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Szemezgetés
COVID-19

Az első hullám készület-
lenül érte a családokat, fel-
borított mindent. Most az a 
fő célunk, hogy ne kerüljön 
sor ismét online oktatásra, 
ne hozzuk megint nehéz 
helyzetbe a gyerekeket, 
családokat.

4. oldal

Defibrillátor
A szívritmust helyreállító 
gép a legmodernebbek kö-
zé tartozik, használata vi-
szonylag egyszerű, hiszen a 
bekapcsolása után magyar 
nyelven lépésről lépésre 
adja a használati utasításo-
kat.

6. oldal

A megértés 
ösvényein
Akkor értjük a másikat, ha 
megnyilvánulásának több-
féle lehetséges jelentése 
közül azt tulajdonítjuk neki, 
amit ő maga tulajdonít.

7. oldal

Szervezőként a 
filmfesztiválon

A házigazdák kérésére egy 
általuk készített újrahaszno-
sított, azaz hulladékból ké-
szült szobrot vittek ajándék-
ba.

15. oldal

Vendégség a 
kertbarátoknál

A jó vendéglátás, jó hely-
szín fontos, mert nem csak 
rólunk, hanem a település-
ről is jó képet kapnak a ven-
dégeink.

16. oldal

Szeptember közepén avatták fel vá-
rosunkban az újonnan felállított Or-
szágzászló emlékművet. Ez az em-
lékmű közel pontos másolata az 
1938-ban Karl Ferenc József buda-
pesti szobrászművész által 
elkészített és közadakozás-
ból finanszírozott szobor-
nak, amellyel eleink a tria-
noni békediktátum tragé-
diájára és veszteségeire 
emlékeztettek. 

 » L. Mészáros IrMa

A második világhábo-
rút követő hatalomváltás 
után az az emlékmű el-
tűnt. Az idősek emléke-
zete és jó pár régi fény-
kép és képeslap őrzi 
csak. Ezek alapján ké-
szült el a mai változat 
Weiszgáber János földvá-
ri kőfaragó mester munkája – 
az eredetivel azonos formá-
ban, ugyanazon felirattal az 
eredeti helyétől pár méterre. 

 Az emlékmű újraállításának 
javaslata lelkes lokálpatriótáktól 
indult. Városunk képviselő-testü-
lete, a Történelmi Vitézi Rend 
földvári tagjainak és Jákli Viktor 
vállalkozónak a támogatásával 
2020 szeptemberére készült el. 

Az ünnepségen a városvezető-
kön és az érdeklődőkön kívül részt 
vett Kovács Pál államtitkár, vala-
mint a Hagyományőrző Ijászok 
Dunaföldvári Egyletének tagjai, a 
cserkészcsapat, a Történelmi Vité-
zi Rend és több civil egyesület tag-
jai. Eljöttek Kisújszállásról a Pász-
tortűz Hagyományéltető Egyesü-
let, valamint Szegedről a Horthy 
Miklós Társaság képviselői. 

 Az ünnepség a vitézi díszőrség 
bevonulásával és a Himnusz elé-
neklésével kezdődött. Köszöntő 
beszédében Horváth Zsolt polgár-
mester kiemelte, hogy adósságot 
törleszt a város ezzel a szoborral, 
mert eleink 1936-ban arról dön-
töttek, hogy a trianoni békediktá-
tum tragédiájára emlékeztető Or-
szágzászló emlékművet hagynak 

Az Országzászló 
emlékmű avatása

a következő nemzedékekre. A 
múlt teljes megismerése nélkül 
nem lehet a jelent építeni, s a je-
len nélkül nem lehet jövőt tervez-
ni. Hajtsuk meg a fejünket őseink 
előtt, s közösen dolgozzunk a vá-
ros jövőjéért – mondta a polgár-
mester. 

Zetényi Csukás Ferenc író a 
magyar zászló tiszteletéről szólt, 
arról, hogy hajdan „a zászlót 
megsüvegelték, az asszonyok ke-
resztet vetettek, mert a zászló ma-
ga a nemzet, a nép, az ország.” Az 
ünnepség meghitt hangulatát 
Vesztergám Miklós zenész fájdal-
masan felsíró tárogatószólója, 
Bertalan Emese szép éneke és a 
megszólaltatott versek teremtet-
ték meg. Elhangzott Vesztergám 

Miklós előadásában a Hitvallás 
című költemény, amely a Tria-
nont követő korszak nemzeti imá-
ja lett. Az idős Publik Antal pedig 
ugyanazt a verset szavalta el, 
amely a 82 évvel ezelőtti ünnep-
ségen is elhangzott.  

Az emlékművet és a jelenlévő-
ket megáldotta Molnár Iván evan-
gélikus és Vizi János református 
lelkész. Az áldás után a tárogató 
kíséretében Szávolovics Gabriel-
la előadásában szépen szólt az 
Ima a hazáért című dal, amely 
alatt a jelenlévő közösségek és in-
tézmények képviselői az emléke-
zés koszorúit helyeztek el. «

(A cikk a DH 2020.09.19-i szá-
mában megjelent írás szerkesztett 
változata)
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Az Országzászló avatásakor Horváth 
Zsolttal, Dunaföldvár polgármeste-
rével, illetve Kovács Pállal, a paksi 
atomerőmű bővítéséért felelős ál-
lamtitkárral beszélgettünk.

 » Baksay ErIka

– Régóta vár a város erre a tör-
ténésre. 

– Az önkormányzat 13/2020. 
határozatával vált hivatalossá, 
hogy régi örökséget adjunk vissza 
Dunaföldvárnak – mondta Hor-
váth Zsolt – Az eredeti Ország-
zászlót 1938. szeptember 18-án 
avatták fel, és valahol a mai strand 
területén állhatott. Mi most az ak-
kori másolatát készíttettük el. Régi 
adósság ez, ami remélhetőleg so-
kak számára megnyugvást jelent. 
Ezzel a gesztussal a régi időket 
próbáljuk megőrizni, emléket állí-
tani a múltnak, megemlékezni egy 
olyan nehezen feldolgozható törté-
nelmi eseményről, melyet a ma-
gyarság fájó szívvel szenvedett el, 
és amely a mai napig érzékeny 
pontja minden magyarnak. Ma, 82 
évvel az eredeti Országzászló fel-
avatása után ragaszkodtunk az ere-
deti állapothoz, mind megjelené-
sében, mind a rajta található szö-
veggel, és azt reméljük, gesztu-
sunk megbékélést hoz a szívek-
ben. Annak a híve vagyok, hogy 
ismerjük meg a múltat, éljünk a 
jelenben, építkezzünk a jövőben, 
mindehhez próbáljuk helyre tenni 
magunkban ezt a dolgot is. Az Or-
szágzászló egy országos mozga-
lom volt a harmincas években, de 
a rendszerváltás után is sok telepü-
lésen építették újjá a régi Ország-
zászlókat, illetve sok új Ország-
zászlót is emeltek. A trianoni ese-
ményt feldolgozni nehéz, elfogad-
ni kénytelenek vagyunk, de talán 
segíthet az elfogadásban itt, Duna-
földváron, hogy megint áll az em-

lékmű, amit valaha a békediktá-
tum elleni tiltakozásként emeltek. 
Emlékezni ugyanis kell, jóra vagy 
rosszra egyaránt, nem szabad 
megfeledkeznünk a múltunkról, 
mert annak pontos ismerete nélkül 
nem lehet jövőt építenünk. Nem 
csak nálunk, más településeken is 
ugyanez az érzés ösztönözte arra 
az embereket, hogy újjáépítsék az 
emlékműveket. 

– Van-e a mi Országzászlónk-
nak valami egyéni sajátossága?

– Az Országzászló mozgalom a 
30-as években indult, Trianonra 
hívja fel a figyelmet, országszerte 
legalább ezret állítottak fel annak 
idején, melyek nagy részét a má-
sodik világháború után lerombol-
ták, valamennyit átalakítottak 
úgynevezett szabadságzászlókká 
1948-ban. Mi nem tudjuk, ponto-
san hogyan, mikor tűnt el a duna-
földvári, nem találtuk meg a da-
rabjait sem. Sok értelme nincs is 
már azt kutatni, hogyan tűnt el 
annak idején az emlékmű, hanem 
örülni kell annak, hogy ismét itt 
áll a Duna-parton, mindenki, aki 
szeretné, leróhatja a kegyeletét, 
megállhat, elmélkedhet, emlékez-
het arra a történelmi cselekedetre, 
és annak következményeire. Nem 
tudom, volt-e olyan idős látogató 
az ünnepélyes átadáson, aki a sa-
ját szemével láthatta annak idején 
az emlékművet. Akik most itt va-
gyunk, nagyrészt nem éltünk még 
akkor, nem emlékezhetünk az 

emlékműre, legfeljebb a szüleink, 
nagyszüleink elmondására, illetve 
korabeli leírásokra, fotókra ha-
gyatkozhatunk. Fura módon talán 
pont a másolat alkotója, Weiszgá-
ber János volt az például, aki ko-
ránál fogva láthatta még. Minden 
esetre mi megpróbáltuk az emlék-
művet újra a jelenhez kapcsolni, 
jövő nincs jelen nélkül, a jelen 
meg nincs múlt nélkül, a történet 
így lesz kerek. 

– Miből épült meg az Ország-
zászló?

– Mivel a dunaföldváriak aka-
ratából, az önkormányzat elhatá-
rozásából készült, így közpénz-
ből, saját erőből készíttettük el, 
tehát minden tekintetben duna-
földvári, még a készítője, Weisz-
gáber János is. Ennél jobban nem 
is lehetne a miénk.

– Milyen minőségben jelent 
meg a rendezvényünkön? – kér-
deztük Kovács Pál államtitkárt.

– Magam a paksi atomerőmű 
bővítéséért felelős minisztérium 
államtitkára vagyok. Ismeretes, 
hogy Süli János tárca nélküli mi-
niszter minisztersége mellett a 
paksi választókerület országgyű-
lési képviselője, így Dunaföld-
váré is. Ő ezen a napon elfoglalt-
sága miatt nem jöhetett el, de 
mindenképpen szerette volna, ha 
valaki képviseli őt ezen a fontos 
eseményen. 

– Vajon miért olyan fontos ese-
mény a mai?

– Nemzeti emlékezetünk része, 
ami 100 éve az országunkkal tör-
tént. A 100 év hosszú időszak, a 
mai ember már eléggé távol ke-
rült tőle, sokaknak csak történe-
lem, ami meghatározta Magyar-
ország fejlődésének menetét, csa-
ládokat szakított szét, emberélete-
ket tett tönkre. De az emlékezet-
nek nem szabad kihunynia. Mind-
annyiunk számára fontos ez az 
esemény, amit politikusként, ma-
gánemberként is mindenképpen 
támogatunk. 

– Pakson van Országzászló?
– Van, néhány éve avattunk mi 

is.
– Sokan úgy gondolják, Tria-

non már elmúlt, az Európai Unió 
a maga sajátos módján mégis-
csak megvalósította valahogy a 
nemzetek egységét. Önnek mi a 
személyes álláspontja ez ügyben, 
mi a legfontosabb üzenete ennek 
a zászlónak?

– Leginkább a jövőnek szóló 
üzenetet hangsúlyoznám: a ma-
gyarok mindenhol a világban 
tartsanak össze, ez az összetartás 
100 éven keresztül megtartotta 
az emlékezetünket, segített nem-
zeti önazonosságunk megőrzésé-
ben. A jövőben is tartsanak össze 
a magyarok, bárhova is veti őket 
a sors a világban. Itthon, Ma-
gyarországon pedig, ahol tu-
dunk, emlékezzünk, és az emlé-
keink határozzák meg a cseleke-
deteinket. «
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A 82 évvel ezelőtti TOLNAMEGYEI 
UJSÁG, szeptember 21-én megjelent 
számából idézek: 

 » TóTh IsTván, 
a híd EgyLET és a Tvr Tagja

„Verőfényes napsütésben, fe-
ledhetetlenül kedves és lélekeme-
lő hazafias ünnepség keretében f. 
hó 18-án avatta fel Dunaföldvár 
közönsége Országzászlóját.” Ez a 
citátum teljesen igaz a 2020. 
szeptember 21-ére is, annyi kü-
lönbséggel, hogy most városunk 
Országzászlója újrafelállítása, il-
letve avatása történt ezen a napon. 
Igen, újrafelállítása, mert ismeret-
len kezek eltüntették az eredeti 
alkotást, valamikor 1945 és 1956 
között, nagy valószínűséggel 
1948-ban. Az eredeti emlékművet 
Karl Ferenc József szobrászmű-
vész alkotta, ami alapján Weisz-
gáber János kőfaragó mester ké-
szítette a mait, s helyezte el a Du-
na-parton.   

A délután 4 órakor kezdődő 
ünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével Kovács Pál államtitkár, 
Horváth Zsolt polgármester, dr. 
Süveges Árpádné alpolgármes-
ter, városunk képviselőtestületé-
nek tagjai és Dunaföldvár közin-

tézményeinek vezetői. Jelen vol-
tak a Történelmi Vitézi Rend or-
szágos és helyi képviselői, a Ha-
gyományőrző Íjászok Dunaföld-
vári Egyletének tagjai, a Horthy 
Miklós Társaság, a Máltai Szere-
tetszolgálat, a Pásztortűz Hagyo-
mányéltető Egyesület Kisújszál-
lás, a Magyar Vidék Országos 
56-os Szervezet, 1956 Magyar 
Nemzetőrség képviselői, illetve 
a 105 sz. IV. Béla Cserkész Csa-
pat ifjai.

A TVR Díszegység bevonulá-
sa, valamint a Himnusz elhang-
zása után Horváth Zsolt polgár-
mester mondta el köszöntőjét, 
majd Vesztergám Miklós tároga-
tó művész adta elő hangszerén a 
Szép vagy gyönyörű vagy Ma-
gyarország c. dalt, utána Nagy 
Zsolt országzászló-kutató osztot-
ta meg gondolatait. Őt követte 
Zetényi Csukás Ferenc író, aki a 
Magyar zászló tiszteletéről szóló 
írását olvasta fel, majd Publik 
Antal szavalta el Szathmáry Ist-
ván Országzászló c. költemé-
nyét, ami 1938-ban is elhangzott. 
Vesztergám Miklós mondta el 
Papp-Váry Elemérné, Sziklay 
Szeréna Hitvallás – Magyar Hi-
szekegy c. művét, Bertalan Eme-
se pedig a Magyarország az én 
Hazám c. népdalt énekelte el a 
megjelenteknek. Publik Antal 
állt újra a mikrofon elé, nagy át-
éléssel szavalta el Reményik 

Sándor Nem nyugszunk bele c. 
költeményét. A műsorvezető ez-
után kérte fel Molnár Iván evan-
gélikus lelkészt, illetve Vizi Já-
nos református lelkipásztort arra, 
hogy áldják meg az Országzász-
ló Emlékművet. Szávolovics 
Gabriella elénekelte az Ima a 
Hazáért c. dalt Vesztergám Mik-
lós tárogatója kíséretével, ami 
alatt a résztvevő szervezetek 
megkoszorúzták a felavatott Or-
szágzászlót. A koszorúzás után, 
az ünnepség zárásaként, az egy-
begyűltek elénekelték a Szóza-
tot, majd a Díszegység elhagyta 
az avatás helyszínét.

A konferáló Fafkáné Simon Il-
dikó a szervezők kérésére meg-
hívta a jelenlévőket egy közeli 
borozóba, a helyi vállalkozók tá-
mogatásával készült egytálétel és 
némi üdítőital elfogyasztására, 

illetve beszélgetésre, eszmecse-
rére. A jó hangulatú összejövetel 
méltó befejezése volt a kiemel-
kedő, nem mindennapos ese-
ménynek.  

Nagyon szomorúan gondolok 
arra, hogy az avatási ünnepséget 
többen nem érhették meg azok 
közül, akik sokat tettek az ügyért. 
Itt elsősorban Szabó Józsi bácsit 
említeném, aki sokat tett azért, 
hogy megtaláljuk az ismeretlen 
helyre száműzött Országzászló 
Emlékművet, illetve az újrafelál-
lításra kerüljön. «

Az alkotó: Weiszgáber János kőfaragó

 » Baksay ErIka 

– Minek az alapján készítette 
el az Országzászlót?

– Természetesen mintát követ-
tem, hiszen az elképzelés – és a 
megrendelés – szerint az elkészült 
emlékmű a pontos mása kellett le-
gyen az 1938-as eredetinek. Egy 
mintát követtem, egy pontos le-
írást arról, hogy nézett ki az erede-
ti, különböző forrásokból sokan 
elláttak tanácsokkal. Az emlékmű 

méretére, formájára vonatkozóan 
is az eredetit jeleníti meg, volt 
hozzá egy terv, amit megpróbál-
tam centiméterre leutánozni.

– Mekkora kihívás ez egy kőfa-
ragónak?

– Ez egy nagyon komoly mun-
ka volt, főleg, hogy mindent 
egyedül kellett csinálnom. Talán 
elmondhatom, hogy életem leg-
nagyobb kihívása volt.

– Milyen anyagból készült az 
emlékmű?

– Az anyaga süttői mészkő, eb-
ből készült többek között a Du-
na-híd pillére is, vagy a budapesti 
Rakpart anyaga, részben a Budai 
váré is. Időtálló, igen erős anyag, 
több száz évet is kibír, bízunk ab-
ban, hogy ez az emlékmű is állni 
fog sokáig. Igyekeztem szakmai-

lag úgy összehozni, hogy ellenáll-
jon az idő és időjárás minden ki-
hívásának. Az anyagválasztásban 
volt egy kis hagyománytisztelet 
is, hiszen az eredeti Országzászló 
is süttői mészkőből készült, de 
praktikus oka is volt, hiszen ez 
egy magyar építő kő, amely erős, 
masszív, esztétikus, és tökélete-
sen működik parkokban, épüle-
tekben, emlékművekben.

– Vajon mennyi anyag fért be-
le?

– Nagyjából 3 köbméterből ké-
szült, ami azt jelenti, 90 mázsa az 
egész. Daruval helyeztük a végső 
helyére, a műhelyben pedig tar-
goncával mozgattam, vagyis nem 
volt kis munka már a megmozdí-
tása sem. Az elkészült alkotás 
maga egy tömör tömb, a talapzat 

egy burkolat, a felső rész a tömör. 
Minden kézi munka benne, a ko-
rona részt, a keresztet úgy vágtam 
össze méretre. A felirat pontosan 
az, mint a régi. Amit változtattunk 
rajta, hogy a régi Magyarország 
körvonalába belehelyeztem a ki-
csit, ami talán a negyed része az 
eredetinek. 

– Miért pont a parknak erre a 
pontjára került?

– Ugyan a régi leírások és fotók 
alapján az eredeti helye valahol a 
strand mostani területén volt, ez 
most nem lenne jó hely egy em-
lékműnek, nem illene a strand 
funkciójához. Valaki évekkel ez-
előtt kijelölte a mostani helyét, és 
szerintem jól döntött. Az Ország-
zászló szép, ünnepélyes helyet 
kapott. «
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►

A márciusban meghirdetett veszély-
helyzet szigorú első hetei után köny-
nyebb nyári hónapok következtek. 
Augusztus közepétől azonban vilá-
gosan látszott, hogy a következő he-
tek egy másfajta helyzetet teremte-
nek az ország életében. A járvány 
felerősödött, de a kormányzati 
szándék világosan amellett szól, 
hogy az élet ne álljon meg még egy-
szer. Ennek érdekében központi in-
tézkedések születtek, de ne várjunk 
országosan egyforma viszonyokat 
vagy eljárást, hiszen – az alapvető 
rendszabályokon kívül – az önkor-
mányzatok lokális döntéseket, sza-
bályokat hozhatnak szükség esetén. 
A nyár utolsó hetei tehát már arról 
szóltak, miképpen szervezze meg az 
önkormányzat a városi intézmények 
életét. A felkészülésről és az indu-
lásról Horváth Zsolt, Dunaföldvár 
polgármestere számolt be a városi 
televízióban. 

 » Baksay ErIka

– Augusztus végén áttekintet-
tük az intézményi működésün-
ket, a bölcsődéstől az idősek ott-
honáig bezárólag, sorra vettük, 
az egyes intézmények hogyan 
fognak indulni, vannak-e olyan 
problémák, amelyekben a pol-
gármesternek vagy a képvise-
lő-testületnek kéne beavatkozni 
vagy segítséget nyújtani. Először 
is minden intézménytől – nem 
csak az önkormányzati intézmé-
nyektől, tehát a szakmunkáskép-
zőtől, a gimnáziumtól és az álta-
lános iskolától is – bekértem azo-
kat az intézkedési terveket, ame-
lyeket a szeptember 1-jei kezdés-
hez elő kellett állítaniuk. Mind-
ezt azért, hogy tudjuk, milyen 
protokoll fog működni náluk. 
Minden intézményhez, az óvodá-
hoz, bölcsődéhez, iskolákhoz, az 
Öregek Napközi Otthonához is 
tartozik élelmezési lánc is, vagy-
is az élelmezésvezetőkkel is le-
játszottuk, hogyan fogjuk szep-
tembert 1-je után a közétkezte-
tést bonyolítani, milyen óvintéz-
kedéseket kell alkalmaznunk a 
szoros kontaktok elkerülése ér-
dekében. A vezetők ezeket az ira-
tokat áthozták, áttekintettük, 

megbeszéltük, pontosítottuk azo-
kat. Miután ezek a tervek meg-
születtek, arra kérünk mindenkit, 
aki bármely intézményünket lá-
togatja valamilyen okból, hogy 
tanulmányozza az ottani proto-
kollt, – hogy például hogyan le-
het gyereket hozni–vinni, idős 
szülőt látogatni, étkezést, bármi-
féle szolgáltatást igénybe venni 
–, és ezeket a szabályokat tartsa 
be. 

A bentlakásos intézményben a 
szomszéd településen már hoztak 
intézkedéseket, mi is figyelünk, 
folyamatosan monitorozunk, de 
egyelőre még nem volt olyan ok, 
ami miatt szigorító intézkedése-
ket kellett volna bevezetni a szo-
kásos, szigorú rutinon felül. Az 
óvodában és bölcsődésben a be-
léptetéshez megvan a protokoll, 
ugyanez az iskolában, gimnázi-
umban, szakiban is az egyedi kö-
rülményekhez igazítva. Az isko-
lákban kitalálták az órák közötti 
elkülönítés rendjét, a szünetekben 
a gyerekek korosztály és helyszín 
szerint el lettek különítve, és köz-
ben folyamatos fertőtlenítés fo-
lyik Az étkeztetést is átszervez-
tük, a gyerekek időben, térben el-
csúsztatva tartózkodnak az ebéd-
lőben. Igyekeztünk úgy szervez-
ni, hogy minimális kontaktus le-
gyen az idősebb korosztály és a 
gyermek korosztály között. 

Úgy gondolom, a biztonságos 
évkezdést sikerült biztosítanunk, 
az egyedi lehetőségek figyelembe 
vételével. Tisztítószerrel, a szük-
séges eszközökkel rendelkezünk, 
és a megfelelő humán erőforrás is 
rendelkezésre áll, a kollégák okta-
tása is megtörtént. A Jókai utcai 
csarnok egy gyenge pontunk, an-
nak a folyamatos takarítása, fer-
tőtlenítése nem látszott megol-
dottnak a szokásos rendben, már-
mint, hogy az általános iskola ta-
karítói osztott munkarendben ta-
karítsák azt, mivel most minden 
erőt leköt a főépület takarítása. 
Ezért az önkormányzat átmeneti-
leg biztosít takarító személyzetet 
a csarnokba, egy emberünk folya-
matosan ott tartózkodik, minden 
csoport érkezése előtt lesz takarí-

tás. Nem akarunk olyan területet, 
ahol hézag képződik a védekezés 
lefedettségében. A továbbiakról 
egyeztettünk a vöröskereszttel, a 
mentősökkel, a Máltával, a pol-
gárőrséggel és természetesen az 
intézményvezetőkkel. Úgy ér-
zem, felkészültünk, a személyi 
feltételeket biztosítani tudjuk, a 
felszerelés, fertőtlenítő, kesztyű, 
miegymás kellő mennyiségben 
rendelkezésre áll.

– Ezek szerint a bölcsődétől, 
óvódától kezdve az összes iskolán 
keresztül az idősek otthonáig be-
zárólag nincsen semmiféle bezá-
rás, hanem különféle intézkedé-
sekkel a hagyományos szeptem-
beri rendet próbálja biztosítani 
az önkormányzat.

– Pontosan erről van szó. Az el-
ső hullám készületlenül érte a 
családokat, felborított mindent. 
Most az a fő célunk, hogy ne ke-
rüljön sor ismét online oktatásra, 
ne hozzuk megint nehéz helyzet-
be a gyerekeket, családokat. Ez 
társadalmi probléma is, de nagy 
probléma a gyerekeknek is. Azon 
szociális kompetenciák, amelye-
ket a közösség nyújt, az online 
oktatással kivesznek. A gyermek 
nem szokhatja meg azt, hogy 
nincs iskola. Az oktatás, nevelés 
közösségi tevékenység, nem te-
hetjük ki a gyerekeinket annak, 
hogy a szociális kompetenciák 
mellőzésével kelljen ismereteket 
tanulniuk, közösség nélkül legye-
nek kénytelenek élni, ha átmene-
tileg is. Kommunikáljunk a ha-

gyományos formában, erre szük-
ség van a hatékony oktató-nevelő 
munkában. A közösségben való 
viselkedés, a későbbiekben mun-
kavállalóként a társadalomba való 
beilleszkedés mind nagyban függ 
ezektől a kompetenciáktól. Nem 
beszélve arról, mekkora teher ez a 
családoknak, és ennél még sokkal 
messzebbre vezetnek a következ-
mények. 

Kérünk mindenkit, figyelje a 
város honlapját és az önkormány-
zati hirdetményeket, mert ezeken 
a helyeken minden fontos infor-
máció megtalálható. Érdemes 
nap, mint nap figyelni, hiszen a 
helyzet folyamatosan változhat, 
bármikor lehetnek új hirdetmé-
nyek.

– Lehetnek különbségek az 
egyes településeken érvényben 
levő szabályokban?

– Van központi elvárás, de az 
önkormányzatok a saját hatáskö-
rükben eltérő intézkedéseket 
hozhatnak, előfordulhatnak helyi 
specifikumok. Egyelőre hala-
dunk tehát a hagyományos úton, 
abban bízva, hogy maradunk is 
ezen az úton, vagyis nem lesz 
szükség a mostaninál szigorúbb 
intézkedések meghozására. Eh-
hez arra lesz szükség, hogy min-
den dunaföldvári felelősségteljes 
állampolgárként viselkedjen, vi-
seljen maszkot, ahol ez előírás, 
mosson kezet, fertőtlenítsen, ke-
rülje a közvetlen kontaktusokat, 
és úgy egyáltalán, fokozott éber-
séggel éljen. «
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Bognárné Balogh Andreával, a Du-
naföldvári Beszédes József Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményvezetőjével a tanév-
kezdés feladatairól és a járványve-
szélyre való felkészülés nehézségei-
ről beszélgettünk a városi televízió-
ban.

 » Baksay ErIka

– Júniusban bezárt az iskola-
kapu, szeptemberben kinyílt. Bár 
a járványhelyzet már akkor is 
fennállt, az iskolák működése 
most egy teljesen megváltozott 
formában folytatódik. Mi a kü-
lönbség a kettő állapot között?

– Az előző tanév utolsó három 
hónapját online töltöttük, úgy is 
fejeztük be, az évzárókat részben 
online, részben az iskola falai kö-
zött tartottuk, de mindenképpen 
szigorú szabályok szerint. Aztán a 
nyarat a pedagógusok és a diákok 
nagy része a szokásos módon, ott-

hon töltötte, a gyerekek egy része 
pedig ilyen–olyan részben a nyári 
napközis táborokban. 

Augusztusban kezdtük az új 
tanév szervezését hagyományos 
módon, hiszen azt az információt 
kaptuk a minisztériumtól és mé-
diaforrásokból, hogy hagyomá-
nyosan fog kezdődni a tanév. Au-
gusztus utolsó hetében a járvány-
ügyi szervezéshez sok segédanya-
got kaptunk a minisztériumtól, 
tankerülettől, legutoljára a me-
gyei tisztifőorvos asszony tartott 
tájékoztatót számunkra. Minde-
zek alapján felkészültünk a válto-
zásokra. 

Mivel az idén egy első osztály-
lyal több indult a Kossuth Lajos 
utcai épületben, helyet kellett ke-
resnünk a kis elsősöknek, vagyis 
kicsit átrendeztük az épületet, 
emellett a járványügy miatt új be-
járatokat nyitottunk, így az isko-
lába most négy bejáraton lehet 

bejutni, és négy bejáraton át lehet 
távozni onnan, hogy elkerüljük a 
nagyobb csoportosulást. Módosí-
tottuk az ügyeleti rendet, több 
ügyeletes pedagógus van, az aj-
tóknál reggelente a pedagógiai 
asszisztensek és a kollégák áll-
nak, akik a kézfertőtlenítést vég-
zik, minden tanulót és belépő fel-
nőttet fertőtlenítenek, a hazame-
netelnél a kapuknál szintén ügye-
letesek vannak. Az étkezések ide-

jét, rendjét is módosítottuk, más-
hogyan osztottuk be a gyerekeket, 
hogy ne tömörüljenek, késleltetve 
engedjük be őket az ebédlőbe és a 
mosdóhasználatot is szakaszol-
tuk, meghatároztuk ennek a rend-
jét is, megint csak a tömörülés 
elkerülése érdekében. Ehhez biz-
tosítottuk a fertőtlenítő szereket. 
A szünetek rendjén úgy változtat-
tunk, hogy a felsőben páros és pá-
ratlan évfolyamok felváltva 

Üléstermi 
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-testü-
lete szeptember 22-én tartotta so-
ros ülését, melynek napirendjén 32 
nyilvános és 2 zárt ülésen tárgya-
landó téma szerepelt.

 » Baksay ErIka

Az első napirendben a 2020. 
évi költségvetési rendelet 2. mó-
dosításáról döntöttek a képvi-
selők, majd Dunaföldvár Város 
Önkormányzatának veszélyhely-
zet miatti többletköltségeivel kap-
csolatos döntéseket hoztak meg. 
A képviselők tájékoztatást hall-
gattak meg a pénzeszközök lekö-
tési módjáról, majd az államház-
tartáson kívüli források átvételé-
ről és az önkormányzat által ál-
lamháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló önkor-
mányzati rendeletet módosították.

A letelepedési támogatás szabá-
lyainak módosítására benyújtott 
képviselői indítvány tárgyalását a 
testület a következő ülésre halasz-
totta, a következő napirendben 
viszont részben hatályon kívül 

helyezte, részben rendeletet alko-
tott az önkormányzat jelképeiről, 
kitüntetéseiről, elismerő címeiről, 
és a településnév használatáról 
szóló rendeletét felüzsvizsgálva.

A testület megalkotta az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, majd beszámolót 
fogadott el a Dunaföldvári Eszter-
lánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 
2019/2020-as nevelési évéről, el-
fogadta annak munkatervét, majd 
beszámolót fogadott el a „Gyer-
mekeink Jövőjéért” Közalapít-
vány 2019. évi munkájáról.

A következő napirendekben a 
képviselők elfogadták a Duna-
földvári Eszterlánc Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha Varázskert 
Bölcsőde higiéniai és biztonsági 
protokollját, illetve nem támogat-
ták a Magyar László Gimnázium-
ban tálaló konyha kialakítását. 
Döntöttek a Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 4. szám alatti óvoda és 
iroda épület villámvédelmének 
kialakításáról, azzal a kiegészítés-
sel, hogy vizsgálják meg ugyan-
ezen szempontból a többi óvoda-
épületet is. A testület nem támo-
gatta a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás bevezetését, beszámo-

lót fogadott el a Városi Pszicholó-
gus 2019. évi munkájáról, majd 
döntött a Dunaföldvári Művelő-
dési Központ és Könyvtár Mun-
katervének és Szolgáltatási tervé-
nek elfogadásáról.

A következőkben a képviselők 
elfogadták a Dunaföldvári Duna-
parti Idegenforgalmi Kft. 2020. 
év közbeni beszámolóját, vélemé-
nyezték a Dunaföldvári Beszédes 
József Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola felvételi kör-
zethatárait, majd a Püspök utca 1. 
szám alatti általános iskola előtti 
közterületen egy ismeretlen ere-
detű üreg leszakadásával kapcso-
latban hoztak döntéseket. 

Elfogadták a Mezőföldvíz Kft. 
által előkészített 2021–2035. évi 
GFT felújítási és pótlási tervet, il-
letve a 2021–2035. évi GFT beru-
házási tervet, illetve támogatták 
Esztergom Város és Pusztavám 
Község Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társuláshoz történő csatlako-
zási szándékát. Döntöttek a „He-
lyi közutak, parkolók és járda 
felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményéről, illetve ar-
ról, hogy a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat pályázati összegét 
2021. évre 2600000 Ft-ra emelik. 

A következőkben döntöttek 
szabadpiaci áram beszerzéséről a 
2022–2023. évben, és arról, hogy 
továbbra is vizsgálják a bérlakás 
állomány bővíthetőségét. Meg-
szavazták a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal gázkazán 
cseréjét, majd nem támogatták a 
DunApp alkalmazás beszerzését. 
Döntöttek a Dunaföldvár, Magyar 
László utca ivóvízvezeték kivál-
tásáról, majd az Ifjúság téri ját-
szótér bővítése iránti kérelmet 
tárgyalták, melyet abban az eset-
ben támogatnak, amennyiben a 
helyben lakók is hozzájárulnak a 
bővítéshez. 

A nyilvános ülés végén döntés 
született a Dunaföldvár, 0374 és 
0376 hrsz.-ú utak javításáról, vad-
kamerák kihelyezéséről, végül a 
testület civil szervezetek támoga-
tási kérelmeit utasította el. 

A zárt ülésen a testület felül-
vizsgálta Mendi Milán Márió ze-
nei tanulmányának támogatási 
ügyét, majd a számlavezetésre 
beérkezett banki ajánlatokat bírál-
ta el. «

Elkezdődött a tanév

Bognárné Balogh Andrea

►
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A defibrillátor egy elektromos áram 
keltésére alkalmas orvosi készülék. 
A defibrillátorral rövid ideig tartó, 
néhány amper erősségű áramot le-
het előállítani. A szív elektromos 
ritmuszavarait csaknem pillanatsze-
rűen megszüntetheti. 
A HELP program keretében ma már 
Magyarországon is mind több he-
lyen bárki számára elérhetők az 
AED-k (automata külső defibrilláto-
rok). Ezek képesek – elektródákkal 
a beteghez csatlakoztatva – a szív-
ritmus elemzésére, kommunikálnak 
az elsősegélynyújtóval, kamrafibril-
láció észlelése esetén pedig figyel-
meztetnek az elektrosokk szüksé-
gességére. (Wikipédia) 

 » szaBados sáMuEL

Kórházon kívül is egyre több 
helyen fellelhetők defibrilláto-
rok, melyek használatával embe-
réletet tudnak megmenteni akár 
laikusok is. Városunkban jelen-
legi információink szerint a 
sportpályán, a Holler UNFC tu-
lajdonába van három darab, vala-
mint a Kemiker Kft. rendelkezik 
egy eszközzel. Géczi László, a 
vöröskereszt helyi szervezetének 
elnöke, képviselő-testületi tag 
arról számolt be, hogy szeptem-
bertől a városháza alsó szintjén, 
a bejárathoz közel került felsze-

relésre egy automata életmentő 
eszköz. A város a vöröskereszt 
segítségével vásárolta. Ezzel 
együtt egy elsősegélynyújtó 
komplett felszerelést kapott a vá-
rosháza, melyet az étkező kony-
hában helyeztek el, azzal a funk-
cióval, hogy bárki igénybe vehe-
ti baleset esetén, nemcsak a dol-
gozók, de az utcai járókelők is. 
Ezáltal a városháza egyfajta el-
sősegélynyújtó központtá vált. A 
szívritmust helyreállító gép a 
legmodernebbek közé tartozik, 
használata viszonylag egyszerű, 
hiszen a bekapcsolása után ma-
gyar nyelven lépésről lépésre ad-
ja a használati utasításokat. Ettől 
függetlenül fontos, hogy minél 
több ember részesüljön kikép-
zésben a használattal kapcsolat-
ban. Vészhelyzetben az ember 
hajlamos pánikba esni, nem tudja 
szakszerűen használni. A vörös-
kereszt szakemberek bevonásá-
val képzéseket szervez kellő ér-
deklődés esetén akár több tur-
nusban a városházán. A gépek 
száma még kevés városunkban, 
Géczi László szerint szükség 
lenne arra, hogy idővel elsősor-
ban a közintézményeket szerel-
jék fel, például az iskolákat, mű-
velődési házat. Ugyanakkor fon-
tosnak tartja, hogy minél több 

ember sajátítsa el használatát, 
akár diákok, felnőttek, nyugdíja-
sok. 

Szintén a vöröskereszt veze-
tője számolt be az idei véradá-
sokról. A nyári és az őszi, szep-
temberi véradás rendben lezaj-
lott, természetesen a járványü-
gyi szabályok szigorú betartásá-
val. Sok véradó jelentkezett, a 
speciális helyzet ellenére több 
mint százan adtak vért a nap fo-
lyamán. A véradással párhuza-
mosan zajlott a művelődési ház 
udvarán a hősképző gyakorlat a 
Te is lehetsz hős jelszó alatt, 
mely arra utal, hogy aki életet 
ment, hőssé válik. Mintegy har-
mincan vettek részt rajta, több-
ségük gimnazista diák volt. Gu-
mibábun gyakorolták az újra-
élesztés technikáját a véradó 
szolgálat és a vöröskereszt szak-
képzett munkatársainak irányí-
tásával. «
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mennek ki az udvarra, a bent 
lévő osztályok az osztálytermük-
ben maradnak, hogy ne találkoz-
zon annyi gyerek egymással. 
Széthúztuk a szülői értekezlete-
ket, az évnyitót csak az első osz-
tályoknak tartottunk, de azóta 
ezek a szabályok is szigorodtak. 
Azokat a rendezvényeket, ame-
lyek az aulában lettek volna, át-
szerveztük. Minden nap, minden 
órában kapjuk az új információ-
kat, amelyekhez azonnal alkal-
mazkodunk. 

– Vagyis a fő szervező erő a 
csoportosulások elkerülése. 
Hogy néz ki a helyzet az osztály-
termekben?

– Ahol lehetséges volt, ott szel-
lősebbé tettük az elrendezést, fe-
lesleges tárgyat, szekrényt, cipős 

polcot kivittünk az osztályból, tö-
rekedtünk a ritkás elrendezésre, 
hogy minél nagyobb tér jusson a 
gyerekeknek. A maszk viselését a 
szünetben kérjük, a közösségi te-
rekben, de az osztályteremben, 
ahol egy közösség tartózkodik, 
nem kell hordani, bár természete-
se lehet ott is. A szellőztetésre, 
levegőzésre nagyon ügyelünk, 
mindig, amikor csak lehetséges. 
Minden teremben elhelyeztünk 
kézfertőtlenítőt, most pedig már a 
tárgyak, felületek fertőtlenítésére 
is több figyelmet fordítunk. A fel-
ső tagozaton a termeket nem csak 
egy osztály használja, a nyelvi te-
remben, gyakorlati teremben fo-
kozott mértékben kell szellőztet-
ni, fertőtleníteni. Mindenhol fo-
koztuk a tisztítást, a közösségi 

terekben pedig kötelező a maszk 
használata. 

– Hogy viselik a gyerekek és a 
dolgozók ezt az állapotot?

– Több értekezletet is tartottunk 
ebben a tárgyban, több iratot is 
adtunk ezzel kapcsolatban, hogy 
mindenkit tájékoztatni tudjanak a 
pedagógusok a szabályokról. Az 
első tanítási nap előtt már minden 
olyan dolgot megkaptunk, amivel 
biztosítani tudtuk a fertőtlenítést, 
tisztaságot. A pedagógusok na-
gyon tevékenyen és aktívan álltak 
a helyzethez, a tanulók már az el-
ső napon is példamutatóan, fe-
gyelmezetten fogadták az intéz-
kedéseket, hozták a maszkot, sor-
ban álltak a fertőtlenítésnél, di-
cséretet is kaptak érte. Az aulába 
kilépve rögtön maszkot húznak, 

az alsósok is fegyelmezetten 
hordják a közösségi tereken. 

– A tanévkezdés egyéb területe-
ken hogy alakult?

– Szerencsére időre megoldottunk 
mindent, megérkeztek a tanköny-
vek, betöltöttünk minden állást. 
Mentek el tőlünk pedagógusok, let-
tek új osztályaink, ahová plusz tane-
rő kellett, de jöttek is hozzánk, a 
szakos ellátottságunk 100%-os, még 
az asszisztensi állást is sikerült betöl-
teni, tehát mi teljes létszámmal és 
maximális fordulaton tudunk mű-
ködni. A helyzet stabil, biztonságos 
a tanerők tekintetében. A házon be-
lül a mi körülményeinkhez igazítva 
mindent megtettünk egyrészt a ha-
gyományos tanévkezdési feladatok 
szempontjából, de a járványügyi 
szempontból is. «

Életmentő eszköz a városházán

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros 
Ön kor mány za ta
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lás zlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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„Hajt az idő gyorsan – rendes 
útján eljár – /Ha felűlünk, fel-
vesz, ha maradunk, nem vár;/ 
Változik a világ: gyengül, ami 
erős,/És erős lesz, ami gyenge 
volt azelőtt” A Toldi estéje egyik 
alapkérdését fogalmazza meg a 
fenti Arany János-idézet, amely-
lyel kapcsolatban gimnáziumi 
magyartanárként mindig érdekes 
volt a diákok véleményét hallani. 

Kell-e a változás? A változás 
pozitív vagy negatív érték? 
Kárhoztassuk-e? Ragaszkod-
junk-e mindenáron a múlthoz? 
És mennyire? Mindent el kell 
vetni a múltból? Milyen szere-
pe van a változásnak az éle-
tünkben? Sok kérdés fölvető-
dött mindig.

Változó világban élünk – 
hangzik el gyakran manapság is. 
Mennyit megéltek szüleink, 
nagyszüleink! Háborúkat, hadi-
fogságot, forradalmat, válságot, 
határ – és rendszerváltozásokat. 
És mennyit megéltek a mai ge-
nerációk, még a közép- és fiata-
labb korosztály is – csak talán 
mást és másként.  

A lakosság nagy része tavasszal 
addig nem tapasztalt bezártság-
ban élt. Akkor a beszélgetésekben 
többen a háborús időszakkal ha-
sonlították össze. De ez más volt. 
Talán kisebb volt a félelem, és 
kisebb a tragikus veszteség is. A 
félelem mégis bennünk maradt, s 
bennünk van most is. Pedig ez 
nem jó. Ha „fortélyos félelem 
igazgat minket”, az ember nem 
marad önállóan gondolkodó lény, 
hanem az ösztönei átveszik az irá-
nyítást. S akkor mivé lesz az em-
ber? Gyűlölködés, agresszivitás, 
ellenségeskedés tapasztalható a 
politikában, a világhálón a hozzá-
szólásokban, az utakon és a min-
dennapokban. „Az emberfaj sár-
kányfog-vetemény” – jajdult fel 
Vörösmarty Mihály a 19. század 
közepén. S mi a 21. század máso-
dik évtizedének végén? Eltorzul 
az ember? 

Hinni szeretném, hogy talán 
mégsem. Hogy a jó is bennünk 
van. Mert együtt érzünk a bajba 
jutottakkal, mert segítünk a má-
siknak, mert tesszük a dolgunkat 
önmagunkért, gyermekeinkért, a 
közösségért. S mert másként 
nem lehet emberként élni. «

A Művelődési Központ és Könyvtár 
által szervezett Őszi zsongás elneve-
zésű szeptemberi programsorozat 
első rendezvénye A megértés ösvé-
nyei című kötet bemutatója volt, 
amelynek szerzője dr. András Ferenc 
filozófus, a Pannon Egyetem docen-
se és intézetigazgatója, egyben a 
helyi újságot és televíziót működte-
tő Part-Oldalak Kulturális Egylet el-
nöke. 

 » L. Mészáros IrMa

Városunkban ismerik, tisztelik 
és szeretik András Ferencet, így 
nem csoda, hogy a vírusjárvány 
dacára sokan voltak kíváncsiak a 
kötetbemutató beszélgetésre. 
Részt vett a rendezvényen Hor-
váth Zsolt polgármester is, aki kö-
szöntőjében szólt a szerzővel kö-
zös pedagógusi pályakezdésről, s 
arról a büszkeségről, hogy egy 
kisvárosnak mennyit jelent, hogy 
tudós emberek is lakják. A szerző-
vel Baksay Erika pedagógus-új-
ságíró és Lukácsiné Mészáros Ir-
ma nyugdíjas gimnáziumi tanár 
beszélgetett.

Az est első részében arról a 
személyes útról faggatták András 
Ferencet, miként lett a földvári 
tanítóból filozófus, milyen belső 
folyamatok indították el a tudo-
mányos munka irányába. Majd a 
filozófiai gondolkodásmód, vi-
láglátás különlegességét próbál-
ták megismerni. A beszélgetés 
második felében a kötet legfőbb 
kérdései kerültek szóba. A világ, 
a másik megértésének képessége 
korántsem a bölcsek kirázólagos 
erénye. Egy csendes hőst min-
denki magában hordoz. Minden-
ki, aki ért, s annyiban, amennyi-
ben ért. A mélyen-látás, a mé-
lyen-értés bajnokainak tisztelete 
épp abban gyökerezik, hogy mi 
mértékkel értők is tudjuk, milyen 
roppant jelentős az értelmezni 
tudás értéke – biztatja olvasóit a 
szerző. 

A megértés azért talányos, mert 
a mélyben egy paradoxon rejtő-
zik. Egyrészt az értelmező egyén 
szükségképpen konkrét testtel 
rendelkező személy, meghatáro-
zott téridőbe, kulturális-tradicio-

nális hatások történeti láncába 
ágyazva. Azaz a dolgokat úgy lát-
ja, ahogyan csak ő láthatja. 
Ugyanakkor a másik, a mások, a 
világ megértése éppen abban áll, 
hogy az egymást értők nem elté-
rően, hanem ugyanúgy látják a 
dolgokat. Azonosan. Ha nem, ak-
kor nem meg –, hanem félreértés-
ről beszélhetünk – kapjuk a ma-
gyarázatot.

Szó volt a megértés lehetősé-
gének vagy lehetetlenségének fi-
lozófiai megközelítéséről. Kér-
dések sorakoztak, gondolkodtat-
ták el a hallgatóságot: honnan 
tudjuk egyes értelmezéseinkről, 
hogy helyesek? S mitől ébredünk 
rá egy másik esetén, hogy félre-
értésről van szó? Mi a helyes ér-
tés és a félreértés kritériuma? De 
a kötetben szó van az irodalmi 
fordítás vakond-munkájáról, a 
fake news, azaz az álhírek sajá-
tosságairól és felismerésének le-
hetőségéről is. 

A filozófiatudomány, amely 
eredeti jelentésében a bölcsesség 
szeretete, nem tartozik a könnye-
dén befogadható ismeretek közé. 
A szerző, aki a katedrát hagyta 
ott, hogy újra az egyetem padjai-
ba ülve filozófiát tanuljon, a 
2010-es doktori cím megszerzése 
után 2017-ben habilitált. Tizenkét 
tanulmányát gyűjtötte össze eb-

ben a kötetben, amely a 2010-ben 
megjelent A kommunikáicós tér 
filozófiája című kötet alaptémáját 
folytatja. 

Hogy mi, laikusok okosabbak 
lettünk-e az esti beszélgetés során 
vagy leszünk-e a kötet elolvasása 
után, nem lehet eldönteni. Az biz-
tos, hogy a hallgatók-olvasók el-
töprengenek a kérdéseken, s az is 
világos, hogy a megértés egyfajta 
összhang. „Akkor értjük a mási-
kat, ha megnyilvánulásának több-
féle lehetséges jelentése közül azt 
tulajdonítjuk neki, amit ő maga 
tulajdonít.” 

S hogy mi értelme mindennek? 
Mi a tétje? Önmagunk, önértéke-
lésünk, önbecsülésünk. A filo-
zófia kételkedni, kérdezni, érvelni 
és bizonyítani tanít minket. Kriti-
kai gondolkodásra nevel, szemé-
lyes, egyéni belátásaink kitünte-
tett szerepének fontosságára int. 

Az igaz és az álhírek özönében 
saját értelmünk, józan eszünk 
tisztán- és karbantartása mindene-
kelőtt a mi feladatunk, a mi fele-
lősségünk. Így őrizhetjük meg ön-
magunkat. Talán épp ez a kötet 
címének központi üzenete: amíg 
hű maradsz letisztult gondolataid-
hoz, önmagadhoz, helyes ösvé-
nyen jársz. «

(A Dunaújvárosi Hírlap 
2020.09.11-i számában megjelent 
írás szerkesztett változata.)

Helyesbítés
A Part-Oldalak szeptemberi 

számában megjelent Régi do-
kumentumok nyomában című 
cikkben a felső képen nem a 
Névery házaspár, hanem a 
Folkner házaspár látható. Elné-
zést kérünk az érintettektől. «

A megértés ösvényein 

András Ferenc

Gondolatok  a változásról 
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A szép kora őszi nyarat élvező 
sétálók figyelmét a belvárosban 
kellemes hangulatot teremtő mu-
zsika kötötte le szeptember 11-én 
délután. A cukrászda teraszán a 
Pécsi Tudományegyetem zenei ta-
gozatának szaxofon kvartett for-
mációja adott koncertet. A fülbe-
mászó dallamok a székeken helyet 
foglaló közönségen kívül sok já-
rókelő figyelmét felkeltették. So-
mogyvári Arnold, a csoport veze-
tője tájékoztatott bennünket arról, 
hogy miképpen jött létre a duna-
földvári fellépésük. Az egyetemen 
pár éve indult be a zenei tagozat, 
szaxofonos képzés pedig az el-
múlt évben. Kis csapatuk tavasz-
szal állt össze és az egyetem fel-
kérésére ősszel egy országos tur-
néra, fellépés sorozatra indultak, 
melynek célja a zene, a szaxofon, 
mint hangszer valamint az egye-
tem zenei tagozatának népszerűsí-
tése. A turné egyik állomása váro-
sunk lett. A szaxofon viszonylag 
fiatal hangszer, a 19. század vége 
felé már használták, de igazán a 
20. században vált népszerűvé fő-
leg a jazz- és a könnyűzenében. 
Repertoárjukban szerepeltek e 
műfajok klasszikusai is, de fel-
csendültek Bach ismert zenei mo-
tívumai, kétszáz éves francia da-

lok átiratokban. Ezzel azt akarták 
bemutatni, hogy a hangszer igen 
sokoldalú és bármilyen stílust ké-
pes modernebb formában meg-
szólaltatni. A gyerekek nagy örö-
mére a koncert végén mesefilmek 
ismert dallamai csendültek fel. A 
társulat egyik tagja, Szendrői Zsu-
zsanna az egyetem zenetanára. 
Örömmel tapasztalja, hogy az 
utóbbi években a korábbi időkhöz 
viszonyítva egyre több hölgy ra-
gad fúvós hangszert a kezébe, te-
hát megtört a férfi hegemónia. A 
társulat alapításában is részt vett. 
Öröm számára, hogy tanítványai-

val együtt zenélhet. A korkülönb-
ség sem nagy köztük, szinte baráti 
társaságot alkotnak. Jól esett szá-

mára, hogy a helyi közönség él-
vezte zenéjüket a visszajelzések 
alapján. «

Térzene a Marcipán cukrászda 
teraszán

 » Bognár zoLTán

A híd – mit híd, Híd, sőt, fokozzuk 
dunaföldváriasan: a mi Hídunk, a 
Nagy-Duna-hídunk – kerek évfordu-
lót ül. Ül? Egy híd nem is „ül”, ha-
nem: van, létezik, összeköt, kapcsola-
tot teremt, s tán még szebben: átível.

Igen, átível a Dunán.
Magyarország legnagyobb, Eu-

rópa második leghosszabb folyó-
ján. No, és hol, hát persze, hogy 
az ország közepén!

Mert mit nekünk Pusztavacs, a 
mai Magyarország kiszámított 
közepe a Jeltorony-emlékművel! 
Se jelentős országrészek találko-
zását, se számottevő vízfolyást 
nem tud felmutatni, a kettő össze-
ge, ugye a „nem”.(Minden tiszte-
letünk mellett. Sőt, újabban, 2019 
óta, a még pontosabb mérések 
alapján nem is Pusztavacs szélén, 
hanem a közelében lévő Hernád 
nevű településen van az ország 
közép!)

Nálunk, a híddal, a Duna-menti 
Dunaföldváron egy sereg kedve-
ző tényező jelen van.

A 2860 km-es Duna 410 km-
nyi magyaroszági szakasza ha-
zánk fő vízi útja. A nagytájakat 
beosztó klasszikus tagolás – Du-
nántúl, Duna-Tisza-köze, 
Tiszántúl-szerint nagytáj-hatá-

ron vagyunk, az első (jobb part) 
és a második (bal part) esetében.
(Ebben a leegyszerűsített, gyak-
ran használt hármas említésben 
hol is van, mi is az Északi-kö-
zéphegység helye, szerepe? A 
Börzsöny, a Mátra, stb., a Zemp-
léni- hegység, mint Duna-Tisza 
köze, fura, avagy, a hármas 

Duna-hídunk 90 éves
1.rész
Mi, vagyis Dunaföldvár –az ország közepe

►
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tagolásban van egy negye-
dik?)

Maradva ennél az ősi felsoro-
lásnál, jöttek a „Dunántúl kapu-
ja”, ellenkező irányban az „Al-
föld kapuja” kifejezések Duna-
földvárra, illetve a hídra alkal-
mazva.

És akkor jött a geográfia tudo-
mánya, amelynél fontos szem-
pontok merültek fel. Így a kelet-
kezéstörténet, a tengerszint feletti 
magasság, a szintkülönbségek, a 
geomorfológiai formák, a felszín 
építőanyagai.

Ezek szerint, bizony, a Mező-
föld velünk együtt, Dunaföldvá-
rostul a tágabb értelemben vett 
Alföld része, egészen a Velen-
cei-tó, Velencei-hegység térsé-
gig, Székesfehérvárig, a Sióig, 
Sárvízig, délre a Tolnai-Szek-
szárdi-dombságig. Az Alföldhöz 
hasonlóan társul a Sárköz és a 
Dráva-mellék is, innen, a Dunán-
túlról.

Így jóval árnyaltabb a kép, de 
elvitathatatlan, hogy a bal parti 
Alföld-rész (Pesti-síkság, Kis-
kunság, egyéb Duna-Tisza-közi 
részek) jelentősen eltérnek a jobb 
parti Alföld, a Mezőföld 20–30–
50 m-es vastagságú löszkötegei-
nek Érdtől a déli országhatárig 
tartó látványától, formavilágától.

Szóval, ez az ország közepi ér-
zés így kezdi dagasztani duna-
földvári keblünket (s még a köz-
lekedési útvonalak hátra vannak!) 
Különösen, hogy az utóbbi idő-
ben a „Dunaföldvár” helységnév-
tábla átlopakodott-settenkedett a 
hídon, a túlpartra, át a megyehatá-
ron is! (Túlsó félre, ahogy régie-
sebben mondják), amely itt a Du-
na közepe! E mögött valószínűleg 
a lakott területi 50 km/h-s sebes-
ségtartomány hídi érvényesítése 
lehet… 

Az „országközepiség” realitá-
sát most is adják azok a termé-
szetföldrajzi és társadalom-föld-
rajzi tényezők, amelyek már az 
1920-as évek közepén ott mun-
kálkodhattak a térképasztalra töp-
rengve tekintő fejekben.

Adott volt a Duna É-D-i futása, 
a már említett jobb parti két, elté-
rő jellegű alföldi tájhatár.

Adott volt az ősi Buda-Eszék 
hadiút (amelyből az 1950-es 

években lett korszerűen betono-
zott Budapest-Pécs-Barcs fontos 
út), a mai 6. sz. főközlekedési 
út.

Kínálkozott egy, az ország kö-
zepén teremtendő kapcsolat, a 
Kecskemét-Dunaföldvár közötti, 
K-Ny-i irányú, a jövendő 52. sz. 
út, a Dunántúlon szintén K-Ny-i 
irányt követő úttal és dunántúli 
térségekkel. Ebből lett a Duna-
f ö l d v á r - D o m b ó v á r- K a p o s -
vár-Nagykanizsa útvonal, amely 
keresztülmegy az egész Dél-Du-
nántúlon, azaz a 61. sz. út.

Szintén régi örökség a Duna bal 
parti települései közötti kapcsola-
tot fenntartó Budapest-Baja 51. sz. 
út, újabb remek elérési lehetőség.

A kisebb, közeli településekre 
vezető utakat most nem részletez-
ve – egy fontos kinyúló „kart” 
még említsünk: Dunaföldvár-Me-
zőfalva-Székesfehérvár.

Ezek az úthálózati, meglévő, 
ill. szóba jöhető realitások tehát 
léteztek az 1928–1930. évi építés-
kor, ehhez csatlakozott előnyei-
vel, hátrányaival az M6-os autó-
pálya (2010. év).

S a vasút? Ha a hídépítés indo-
kait keressük a múltban, akkor 
meg kell említeni, hogy a Puszta-
szabolcs-Dunaföldvár-Paks vonal 
1930-ban már több mint három 
évtizedes múlttal bizonyított, a 
solti oldalon működött a Kun-
szentmiklós-Kalocsa vasút. A to-
vábbfejlesztések az előbbi vonal-
nál Sárbogárd, utóbbinál Fülöp-
szállás felé tervezhető lehetősé-
gek voltak.

„ Csak” hidak kellettek a Nagy-
és Kis-Dunára, s a vasúti össze-
köttetés is a látható jövőbe került.
(A Dunaföldvár-Solt vasúti kap-
csolat 1940-ben létre is jött.)

A közlekedés-földrajzi centrum 
gyűjtő-elosztó kapocs szerepe ko-
moly energiákat szabadíthatott fel 
Dunaföldvár számára.

Vajon a szépkorba lépő Du-
na-híd, ma, a 90 éves bölcsessé-
gével lehűtené-e az eredendő lel-
kesedést, mondván – 2020-ban-
hogy lesz itt még dunai személy-
hajó forgalom megszüntetés, Du-
naföldvár-Paks vasúti közleke-
dés-felszámolás, sínfelszedés, s 
ezzel a Dunaföldvár-Solt vasút-

nak is vége, lesznek új hidak, M6 
pálya…

Igaz, igaz, ám ki látta ezt előre 
az 1920-as évtized közepén, a ter-
vezés időszakában? Senki. «

(folytatjuk)

Felhasznált források:
– 24.hu/2019/06/25 magyaror-

szag-kozepe-pusztavacs-hernad/
– Szászvári Józsefné: Beszédes 

József és Dunaföldvár. Dunaföld-
vár,2012.

– Földvári tabló. Dunaföldvár, 
2009.Szerk.: Raffainé Kókány Ju-
dit, szerző: Lukácsi Pál.

– Dunaföldvár története az ős-
kortól napjainkig. Dunaföldvár, 
2002.Dunaföldvári Part-Oldalak 
Kulturális Egylet. Szerk.: Dr. Töt-
tös Gábor, szerzők: Dr. Rosner 
Gyula, Dr. Szalai Károly, Götzin-
ger Károly, Bognár Zoltán.

– Magyar Életrajzi Lexikon. 
A-K. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. 
Bp., Akadémiai K.,1967.

– hu.wikipedia.org./wiki/
– library.hungaricana.hu/hu/

collection/helyi lapok Tolname-
gyeiUjság/1930.XII.évf. 93.szám.
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 » L. Mészáros IrMa

Az interneten a régi újságokat 
böngészni rendkívül érdekes. Iga-
zi történelmi utazás. A témák, a 
nyelv, a stílus mind–mind jellem-
ző az adott korszakra. A történe-
lemkönyvekből tanult események 
kicsit másként, közvetlenebbül 
jönnek elő. Így Dunaföldvár 
múltjának érdekes mozzanataira, 
eseményeire is rábukkanhatunk. 
Íme, egy rövidhír, a Tolnai Népúj-
ság 1960. augusztus 7-i számá-
ból: „Több versenyen szerepelt 
már kiváló eredménnyel a Duna-
földvári Kendergyár önkéntes 
tűzoltóságának fiatal lányokból 
álló versenycsapata. A ceglédi or-
szágrészi versenyre készülő tűz-
oltó-lányoknak most új egyenru-
hát vásárolt a gyár. Szemmel lát-
hatóan tetszik a ruhaanyag, amit 
Varga János gyárvezető ad át a 
lányoknak. A műszak letelte után 
a szabóhoz viszik megvarratni.” 

A szöveghez tartozó fényképet 
nézve nem gondoltuk volna, hogy 
a csinos lányok tűzoltók. Duna-
földvár egyik közösségi oldalá-
nak szerkesztőjeként magam is 
elcsodálkoztam, s feltettem a kér-
dést: – Felismertek valakit? Gon-

doltam, hogy mindez a világba 
kiáltott puszta szó marad. Szinte 
hihetetlen, de a poszt és a fotó 
megjelenése után azonnal érke-
zett a válasz: Középen én vagyok, 
Horváth Ilona. 

Meglepődtem, elcsodálkoztam 
s elgondolkodtam. Vajon mit 
érezhetett az a hölgy, aki hatvan 
évvel ezelőtti önmagát és munka-
társait látta a világhálóra felkerült 
képen? Akkori hozzászólásából 
csak annyit tudtam meg, hogy a 
bútorlap üzemben dolgoztak, s 
országos elsők lettek a versenyen. 
No meg a neveket: – Tőlem jobb-
ra Takács Eta, Horinger Mária, 
Nagy Katalin, balra Miskolci Ma-
rika, egy névre nem emlékszem.

Az üzenetváltást személyes ta-
lálkozás követte, hiszen az 1965 
óta Budapesten élő Lengyel Mik-
lósné Horváth Ilonának ma is 
rendszeres kapcsolata van Duna-
földvárral. Öccsével őrzik a Püs-
pök utcai családi házat, látogatják 
húguk családját és természetesen 
a szülői sírt. 

Horváth Ica még nem volt 16 
éves, amikor a Kendergyárba je-
lentkezett munkára elválaszthatat-
lan barátnőjével és névrokonával, 
Horváth Sacival együtt. Az általá-
nos iskola befejezése után őt édes-

anyja nem engedte a gimnázium-
ba, Sacit pedig nem vették fel a 
fővárosi ruhaipari tervező iskolá-
ba. Úgy döntöttek: mennek a ken-
dergyárba dolgozni. Sorban állás 
volt a jelentkezéskor – mondja. 
1959. március 2-án kezdtek segéd-
munkásként, három hónapig csak 
éjszakai műszakban. Aztán mind-
ketten a kísérleti bútorlap üzembe, 
majd a megépült új kétemeletes 
üzembe kerültek. Egy idő múlva 
pedig Ica a labor dolgozója lett: az 
üzemben ugyanis minden munka-
folyamatban ellenőrizték az anya-
gokat: például a szakítószilárdsá-
got, a szárazságot, a műgyantát. 
Közben a lányok beiratkoztak a 
helyi gimnáziumba is, Szalay Kál-
mán osztályába kerültek. Ica labo-
ránsként dolgozott egészen férj-
hezmeneteléig, illetve Budapestre 
költözéséig, 1965-ig.

A felnőtté válásának hat évét 
köszönheti a kendergyárnak, s 
azt a sikerélményt is, amit a tűz-
oltócsapat tagjaként tapasztalt 
meg, hiszen a legjobbak lettek, 
országos elsők. A múltra így em-
lékszik: „1959–60 tájékán szer-
vezték a csapatot, s mi, a barát-
nőmmel, örömmel jelentkeztünk. 
Három műszakban dolgoztunk, s 
a gyakorlást mindig a munka-
rendhez igazították. Ha délutá-
nosak voltunk, már délre men-
tünk, hogy a kétórai munkakez-
dés előtt még gyakorolhassunk 
Dort Lajos bácsival”. Jót moso-
lyog ma, hogy annak idején a 
30–35 év körüli műszakvezetőt 
így szólították. Nagyon szerették 
a gyakorlást is, a vezetőt is. Ica 
pontosan emlékszik a szavajárá-
sára, ahogy noszogatta őket: 
„Angyalom, a betyár szentjit 

Egy fénykép nyomában, azaz egy 
kendergyári tűzoltólány emlékei

Lengyel Miklósné Horváth Ilona

►
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a világnak, szedje már össze 
magát!” A ceglédi országrészi 
verseny után az országosat is 
megnyerték. Teherautóval vitték 
őket Budapestre, s az ünnepélyes 
eredményhirdetéskor természe-
tesen az új ruhájukban feszítet-

tek. Jutalmul Nagy Józsefné 
könnyűipari miniszter dicséret-
ben részesítette a dunaföldvári 
Kendergyár lány tűzoltócsapatát. 
A dokumentum ma is ott lapul 
Ica családi archívumában. Rá-
adásul 100 forint jutalmat is kap-

tak. Hogy mennyi pénz volt ez 
akkor? Az idősebbek tudják! 

Igazi tüzet nem oltott, munka-
helyi tűzre sem emlékszik, bár 
veszélyes üzem volt a kendergyár. 
A kezdetekkor, még a bútorlap 
üzemben éjszakai műszak közben 

(Részlet a Tolnai Népújság 
1960. aug. 7-i cikkéből)

A napokban a Dunaföldvári 
Kendergyárban jártam, ahol ép-
pen akkor tárgyaltak arról a 
gyár vezetői, hogy egyenruhát 
csináltatnak az önkéntes tűzol-
tóegyesület tagjainak. Nagyon 
csodálkoztam, amikor láttam, 
hogy a ruhaanyag nem valami 
szokvány vászon vagy egyenru-
haanyag, hanem selyem és más-
fajta finom — hogy úgy mond-
jam, női ruhaanyag... Később 
megtudtam, hogy ez nem vala-
mi szemfényvesztés, hisz női 
tűzoltó- egyesületről van szó. 
Később sikerült megtalálnom 
két tagot is az egyesületből, 
Horváth Saroltát és Horváth 
Ilonát. Nem testvérek, csupán 
névrokonok. Egy év óta tagjai a 
tűzoltócsapatnak, és nem bán-
ták meg, hogy beléptek.

– És mit szóltak a szülők eh-
hez a nem éppen nőies társadal-
mi elfoglaltsághoz? — Az én 
szüleim, — mondja Sarolta — 
először aggódtak értem. Nem is 
annyira azt vették zokon, hogy 
ilyen férfias egyesületben va-
gyok, inkább attól féltettek, 
hogy valami bajom lesz: leesek a 
létráról, vagy ha netán tűz esetén 
oltunk valahol, megégek. 

Megnyugodtak már a szülők, s 
most az jelent izgalmat az életük-
ben, ha leányuk versenyen vesz 
részt, s a csapat jó eredményéért 
szurkolnak. Minden alkalommal 
be kell számolni a verseny lefolyá-
sáról. — Legutóbbi versenyünkön 
— mondja Horváth Hona — csú-
foltak bennünket a többi leánycsa-
pat tagjai, mert nem volt egyenru-
hánk. Azt mondták, hogy úgy lo-
bog a nadrágunk, mint a zászló. A 
versenyt mégis mi nyertük meg. 

Most készülünk Ceglédre, az or-
szágrészi versenyre, ahol ismét 
szeretnénk továbbjutni az országos 
döntőre. Reméljük, sikerülni fog.

— Milyen fecskendővel dol-
goznak? 

— Négyszáz percliteres gé-
pünk van, s a megyei döntőn 48 
másodperces idővel győztünk. 
Az országrészin 44 másodperc 
alatt szeretnénk elkészülni. 

— Nem nehéz leányoknak tü-
zet oltani? 

— Nem! Először féltünk, 
hogy nem bírjuk majd el a töm-
lőt, azt hittük, hogy nem tudjuk 
kigurítani, de ma már ezen rég 
túlvagyunk. Szépnek tartjuk. 
Csak egyet nem vállalunk. 

— Mit? 
Mindketten nevetve válaszol-

nak. — Lángoló szerelmes szí-
vek oltását. 

— Hívták már ilyen esethez is? 
— Útjába kerül az embernek 

néha! 

Égő szív oltását nem vállaljuk
az ablakon kinézve észrevette, 
hogy a szemközti épületben mint-
ha szikrázna valami. Azonnal 
szólt a műszakvezetőnek, s így a 
gyors beavatkozás következtében 
komoly baj nem történt. Csak egy 
rezsó maradt bekapcsolva. Icának 
szeme volt hozzá, hogy észreve-
gye! 

Emlékek, dokumentumok, 
amelyek hatvan évvel ezelőtti 
eseményhez kapcsolódnak. (A 
keretes írásban megtalálják a 
korábbi interjú részletét is.) A 
fiatalabb olvasók talán nem is 
értik, miért emlegetik az időseb-
bek ma is a Kendergyárat. Mert 
amit ők most ismernek, az rom-
halmaz. Romvadászok és más 
különös hobbik művelői fordul-
nak meg időnként arrafelé. Pe-
dig hajdanán! Micsoda élet volt 
ott! 

Dunaföldvári Kendergyár 
1911–1991 – állhatna a fejfáján. 
Élt nyolcvan évet. 1910-ben ala-
pították. Akkoriban a Baracs kö-
zelében fekvő papi birtok ken-
dertermését dolgozta fel. Tolna 
megye len- és kenderipari üze-
mei közül ez volt a legrégebbi, a 
termelési értéke szerint is a leg-
nagyobb. Mondhatjuk, hogy idő-
vel országos hírű lett. Sok válto-
záson ment át. 1966-ban például 
Ciprusba, Belgiumba és Görög-
országba szállítottak bútorlapot 
Dunaföldvárról. A megtalált do-
kumentumok szerint a kender-
gyár bútorlap üzeme 170 fővel, 
rostkikészítő részlege 237 fővel 
dolgozott. Lakásokat építettek, 
saját orvosi rendelő, bölcsőde, 
napközi és 180 fős üzemi konyha 
működött. Büszkék voltak a kul-
túrotthonra, amelyben műkedve-
lő előadásokat is tartottak. Példá-
ul a Szecsey József rendezésében 
és főszereplésével színpadra vitt 
Molière-darabban, A fösvényben 
Mariannát Horváth Ilona alakí-
totta.  

A dunaföldvári Kendergyár a 
70-es években folyamatosan ter-
melt. Éjjel–nappal, vasárnap is 
dolgoztak. Négy műszakban folyt 
a munka. Aztán... Aztán 1991-ben 
bezárták. Már csak az emlékezet-
ben és az ilyen történetekben, me-
sékben él. Egyszer volt, hol nem 
volt... «

►
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„Ismert, áldott sírok között
Emelkedik a hant,
Falböck Róbertnek csontjai
Pihennek ott alant…”

 » szászvárI józsEfné

Évek óta a gyásznapon – októ-
ber 6-án – a Fehérvári utcai teme-
tőben Falböck Róbert sírja körül 
emlékeznek Dunaföldvár lakói-
nak képviselői az aradi vértanúk-
ra, az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc hőseire. Szeren-
csére ma is megtalálhatók Duna-
földvár temetőiben az egykori 
honvédek sírjai, közülük Falböck 
Róbert neve a legismertebb. Reit-
ter Józsefet is inkább bíróként, 
tűzoltó parancsnokként ismerjük. 
Reitter Józsefről utcát is neveztek 
el, sírja helyileg védett.

A Fehérvári utcai temetőben ta-
láljuk Beszedits Adolf hadnagy 
(1828–1887), Horváth Alajos 
közhonvéd (?), Reitter József 
hadnagy (1825–1902), báró Alapi 
Salamon nemzetőr (1811–1861), 
Szenterzsébeti Forster Antal nem-
zetőr alezredes (1793–1866), 
Cziráky János nemzetőr (1809–
1877) sírját. A Fölvégi temetőben 
Kálmán Károly honvéd (1820–
1899) és Kristóf László honvéd 
főhadnagy (1828–1914) alussza 
örök álmát.

Ki is volt Falböck Róbert?
Az 1848–1849-es forradalom 

és szabadságharc hadnagya, Fal-
böck János vegyeskereskedő és 
Pauer Anna fia Dunaföldváron 
született 1830. november 29-én. 
Édesapja művelt ember volt, fele-
ségével együtt kiváló nevelést ad-
tak három gyermeküknek, Ró-
bertnek két lánytestvére volt. 
Gyermekkori jóbarátjával, Nagy 
Nepomuk Jánossal együtt jártak 
elemi iskolába, Egyed Antal tu-
dós apát is tanította őket. Szorgal-
muk és a jó anyagi lehetőségek 
lehetővé tették, hogy Budára ke-
rüljenek gimnáziumba, majd Pé-
csett tanultak tovább. Az 1847–
1848-as tanévet, mint első éves 
filozófia hallgató három duna-

földvári társával a pécsi líceum-
ban töltötte. Úgy gondolták, hogy 
a záróvizsga után mind a négyen 
a ciszterciták rendjébe lépnek be. 
A márciusi napok után történtek 
azonban más irányba, a haza vé-
delmére terelték Falböck Róbertet 
és még két társát.

Az 1848. március 15-i forrada-
lom után a magyar nép élethalál 
harcát vívta a Habsburgok ellen 
az áprilisi törvények, a haza vé-
delmében. Pécsett is toborzást 
tartottak. Falböck Róbertnek térd-
sérülése volt, nem felelt meg a 
katonai követelményeknek. Du-
naföldvárra visszatérve lánytest-
vérének vőlegénye, – aki nyugdí-
jazott császári tiszt volt – segített 
neki, magával vitte a honvédse-
regbe, a kassai 19. honvédzászló-
alj hadnagya lett. Gyilkos csaták-
ban végigküzdötte a szabadság-
harcot, a fegyverletétel után éhez-
ve, fázva és sebektől borítva tette 
meg az utat – HAZA. Dunapatajig 
jutott, az ottani bíró értesítette 
szüleit, hogy Róbert fiúk nála 
van, de már tovább menni nem 
tud. Jöjjenek érte molnárdereg-
lyével, vigyék haza azon, mert a 
kocsikázást ki nem bírja.

Így került Dunaföldvárra szüle-
ihez, ahol sebesülései, a hosszú 
éhezés, kimerültség következté-
ben még aznap éjjel, 1849. szep-
tember 12-én meghalt. Még nem 
volt 19 éves!

Meghalt, eltemették, elfeledték. 
Sírját benőtte a dudva, fakeresztje 
elkorhadt, már–már felismerhe-
tetlenné vált. 1908-ban az ifjúkori 
bajtárs és jóbarát Nagy Nepomuki 
János, aki ekkor már 78 éves volt 
meglátogatta sírját. Szíve keser-
vét és fájdalmát versbe öntve egy 
kis tárca keretében a Pécsi Köz-
lönyben megjelentette költemé-
nyét Falböck Róbert címmel. 
(Egyes források szerint már 
1850-ben megírta ezt a verset).

Egy–egy részlet:
„Hazádnak rendületlenül, Te 

tudtad ez imát, Korán tanított erre 
meg Egyed tudós apát…”

„Még ifjú bár, alighogy élt Ti-
zenkilenc tavaszt! Földváron még 
él egy magyar, E sír felett vir-
raszt…”

A Pécsi Közlönynek 1908. 
március 15-i száma Dunaföldvár-
ra is eljutott, az emlékező verset 
többen is olvasták és eldöntötték, 
hogy egy emlékbizottságot hoz-
nak létre. Schmidt László taka-
rékpénztári igazgató elindította a 
dunaföldvári derék nép között a 
közadakozási akciót- Vastagh Fe-
renc jegyző segítségével 332 ko-
rona gyűlt össze. Végül a síremlé-
ket közadakozásból Dunaföldvár 
lakossága emeltette 1910-ben, 
megbecsülése jeléül a hős hon-
védhadnagynak.

A síremléket 1910. november 
1-jén hazafias ünnepély keretében 
avatta fel Rátkay László Dr., volt 
országgyűlési képviselő, ügyvéd 
a megjelent nagyszámú közönség 
jelenlétében. A diákságot a duna-
földvári polgári fiúiskola növen-
dékei képviselték. Falböck Ró-
bert sírját több történelmi korszak 
hősei között találjuk a Fehérvári 
utcai temetőben. Emléke szívünk-
ben él!

A síremlék felirata: „Itt nyug-
szik Falböck Róbert szabadság-
hős, az 1848–49 kassai 19. hon-
véd zászlóalj hadnagya.”

Irodalom: 
K. Németh András: „S hamvait 

a hálás hon veszi hantja alá” 
1848/49-es honvédsírok Tolna 

megyében. Paksi Múzeumi Füze-
tek 5. Paks, 2008

Falböck Róbert. Hírek. Pécsi 
Közlöny. 1908. III. 15. Arcanum 
Digitális Tudománytár

Falböck Róbert síremléke. Közér-
dek. 1909-02-06/6. szám. MNL 
Tolna Megyei Levéltára Szek-
szárd

Falböck Róbert. Pécsi Közlöny. 
1910. november 1. Arcanum Digi-
tális Tudománytár

Földvári tabló. Életrajzok és 
arcképek Dunaföldvár múltjából. 
Berze-Nagy Ilona Városi Könyv-
tár, Dunaföldvár. 2009 «

MÚLTUNKBÓL…
190 éve született FALBÖCK RÓBERT HONVÉDHADNAGY, 
DIÁK. Dunaföldvár és környékének lakossága 
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A hagyományos augusztus 20-i 
halászléfőző verseny a járványve-
szély miatt elmaradt. A horgásze-
gyesület jóvoltából viszont mégis 
szerveztek versenyt, mégpedig a 
kis-dunai horgásztanyán, a családi 
napon. 12 nevező vett részt a ver-
senyen, mindenki hozott anyag-
ból dolgozott. A zsűri elnöke Dá-
vid István, az Aranyfácán étterem 
tulajdonosa volt, aki maga is 
többször nyert országos versenye-
ket, például Balatonbogláron, s 
gyakran zsűrizett is. Segítőtársa 
városunk polgármestere, Horváth 
Zsolt volt. Korábban 25 –30 csa-
pat is indult, de idén éppen a jár-
ványveszély miatt a szervezők 
tudatosan szűkítették a mezőnyt. 
Ez a minősítők munkáját is meg-
könnyítette, ezért elegendő volt a 
kétfős értékelő stáb. Dávid István 
szerint finom, jó minőségű ételek 
készültek. Az íz, illat, szín, állag 
voltak a minősítés szempontjai. A 
pontozás alapján elég magas 
pontszámmal Müller Attila nyerte 
a versenyt. Attila tavaly harmadik 

helyezett volt, s nagyon örült, 
hogy idén első helyezett lett. El-
mondta, hogy csak pár éve kez-
dett főzni szülei nyomdokán ha-
ladva. Édesapja rendszeres részt-
vevője különböző főzőversenyek-
nek, de édesanyja is mestere a fi-
nom ételeknek. Mindkettőjüktől 
sokat tanult. Édesapjától az alap-
anyag kiválasztását, előkészítését, 
anyukájától pedig a fűszerezést, 
az ízvilág kialakítását. Sikerének 
alapja is ez a két szempont volt. 

Otthonról hozta a halat, a papri-
kát, paradicsomot, egy szem bur-
gonyát, a minőségre nagyon 
ügyelve. Az ízesítésre precízen 
figyelt, először a paprika, a ha-
gyományos arányban, vége felé a 
sózás. Sikerére azért is büszke, 

mert a mezőnyben rangos, rutin-
nal rendelkező halfőzők is voltak. 
Őket megelőzni igazán nagy telje-
sítmény. A siker önbizalmat adott 
neki. jövőre visszatér megvédeni 
a címét, esetleg más versenyeken 
is kipróbálja képességeit. «

Mégis
 » sIMon IsTván

Nem is gondolnánk, hogy mi-
lyen óriási jelentősége van ennek 
a parányi szócskának, hogy még-
is. A mégis jelentése bővebben így 
summázható: mégis megtörténhet 
az, ami eddig nem történt meg. 
Így történt meg Simon Péter cso-
dás halfogása is, mely ugyancsak 

ezen a mégisen múlott, mert még-
is kivetette a hálókat fogásra, jól-
lehet reménytelennek tűnt ez a 
nappali halászat. (A Genezáret ta-
ván csak napnyugta után lehetett 
eredményesen halászni.) Azonban 
ha Simon nem mondja ki ezt a bű-
vös szócskát és nem veti ki a háló-
kat Jézus szavára, akkor bizony 
elmarad a csodás halfogás, s ak-
kor mi is szegényebbek lennénk 
egy gyönyörű történettel. Mert 

csodák csak ott születnek, ahol ki 
tudják mondani, hogy mégis, mert 
a csoda definíciója ugyancsak eny-
nyi: mégiscsak megtörténhet az, 
ami eddig nem történt meg. Mert 
a csodák úgy születnek, mint a 
gyermekeink; megfogannak, nö-
vekednek, aztán világra jönnek, 
de a kezdet kezdete, a fogantatás 
pillanata mindig ez a mégis, amit 
nekünk kell kimondani. Hiszen a 
csodák sohasem nélkülünk, ha-

nem mindig velünk történnek, ál-
talunk mennek végbe. A csodás 
halfogás Jézus és Simon Péter 
együttműködésének gyümölcse, 
mert a csodák nem sült galamb 
módjára érkeznek hozzánk, ha-
nem Isten és ember együtt mun-
kálkodása révén. Lásd a kenyér-
csodát, ahol Jézus a tanítványait is 
bevonja a kenyérszaporítás aktu-
sába, mert a csodák is kettős ter-
mészetűek, mint Krisztus, aki 

Idén sem maradtunk 
halászléfőző verseny nélkül

►
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ég és föld Gyermeke. A cso-
dák lényege elsősorban az intimi-
tásukban, a bensőségességükben 
van, mivel a lélek legbelső bugy-
raiban hatnak, a mégis kimondá-
sára ösztökélnek. Elhitetik velünk, 
hogy mégis megtörténhet az, ami 
eddig nem történt meg az életünk-
ben. Nem is olyan könnyű elhinni 
ezt, hiszen a csodás mégisek előz-
ménye mindig valamiféle kudarc. 
Simon Péterék egész éjjel halász-
tak és nem fogtak semmit, ami 
igen nagy csalódást okozhatott 
nekik. Az öreg halász, Santiago 
ugyancsak így járt, mielőtt azt az 
igazán nagy halat kifoghatta a ten-
gerből. Az ő csodás halfogását is 
hosszú, 80 napos sikertelenség 
vagy kudarc előzte meg. Mégis 
tengerre szállt és kivetette a hor-
gát, mert a reménytelenség ellené-
re is reménykedett a csodában, a 
mégis csodájában. (Hemingway: 
Az öreg halász és a tenger) Mi 
nem vagyunk halászok, de velünk 
is megtörtént már, hogy egész éj-
jel halásztunk, mégis üres maradt 
a hálónk, vagyis kudarc ért ben-
nünket. Mindent megtettünk, amit 
csak tehettünk, mégse sikerült a 
tervünk, netán a házasságunk, a 

családunk, a gyülekezetünk vagy 
az életünk más szegmense miatt 
érzünk keserűséget. Mindenki 
maga tudja, hogy az álmai, a ter-
vei mennyire váltak valóra vagy 
„mentek füstbe”, vagyis hogy a 
fáradozásának mennyi eredménye 
van. Egy bizonyos, hogy a csodá-
kat mindig valami hiátus, valami 
kudarc előzi meg, legyen az be-
tegség vagy más „mélység” az 
életünkben. Kérdés, hogy ilyenkor 
mi történik velünk, mit gondo-
lunk; azt, hogy elhagyott az Isten 
vagy azt, hogy most is velünk van. 
Ilyenkor nagy a kísértés arra, hogy 
kimondjuk: elhagyott az Isten, 
magamra maradtam egészen, mi-
ként Krisztus a kereszten, aki 
szenvedésében így kiáltott: „Éli, 
Éli, lama sabaktani.” (Istenem, Is-
tenem, miért hagytál el engem.) 
Azonban később, a halála előtt 
nagy fájdalmak között így imád-
kozik: „Atyám, a kezedbe teszem 
a lelkem”, mert újra átéli az Isten 
közelségét, a velünk az Isten cso-
dáját. Simon Péter a maga kudar-
cával is istenközelbe kerül, ami-
kor Jézus beszáll a hajójába. Nem 
utasítja vissza a Mestert mondván, 
hogy most igen nagy bajban van, s 

nem ér rá „lelkizni”, a lélek dolga-
ival foglalkozni. Ha mélységben 
vagyunk és kiáltunk, miként a 
Zsoltáros: „A mélységből kiáltok 
hozzád, Uram!”, akkor Isten irgal-
mával, Jézus Krisztussal találkoz-
hatunk, az Ő szavát hallhatjuk. 
„Evezz a mélyre és vessétek ki a 
hálóitokat fogásra!” – mondja Jé-
zus Simonnak. Mintha ezt monda-
ná: ne félj a mélységtől, ne félj 
semmitől, ne törődj bele abba, ami 
történt, a kudarcba, mert mégis 
megtörténhet az, ami nem történt 
meg. Milyen sokszor hajótörést 
szenvedünk, hiábavalónak tűnik a 
reménységünk, az akarásunk és a 
szeretetünk, ezért abbahagyjuk 
azt, amit jó szándékkal elkezd-
tünk. Jézus arra biztat bennünket, 
hogy ne hagyjuk abba a jót, amire 
vállalkoztunk, hanem vessük ki a 
hálónkat újra. Sokszor nem logi-
kus ez az újratervezés, Péter szá-
mára sem volt az, de csodák csak 
az engedelmesség ösvényein járva 
születnek. „Egész éjjel halásztunk 
és nem fogtunk semmit, de a te 
szavadra mégis kivetem a hálót.” 
– mondja Simon. Ez a mégis az 
engedelmesség ösvénye, mert azt 
jelenti, hogy mégis megtörténhet 

az, ami eddig nem történt meg. Ha 
engedelmesek merünk lenni és 
merjük hinni azt, amit Péter, akkor 
a mi hálónk is szakadozni fog. 
Íme így történik a csoda, mely Is-
ten és ember együttműködésének 
záloga. Azonban az igazi nagy 
csoda nem a zsákmány, a sok hal, 
hanem a találkozás Krisztussal és 
önmagunkkal. Ebben a találkozás-
ban végre önmagunkra találha-
tunk és bűnös emberből Isten ál-
dott gyermekévé válhatunk, Jézus 
tanítványává avanzsálhatunk, mi-
ként Péter, és félelem helyett biza-
lommal fordulhatunk Isten és az 
emberek felé. «

 » szaBados sáMuEL

Négy évvel ezelőtt rendeztek 
először a szüreti fesztivál keretei 
közt lekvárfőző versenyt, Az ősz 
ízei címmel. A verseny évek során 
egyre népszerűbb lett. Idén a szü-
reti fesztivál elmaradt, de az Őszi 
zsongás elnevezésű program-so-
rozat keretei közt megrendezték a 
versenyt. Az eredményhirdetésre 
szeptember 20-án vasárnap került 
sor a vár udvarán rendezett zenés, 
táncos műsor során. Lipták Ta-
más, a zsűri elnöke örömmel szá-
molt be arról, hogy ismét sok ké-
szítmény érkezett. Értékelték a 
külső formát, az üveg, a felirato-
zás, díszítés esztétikumát, színt, 
illatot, de a fő szempont az íz- és 
zamatvilág volt. 

Két kategóriában hirdettek he-
lyezéseket. A cukormentes kate-
góriában Lendvai Tünde barack-

lekvárja lett az első. A cukrozott 
kategória győztese Kovács Anikó 
meggylekvárja lett. Kuriózumok, 
különlegességek is készültek, 
ezek közül a zsűri különdíjjal ju-
talmazta Karsai Erika bodzabo-
gyó készítményét. Lendvai Tün-
de, a cukros kategória győztese 
rendszeresen főz lekvárt, idén 
egy–két éve készült barack főzet-
tel jelentkezett. Szerinte a siker 
egyik alapja a türelem, 3–4 óráig 
főzni a barackot, ügyelni a tűz 
erejére, folyamatosan kell kever-
getni, nehogy odaégjen. Tünde 
családjában rendszeres a hétvégi 
süteménysütés, a lekvár tehát 
gyorsan elfogy. 

Boros János besztercei szilva 
főzetével a cukor nélküli kategó-
ria második helyezettje lett. Töb-
ben meglepődtek, hogy férfiként 
lekvárt főz, de szerinte ez manap-
ság általános dolog, hiszen egyre 

több férfi vállal munkát a háztar-
tásban, főleg az ételkészítésben. 
Szerinte is nagy türelem kell a 
főzéshez. Ő nyolc órát állt a kon-
dér fölött, fárasztó munka volt, de 
megérte, mert a főzet nagyon ízle-
tes lett. Szeret kísérletezni, ritka 
gyümölcsökből lekvárt készíteni. 
Ajándéknak is megfelel, hiszen 
rokonok, barátok igencsak örül-
nek a finom ízeknek. «

Evangélikus templom
nyitvatartás

Vasárnap: 9–12 óráig
Hétfő: 9–12; 14–18 óráig

Egyéb időpont Molnár Iván 
lelkésszel egyeztethető a 
+36–20–824–81–23-as tele-
fonszámon.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700

Szombaton: 800–1200

Szélestápválasztékkutyáknakmár220Ft/kg-tól,cicáknak
már390Ft/kg-osártól.EUKANUBAszuperprémiumtápokteljes
választéka.
Ittazősz,énekesmadarainketetésénekkezdete!Üzletünk-
benkaphatófaggyúgolyó,feketenapraforgó,vadmadárele-
ség.Tízezer forint feletti vásárlás esetén a jubileum alkalmá-
ból gravírozott tollat adunk ajándékba.

Soros 
hirdetések

Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok. Tel.: 

30/95–52–703

Az Ifjúság téren 58 nm-es, 

téglaépítésű, szigetelt, 2. eme-

leti lakás és a hozzá tartozó 18 

nm-es garázs eladó. Tel.: 

30/974–27–96

Sokan neveztek a lekvárfőző versenyre

►
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A Dunaföldvári Sporthorgász 
Egyesület évek óta horgász juliálist 
szervez a Kis-Dunán, mely egész 
napos szórakoztató programokkal 
várja a horgásztársadalmat és az 
érdeklődőket. A nyolcszáz -ezer főt 
is megmozgató rendezvény váro-
sunk kulturális és közéletének 
szerves részévé vált. A rendezvény 
idén a járványveszély miatt elma-
radt. Mivel igény van rá, az egye-
sület leleményesen egy kisebb vo-
lumenű, de hangulatában, céljai-
ban hasonló családi napot szerve-
zett augusztusban a horgásztanyán. 
A programok és a résztvevők szá-
ma idén szerényebb volt. Kiss La-
jos egyesületi elnök elmondta, 
hogy a nap során kb. 3–400 ember 
fordult meg a helyszínen. 

Reggel a Nagy Sándor békés 
halfogó emlékversennyel kezdőd-
tek a programok. Sor került a volt 
egyesületi elnök, Sanyi bácsi em-
léktáblájának koszorúzására. 
Tisztelegtek az év során elhunyt 
horgásztársak emléke előtt is. Ti-
zenhatan álltak rajthoz a kellemes 

késő nyári reggelen. A folyó víz-
állása is kedvező volt, minden 
megadatott a sikeres versenyzés-
hez. A 11 órás mérlegelés után 
kiderült, hogy minden résztvevő 
fel tudott mutatni zsákmányt. Az 
első helyen Gelencsér Péter vég-
zett hat kilóval, őt követte Jago-
dics István. Harmadik helyen 
Tóth László végzett. A halak a 
szabályok értelmében visszake-
rültek a vízbe. Közben munkához 
láttak a halászléfőző verseny 
résztvevői is. A bírák Müller Atti-
la készítményét jutalmazták az 
első helyezéssel. Délután kezdőd-
tek a szórakoztató programok. A 
gyerekeket ugrálóvár, csónaká-
zás, lovaskocsizás várta. A virtus-
kodni vágyók kötélhúzó és sörivó 
versenyen kamatoztathatták tudá-
sukat és képességeiket. Délután 
történt meg a nyáron felújított 
épület, a régi botház hivatalos bir-
tokba vételére is. A többfunkciós 
épületben két kétágyas szoba lett 
kialakítva vizesblokkal, konyhá-
val, étkezővel, valamint a horgász 
eszközök tárolására raktárhelyi-
séget is kialakítottak. Az egyesü-

leti elnök szerint kb. 25 millió 
forintba került a beruházás pályá-
zati pénzből, de sokat segítettek a 
városi önkormányzat, a helyi cé-
gek és vállalkozók is. Az érdeklő-
dés a szálláshely iránt máris nagy. 

A nap hátralevő részében a duna-
egyházi Derűs ősz dalos kórus, 
Pék László nótaénekes, a Royal 
nosztalgia zenekar, valamint az 
érdi Időutazók zenekar szórakoz-
tatta a nagyérdemű közönséget. «

 » szaBados sáMuEL

Negyedik alkalommal vesz 
részt a Gödöllői természetfilm 
fesztiválon az Aztakeservit Ér-
tékőr Egyesület. A földvári fiúk, 
mint rendezők segédkeztek a 
többnapos esemény lebonyolítá-
sában. Mint minden alkalommal, 
idén sem mentek üres kézzel. A 
házigazdák kérésére egy általuk 
készített újrahasznosított, azaz 
hulladékból készült szobrot vittek 
ajándékba. Mivel a fesztivál té-
mája idén a kihalófélben lévő ál-
latfajokról szólt, ezért a nagy do-
dót ábrázolta alkotásuk, mely már 
kihalt madárfajta. A két és fél mé-
ter magas fémvázra műanyagok-
ból, s más hulladék anyagból for-
mázták meg a testet, de az igazi 
látvány a színezés volt, mely fel-

tűnően látványossá tette a való-
ban színes tollazatú madarat. Fe-
renczi Zsolt egyesületi elnök sze-
rint nagy sikert aratott a szobor, 
sokan megnézték, fotóztak mel-
lette. Népszerűségét bizonyítja, 
hogy a Grassalkovits kastélyfőbe-
járata előtt helyezték el, és a ren-
dezők szeretnék máshol, például 
külföldön is kiállítani. 

A hat földvári fiú a filmekből 
nem sokat látott, mivel a vetíté-
sek alatt is dolgoztak, termeket, 
tereket rendeztek át, dekoráltak, 
kellékeket mozgattak. Zsolt be-
számolt arról is, hogy nagyon 
sok filmmel neveztek a nemzet-
közi filmfesztiválra, több mint 
130-at vetítettek, de szerinte a 
magyar filmesek alkotásai voltak 
a legjobbak. A korlátozások mi-
att a résztvevők száma is alacso-

nyabb volt, a korábbi kb. nyolc-
vanezer helyett csak harmincez-
res volt az érdeklődés a három 
nap folyamán. Külön megletetés 
volt számukra a szálláshelyük is. 
A házigazdák a patinás Erzsébet 
Királynő szállóba helyezték el 
őket. Élmény volt számukra a 
három nap. Sok régi ismerőssel 

találkoztak a környezetvédelmi 
mozgalom aktivistái közül, új 
kapcsolatokat is teremtettek, ér-
tékes információkhoz jutottak. 
Az egyesület tervezi, hogy ta-
vasszal néhány érdekes filmet 
Dunaföldváron is szeretnének 
bemutatni a rendezők közremű-
ködésével. «

Szervezőként a filmfesztiválon

Családi nap pótolta a 
horgász juliálist
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A Kertbarátok Városvédő Egyesüle-
te mindig is nyitott volt, számos ba-
rátságot kötött már más települé-
sek hasonló érdeklődésű csoportjai-
val, aminek következtében a tagok 
hol ellátogatnak más települések 
kertbarátaihoz, hol pedig vendégül 
látják azokat. Ezúttal egy új kapcso-
lat születéséről számolt be a városi 
televízióban Lipták Tamás, a kertba-
rátok elnöke. 

 » Baksay ErIka

– Honnan az ismeretség a gyá-
li csoporttal?

– Érdekesen alakult ez az isme-
retség, mert igazából a jó hírünk-
nek köszönhetjük. A budapesti 
országos küldöttgyűlésen, ahol 
havonta az elnökök összegyűlnek 
és megbeszélik ügyes–bajos dol-
gaikat, a hivatalos megbeszélés 
mellett kötetlenebb diskurzus is 
folyik, a csoportok vezetői meg-
beszélik, merre jártak, hol, mit 
tapasztaltak, mi volt a benyomá-
suk egyes társszervezetekről. 
Ahogy tudom, ott ajánlottak min-
ket a gyáliaknak, ha jó kirándu-
lást szeretnének, jó vendéglátást 
megtapasztalni, akkor menjenek 
el Dunaföldvárra. Így volt már 
nálunk Kistelek, Pilisvörösvár, és 
most így jöttek el a gyáliak, egy-
másnak ajánlgatva vitték a jó hí-
rünket. 

– Milyen ez a havi egyesületi 
összejövetel?

– A havi összejöveteleken le-
het találkozni, eszmét cserélni, 
különböző információkhoz hoz-
zájutni. Egy kötetlenebb, kap-
csolatteremtő jellegű rendez-
vény, másfelől, mivel a Földmű-
velésügyi Minisztérium a hely-
színe, komoly protokollja van a 
bejutásnak. Minden alkalomnak 
konkrét programja van, amely 
egy koncepció mentén épül fel. A 
tagok mellett különböző cégek 
jönnek el az összejövetelekre, 
szakmai berkekből természete-
sen, kvázi termékbemutatót tar-
tanak, javarészt kertészeti termé-
keket forgalmazó cégek. Emel-
lett itt lehet ajánlani egymásnak 
programokat, kirándulásokat, 
kapcsolatokat. 

– Akkor eléggé szem előtt van 
ennek a mozgalomnak a mun-
kája…

– Abszolút így van, látják a te-
lepülési egyesületek tevékenysé-
gét, ennek köszönhetően az el-
múlt 5 évben eléggé jó eséllyel 
pályáztunk különböző forrásokra. 
Így pl. az egyesület 40. évfordu-
lójára könyvet adunk ki, illetve a 
következő évben az őszi települé-
si rendezvényre fűztük fel a prog-
ramjainkat, ezek lebonyolítására 
pályáztunk, és biztosan fogunk is 
még. 

– Mi volt a programja a gyáli-
akkal közös napnak?

– A gyáli busz 9 óra körül ka-
nyarodott be a tájház elé, ami re-
mek helyszín egy ilyen program-
hoz, nagyon köszönjük a műve-
lődési háznak, hogy helyet bizto-
sítottak nekünk. Polgármester 
úrral köszöntöttük az érkezőket, 
Jákli Viktornak köszönhetően fi-
nom füstölt áruval, borral, pálin-
kával, kávéval, frissítőkkel kí-
náltuk őket. A jó vendéglátás, jó 
helyszín fontos, mert nem csak 
rólunk, hanem a településről is jó 
képet kapnak a vendégeink. Fon-
tos, hogy például a tájházon ke-
resztül megismerjék a települé-
sünk múltját, ráadásul nekünk, a 
kertbarátoknak is van közünk a 
tájházhoz, hiszen mi is hozzáad-
tuk a magunk munkáját. Az is-
merkedést követően Sűrű János 
borlovaghoz, az ő Hadi-útról 
megközelíthető szőlőjükhöz 
mentünk ki, megtekintettük a 
birtokukat, mindenki megcsodál-
hatta a fantasztikus dunai pano-
rámát. János, mint az idei év 
„Város rozé bora” kitüntetettje 
büszkén mesélt az elmúlt évtize-
dek munkájáról, illetve a jelen 
tevékenységükről.

Ezután a Duna-parton egy ha-
lászlével vendégeltük meg a lá-
togatókat. A többszörös díjnyer-
tes Dávid István és csapata bi-
zonyította ismét, hogy tud halat 
főzni. A hal is, a helyszín is 
passzolt naphoz, hiszen augusz-
tus 20-a volt, igaz, a járvány-
helyzet miatt csökkentett üzem-
módban, de annál bensősége-

sebben, habár, ha csak magun-
kat, a két kertbarát csoportot és 
a segítőinket számítjuk, is bizto-
san többen voltunk 100-nál. A 
vendégeinknek nagyon ízlett a 
dunaföldvári halászlé, és reme-
kül érezték magukat az újabb 
szép helyszínen. 

Ebéd után egy kis körsétára in-
vitáltuk a gyáliakat a városban, a 
Barátok templomát, a vár külön-
böző kiállításait tekintettük meg, 
majd visszamentünk a Duna-parti 
programokra. Nagy ajándék volt, 
hogy a polgármester úr közbejá-
rására a Vízisportkör Egyesület 
elvitte a gyáliakat motorcsóna-
kázni egy hangulatos dunai körre. 

Úgy gondolom, a nap minden 
szempontból jól sikerült, a szer-

vezés is, a programok is a tervek 
szerint bonyolódtak, az idő is kel-
lemes volt, a halászlé remekül si-
került, vagyis nem lehet akadálya 
annak, hogy a gyáliak tovább vi-
gyék a jó hírünket. «

Vendégség a kertbarátoknál


