be a Dunaföldváron gyakran megforduló bölcskei
fúvószenészek, illetve az előszállási cselédek, béresek, szolgálók szórakozási szokásai, amelyek szintén
hatással voltak a földvári népzene
alakulására. Az idősek visszafogottabban, csendesebben mulattak, ők
a lakodalmakban félrevonultak, illetve az ő korosztályuk körében
voltak népszerűek a névnapok,
amiket a cigányzenészek számon is
tartottak, és bekopogtak a házakba,
elhúzták az ünnepelt kedvenc nótáját. Az idősödéssel több lett a szomorúbb, keserűbb dallam, de a cd-t
nem akartuk ezzel zárni, és a végére egy igazi finálé került.
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Fafka Júlia

Fekete Mihályné, Maris néni

– Engem Széles Dani hívott meg
az egyik ördögszekeres nótaesten a
leendő zenei anyagban való közreműködésre – mondja Fafka Júlia.
Nagyon lelkesen mondtam igent,
mert tudtam, nem mindennapi vállalkozásban vehetek részt.
A népzene, az éneklés szeretete
kiskoromban kezdődött, és végső
soron a szüleimnek köszönhetem,
hiszen őket kísértem el az Ördögszekér együttes táncpróbáira, ahol
minden dalt lelkesen fújtam én is.
Iskolás koromban kezdtem komolyabban foglalkozni a zenével, hegedültem, illetve Gelencsér Irénke
vett a szárnyai alá, aki versenyekre
is elvitt. A legnagyobb élmény a
Felszállott a páva volt, amin kétszer is elindultam. Az első alkalommal kalocsai népdalokat vittem, de csak a területi válogatóig
jutottam. Másodjára, 2016-ban nemespátrói dalokkal készültem,
amelyekkel bejutottam a tévés
adásba, majd az elődöntőig.
Nagyon fontos számomra az
éneklés. Kifejez örömöt és bánatot,
minden hangulatomra találok megfelelőt. Ha örülök, rázendítek, ha
bánatom van, kiénekelem magamból. Énekelek én mást is, mai zenéket, ha hallok, de azért a népdal a
szívem csücske.
A cd felvétele három napon át
zajlott, amiből én kettőn vettem
részt. Természetesen nem minden
nóta sikerült tökéletesen elsőre,
akár zenei, akár technikai szempontból. Érdekes volt a felvétel,
mikrofonba énekelni, fülesben, zenei alapra furcsa volt elsőre, de
könnyen megszoktam. Az általam
énekelt dalok mind dunaföldvári és
környékbeli gyűjtésekből valók
voltak, nagyon otthonosan éreztem
magam az éneklésük közben. A cd
blokkokra van szedve, van lakodalmas, névnapos, tánczene blokk,
jómagam négy blokkban énekeltem. A dalokat felvételről tanultam
meg, Maris néni előadása alapján.

Maris néni hangja, éneklésmódja
először nagyon furcsa volt számomra, sokszor kellett meghallgatnom, mire ráéreztem a stílusára.
Hallás után nekem egyszerűbb új
dalt tanulni, mint kottából, különösen, hogy a felvételen éneklő személy hajlításait, finomságait, egyediségeit is nyomon követhetem. A
felvételeket sokszor meghallgatom, jelölöm magamnak a szövegben az apró éneklési sajátosságokat, hajlításokat, hangsúlyokat,
egyedi kis stílusjegyeket.
Mindegyik tájegységnek vannak
sajátos motívumai, amelyek megkülönböztetik a többitől, és ezen
belül is sok a variáció, az egyik utcában nem úgy éneklik a dalt, mint
a másikban. Olyat is tapasztaltunk,
hogy a néni évek múlva másképp
énekelte a nótát, mint korábban.
Vagyis az emberek úgy énekelték
ugyanazt a dalt, ahogy akkor éppen
a kedvük, hangulatuk diktálta. Le
lehet utánozni pontosan egy archív
anyagot, de attól, hogy én éneklem,
már formálom, magamhoz igazítom. Vannak dalok, amelyek „julcsisabbak”, inkább illenek hozzám, mint más dalok. Természetesen törekszem arra, hogy pontosan
visszaadjam az általam ismert
előadást, de én egy másik ember
vagyok, más emlékekkel és tapasztalatokkal, vagyis a dal végül is
rám is jellemző.
– Tíz éves koromtól kezdtem
dalolni – meséli Maris néni. Amerre jártam, mindenfelé daloltunk,
kislányként kiültünk a ház elé, ott
is daloltunk, a répaegyelésben, bárhol dolgoztunk. A Serneválnál a
sok lány hallomásból egymástól
tanulta a dalokat. Voltak jó hallásúak, de az is énekelt, akinek nem
volt jó, nem számított.
Dani jött el hozzám, kért, hogy
énekeljek a lemezre, aztán meg elvitt Pestre, ahol nagyon meg voltak
elégedve velem. Volt, amit elsőre
jól énekeltem, volt, amit el kellett

ismételni, többször is, de a Dani
segített. Én 81 éves vagyok, de
ilyen helyen még nem voltam. Nagyon furcsa volt a stúdióban énekelni, a zene a gépből jött a fülhallgatón, én meg danoltam, azt, hogy
„A temető kapuja sarkig ki van
tárva, Nincs szebb kislány a földvári leánynál, Fene egye meg ezt a
világot.” Nagyon szívesen megtanítom a sok nótát, a szép balladákat, hogy megmaradjon. 15 évet
dolgoztam a szőlészetben, ott is
sokat danoltunk, aztán meg többször elmentünk 3 napra kirándulni,
Miru Sanyi volt a főnökünk, minden este mulattunk a munkatársakkal, Györki Pista felhajtotta a helyet, ahol mulatni lehetett. Tamásiban, ahol mulattunk lakodalmasok
voltak a másik teremben, de mi
olyan szépen mulattunk, hogy egyszer csak mindenki ott volt velünk,
az egész lakodalom.
– Nem volt egyszerű a cd összeállítása, a munka előre haladásával
jöttek a problémák –meséli Széles
Dániel. Sokfelől kértünk és kaptunk segítséget, így például Mészáros Jánostól, a Hírös zenekar brácsásától, aki már számos cd kiadásán van túl. A zenét Újj Zsombor és
zenekara szolgáltatta. Összejártunk, próbáltunk, módosítottunk,
változtattunk. Aztán jöttek az énekesek, Fafka Júlia és Mari néni.
Bekapcsolódott még Halmos Attila
és Appelshoffer János az éneklésbe, a fúvós zenei részlegbe meg a
bátyám barátai. Utánajárás, papírmunka, szervezés számolatlan.
Nem csak segítség, pénz után is
futkorásztunk, de az önkormányzaton, rengeteg vállalkozás, civil
szervezet is támogatott minket, a
lemezbemutatón pedig mögénk állt
az Ördögszekér.
Nagyon sok munka volt összehozni ezt a vállalkozást, sokkal
több, mint gondoltuk, és biztosan
nem vágytam volna még egy ilyenre jó ideig. De kis pihenés után újra
kezdeném, ha kéne. És, mivel nagy
a merítés, rengeteg az archív
anyag, ha bárkinek kedve van hozzá, van miből dolgoznia. «
A projektet támogatta:
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Felhívás

Valamennyi Dunaföldvári
Civil Szervezet Vezetőjének
» HORVÁTH ZSOLT S.K.,

POLGÁRMESTER

1. Pályázati felhívás Civil szervezetek 2020. évi támogatására
A pályázati adatlap a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthető,
e-mailben (santarenata@dunafoldvar.hu) vagy nyomtatott formában a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban (Lóki-Sánta
Renáta ügyintéző, 1. sz. iroda)
ingyenesen igényelhető.
Azon civil szervezetek, akik
2019. évben kaptak önkormányzati támogatást, újabb igénylést csak
akkor nyújthatnak be, ha a korábbi
támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. december 31-ig részletesen (számla másolatokkal) elszámoltak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal felé. A civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési támogatás felosztásáról
2020. februárjában dönt a Képviselő-testület Bizottsága.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. január 31.
2. Felhívás elszámolás teljesítésére
Tájékoztatom azon Civil szervezetek vezetőit, akik 2019. évben önkormányzati támogatásban részesültek (ide értve a képviselői tiszteletdíjak felajánlását is), hogy 2020-ban
önkormányzati költségvetési támogatásban csak azon szervezetek részesülhetnek, akik a támogatási öszszegekkel 2019. december 31. napjáig részletesen számlamásolatokkal
az erre szükséges formanyomtatványon elszámoltak. Azon szervezeteknek is elszámolási kötelezettsége
van a 2019. évi támogatási összegekkel, akik 2020. évben nem kívánnak pályázatot benyújtani.
Az elszámoláshoz szükséges
formanyomtatvány letölthető a
www.dunafoldvar.hu oldalon
WORD formában, illetve e-mailben (santarenata@dunafoldvar.
hu) vagy személyesen Lóki-Sánta
Renáta ügyintézőtől igényelhető.
Elszámolási kötelezettség teljesítésnek határideje: 2019.12.31.
További információ: Lóki-Sánta Renáta 0675/541–550/125.
mellék. «
2019. december

Pályázati támogatás a
KRESZ park felújítására
Több mint háromszázhuszonhét millió forint támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a
„Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag” program
melynek keretében négy településen turisztikai, ökológiai és régészeti, műemlékvédelmi beruházások valósulhatnak meg.
Paks a Dunakömlődön található Lussonium római kori romkert
rekonstrukciójára, Madocsa a
Duna-part fejlesztésére, Dunaföldvár a KRESZ-park felújítására és kisebb turisztikai beruházásokra nyert támogatást, a
Bölcskei Haladás Alapítvány
sonkaérlelő és bormúzeum kialakítására, a Tudással a Jövőért
Alapítvány pedig a Szentandráspusztán található, a katolikus

egyház tulajdonát képező Jézus
Szíve kápolna felújítására, valamint a kastély parkjában talált
kelta házakkal kapcsolatos régészeti munkálatokra.
A program fontos eleme, hogy
kizárólag ökoturisztikai fejlesztések valósíthatóak meg a támogatásból. Lussonium és a Szent
András kastélybeli beruházások
régészeti védelem alatt álló területeken, a madocsai program Natura 2000 területen, a kápolna rekonstrukció országos védelem
alatt álló műemléken valósul
meg.
A másik és legalább ennyire
fontos feltétel, hogy az egyes pályázók működjenek együtt egymással a fejlesztésekben és a
programjaikban is. A fejlesztendő
terület fekete folt Magyarországon turisztikai szempontból. Fon-

JETA: Jelentős lépések a
térségfejlesztésben
Ebben az évben is közintézmények sora vált korszerűbbé a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány támogatásával a Paksi
Atomerőmű környezetében fekvő
településeken. A Miniszterelnökség által támogatott térségfejlesztési alapítvány csaknem hárommilliárd forinttal segítette az önkormányzatok átgondolt terveinek megvalósítását idén.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
2011-ben hozta létre a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványt
(JETA), hogy általa működtetett pályázati rendszer útján segítse az életminőség javítását, a települések felzárkóztatását az atomerőművet befogadó térségben. 2015 óta a Miniszterelnökség biztosít forrást a
jogszerűen, átlátható módon, a nyilvánosság teljes körű biztosítása mel-

Dunaföldvár könyvtára alapítványi támogatással született újjá

tos célkitűzésünk, hogy ezen változtassunk közös erővel.
A pályázat keretében a térségre
közös marketingtervet és egymásra épülő programokat alakítunk.
Feltett szándékunk, hogy a Déli
Dunakanyar (a Duna Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Dunakömlőd és Paks települések között végig futó íve) bekerüljön a
jelentős turisztikai programok közé.
A program résztvevői konzorciumot hoztunk létre, melynek
vezetője a Tudással a Jövőért
Alapítvány, szakmai vezetője
Belasics Edit.
A projektzárás 2020 december
31. «

lett működő alapítvány számára. A
JETA érintettségi területén negyvenhét Tolna, illetve Bács-Kiskun megyei település fekszik.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2018-ban ismét pályázatot nyújtott be térségfejlesztési támogatásra, hárommilliárd forint összegre. A
pályázat szakmai programjában
bemutatták azokat a fejlesz- ►

FELHÍVÁS

» POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR
Az Önkormányzat 2019. november 20. napjától a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján 2019. december 16-ig benyújtott települési támogatáseseti szociális segélykérelem
alapján természetbeni tűzifa támogatást nyújt tűzifa/szén formájában a helyi szociális rendelet ide vonatkozó (jövedelmi-vagyoni) szabályai alapján
az arra szociálisan rászorultaknak utalvány formájában.
A támogatás a 2019–2020. fűtési idény alatt egyszer igényelhető. «
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► tési célokat, amelyek a ko-

rábbiaknál szorosabban illeszkednek a Paksra tervezett új
atomerőmű blokkok előkészítési
és létesítési programjához. Prioritást élveznek a térségi és települési szolgáltatási infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektek. A Miniszterelnökség pozitív
döntése után tette közzé önkormányzatok számára kiírt pályázatát az alapítvány. Az első fordulóban a kuratóriumhoz 155 pályázat érkezett, amelyből 139 kapott támogatást csaknem kétmilliárd forint értékben.

Ennek köszönhetően 16 gyermekintézmény, 14 művelődési
ház, tájház és sportlétesítmény
felújítására nyílt lehetőség. A
szekszárdi és a kalocsai kórház
komoly eszközbeszerzésekhez
nyert támogatást, 16 település járda- és kerékpárút felújítási programra, 6 településen új szálláshelyek létesítésére. Az alapítvány
39 települési nagyrendezvény –
falunapok, fesztiválok megrendezéséhez, továbbá a helyi fejlesztések előkészítését szolgáló tervezési munkákhoz biztosított forrást. Orvosi rendelők felújítása,

kommunális gépek beszerzése,
megújuló energia hasznosítása,
egyházi ingatlanok, temetők és
ravatalozók felújítása is szerepel
a nyertes pályázatok között. Paks
egy kamaramozi kialakítását tűzte
célul, Nagydorog a közterületek
rendben tartására szolgáló gépek
beszerzését, Bölcske a körzeti
megbízott szolgálati lakásának
felújítását, míg Dunaföldvár egy
impozáns belvárosi épület felújítását, könyvtárrá alakítását.
A második pályázati fordulóban
a további egymilliárd forintos keretből a benyújtott 94 pályázatból

51 támogatása vált lehetővé. Így
újabb gyermekintézmények, közösségi létesítmények újulhatnak
meg. Megkezdődhet a sióagárdi
és a bátyai római katolikus templom felújítása. Elindulhat Gerjenben a térfigyelő kamerarendszer
kiépítése, Dunaszentgyörgyön a
ravatalozó korszerűsítése, Kölesden pedig a Kismegyeháza régóta
esedékes homlokzati renoválása.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a
www.jovonkenergiaja.hu oldalon. «

Megünnepeltük a Márton-napot
Ki így, ki úgy, libasülttel vagy libazsíros kenyérrel, de megemlékezett a
Márton-napról, az őszi munkák végéről, az advent előtti utolsó ünnepen.
Dunaföldvár évek óta színes rendezvénnyel köszönti Szent Mártont, ahol
liba is, zsír is szokott lenni, és még
számos kedves ötlet kicsiknek és nagyoknak. Hogy az idei hogy sikerült,
arról Pataki Dezső, a szervező művelődési ház igazgatója számolt be televíziónknak.
» BAKSAY ERIKA
– A megszokott helyszínen, a
Rókus-pincéknél tartottuk az idei
rendezvényt is, még szárazon
kezdtük, aztán esőben ugyan, de
minden tervezett programot lebonyolítottunk, kivéve a lampionos
felvonulást.
A hamiskás, majd rosszra forduló időben megtörtént a boráldás
a borlovagrend közreműködésével, a sátor alatt zajlott a kézműves foglalkozás, ebben nem zavart minket az eső. A Hová bújtál,
Márton című kalandjáték felerészben lezajlott, a kertbarátok
pedig rendületlenül étellel, itallal
kínálgatták a látogatókat. A Szaggató zenekar addig húzta a muzsikát, amíg az esőben bírta, és végül a libafuttatás is lezajlott, még,
ha esőben is, hiszen megérkeztek
a versenyzők a libáikkal, és nem
zavarta őket az időjárás.
– Lehet-e tudni arról, hogyan
történik a felkészülés a libafuttatásra?
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– Minden évben vannak gazdák,
akik visszatérnek a versenyre.
Hogy otthon edzenek-e, nem tudom, de nem kizárt. Idén egyébként
jogos kritikát kaptunk amiatt, hogy
egyes versenyzők nem megfelelően
bántak az állattal. Amikor mi ezt
kitaláltuk, akkor azt szerettük volna, hogy a versenyünk tréfás, bohókás, nem vérre menő, pláne nem a
liba vérére menő legyen. Ez nem is
így történt, de azért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy
játék, aminek a végkifejlete nem
olyan fontos, hogy a liba szegény
kárt szenvedjen miatta. Akkor, ott
nem szerettük volna a hangulatot
rontani ezzel a feddéssel, de így
utólag megérdemel egy szót…
A verseny díja egyébként szintén egy liba, igaz, varrott liba, a
foltvarró csoport munkáiból, a
résztvevők egy kisebbet, a győztesek egy nagyobbat kapnak.
– Mennyire unikum a libafuttatás?
– Nem nagyon hallottam róla,
hogy máshol lenne. A mi rendezvényünk nem nagy, de szeretjük
azt a helyszínt, és a földváriak is
szeretik, nem is akarjuk, hogy ennél nagyobb legyen. Amikor kitaláltuk a libafuttatást, nem gondoltuk volna, hogy ez lesz a legnépszerűbb a programok között, hogy
erre a versenyzők készülni, ne adj
isten edzeni fognak. Márpedig a
jelek szerint így van, egyre növekvő számban neveznek a gyerekek (illetve a szülők), ezért is

szeretnénk, ha megmaradna a tét
nélküli, játékos formája.
– Honnan érkeznek látogatók
a programra?
– Meglepő, de már híre ment a
rendezvénynek. Most is jöttek a
környékről, az eső ellenére is, a
borlovagok ismeretségi köréből is.
Tavaly, amikor szép idő volt, egészen káprázatos mennyiségű látogató jelent meg. Magunk is úgy
gondoljuk, tényleg hangulatos kis
délután-este zajlik a Rókus-dombi
pincék között, és ragaszkodunk is
ehhez a stílushoz a jövőben is. Olcsó rendezvény, egyszerű, jórészt
a helyi civilek munkájából rakjuk
össze, csak az egy zenekar kerül
pénzbe, és némi kis apróság a kézműves sátorban. Nem is szándékozunk változtatni ezen, így szeretjük, ahogy van.
– És mi várható a karácsonyig
tartó időszakban?
– Beljebb költöztünk, megkezdődtek a művelődési ház belső,
téli programjai, a Téli esték, a
Népszerű tudomány, a téli színházi sorozatunk, koncertek, és jön a
négy adventi, vasárnap délutáni-esti ünnepségünk, ezúttal a
Vár-udvaron. «

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. december
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Kukorelly Endre volt az Irodalmi
kávéház novemberi vendége
» SZABADOS SÁMUEL
Először 2010-ben tartott előadást a József Attila-díjas író, költő, újságíró a Marcipán cukrászdában. Akkor kellemes emlékekkel távozott városunkból. Azóta
átutazóban többször betért a cukrászdába egy–egy szelet édességért. Ezúttal az utóbbi időkben
megjelent írásairól és életútjáról
beszélt. Nemrég írt könyvet
CCCP címmel a szovjet kommunista időkről, a Samunadrág című
írása gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt kellemes olvasmány. Ír
lírai hangú verseket, értekezéseket sportról, újságcikkeiben markáns véleményt alkot aktuális po-

litikai, közéleti kérdésekről. Stílusa könnyed, nyelvezete szinte
mindenki számára érthető. Bátran
használ szavakat az utca emberétől, a focimeccsek szurkolói nyelvezetéből.
Gimnázium után politikai
okokból csak évek múlva került
be az egyetemre. Ez idő alatt volt
katona, illetve több munkahelyen
is dolgozott. Bepillantást nyert a
fizikai munka világába is. Nem
voltak könnyű évek, de sok tapasztalatot szerzett az átlagemberek mindennapi életéről, különféle embereket ismert meg a maguk
napi gondjaival, örömeivel, bánataival együtt. Írásaiban ezen
élmények, tapasztalatok életké-

Egy tanítói kinevezés a múltból
» L. MÉSZÁROS IRMA
Ahogy városunk különleges
szépségére igazán fentről, távolabbról látunk rá, egy–egy dokumentum is az idő és tér távolából
válik különösen értékessé – fogalmazódott meg bennem a tán nem
túl eredeti gondolat, miután a
csaknem másfél évszázaddal ezelőtt íródott két kinevezés került a
kezembe. Nem is akármilyenek!
Mindkettő püspöki pecséttel és
aláírással ellátott tanítói kinevezés, amely „kelt Budapesten
1883. évi május jó 7-én”, illetve
„Nádasdon 1883. évi julius hó
24-én”, és Szandtner Pál tanító
úrnak szólt.
A gyönyörű, szabályos kézírással írt lapon ez olvasható: a homokkülvárosi iskola „tanítói állására véglegesen kinevezendőnek
határoztam s jelen okmány erejével valósággal ki is nevezem azon
biztos reményben, miszerint ön
felfogva tanítói hivatalának magasztosságát és népnevelői tisztének nemes feladatát, teljes buzgalommal oda fog törekedni, hogy
megfeleljen azon várakozásnak,
melyet az egyház szintúgy mint a
haza a vallás-erkölcsös nevelés és
2019. december

közművelődés előmozdítása érdekében egy tanítóban helyez:
szem előtt tartva továbbá azt,
hogy 'a szavak indítanak, a példák
pedig vonzanak': példás életmód,
úgy szinte egyházi s világi előjárói iránt tanusítandó köteles engedelmesség által mind önmagának,
mind tanítói hivatalának tiszteletet és tekintélyt fog szerezni és
kiérdemelni. Jelen okmányt vevén, tartozik ön plébánosa kezébe
az apostoli hitvallást és a köteles
hűségi esküt letenni.”
A stílus, a dokumentumban
megfogalmazott értékszemlélet
a kor tükre. A pécsi nyomdában
1881-ben készült papírlapon
íródott kinevezéseket eddig
Szandtner Pál leszármazottai
őrizték.
Dr. Horváthné Szandtner
Györgyi azonban 2019 novemberében, a halottak napi emlékezéskor magával hozta Dunaföldvárra, mondván – bár nagyon
értékes a család számára is, de
úgy gondolják, Dunaföldvár
helytörténeti gyűjteményében
méltóbb helye lenne. Hozzám a
Tourinform Iroda vezetőjének,
Sziegl Erikának a közvetítésével jutott el a dédunoka, aki

pekként jelennek meg. A politikához is közel került. Két és fél
évig volt országgyűlési képviselő. Soha nem akart profi politikus
lenni. Ez az idő arra volt jó, hogy
bepillantást nyerjen a rendszerváltás utáni hazai politikai életbe.
Tapasztalatairól könyvet is írt
Országházi divatok címmel. A
kis kitérőt nem bánta meg, de ezután visszatért az irodalmi életbe.
Néhány munkáját idegen nyelvekre is lefordították, ez számára
megtisztelő volt, de, mint mondta, nem lett világhírű író. Számtalan kitüntetés, elismerés tulajdonosa. Mindegyiknek örült, főleg,
ha egy kis pénzt is hozott. Őszintén beszélt arról is, hogy napjainkban írásból megélni nem egyszerű dolog. A kérdésre, hogy
melyik kitüntetésnek örült a legjobban, meglepő választ adott.
szép emlékeket őriz gyermekkorából a földvári nyaralásokról. A
Földvári tabló – Életrajzok és
arcképek Dunaföldvár múltjából
című, 2009-ben megjelent kötetben Szászvári Józsefné nyugalmazott tanár tollából Szandtner Pál néptanító, főtanácsos
1884-ben Dunaföldváron született és jogásszá, az államtudományok doktorává, egyetemi tanárrá vált fiáról, dr. Szandtner
Pálról olvashatunk. Amikor a
trianoni békeszerződést követően a kolozsvári egyetemet feloszlatták, az intézmény Szegedre áttelepítését dr. Szandtner Pál
kormánybiztosként irányította,
majd 1921–23 között dékánja is
volt. Majd Budapestre kerülvén
a Pázmány Péter Tudományegyetem utolsó professzoraként
az intézményt képviselte az országgyűlés felsőházában, illetve
1937-ben a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi
bizottságának tagjai közé került.
A Szandtner család tagjai – így
Szandtner Pál tanító és dr. Szandtner Pál egyetemi tanár is – Dunaföldváron, a Fehérvári utcai temetőben nyugszanak. Innen és a
gyermekkorban kapott erős élményekből ered a városhoz való kötődés Szandtner Györgyiben is,
ezért gondolta, hogy számunkra,

Évekkel ezelőtt Szlovéniában
nyert egy irodalmi díjat. Személye és munkássága teljesen ismeretlen volt a közönség és a zsűri
előtt. A díj igazi értékét ez jelentette számára. «
földváriak számára érték egy
ilyen dokumentum, amelyet – természetesen megőrzésre és a Berze-Nagy Ilona tanítónő emléktárgyai mellé kiállításra méltónak
gondolván – átadtam a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárnak. Tudjuk: a szavak indítanak,
a példák pedig vonzanak. Őrizzük
meg mi is unokáinknak, dédunokáinknak.
Az egész múlt él és hat a jelenben: ez a teremtő idő – írta Babits
Mihály, aki Szekszárdon éppen
abban az évben született, mint a
most Dunaföldvárra került dokumentum. «

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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A fodrász szakma élvonalában
» SZABADOS SÁMUEL
Felhősi Ákos, a Gedeon bácsi
hajszalon tulajdonosa két évvel
ezelőtt Görögországban vett részt
a világhírű Loreal kozmetikai cég
termékbemutató fesztiválján,
mely a fodrász szakma egyik legjelentősebb nemzetközi fóruma.
Idén Törökországban került megrendezésre a bemutató, melyre
Ákost ezúttal kolléganője, Szabó
Andrea is elkísérte. A rangos eseményre a cég meghívásával lehet
eljutni. A meghíváshoz vezető út
a szakmai szervezetek, hírneves
kollégák ajánlásai alapján történik. Ákos nagy megtiszteltetésnek érezte a másodszori meghívást, hiszen ez a tény arra utal,
hogy hazánkban a szakma legjobbjai közt tartják nyilván. A Ha-

Varázslatos India
» SZABADOS SÁMUEL
Hamar Dániel geofizikus indiai
utazásairól tartott előadást november 6-án a művelődési házban
a Népszerű tudomány előadás-sorozat első vendégeként. Az előadó
személye nem ismeretlen a helyi
közönség számára. A Muzsikás
együttes zenészeként többször
adott koncertet társaival Dunaföldváron. Családi kapcsolatai
miatt szabadidejében is gyakran
megfordul városunkban. Egy közös magyar-indiai tudományos
együttműködés keretei közt jutott
el geofizikusként évekkel ezelőtt
Indiába az ELTE munkatársaként.
Indiai egyetemek kutatóival végeztek közös munkát. Már az
ókorban is varázslatos, csodálatos
Indiáról meséltek az európai utazók. Ez az állítás ma is igaz,
amennyiben nyitott szemmel, a
felfedezés, megismerés izgalmas
vágyával érkezik meg az utazó.
Külön szerencse, ha vannak helyi
ismerősök, barátok, akik kalauzolják, és felhívják a figyelmét a
rejtett, alig ismert értékekre. Hamar Dánielnek mindez utazásai
során megadatott.
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jas, a Zsidró, a Zsiga Renáta fodrászat mellett a dunaföldvári Gedeon bácsi hajszalon is képviselte
hazánkat Törökországban. Ez alkalomból a Loreal cég legújabb
kozmetikai szereit, például festékeket, hajápoló szereket mutatják
be. Mivel a szépségipar rendkívül
gyorsan fejlődő ágazat, szinte
nap, mint nap követni kell fejlődését, újdonságait a szakmai versenyképesség érdekében. Ákos
szerint ez nem könnyű feladat,
minden lehetőséget meg kell ragadni e téren.
Erre is kiváló alkalom ez a fórum, ahol a világcégek bemutatkoznak a legújabb fodrászati
technikákkal, eszközökkel. Idén
szlovák és cseh kollégák mutatták
be a nagyközönségnek és a szakmának mesterműveiket, hajkölte-

ményeiket. Az itt tapasztaltak
alapján lehet követni a legújabb
divatirányzatokat, trendeket.
Andrea kihasználva az alkalmat sok tapasztalatot szerzett és
ezt szeretné hasznosítani idehaza
is. A hazai közönsége, vendégköre elvárja, hogy a legújabb stílusokat, irányzatokat kínálja fel nekik. Szerinte továbbra is a franciák diktálnak a szépségipar terüle-

tén. Idén ősszel a praktikus, egyszerű, és főleg a természetes frizurák a népszerűek. Nagy divat a
rövid haj. A színekben pedig a
hamvas, hűvös, kevésbé élénk árnyalatok dominálnak. Ákosék tapasztalataikat szívesen megosztják kollégáikkal, a fodrásztanulókkal. Távlati tervük, hogy egy
fodrásziskolát, szakmai központot nyissanak Dunaföldváron. «

A hatalmas ország természeti és
kulturális értékekben rendkívül
gazdag. Többféle tájegységgel,
éghajlati övezettel lehet találkozni, ha a Himalájától az Indiai-óceánig utazik az ember. A hófedte
csúcsok, hatalmas síkságok, sivatagok, félsivatagok, az embert
próbára tevő száraz és esős monszun, az egzotikus növények, állatok valóban csodálatos világa
tárul elénk. A kulturális gazdagság még látványosabb. A sokféle
nyelv, több vallás a maga szokásaival, hagyományaival, az építészet, a szobrászat, az étkezési, öltözködési és lakáskultúra igen
színes egyvelegét tárja fel. Zenész emberként külön tanulmányozta a helyi zenei kultúrát, főleg vidéken a rurális zene, a
baulok dallamvilága izgalmas és
sokszínű. Az archaikus, ősi kultúra emlékeivel főleg délen találkozunk, hiszen a történelem során
érkezett hódítók, idegenek általában északról érkeztek, így a déli
régiót kevésbé érintették az idegen hatások. Az évezredek óta
fennálló kettősség ma is érzékelhető. Vannak elmaradott, szegényes régiók, lerobbant városrészek, de tömeges éhínséggel, nyomorral nem találkozik az ember.

Ez a jelenség jó fél évszázada
sajnos még gyakori látvány volt.
India gazdasága látványos
ütemben fejlődik. Atomhatalom,
a világgazdaság meghatározó államai közé küzdötte fel magát.
Oktatásrendszere magas színvonalú, példaértékű a tehetségek
felkutatása és fejlesztése. Sajnos
gyakoriak az etnikai, vallási
konfliktusok, nem egyszer vért is
követelnek. A megosztottság a
brit gyarmati idők hagyatéka. A
hatalmas ország a múltban nem
volt egységes, így nemigen tudott
ellenállni az idegen hódításoknak.
Vallásukra, viselkedés-kultúrájukra nem a harciasság jellemző.
India páratlan kulturális értékeinek szélesebb körű megismerése
a hatvanas években kezdődött.
Ebben jelentős szerepet játszott a

Beatles együttes, akik ottani utazásaik után hazatérve főleg a fiatalabb generációval ismertették
meg ezeket az értékeket. A jóga, a
meditáció, a szitárzene részben
nekik köszönhetően vált ismertté
a nagyvilágban. «
2019. december
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Látszat és valóság
» SIMON ISTVÁN
Amikor Áron és a nép aranyborjút öntött, akkor nem a Lélekre
figyelt, csak a saját vágyaira és
félelmeire, s ezekből formálta istenszobrát. Mert az ember szemében az Isten gyakorta hatalmas és
diadalmas uralkodó, aki minden
ízében aranyból-gyémántból való,
mozdulatlan szoborként regnál
alattvalói fölött, akik látszatra alázatosan szolgálják őt. Azonban a
valóságban ezek a bálványok „halott istenek”, akik nem tehetnek
mást, mint kiszolgálják az őket
imádók kívánságait. Ezek a bálványok nem uralkodnak, hanem
szolgálnak, szolgálják az őket formáló kezeket és szíveket, amelyek által testet öltöttek. A tartalom és a forma itt is találkozik,
csak itt a bálvány nem isteni, hanem emberi tartalommal terhes,
vagyis az ember félelme, önzése
és hatalomvágya jelenik meg általa. „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot” – inti Mózes
által népét az Isten a Tízparancsolatban. Ne formálj magadnak istent a magad képére és hasonlatosságára, hanem engedd, hogy ő
formáljon téged a Lelke és Szeretete által, miként egyszülött Fiát
formálta istenarcú emberré. A szeretet nem uralkodni, de szolgálni
akar, amint a Názáreti Jézus tette,
akinek ez volt az ars poeticája:
„Az emberfia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő

Múltunkból
Dunaföldvár legújabb ékessége a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár –
épületének és környezetének történetéből
» SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Városunkban II. (Vak) Béla király bencés apátságot létesített,
valószínű az 1130-as években.
Végül nem alapításának színhelyén, hanem Székesfehérvárott temették el. Csak feltételezni lehet,
hogy 1141-ben még nem volt
kész a bencés monostor. A bencés
apátság jelentős méretű épület lehetett – írja Mendele Ferenc, de
2019. december

szolgáljon másoknak, s életét adja
váltságul sokakért.” Az Atya szeretett Fiaként csordultig volt a szíve szeretettel, ez a Szeretet öltött
testet Benne, ez formálta lényét.
Amikor Jézus megszületett, az Ige
testté lett, a tartalom és a forma
eggyé vált, teljes egységet alkotott. Bizonyság lehet erre a Szeretet Himnuszának és az Evangéliumnak összevetése. Pál apostol
ezt írja a szeretetről a korinthusiaknak: „A szeretet türelmes, jóságos… Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”
(1. Kor. 13.) Az Evangélium tanúsága szerint Jézus életében és halálában ez az isteni szeretet öltött
formát, testesült meg. Amikor az
utolsó vacsorán megtöri a kenyeret, és eledelül adja a tanítványainak, mondván „Vegyétek és egyétek, mert az az én testem, ami tiérettetek megtöretik.” – ugyancsak
ennek az odaadó szeretetnek a bizonyságát adja. A szeretet itt kenyér formájában jelenik meg,
mint hajdan, amikor még házanként sütötték, s a gazdasszony szívét-lelkét is „belegyúrta” a nagy,
kerek házi kenyérbe. Jézus esetében nem csak metafora volt a kenyér, de véres valóság, hiszen az
életét áldozta népéért, értünk.
„Mert ő Isten formájában lévén,
nem tekintette zsákmánynak hogy
egyenlő istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát
vett föl, emberekhez lett hasonlóvá és magatartásában is embernek

bizonyult; megalázta magát és engedelmeskedett
mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi lev. 2: 5–8.) Jóllehet: forma
dat esse rei, végső soron mégis a
tartalom határozza meg a formát,
mert a látszat megcsalhat minket.
Léteznek báránybőrbe bújt farkasok, de létezik báránybőrbe bújt
Messiás is. „Íme az Isten báránya!” – mutat Jézusra Keresztelő
János. Az álruhás Mátyás király,
vagy a koldusnak öltözött királyfi,
és a vándortanítóként ténykedő
Isten fia látványa könnyen megtéveszthetett bárkit. „Mert az ember
azt nézi, ami a szeme előtt van, az
Isten pedig azt, ami a szívben lakik.” A szív teljességéből szól a
száj, ezért érdemes figyelni egymás szavára, mert csak a hiteles
beszéd igazíthat el minket a tartalom tekintetében. A mézesmázos
szavak üresen konganak, s a nagy
ígéretek végül mindig füstbe mennek. „Mindig több légy a látszatnál, szólj kevesebbet, mint mondhatnál” – inti Polóniusz a fiát a
Hamletben. Virtuális világunk látszatvilág, amiben a tartalom és a
forma igencsak elválik egymástól,
igazi tartalmas emberi kapcsolatok helyett formális dolgok történnek, „üzik” azaz üzenetek jönnek-mennek, talán talizások, találkozások is vannak, de az igazi
találkozások elmaradnak. Némelyek minden mozdulatukról tájékoztatják ismerőseiket, posztolnak, képeket küldenek magukról s
a dolgaikról szerte a világba. Saj-

nos ezek csak formaságok, igazi
tartalmuk nincsen. Azonban a látszattól csupán karnyújtásnyira
van a valóság, amelyben a közelség, az érintés, az ölelés, a jó szó,
a szeretet gesztusai mind–mind
mélyről, a szív mélyéről jöhetnek
elő. „Boldogok a tiszta szívűek,
mert ők meglátják az Istent” (Máté 5: 8) Akinek lelkében szépen
zeng az ének, Jézus éneke, irgalmas szava, az megláthatja a láthatatlan Isten arcát. A végtelen isteni
tartalomnak, a Szeretetnek emberi
formát öltött alakja Krisztus, akiben az Isten minden szépsége és
gazdagsága megjelent, akiben a
Teremtés teljessége elrejtetett.
Nabukodonozor babiloni király
istene egy hatalmas aranyszobor
volt. Mivel Dániel barátai, Sadrak, Mésak és Abédnego nem voltak hajlandók imádni ezt a bálványt, tüzes kemencébe vetették
őket. A király megdöbbenve látta,
hogy a tűzben nem hárman, hanem négyen vannak, szabadon
járnak, és nem esik bántódásuk.
„A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten” (Dániel k.
2: 25) Ekkor megértette, hogy az
ő hatalmas, de halott arany istenénél százszor nagyobb a zsidók istene, aki él és kész tűzbe menni az
övéiért, hogy megmentse őket a
haláltól. Az értünk is tűzbe menő
Isten irgalmas szeretetében gyönyörködve hálás szívvel mondhatjuk ki a Jézus által oly gyakran
elhangzó, mindennél szebb szót
és imát: Atyám. «

helyét illetően csak közvetett adatokkal rendelkezünk. Apátsági
székhelyként ismert volt, hiteles
helyként (okleveleket kiállító
hely) is működött.
A Duna meghatározta a kis városka fejlődését is, a XV. században már mezővárosként emlegetik. Kézművesipara, kereskedelme a környék jelentős településévé tette. A Duna egyik legfontosabb sóháza itt épült és messze
Tolna, Baranya ide járt sóért a
XIX. század közepéig. (1)
A sóraktárak a Sóház utcában
voltak, a sokáig omladozó épületet az előző években bontották le,
mert az épületet nem tudták hasz-

nosítani. Maga a Sóház a Rákóczi
utcában kapott helyet. (Rákóczi
utca 8.)
1858-ban nagy tűzvész volt a
városban, erre utal a károsultak
kolduló rigmusa: „Leégett 200
ház, 400 présház, öregtemplom,
„sóház”.(2)
Amikor 1858-ban, a nagy tűzben leégett, Szabó Zsigmond
honvédezredes házában árusították tovább, ott volt a sóraktár.
Szabó Zsigmond erre a célra építtette házát. (1910-ben a hajóállomás ügynöksége volt). 1877-ben,
miután a romokat eltakarították,
az épületet felújították, a sókereskedelem visszament a régi helyé-

re. A háztartási són kívül marhasót is mértek. Pl. 1898-ban egy
métermázsa só 6 Frt 94 kr-ba került. Szigorúan ellenőrizték a só
kimérését, a császári és királyi
Sóhivatal (Sókamara) megbízható mázsatiszt ellenőröket küldött
az elárusítóhelyekre.
1903-ban nagy változás történt:
a sóárusítás állami monopóliumát
megszüntették.(3) „A pénzügyigazgatóság értesíti az alispánt a dunaföldvári sóhivatal
megszűnéséről. A nagyméltóságú
magyar királyi pénzügyminisztérium a dunaföldvári magyar királyi sóhivatalt 1903. évi június hó
1-ével feloszlatta és a marha- ►
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► só eladással valamint a nagy-

bani só eladással a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságot mint
a magyar királyi sójövedék vezér
ügynökségét bízta meg…”(4)
A versenytárgyalás eredményeként a só eladásának jogait Stauber Sándor és Fia cég szerezte
meg. Ők a Kossuth Lajos utca 4.
sz. házban árusítottak. A só szállítása változatlanul a marosújvári
királyi sóhivataltól érkezett, az
évi szállítandó só mennyisége kilencezer métermázsa volt.
A régi sóhivatal megszűnte
után takarékpénztár lett az épületből, majd a bankok egyesülése
után az épület üresen maradt.
Felújítás után leány polgári iskola lett belőle (valószínű ekkor
hozták létre a kisebb osztálytermeket). Németh Olga polgári iskolai tanárnő – Németh Márton
fácánkerti tanító lánya – miniszteri engedéllyel Dunaföldváron
magán leány polgári iskolát nyitott. (5)

„A tandíj
igen mérsékelt
lesz. Ha ötven
tanuló jelentkezik, akkor a
havi tandíj tíz
koronában, ha
negyven tanuló jelentkezik,
akkor tizennégy koronában állapíttatik meg. A vidékiek elhelyezéséről Németh
Olga
igazgató gondoskodik. Ebben az
ügyben értekezni lehet Niertit
Béla Községi iskolaszéki elnökkel.” (6)
Az épületet még alakítgatták
(1907), így a Kossuth Lajos utca
5. sz. alatti bérházban tanultak a
lányok egy tanévet. 1908-ban
nyílt meg az iskola a Rákóczi utcában, amely Németh Olga intézettulajdonos, Klein Aranka, Csá-

Egy vendégkönyv nyomában
Egy–egy emlékkönyv vagy vendégkönyv érdekes lenyomata az adott
időszaknak. Négy évtized már történelmi idő. Nemrég egy ismerősömtől megkaptam a dunaföldvári kemping első tíz évét reprezentáló vendégkönyvet, amelyben a magyaron
kívül németül, hollandul, angolul,
ﬁnnül és még pár nyelven olvasható
bejegyzés 1978 húsvétjától 1988-ig.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Manapság kevés szó esik erről
a szálláshelyről, ha meg igen, akkor leginkább a problémákról.
Arról, hogy nagyszabású felújításra szorul. Igen, eljárt az idő a
faházak felett, de a kemping indulásakor és a kezdeti évtizedben
igazán népszerű, sőt azt is mondhatjuk, mintaszerű volt.
Az album lapjain a kézírásos
bejegyzéseken kívül a Tolnai
Népújságban megjelent cikkek,
köszönő képeslapok és fényképek
tárulnak elénk.
„Barátságos környezet, nyugalom, csend, jó levegő – teljes kikapcsolódást jelentett. A kemping
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a tisztaságával és hangulatával
szép példája annak, hogy kulturáltan is el lehet tölteni a szabadságot kempingben is” – írja az
egyik vendég. A másik meg ezt
jegyezte be: „Szerencsés választás volt, hogy itt töltöttük kétheti
szabadságunkat..., nyugodt, kellemes otthonra leltünk”. Sokan kiemelik, hogy családias légkör és
ragyogó tisztaság fogadta őket.
Az első fecskék – a vendégkönyv
szerint – 1979-ben a magyarokon
kívül holland, német és osztrák
vendégek voltak, akik közül többen olyan jól érezték magukat,
hogy visszajáró vendégek lettek.
Egy holland házaspár minden
nyáron itt nyaralt, s úgy megszerette a vidéket, hogy egy Duna-parti szőlőt és házikót vásárolt
Dunaföldvár és Bölcske közt. Érkeztek tömegközlekedési eszközzel, autóval, csónakkal, de az
egyik fotón láthatunk egy autóbusz méretű finn lakóbuszt,
amelyben szauna is volt. Az akkori kemping vezetője, Fischerné
Kati emlékszik még arra is, mi-

nyi Gizella és
Kohout Margit képesített
polgári iskolai
tanítók közreműködésével
jött létre.
Az elkövetkező években
a
modern,
szép fekvésű
épületben
folyt a tanítás.
Az intézmény
a magyar királyi vallás- és
közoktatási miniszter segítségével évente államsegélyt kapott.
Dunaföldvár község képviselőtestülete is támogatta az iskolát,
ezer korona segélyt szavazott
meg – évente.
A második világháború után az
iskolák államosításával és a nyolc
osztályos általános iskolai képzés
bevezetésével lassan megszűnt a
tanítás. (Németh Olga 1946-ban

halt meg.) Az újonnan megalakuló I. sz. Állami Általános Iskola
több osztálya tanult ebben az épületben, majd kisegítő iskolaként
működött évtizedekig. A Beszédes József Általános Iskola építése, bővítése idején szintén voltak
itt osztályok, ahol a diákok tanulhattak.
Ebből a gyönyörű épületből –
felújítás után – impozáns könyvtár lett a dunaföldváriak nagy örömére. «
Források:
1. Tanulmányok Tolna megye
történetéből 7. Szekszárd. 1975.
55.o.
2. Pesti Napló. 1858 07–06.
3. Tolnavármegyei Dunaföldvár multja és jelene. Dunaföldvár,
1910. 167. o.
4. TmL Alispáni iratok
75/2/1903.
5. Tolnamegyei Közlöny. 1907–
08–15.
6. Tolnamegyei Közlöny. 1907–
05–09.

lyen furcsának találták a finn vendégek a Duna-víz illatát a szaunában. Sokan dicsérik a kemping
dolgozóinak a segítőkészségét, de
egy mozgássérült házaspár megemlíti és megköszöni a Halászcsárda személyzetének előzékenységét, udvariasságát is. A
kempingben szálltak meg a Gyermek- és ifjúsági néptánctalákozó
résztvevői és vezetői, egy csehszlovák énekkar, egy francia néptánccsoport tagjai. Sok országból
érkeztek az 1983 augusztusában
Dunaföldváron tartott Nemzetközi színjátszótábor résztvevői,
vagy a Novák Ferenc rendezte
nemzetközi táncszínházi produkció művészei. Voltak vendégeik
Jugoszláviából,
Belgiumból,
Svédországból, Hollandiából,
Lengyelországból, sokan persze
az akkori Kelet- és Nyugat-Németországból. Érdekesek az esküvői fotók vagy a személyes vallomások. Az 1980 júniusában
nászútját itt töltő ifjú pár az ötéves jubileumot is Dunaföldváron
ünnepelte. De olyan beírás is olvasható, hogy a régóta gyermekre
vágyakozó házaspár a földvári
nyaralást követő kilencedik hó-

napban egy itt fogant baba megszületésének hírét osztotta meg a
kemping vezetőjével.
Mert a feljegyzésekből egyértelmű, hogy a vezetőknek,
Fischerné Folkner Katinak és
Kertész Istvánné Zsuzsikának, illetve a dolgozóknak fontos szerepük volt abban, hogy a vendégek
hosszabb időt töltöttek itt, hogy
maradtak, hogy visszatértek. Mert
ők olyan meghitt atmoszférát tudtak teremteni. A „legtisztább, legnyugodtabb és a legjobban felszerelt kempingre sikerült rátalálnunk” – írja egy német vendég
1979-ben, aki a Magyar Kemping
és Karaván Klub ajánlatában talált rá a földvári kempingre. Kiemelte, hogy innen egynapi távolságban elérhető Budapest, a Balaton, Kecskemét, Baja és Pécs.
Az adott korszakban nem volt
szokványos, hogy egy Duna-parti
községben tíz faházból álló kemping épült. Története egy majdnem tragikus eseményhez kapcsolódik: 1971 szeptemberében
megindult a löszpart. A Kálváriától délre lévő szakaszon a 25–50
méter magas löszpart karéjosan,
kb. 900 méter hosszan ívesen ►
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► megrepedt, és 20–40 méterre
leereszkedett, lecsúszott – olvashatjuk a Dunaföldvár története az
őskortól
napjainkig
című
monográfiában Bognár Zoltán
szavait. A hegy tetején lévő szőlő, gyümölcsös, két lakóház és
egy nyaralóépület 20—30 méterrel lejjebb csúszott. Emberéletet
szerencsére nem követelt a természeti jelenség. A ház nélkül maradt családok elhelyezéséről
azonban gondoskodni kellett, így
kerültek szükséglakásként a faházak a mostani kemping területére.
Aztán az idegenforgalom fejlődésében bízó községvezetők lehetőséget láttak ebben. A legvidámabb barakknak nevezett országba megindultak a nyugatiak, s a
kétfelé osztott Németországban
élők közül is bizonyára többen találkoztak itt. Az érdeklődés
megélénkült a nagyközség iránt,
amikor felröppent a hír: a naturisták megkapják az egyik partszakaszt. A Tolnai Népújság többször foglalkozott a témával. Az
egyik 1985. júniusi újságcikk arról ír, hogy Dunaföldvár igen jó
színvonalon tudja fogadni az idegeneket, s kiemeli a kempinget,
amely az utóbbi néhány évben
saját „vendégkört” alakított ki. S
nem csak a jól felszerelt faházakat veszik igénybe, hanem sokan
a „vissza a természethez” rousseau-i mondást követve sátrat
vernek, hiszen a szépen gondozott park és a megfelelő alapellátást biztosító vizesblokk, valamint a vendéglátók kedvessége,
no meg a festői környezet nyugodt nyaralást biztosít.
Akkortájt gyakori volt, hogy
megtelt a kemping területe. Azon2019. december

ban az idők változtak. Az igények
is. A faházak meg elöregedtek.
1999-ben a város önkormányzata
a fejlesztés reményében magántőke bevonásával részvénytársaságot hozott létre. 51%-os tulajdonosként Lukács Lajos felújíttatta,
téliesítette, fűthetővé tette, átfestette a kemping faházait. 2009-ben
ismét az önkormányzat vette viszsza a tulajdont, s lehetőségeihez
mérten igyekezett a kemping infrastruktúráját javítani. Többek
között rákötötték a területet a városi szennyvízhálózatra. Megkezdődött a fűtés korszerűsítése: öt
faházban megtörtént a kazáncsere. A téliesített faházakkal kitolódott a szezon, így a fűtési költség is emelkedett. Az évenként
végrehajtott karbantartás is jelentős összegbe kerül manapság is.
Amint a jelenlegi vezetőtől,
Viczai Jánostól és munkatársaitól
megtudtam, az utóbbi időszakban
a turisták általában egy–két éjszakára érkeznek. Az elmúlt két évben németek, osztrákok, írek, belgák, olaszok, angolok, franciák
jártak itt. Jöttek kenus csoportok,
de például az írek üzleti útjukra öt
lakókocsival érkeztek, és hozták a
családot, a baráti társaságot is.
Amíg a férfiak Budapesten tárgyaltak, a családjuk itt élvezte a
Duna-part nyújtotta természetes-

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.

ség élményét, s ismerkedett Dunaföldvárral és a környékkel.
Akadnak elszármazottak, akik
rendszeresen visszatérnek egy–
egy nosztalgia-túrára Dunaföldvárra, ők a retró hangulatot még
élvezik is. Most is van visszatérő
vendégük: a Kölnből érkező, 83
éves Horst Budz urat emlegetik,
aki – most már felesége nélkül –,
de minden év májusában megérkezik és október elejéig a kemping lakója. De az utóbbi években a kemping a környék kivitelezésein dolgozók szálláshelyeként,
országos rangú rendezvények
vagy lakodalmak résztvevőinek
éjszakai szállásaként is szolgál.
Hogy mit jelent mindez számokban?
2010-ben 2081,
2015-ben 2397, 2018-ban 2722
személy szállt meg a dunaföldvári
Kék Duna Kempingben, ahol öszszesen hetven ággyal, ötven sátorhellyel várják a vendégeket. A
hetvenes-nyolcvanas években
népszerű sátrak, lakóautók helyett
azonban a vendégek inkább a faházakat keresik.
Az sajnos tény, hogy mind a faházak, mind a berendezések elavultak. Leamortizálódott minden, hiszen az alapvető javításokon kívül az elmúlt évben csak
külső festés volt. Nyilván mindez
megjelenik a nem túl magas árakban. A fejlesztésre, a megújulásra
nagy szükség lenne, mint arra is,
hogy programkínálattal bővítsük
a lehetőségeket, hogy egy–két napon túl is maradjon a turista. Az
utóbbi években megvalósult beruházásokkal – a Duna-part felújításával, a Duna kotrásával, a kikötő
megépítésével, a Stefánia hajó

üzembe állításával – valami megindult, de ez még kevés. Kész
tervek vannak a főépület felújítására. Magastetővel négy szoba,
köztük alul mozgáskorlátozottak
számára is használható helyiség
kialakítására gondolunk. De a
csaknem ötvenéves faházak helyett újakat kellene felállítani –
mondja Viczai János.
A városi önkormányzat tulajdonában lévő kempinget a gyógy- és
strandfürdővel együtt jelenleg a
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. üzemelteti. Az októberi választási kampányban szinte
minden polgármester- és képviselőjelölt ígéretei között szerepelt
a kemping, a fürdő megújulásának igénye. Az ígéretek valósággá válásának az ideje elkezdődött.
Biztosak vagyunk benne, hogy
nem szabad kihasználatlanul
hagyni itt, az ország közepén, a
szép természeti környezetben,
közvetlenül a Duna mellett, a
strand- és gyógyfürdőtől háromszáz méterre található Kék Duna
Kempinget, ahol a sátorral, lakókocsival érkezőket füves, árnyékos terület várja. Befektetéssel,
jó reklámmal és gazdag programkínálattal – akár a szomszédos településekkel összefogva – újra
csábító turisztikai szálláshely lehet. «

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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Megyei körkép
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megújult a
sióagárdi óvoda
146 millió forintos TOP (Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program) forrásnak köszönhetően történt meg Sióagárdon az óvodaépület korszerűsítése és a mini bölcsődei szolgáltatás elindítása.

Az 1950-es években épült sióagárdi óvodaépületet a mai szükségleteknek és előírásoknak megfelelően újította fel Sióagárd Község Önkormányzata egy TOP projekt keretében.
Az energetikai korszerűsítés
és az akadálymentesítés mellett
megújultak a vizesblokkok, valamint az udvar, ahol fedett teraszt is kialakítottak. Bővült az
épület, s így a két óvodai cso-

port mellett idén szeptembertől
már egy hét férőhelyes mini
bölcsődei csoport is működik az
intézményben. A bölcsőde elindítása régóta várt fejlesztés volt
a településen: az áprilisi beiratkozás során mind a hét férőhelyre volt jelentkező, így jelenleg
teljes kapacitással működik a
szolgáltatás.
A megfelelő színvonalú óvodai
és mini bölcsődei ellátáshoz járulnak hozzá az újonnan beszerzett,
modern bútorok és berendezési
tárgyak, kinti és benti játékok, valamint fejlesztő eszközök.
A TOP–1.4.1–15–TL1–2016–
00019 azonosítószámú projekt a
Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Már nem okoz
problémát a
csapadékvíz
Váralján
Korszerűsítették a váraljai vízelvezetési rendszert a TOP (Területés Településfejlesztési Operatív
Program) mintegy 200 milliós
forrásának köszönhetően. A víztározók mellett, a Váraljai Parkerdőben tartott az önkormányzat
ünnepélyes projektzáró rendezvényt, amelyen Potápi Árpád János államtitkár és Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök is
felszólalt. Sziebert Éva polgármester köszönetét fejezte ki a tá-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sajtóközlemény

Korszerűbb lett
a magyarkeszi
iskola
A TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében elnyert 92,53
millió forint vissza nem térítendő, Európai Uniós és hazai társfinanszírozású támogatásnak köszönhető, hogy
immár – energetikailag –
korszerűbb iskolaépületekbe
járhatnak az általános iskolás gyermekek. Napelemes
rendszer kiépítésére, illetve
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új, kondenzációs gázkazánok és fűtőtestek beszerelésére is sor került.
A „Magyarkeszi általános iskola 2 db épületének komplex
energetikai fejlesztése” című,
TOP–3.2.1–15–TL1–2016–
00015 azonosítószámú projektje a Széchenyi 2020 program
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívása keretében, az Európai Unió – Európai Regionális
Fejlesztési Alap – és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.
A projektről bővebben: www.
magyarkeszi.fw.hu, Kovács Erzsébet polgármester.

Elkészült a csapadékvíz-elvezető
rendszer Zombán
A belterületi vízrendezés kulcskérdés volt Zombán, amelyre egy
237 493 238 forintos TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrás jelentette a
megoldást. A projekt ünnepélyes
záróakkordja a szeptember 27-én
megrendezett átadó ünnepség
volt, amelyen Fehérvári Tamás, a
Tolna Megyei Közgyűlés elnöke
is felszólalt. Szűcs Sándor polgármester meghívására érkezett az
eseményre Potápi Árpád János
térségi országgyűlési képviselő és

mogatásért, mely révén már nem
okozhat gondot a csapadékvíz a
településen.

A projekt keretében rendezték a
Váralja-patak belterületi medrét,
felújítottak három hordalékfogó
gátat és hét hidat. A patak belterületi szakaszának meder-rehabilitációjára is sor került, külterületen pedig a parkerdő hordalékfogóit rekonstruálták. Továbbá támfalakat építettek, hidakat javítottak.
A TOP–2.1.3–15–TL1–2016–
00002
azonosítószámú,
199.995.300 Ft-os projekt a Széchenyi 2020 program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.

dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott.
Szűcs Sándor beszédében kiemelte: hiánypótló munkát sikerült elvégezniük, amely a település fejlesztésének egyik alappillére, hiszen közel két kilométer
szilárd burkolatú árok épült. A
polgármester szerint nagy gondot jelentettek az intenzív esőzések, ám a nyílt árkos rendszer
immár képes orvosolni a problémát. A megoldást régóta várták a
zombaiak, de köszönhetően a
megyei vezetésnek, támogatásra
leltek.
Potápi Árpád János államtitkár,
országgyűlési képviselő ismertette, hogy a megyének címzett közel 28 milliárd forintból választókerületébe 8,5 milliárd forint ►
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► jutott, amiből Zomba is fejleszthetett. Többségében a helyi
gazdaságfejlesztésre fókuszáltak
a települések.
Fehérvári Tamás elnök kihangsúlyozta: a megye sikeresen kipályáztatta a TOP forrásokat, és
számos igény még megvalósításra vár. A vidéki Magyarország
fejlesztése jó úton halad, de még
nem fejeződött be, s nem is kívánják befejezni – tette hozzá.
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott is gratulált a fejlesztéshez, ami a zombaiak munkáját és
kitartását dicséri.
Szűcs József, a kivitelező képviseletében úgy nyilatkozott,
hogy olyan technológiát használtak, aminek köszönhetően az
1848 méter hosszú vízelvezető
árok sokáig kiszolgálja a közösséget. A teljes egészében nyílt árkos kialakítású, belterületen burkolt, külterületen földmedrű árok
a József Attila, Kossuth Lajos,
illetve Rákóczi Ferenc utcákat
érintve épült meg, s emellett egy
záportározó is kialakításra került.
A TOP–2.1.3–15–TL1–2016–
00003 azonosítószámú projekt a
Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.

Véget ért a horgászverseny szezon
» SZABADOS SÁMUEL
Október végén tartotta őszi takarító, karbantartó napját a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület.
Kiss Lajos elnök számolt be a
munkálatokról. Több mint harmincan jelentek meg a szombati akción. A legfontosabb feladat a nagy
móló rögzítése volt, melyet egy
vihar mozdított el a helyéről. A lakatosmunkákat Kun János irányította, mely során sikerült stabilizálni a mólót. Sor került zúzott kő
leterítésére is. Javítások folytak a
horgászhelyeken és az épületeken
is. Nem maradt el a szemétszedés,
takarítás sem. A horgásztanya évről évre bővül, új létesítményekkel
gyarapodik. Idén készült el a külső
konyha. Az elnök szerint ezzel
arányosan egyre több munkát kell
fordítani karbantartásra, javításra.
Arányaiban a tavaszi karbantartó
nap a nagyobb horderejű, ilyenkor
70–80 ember is munkálkodik a tanya körül.
November 10-én került sor a
ragadozó hal fogó versenyre,
mely egyben az évi versenysorozatot zárja. Ilyenkor a víz kellően
lehűl, s a halak aktivizálódnak.
Az esős, hűvös idő ellenére 34

Soha sem késő elkezdeni sportolni
» SZABADOS SÁMUEL
Hornyánszki Christiane tanárnő szeptemberben érkezett a Magyar László gimnáziumba a paksi
gimnáziumból, német nyelvet tanít. Idő múltával a kollegái és a
tanítványai körében is fény derült
arra, hogy munkája mellett van
egy szenvedélye, a sport és a futás. Hosszútávfutóként az utóbbi
két évben rangos versenyeken
vett részt és szép sikereket ért el.
Ezekre a sikerekre immár új munkahelye is büszke. Élményeit szívesen osztja meg tanítványaival,
kollegáival. Christiane gyerekkora óta sportol. Diákként kézilabdázott, tornázott, majd fokozatosan a futás lett szinte napi rend2019. december

szerességgel élete kiegészítő tevékenysége. A tanulás, a szellemi
munka után jól esett a mozgás.
Felfrissült testileg, lelkileg. Úgy
érezte, életvitele, közérzete harmonikussá vált ez által. Egyre nagyobb távokat futott, 10-15 kilométereket. Két éve határozta el,
hogy versenyeken is megméretteti önmagát. Nevezett a paksi
Atomfutásra, és a 33 kilométeres
távon harmadik lett. A siker nagy
önbizalmat adott neki. Rendszeres résztvevője lett a környék
hosszútávfutó
versenyeinek.
Egyéni versenyzőként indul.
Edzésterveket készít magának.
Szakirodalomból, internetről
szerzett információk alapján készül a versenyekre. Természete-

versenyzővel indult a rajt a reggeli órákban. A 11 órás mérlegelésnél tizenegy horgász teljesítményét tudták értékelni. A szabályok
szerint csak méretes halat lehetett
elfogadni. Az összes fogás 21,7
kilogramm volt. Ez az utóbbi
évek átlagának felel meg. Ezúttal
nem volt sorsolás, mindenki maga választhatott pozíciót. Volt, aki
a partról, volt, aki csónakból horgászott. A verseny győztese Jagodics István lett 4270 grammos
zsákmányával, megelőzve Schulteisz Gézát és Kóka Jánost. István
több horgászversenyt nyert már,
de ez a nap különös siker számá-

sen sokat beszélget sporttársaival,
edzőkkel, akik jó tanácsokkal látják el. Legjelentősebb sikerének
tartja az idei szeptemberi Budapest Maraton futóversenyt, ahol
teljesítette a távot. A több ezer fős
mezőnyben elért időeredményével meg volt elégedve. Ez a siker
arra inspirálta, hogy további hasonló versenyen vegyen részt.
Októberben futott már félmaratoni távot, és már most nevezett a
jövő tavaszi Berlin Maratonra is.
Erre már elkezdte a felkészülést.
Szinte naponta fut hosszabb távokat. A hosszútávfutás sok időt
vesz igénybe. Családja mindenben segíti őt, hiszen férje, gyerekei is sportolnak. A futás mellett
kiegészítő edzéseket is tart. Gyakran úszik, kerékpározik, házi kondicionáló eszközei is vannak. Sikereire azért is büszke, mert vi-

ra, hiszen ő fogta a legnagyobb,
több mint kétkilós halat is, melyért különdíj járt. A híd alatt csónakból horgászott finom kiszereléssel. Sok volt a kapás és sorba
jöttek a süllők, csukák. A sikerhez
kis véletlenek is közrejátszottak,
de döntő szerepe a több évtizedes
rutinnak volt. A három helyezett
vásárlási utalványokat kapott,
melyeket a helyi horgászboltban
válthattak be. A versenyszezon
véget ért, de a horgásztanya nem
néptelenedik el. Időjárástól függően sokan télen is hódolnak
szenvedélyüknek. Gyakori a lékhorgászat is, ha befagy a víz.
Folytatódik a haltelepítés, a tagság pedig télen évértékelő közgyűlést és bált szervez. «

szonylag későn kezdett versenyszerűen sportolni. Úgy érzi, ezzel
akár tanítványainak is példát mutathat, hiszen soha sem késő elkezdeni sportolni. «
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