
III. évfolyam, 1. szám 2016. tél

„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, 
azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és leszen egy 
akol és egy pásztor.” (János ev. 10:16)

Az emberi élet tele van változásokkal. Hol önszántunkból, hol más embe-
rek hatására változtatnunk kell a kapcsolatainkon, élethelyzetünkön.

Velünk is ez utóbbi történt. ezért olyan közösséget kerestünk, ahol a „más 
akolból való”-kat is megértéssel, szeretettel befogadnak.

Ezt találtuk meg az evangélikus közösségben.

Köszönjük.

Halk köszönet

Lk 2,11
Az új esztendő első reggelén tekinte-

tünk még szinte ösztönösen kalandozik 
vissza a múltba. Hiszen az elmúlt év is 
életünknek egy soha vissza nem hozható 
szakasza. Ilyenkor érzékenyebben keser-
günk veszteségeinken, kudarcainkon, meg 
nem valósult terveink miatt. De könnyen 
felejtjük ilyenkor, hogy mennyi jó ered-
mény kísérte munkánkat, mennyi áldás a 
családunkat. Nem csak árnyék, hanem sok 
fény is volt az életünkben.

Az új év első napján azonban az ember 
tekintete nemcsak a múltba kalandozik 
vissza, hanem a „bizonytalan jövőt” is für-

Hirdetések
Nagypénteken (március 25) 
17 órakor tartunk istentiszte-
letet

Húsvét Ünnepe (március 
27): 10 órakor úrvacsorai 
istentisztelet Konfirmációval 
egybekötve (Duschnig Anna 
és Magyari Virág)
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készi: mit hoz a holnap? Milyen új bánatot, 
milyen új örömöt rejteget a jövő, takar el 
jótékony, vagy fukar kézzel a jövő fátyola? 

Ezért is nagy bátorítás és erőforrás 
számunkra a most hallott igei vers. A ter-
mészetes és szinte ösztönös emberi gon-
dolatok helyett arra mutat rá, mik Isten 
gondolatai rólunk és felőlünk. Egy drága, 
számunkra a legnagyobb kincset jelentő 
névre irányítja figyelmünket, tekintetün-
ket, hogy szívünk is Hozzá forduljon: 
Jézus. Nevének jelentése: Isten a 
Szabadító, Isten segít.

Hitünk számára bátorítás és erőforrás 
tudni, hogy Karácsony felől érkezünk 
ehhez a naphoz. Ezért tudunk hálás hittel 
tekinteni visszafelé. Isten megtartott az 
elmúlt esztendőben is. Nem csak életünket, 
családunkat, otthonunkat, hazánkat, hanem 
kimentett a bűn útvesztőiből, halálával és 
feltámadásával kimentett az örök halálból. 
Megszabadított a félelemtől, a csüggedés-
től, mindenfajta reménytelenségtől és kis-

hitűségtől. Célt ad életünknek: hogy éljünk 
Általa, hogy Isten tervei általunk megvaló-
sulhassanak. Mi Őbenne élünk, Ő pedig 
mibennünk. Isten Jézusban mindenben sor-
sközösséget akar vállalni velünk. Szabad 
abban bizakodnunk és szabad azért könyö-
rögnünk, hogy Jézus, Isten segítsége legyen 
földi életünk valamennyi emberi kérdésé-
ben, küzdelmében, kiszolgáltatottságában, 
sérülékenységében.

Jézus nemcsak igényli tőlünk az új, 
mások javát és boldogulását szolgáló nagy 
elhatározásokat és cselekedeteket, de erőt 
is ad hozzá, mikor Ő maga szabadít ki régi 
életünk megkötöző hálójából. Az új év új 
feladatokat tár fel előttünk munkánkban, 
egyházunkban, hazánkban. Új lendülettel, 
új erőfeszítéseket tesznek a jóakaratú 
emberek. Legyen az Új Esztendőben az 
egyház népének bátorítása és erőforrása az 
Úrnak Krisztusa : Jézus. Az Ő nevének 
szólítása: Isten segít, Isten a szabadító.

Ámen

Molnár Ivánnal az evangélikus lel-
késszel már régóta beszéltük, hogy 
nagyszerű lenne, ha egyszer az orgo-
naszó mellett – vagy helyett – hegedű-
szó csendülne fel az énekek kíséreté-

Istentisztelet
hegedűszóval
„Az Evangélikus Egyház az ének és 
a zene egyháza.” (Luther Márton)
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A 2016-os esztendőben is megrendez-
ték hazánkban, így Dunaföldváron is az 
ökumenikus imahetet. Megvallom őszin-
tén, hogy izgatottan és kíváncsian tekin-
tettem ezekre az alkalmakra, hiszen eddig 
még csak igehallgatóként volt szeren-
csém részt venni ezen alkalmakon, és 
újdonsült földvári református lelkészként 
kellett olyan emberekhez is szólnom, 
akik nem ismernek, nem hallgatják hét-
ről-hétre a prédikációimat. Az imahét 
vezérigéje Péter apostol első leveléből 
lett kiválasztva: „Arra hívattunk, hogy az 
Úr nagy tetteit hirdessük!” És ez valóban 
így is igaz, így kellene tennünk folyama-
tosan. 

Az imahét első alkalmának a katolikus 
gyülekezet adott otthont, és jómagam szol-
gálhattam igehirdetéssel. Mondanivalóm 
középpontjában a félelmeink, kételkedése-
ink álltak. Kiemelve, hogy félünk minden-
től és mindenkitől ahelyett, hogy egyedüli 
reményünk Krisztus lenne. 

A keddi napon az evangélikus gyüleke-
zetben folytatódott az imahét. Petkó Tamás 
római katolikus plébános hirdette az igét, 
kiemelve, hogy a békétlenség mennyire 
átszőtte a mindennapi életünket. 

A záró alkalomra csütörtökön került sor a 
református templomban. Molnár Iván evangéli-
kus lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát, 
felhívva figyelmünket arra, hogy mennyire nem 
tudjuk értékelni a szeretetet, és hogy csak akkor 
tudunk összefogni, ha már nagyon nagy a baj.

Minden istentisztelet szeretetvendég-
séggel, és nagyon jó hangulatú kötetlen 
beszélgetésekkel, közös teázással és fino-

Imahét a Krisztus hívők egységéért

re. Abban maradtunk, hogy erre 
készülni kell, nem megy az csak úgy. 
De bizony megy!

Advent utolsó vasárnapján rendkívüli 
istentiszteleten vehettek rész az evangéli-
kus gyülekezet tagjai. A gyülekezet kán-
tora nem tudott megjelenni, ezért Magyari 
Virág lépett a helyére, aki az eseményen 

nem az elektromos orgonát használta az 
énekek kíséretéhez, hanem a hegedűjét.

Olyan szépen szólt, hogy mindenkiben 
maradandó élményt okozott! Bizonyára 
azzal sem árulok zsákbamacskát, ha kije-
lentem, hogy nem ez volt az utolsó ilyen 
élmény a templomunkban!

Magyari Ákos
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mabbnál finomabb sütemények elfogyasz-
tásával zárult. Mely vendégségek megszer-
vezésével a helyi gyülekezetek asszonyai 
fáradoztak, és meg kell hagyni, nagyon 
kitettek magukért, amelyért mindnyájunk 
nevében köszönetet szeretnék mondani. 

Végezetül, a szokásos elköszönés 
helyett, Jézus Krisztus szavait szeretném 
mindenki figyelmébe ajánlani: „Úgy sze-
ressétek egymást, ahogyan én szerettelek 
titeket” ( Jn 13,34). 

Szilágyi János református lelkész

A tavalyi év utolsó napján 5. alkalom-
mal szervezte meg az evangélikus közösség 
szokásos évbúcsúztató túráját.

Mikor Iván lelkész kabátzsebében már 
másodszor csörrent meg mobiltelefon érez-
tem, hogy késésben vagyunk. A gyülekező 
délelőtt tíz órakor volt a Duna-parton a 
strand előtt.

Az sétára jelentkezők türelmetlensége 
érthető volt, ugyanis szikrázó napsütés és 
gyönyörű tiszta idő szólította őket indulásra. 

Evangélikus újévi túra
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A szép idő ellenére nagyon hideg volt aznap. 
A toborzó lap legaljára nem véletlenül volt 
odaírva, hogy öltözzön mindenki melegen!

A túra útvonala előre megtervezett volt. 
A „nagyhídon” át a szigetben északra egé-
szen a Kisduna gátig, majd az egyházi 
oldalon a töltésen vissza a kerékpárútig, 
amin vissza Földvárra. Megtettünk 8 kilo-
métert és körbejártunk egy majd’ 3 km2-es 
területet.

Ritka látvány volt a híd közelében 
élő hódok munkája, az a sok kidöntött 
ártéri fa, a rendkívül kicsi vízállás miat-
ti széles partszakasz. Gyönyörű volt az 
erdő ebben a téli, fagyos zúzmara bun-
dájában.

Aki velünk tartott, az a megmondható-
ja, hogy hosszú volt, de nem annyira, hogy 
jövőre ne jönne el.

Magyari Ákos

Hódok
szomszédságában
Tavaly év végén az evangélikus túra 
alkalmával lettem figyelmes a szigetben 
egy korábban általam nem tapasztalt 
természeti jelenségre. A hídtól északra 
igen friss és meglepően sok homokóra 
formájúra rágott, kidöntött és még álló 
fatörzset láttam. Nem volt nehéz hódok 
jelenlétére következtetnem. Érdekelt, 
hogy honnan költözhettek ide a védett 
állatok, és ha már itt vannak, hogyan 
viszonyuljunk hozzájuk? 
Ezért írtam Gruber Tamásnak, a WWF 
Magyarország Alapítvány vizesélőhely- 
védelmi programvezetőjének, aki nagyon 
szívesen válaszolt a kérdéseimre.

Olvastam, hogy Dunaújvárosban, 
Adonyban és feljebb is tapasztaltak aktivi-
tást amatőr természetjárók, ugyanakkor az 
előfordulási térképen még nem jelzik a 
hódok jelenlétét.

A 2008-ban közzétett térkép az abban az 
évben egy vagy több családdal rendelkező hód 
élőhelyeket ábrázolta. Azóta a hódok vándorlá-
sa nagyon aktív volt, és sok új vízfolyás mentén 
jelentek meg. Térképen azért nehéz jelölni pon-
tos elterjedésüket, mert gyakori a vándorlásuk, 
és ha ideális helyet találnak, akkor akár pár év 
alatt benépesítenek új vízpartokat. 

A hód monitoring program segítségével 
meg tudná mondani, hogy az itt élők mely 
területről származhatnak? Feltéve, hogy 
éppen chippel ellátott állat él itt.

A hódok a Duna mentén a Szigetköz felől 
folyamatosan népesítik be a folyópartot. Az 

Fotó: WWF



E
rõ

s vár a m
i Istenünk!

6. oldal

ekkora folyók esetében mindig folyásirány-
ban vándorolnak, ezért nem valószínű, hogy 
Gemenc felől érkeztek ide. Bár nincsenek 
állandó adataink a Duna valamennyi szaka-
szán a hódok vándorlásáról, azt szinte bizto-
san mondhatjuk, hogy a természetes szaporu-
lat és természetes vándorlás eredményeként 
jelentek meg a hódok Dunaföldvárnál. Kicsi 
az esélye, hogy olyan példányok telepedtek 
meg itt, melyek chippel rendelkeznek.

Hallottam, hogy emberre is veszélyes is 
lehet egy kifejlett példány? Mi az, amivel 
egy ártatlannak látszó hódból támadást 
válthat ki akárki?

Az emberre a hódok nem veszélyesek. 
Egyedül az lehet kockázatos, ha a szabadon 
lévő hódban bezártság érzete támad, vagy a 
menekülési útvonalát elzárják. A vízpartok 
mellett, természetes körülmények között 
ennek minimális az esélye. Ha valaki mégis 
hóddal találkozik, akkor egyáltalán ne 
háborgassa, és hagyja, hogy az nyugodtan 
megközelíthesse a vízpartot. A hódtelepíté-
sek során van tapasztalat arra, hogy az 
állatok az emberre veszélyt jelenthetnek, de 
ennek oka, hogy a befogott és távolra szál-
lított példányok amint lehet, szabadulni 
akarnak, és a kieresztéskor veszélyesek 
lehetnek az ott lévő emberekre.

A jelenlegi élőhelyükhöz közel egy igen 
kedvelt sétaútvonal húzódik. Mire figyel-
jen, aki arra jár? Láthat-e nappal hódokat?

A hódok jellemzően szürkületkor indul-
nak útnak táplálékot szerezni, ezért kicsi az 
esélye annak, hogy valaki nappal hódot lát. 
Ettől függetlenül nem kizárt, hogy nappal is 

előmerészkedik egy-egy a rejtekhelyéről, 
főleg, ha megszokta az ember jelenlétét. Ha 
egy népszerű sétaútvonal mentén valaki 
hóddal találkozik, akkor a helyes magatar-
tás, hogy ne próbáljon útjába állni és mozgá-
sát ne próbálja megakadályozni. A hódok 
szárazföldön esetlenül mozognak, ezért 
veszélyt érezve szinte biztos, hogy a víz felé 
veszik az irányt. Ebben nem szabad meggá-
tolni őket, és akkor nem történhet baj. 

Hogyan figyelhető meg az állat aktivi-
tása? Bárki megteheti, aki rendelkezik 
elég türelemmel és fényképezőgéppel?

A hódok megfigyelése nem könnyű. 
Mivel tartanak az embertől, óvatosak és 
jellemzően éjszaka mozognak, ezért kicsi 
az esélye, hogy valaki hóddal találkozzon. 
Ez akkor fordulhat elő, amikor ősz végén, 
vagy tél elején a leginkább intenzív a téli 
élelmiszerkészlet begyűjtése és az élelem-
raktárak feltöltése. A másik lehetséges 
mód, ha a hódok valamilyen okból meg-
szokták az emberi jelenlétet, és ezért az 
átlagoshoz képest kevésbé óvatosak. 

A hódok megfigyelésénél sokkal köny-
nyebb a hódok nyomainak megtalálása. A 
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hódok növényevők, nyáron 
lágyszárúakat, télen pedig 
fás-szárúakat fogyaszta-
nak. A hódrágta fákat 
nagyon könnyű felismerni, 
és kisebb gyakorlat után az 
élelmiszerraktár és a hód-
kotorék is megtalálható. 
Ezek egyértelműen utalnak 
a hódok jelenlétére. A rágások mennyisége és 
frissessége alapján a jelen lévő hódok számá-
ra is lehet következtetni.  

A megtelepedett hód család(ok) továb-
bállnak vagy maradnak?

A hódok vándorlása sokszor nagyon 
aktív, de elegendő táplálék esetén, ha jól 
érzik magukat, több évig is jelen vannak a 
kiválasztott vízfolyás mentén. Ebben az 
esetben a felnövő fiatal egyedek kezdenek 
vándorolni. Az átmeneti jelenlét inkább kis 
vízfolyások mentén jellemző, amikor egy 
hirtelen árhullám, vagy nagyon hosszú ideig 
tartó alacsony vízállás, esetleg a táplálékfor-
rás kimerülése miatt hamar odébb állhatnak.   

Lehet-e ebben az esetben egy ember és 
állat együttéléséről beszélni? 
Értelemszerűen az állattól nehezen vár-
hatjuk el, hogy a mi értékrendünk szerint 
éljen, ezért nekünk kell úgy élnünk, hogy 
őket minél kevésbé zavarjuk, és megfelelő 
életteret biztosítsunk nekik. Kell-e ezért 
tennünk valamit a jelen helyzetben? 
Gondolok itt arra, hogy a hódok életterét 
pl. táblákkal jelezzük, amin az állat élette-
rében megfelelő viselkedésre hívjuk fel a 
figyelmet?

A hódok jelenléte egyre inkább jellemző 
Magyarország vízfolyásai mentén. Ahol ele-
gendően széles a vízparti érintetlen sáv és 
zavartalanul fejlődik a növényzet, ott a hódok 
rágása és a vízparti növényzetből begyűjtött 
táplálék nem okoz gondot az ember számára. 
Konfliktusra ott lehet számítani, ahol a víz-
partok közvetlen közelében is valamilyen 
erdészeti vagy mezőgazdasági tevékenység 
zajlik. Sok európai országban bevett gyakor-
lat van a hódok jelenlétének kezelésére, eze-
ket a tapasztalatokat érdemes hazai esetekben 
is alkalmazni. A Dunaföldvárral szembeni 
szigeten lévő hódok esetében, akárcsak bár-
hol másutt, tájékoztató táblák elhelyezése 
segítséget jelent.  

Mit tegyen, aki pl. elhullott állatot 
talál, esetleg elkóborolt fiatal hódot talál?

A vándorló vagy kóborló állatokat csak 
távolról szabad szemlélni, és békén kell hagyni 
őket. Az elhullott egyedek esetében sincs sok 
teendő, mivel természetes ellenségük nincs, 
ezért szinte biztos, hogy természetes körülmé-
nyek miatt elhullott állatokról lehet szó. 

Olvastam a természetes ellenségeiről, 
mint a hiúz, a farkas, a rozsomák, a puma 
vagy a barnamedve. Ezek közül – remélem 
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– egyik sem él a szigetünkön. Nem várható 
az állat túlszaporodása?

A hódok elszaporodását a táplálékforrás 
mennyisége és a számukra megfelelő víz 
mennyisége tudja leginkább korlátozni. 
Ezek közül, ha bármelyikben hiányt érez, 
akkor elvándorol a területről. Ragadozók 
jelenléte valóban nem fenyegeti őket egyik 
magyarországi vízpartunk mentén sem. 

Az ideális hód egyedszám meghatározá-
sa egy Duna méretű folyó esetében nem 
könnyű. Erre több módszer létezik, de vala-

mennyinek alapja a rendszeres megfigyelés 
és a terepi jelenlétükről valamennyi adat 
számontartása. Bizonyos területeken a Duna 
mentén, például a Szigetközben már vala-
mennyi lehetséges vízparton élnek hódok, 
más Duna szakaszokon még sok vándorló 
egyed megtelepedésére van lehetőség.  

Forrás: Amit a hódról tudni érdemes Az 
eurázsiai hód Magyarországon – visszate-
lepítés, védelem és állományszabályozás, 
WWF füzetek 26.

Magyari Ákos

2017 a Reformáció 
éve lesz

500 év telt el azóta, hogy Luther Márton 
95 tételét kiszegezte a wittenbergi vártemp-
lom ajtajára, s ezzel megváltoztatta a világot.

Erre az eseményre emlékeznek az 
evangélikusok országszerte kiállítások-
kal, ünnepekkel és koncertekkel. Ebből a 
jeles alakalomból a dunaföldvári evangé-

likusok egy monográfiát szeretnének 
összeállítani.

A mellékelt kép az evangélikus parókia 
előtt (Templom utca 36.) készült, feltehető-
en az 1900-as évek elején. Kérünk minden-
kit, aki többet tud a képről, esetleg felis-
merni vél valakit, jelentkezzen Molnár Iván 
lelkésznél ( tel:75/675-014).

Köszönettel veszünk minden információt.
Molnár Iván lelkész

Kövezik a Templom utcát


