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KÖZÉLETI LAP

v BALOGH EMESE

Dunaföldvárt a székelyföldi
fürdõvárosban Szávolovits La-
jos vállalkozónak köszönhetõen
sokan ismerik - tudtuk meg Mik
József borszéki városvezetõtõl,
aki 15 évvel ezelõtt átutazóban
járt elõször városunkban, s ak-
kor még nem is sejtette, hogy
másfél évtized múlva közremû-
ködhet a két település kapcsola-
tának szorossá tételében. 

Borszék kiterjedt testvérvárosi
kötõdésekkel rendelkezik, im-
máron nyolc településsel ápol
szoros kapcsolatot. A borvízfor-
rások városa a szénsavas ásvány-
vize mellett földrajzi adottságai-
ról, fenyveseirõl, turizmusáról,

konyhájáról ismert; már az Oszt-
rák-Magyar Monarchia idejében
népszerû pihenõhely volt. 

A település vezetõje a vállal-
kozói szféra kapcsolatfelvétele
mellett a civil és oktatási szerve-
zetek együttmûködésében bízik,
mint mondta, a közös pályázati
lehetõségek kihasználásával
megvalósítható a két város lako-
sainak, fiataljainak rendszeres
találkozása, a testvérvárosi szer-
zõdés élõvé tétele.

Horváth Zsolt, városunk pol-
gármestere jelentõs lépésként
értékelte a testvérvárosi szer-
zõdés aláírását. A jogi keretek
megfogalmazódtak, a keret-
szerzõdést már „csak“ tarta-
lommal kell megtölteni -

mondta, és hangsúlyozta, hogy
a civil és oktatási intézmények
együttmûködése mellett a helyi
önkormányzatra is jelentõs fel-
adatok várnak a jövõben. Hi-
szen annak érdekében, hogy a
két város vállalkozói érdekei
találkozhassanak - hasonlóan a
weikersheimi együttmûködés-
hez - Dunaföldvár önkormány-
zata vállalja a lehetõségek fel-

tárásában való koordináló, köz-
vetítõ szerepet. v

Ünnepélyes keretek között október 23-án Dunaföldváron, no-
vember 9-én pedig Borszéken is aláírta a két település testvér-
városi szerzõdését Mik József  és Horváth Zsolt polgármester. 
Az együttmûködés kialakításában meghatározó szerepe volt
Szávolovits Lajosnak, aki 1978 óta ápol kapcsolatokat a
borszékiekkel, s 10 éve befektetõként is jelen van a hargitai
üdülõvárosban.

Borszék Dunaföldvár
harmadik testvérvárosa
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v BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testü-
let beszámolót fogadott el a le-
járt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról, majd beszámolót
fogadott el a város I-III. ne-
gyedévi gazdálkodásának ala-
kulásáról, mely a számok tük-
rében idõarányosnak mondha-
tó. A testület a költségvetési
rendeletben átvezette az idõ-
közbeni változásokat, majd a
helyi adórendelet felülvizsgá-
latát kezdte meg elsõ forduló-
ban, melynek értelmében a he-
lyi adó tételeit január 1-jével
nem kívánja módosítani.

Az ötödik napirendben a kép-
viselõk aktualizálták SZMSZ-
üket, majd Varga Lajost bízták
meg a DUNAVÍZ Kft. végel-
számolási feladataival. A képvi-

selõk döntöttek a városüzemel-
tetési feladatok 2014. január 1-
jétõl történõ ellátásának szerve-
zeti kereteirõl. A döntés szerint
a fenti feladatokra az önkor-
mányzat nem hoz létre külön cé-
get, hanem továbbra is önkor-
mányzati kereteken belül, szak-
feladatként látja el. 

A következõ napirendben
testület a DASZK megszünte-
tését, illetve a Dunaföldvár és
Környéke Gyermekjóléti Tár-
sulás költségvetésének elfoga-
dását tárgyalta, illetve ezzel
összefüggésben a Napsugár In-
tegrált Szociális Intézmény
Alapító Okiratának, SZMSZ-
ének, Szakmai Programjának
módosítását, a jogszabályi vál-
tozások követésével.

A 9. napirendben a képvise-
lõk döntöttek a Berze-Nagy

Ilona Városi Könyvtár és a
Dunaföldvári Mûvelõdési Köz-
pont összevonásáról, egyben
döntöttek az összevont intéz-
mény igazgatói álláshelyének
pályázati kiírásáról is.

Vis maior támogatás igény-
lésérõl döntöttek Alsó-Bölcs-
kei utcai pinceleszakadások
helyreállítására. Pénzkeretet
határoztak meg a BURSA
Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat
számára, majd pénzeszközöket
biztosítottak a Dél-Dunántúli
Vár- és Kastélyturisztikai
klaszter által közös marketing-
akciók szervezésére elnyert tá-
mogatás által nem finanszíro-
zott, Dunaföldvárra esõ fedeze-
tésre.

A testület Dr. Süveges Ár-
pádnét jelölte a Dunaföldvári-
Bölcskei-Madocsai Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola, Gimnázium és Szakiskola
Intézményben létrejött intéz-
ményi tanácsba, majd elfogad-
ta a Dunaföldvár-Bölcske-

Madocsa Mikrotérségi Óvoda
és Bölcsõde 2013-14. évi mun-
katervét. 

A képviselõk javaslatot tet-
tek a 2013. évi képviselõi tisz-
teletdíjak civil szervezetek szá-
mára történõ felajánlása miatti
költségvetési elõirányzat mó-
dosítására, majd beszámolót
fogadtak el az Oktatási-
Egészségügyi -Szociális -
Ifjúsági és Sport Bizottság, va-
lamint az Ügyrendi-Közrend-
védelmi és Jogi Bizottság sa-

Üléstermi tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete október 29-én tartotta
soros ülését, melynek napirendjén 25 nyilvános ülésen tárgya-
landó téma szerepelt.

Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Ü

v KOVÁCS ANIKÓ

Az I. fordulóban városüze-
meltetési és karbantartási mun-
kák ellátásához gépbeszerzésre
6 368 096 Ft támogatást kap-
tunk. A beszerzés keretében
egy MTZ 820 típusú traktort,
melyhez kiegészítõ tartozé-
kokat, eszközöket pótkocsit,
ágaprítót, sószórót és tolólapot
vásárolt önkormányzat. A fej-
lesztés összértéke: 9 797 072
Ft. A gépek a szeptemberi
üzembe helyezést követõen
munkába is álltak. 

A II. fordulóban játszótéri
eszközök telepítésére 12 mil-
lió Ft támogatást nyert el az
önkormányzat. A tervek sze-
rint a 15 000 000 Ft-os össz-
értékû beruházás során meg-
újul mindhárom óvoda ját-
szóudvara. Az elavult, el-
használódott játszóeszkö-
zöket kicserélik és új, bizton-
ságos, minõsítéssel rendelke-
zõ játszóeszközöket telepí-
tenek. A játékok között meg-
található lesz többek között
bástyás torony csúszdával,
kétüléses lengõ hinta, mér-

Dunaföldvár a nyertes
pályázók sorában
Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. alapítványa a Jövõnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-es évi megalakulása
óta támogatja a Paksi Atomerõmû környezetében fekvõ tele-
pülések önkormányzatainak fejlesztéseit. Az idei évben két al-
kalommal meghirdetett pályázati kiírások mindegyikén ön-
kormányzatunk támogatást nyert el.

leghinta, homokozó, külön-
bözõ mászó és függeszkedõ
játszóeszközök, babaház,
mókuskerék. A beruházás ré-

szeként a közterületi játszó-
tereink kínálatát is bõvítjük.
A megvalósításra a 2014 év
tavaszán kerül sor. v

v TÓTH EMESE, KABINETVE-
ZETÕ KORMÁNYMEGBÍZOTTI

KABINET

Új helyre költözik a Paksi
Járási Hivatal Járási Munka-
ügyi Kirendeltsége, vala-
mint a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi
Szolgálatának és a Rehabili-
tációs Szakigazgatási Szer-
vének paksi irodája. A Mun-
kaügyi Kirendeltség novem-
ber 11-tõl a Paksi Járási Hi-
vatal Dózsa György u. 51-
53. szám alatti épületében
lesz megtalálható, ügyfélfo-

gadási rendjük nem válto-
zik.

A Rehabilitációs Szakigaz-
gatási Szerv és az Igazság-
ügyi Szolgálat paksi irodája a
Paksi Járási Hivatal Járási
Földhivatala (Szentháromság
tér 6.) épületébe költözik. A
Rehabilitációs Szakigazgatási
Szervnél az ügyfélfogadás
elõzetesen egyeztetett idõ-
pontok alapján (74) 555-042-
es telefonszámon történik. Az
Igazságügyi Szolgálat (75)
310-422-es elérhetõségen le-
het elérni, ügyfélfogadási
rendje változatlan marad. v

Sajtóközlemény

Új helyre költözõ hivatalok
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ját hatáskörben történt dön-
téseirõl. 

A testület döntött a Piac téri
épület felújításáról, az ispán-
ház fûtés-átalakításáról, és in-
gatlanokkal kapcsolatos kérdé-
sekrõl döntött. Tárgyalta a
Kossuth L. utcai lakók kérel-
mét az iskola elõtt elhelyezett
forgalomlassító eszközök meg-
szüntetésére, és keresi a legide-
álisabb megoldást a probléma

rendezésére. Az utolsó napi-
rendekben a képviselõk döntöt-
tek a Kossuth L. utcai iskola
Tavasz utcai bejárata felõli
közvilágításának kialakításá-
ról, a helyi közutak felújításá-
nak II. ütemérõl, illetve a helyi
közutak szilárd burkolattal va-
ló ellátásának III. ütemérõl.
Végül a testület Mária-kert ki-
alakításával kapcsolatban tár-
gyalt. v

Ü

v BALOGH EMESE

Csányi Imre, helyi tûzoltópa-
rancsnok tájékoztatása szerint
az egyesület az elismerést a

2013. október 7-én
Dunaföldvárnál megfeneklett
szerb felségjelû tankerhajó
mentésében kifejtett tevékeny-
ségéért kapta.  A Patrik nevû
hajó 1,2 millió liter gázolajat
szállított. Nem kapott léket,
senki sem sérült meg, ezért fél-
millió liter gázolaj átfejtését
követõen a tanker folytathatta
útját. 

A 13 órás mentési munkában
négy helyi tûzoltó vett részt, õk
az ország egyedüli tûzoltó ha-
jóján teljesítettek szolgálatot.

Olajfogó hur-
kát feszítettek
ki annak érde-
kében, hogy ha
mégis felszínre

kerül a
g á z o l a j ,
annak to-
vábbterje-
dését meg-
akadályoz-
zák. 

A föld-
v á r i a k
p r e c í z ,
megbízha-

tó munkáját látva az iparbiz-
tonsági fõfelügyelõ terjesztet-
te fel az önkéntes tûzoltó
egyesületet az elismerésre,
mely egyedülálló, hiszen az
országban mûködõ 385 ön-
kéntes tûzoltó szervezet közül
még egy sem részesült hason-
ló elismerésben. v

Kitüntették
városunk tûzoltóit
A Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesületet a katasztró-
favédelemmel való hatékony együttmûködése elismeréséül
Dr. Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelem fõ-
igazgatója elismerésben részesítette. Az emlékérmet és em-
léklapot Csányi Imre tûzoltóparancsnok vette át.

v BALOGH EMESE

A Tolna Megyei Pol-
gárõr Szövetség vezetõje 73
település mintegy 1800 pol-
gárõrének munkáját hangolja
össze, koordinálja. A megyei

szervezet 30 mil-
lió forinttal gaz-
dálkodik, együtt-
mûködik a rendõr-
séggel, a belügy-
minisztériummal,

a helyi
ö n k o r -
m á n y -
zatokkal
és lako-
sokkal. A
Tolna me-
gyei  veze-
tõ haté-

kony munkáját az országos
rendõrfõkapitány emléklappal
ismerte el. v

Elismerés az országos
rendõrfõkapitánytól
Papp Károly, országos rendõrfõkapitány elismerésben ré-
szesítette Széles Jánost, a Tolna Megyei Polgárõr Szövetség
a bûnmegelõzés területén végzett tevékenységéért.

Meghívó
DUNAFÖLDVÁR város

Települési Agrárgazdasági Bi-
zottságának alakuló ülésére.

Tisztelt Agrárgazdasági
Kamarai Tag!

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Tolna megyei Szerve-
zetének Elnöksége a Kamara
Alapszabályának 0/3. pontja
alapján 27/2013. (IX.04.) sz.
határozatával valamennyi Tol-
na megyei településen Telepü-

lési Agrárgazdasági Bizottság
felállítását rendelte el. A Tele-
pülési Agrárgazdasági Bizott-
ság a helyi kamarai tagok terü-
leti, illetve ágazati érdekeinek
egyeztetési és képviseleti fóru-
ma, melynek tagjai a települé-
sen lakóhellyel, székhellyel, te-
lephellyel rendelkezõ, regiszt-
rált kamarai tagok.
Az alakuló ülés helyszíne:
Dunaföldvár, Polgármesteri
Hivatal
Az alakuló ülés idõpontja:
2013. november 14. (csütör-
tök) 16:00 óra

Napirendi pontok: 
1. Döntés a Dunaföldvár

Települési Agrárgazdasági
Bizottságának megalakulásá-
ról.

2. Döntés a Települési Ag-
rárgazdasági Bizottság elnö-
kének megválasztásáról.

3. Döntés a Települési Ag-
rárgazdasági Bizottság veze-
tõségének megválasztásáról.

4. Egyebek (ezen belül tájé-
koztató a mezõ- és erdõgazda-
sági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. számú tör-
vényrõl).

Az alakuló ülés - határozat-
képtelenség esetén - azonos
napirendi pontokkal az erede-
tileg kitûzött idõpontot követõ
fél óra múlva (16:30 órakor)
megtartásra kerül. A megis-
mételt ülés a jelen lévõ tagok
számára tekintet nélkül hatá-
rozatképes.

Dr. Hadházy Árpád
megyei elnök
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v SZABADOS SÁMUEL

Jákli Viktor, a mezõgazdasá-
gi bizottság elnöke, a rendez-
vény szervezõje hangsúlyozta,
hogy a fórum informális jelle-
gû, a testület szeretne tájéko-
zódni a gazdák álláspontjairól
ez ügyekben. Abban egyetértés
alakult ki, hogy a mezõõrség
munkájára szükség van; fel-

adatukat a rendõrség vagy a
polgárõrség nem tudja ellátni.
Megítélésükben már voltak
kritikus hangok a gazdák és a
testület körében is.  Az ötfõs
mezõõrség állami támogatás-
ból és a gazdák befizetett díjai-
ból mûködik. A bérek mellett
fõleg a motorok fenntartása, az
üzemanyagköltség a legfõbb
kiadás. A mezõõrök évek óta

idén kaptak elõször fizetés-
emelést, s a szolgálat színvona-
lasabb ellátásához a technikai
eszközök modernizálása is idõ-
szerû. Elhangzott, hogy
amennyiben a jövõbeni mûkö-
désük nagyobb anyagi terhet
jelent, elképzelhetõ, hogy nõni
fog a gazdák anyagi hozzájáru-
lása, természetesen a területeik
nagyságának arányában. A
gazdák többsége nem zárkózott
el ettõl a lehetõségtõl. 

A víztársulási hozzájárulás-
sal kapcsolatban többféle vé-
lemény hangzott el. Ferenczi
János, a Földvár Gabona Kft.
ügyvezetõ tulajdonosa felve-
tette, hogy a megyei szervezõ-
désû víztársulás helyett cél-

szerûbb lenne mikrotérségi
szinten szervezni egy új társu-
lást Dunaföldvár- Paks térsé-
gében. Az eddig befizetett
pénzekbõl Dunaföldváron
ugyanis szinte semmilyen fej-
lesztés nem történt az utak, ár-
kok, vízelvezetés terén, a pén-
zeket a megye más települése-
in használták fel. Egy kisebb
társulás nagy valószínûséggel
garancia lenne arra, hogy a
földvári gazdák pénzébõl itt,
illetve a környéken finanszí-
rozzanak munkákat.  Az ötle-
tet többen támogatták. Az el-
hangzott vélemények a képvi-
selõ-testület elé kerülnek,
döntések késõbbi idõpontban
születnek. v

A mezõõrség és a víztársulás
kérdései az agrárfórumon
A képviselõ- testület kezdeményezésével a helyi földtulajdo-
nosok számára szervezõdött fórum októberben a városháza
nagytermében, ahol a mezõõrség munkájáról és jövõjérõl, va-
lamint a víztársulási hozzájárulásról volt szó.

A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogvi-
szony (3 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtarta-
ma: A vezetõi megbízás hatá-
rozott idõre, 2014. január 1-
jétõl 2018. december 31-ig
szól.

A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7020 Dunaföldvár, Ilo-
na u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok: Hatályos jog-
szabályi elõírások és szakmai el-
várások, környezet igényei sze-
rinti megfelelõ mûködés biztosí-
tása. Munkáltatói, bérgazdálko-
dói jogkör gyakorlása, az intéz-
mény szabályszerû gazdálkodá-
sának biztosítása. Az intézmény
képviselete, kapcsolattartás a
fenntartóval és egyéb szerveze-
tekkel. Az igazgató felelõs a fel-
adatai ellátásához a költségveté-

si szerv vagyonkezelésébe,
használatába adott vagyon ren-
deltetésszerû igénybevételéért,
az Alapító Okiratban elõírt tevé-
kenységek jogszabályban meg-
határozott követelményeknek
megfelelõ ellátásáért, a költség-
vetési szerv gazdálkodásában a
szakmai hatékonyság és a gaz-
daságosság követelményeinek
érvényesítésért., a tervezési, be-
számolási, információszolgálta-
tási kötelezettség teljesítéséért, a
gazdálkodási lehetõségek és a
kötelezettségek összhangjáért.

Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
v Magyar állampolgárság.
v Cselekvõképesség.
v Büntetlen elõéletû, és nem

áll muzeális intézményben,
nyilvános könyvtárban, közle-
véltárban és közmûvelõdési in-

tézményben végezhetõ tevé-
kenység folytatását kizáró fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt.
v Felsõfokú közmûvelõdési

végzettség és szakképzettség
vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsõfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsga,
továbbá a kulturális szakembe-
rek szervezett képzési rendsze-
rérõl, követelményeirõl és a
képzés finanszírozásáról szóló
1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet
szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasá-
gi, államháztartási ismereteket
is nyújtó közmûvelõdési intéz-
mény-vezetõi tanfolyam ered-
ményes elvégzése.
v Vagyonnyilatkozat tételi

eljárás lefolytatása.
v A felsõfokú közmûvelõdé-

si végzettségének és szakkép-
zettségének vagy a szakvizsgá-
jának megfelelõ feladatkörben
legalább öt éves szakmai gya-
korlatot szerzett, és kiemelke-
dõ közmûvelõdési tevékenysé-
get végez.

A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:
v Közmûvelõdési területen

szerzett vezetõi tapasztalat.
A pályázat részeként benyúj-

tandó iratok, igazolások:
v Szakmai önéletrajz.

v Iskolai végzettséget igazo-
ló okirat/ok másolata.
v Szakmai gyakorlatot iga-

zoló okirat/ok  másolata.
v 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány, annak
igazolásával, hogy a pályázó
nem áll közmûvelõdési terüle-
ten végezhetõ tevékenység
folytatását kizáró foglalkozta-
tástól eltiltás hatálya alatt.
v A pályázó írásbeli nyilat-

kozata, hogy személyes adatai-
nak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.
v Szakmai program, fejlesztési

elképzelések bemutatása, az in-
tézmény vezetésére vonatkozó, a
helyi  helyzetelemzésre épülõen.
v Nyilatkozat arról, hogy a

pályázatát elbíráló  üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetõségé-
nek idõpontja: 2014. január 1.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2013. december 8.

A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a
Dunaföldvári Polgármesteri Hi-
vatal címére történõ megküldé-
sével (7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megne-
vezését:  igazgató.

Pályázati felhívás

Dunaföldvári Mûvelõdési
Köztpont és Könyvtár magasabb
vezetõi (igazgatói) álláshelyre

Ü
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A pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje: A pályá-
zatot kiíró a benyújtott pályá-
zatok tárgyában, a pályázatok
benyújtására nyitva álló ha-
táridõ lejártát követõ  képvi-
selõ-testületi ülésen dönt, az
O k t a t á s i - K u l t u r á l i s -
Egészségügyi-, Szociális-
Ifjúsági és Sport Bizottság ja-
vaslata alapján.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2013. december
31.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt
Horváth Zsolt polgármester
nyújt, a 75/541-553 telefonszá-
mon. v

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján tör-
ténõ bérbevételre meghirdeti
az alábbi üzlethelyiségeket:

1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz.
alatti (Autóbusz pályaudvar) I.
71,4 m2, II. 55,8 m2, III. 16,53
m2 és IV. 82,7 m2 alapterületû
üzlethelyiség

Kikiáltási ár: 13.000
Ft/m2/év+Áfa. 

Licitálás idõpontja: 2013.
december 12. (csütörtök) 10
óra

2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 122 m2

alapterületû üzlethelyiség
(volt játékterem).

Kikiáltási ár: 13.000
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idpontja: 2013.

december 12. (csütörtök) 11:00
óra.

3. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 88 m2

alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000

Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2013.

december 12. (csütörtök)
10:30.

4. Dunaföldvár, Kossuth La-
jos u. 5. szám alatti 77,6 m2 alap-
terület üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 13.000
Ft/m2/év+Áfa.

Licitálás idõpontja: 2013.
december 12. (csütörtök) 9:30.

5. Dunaföldvár, Rákóczi u.
2. szám alatti 42 m2 alapterület

üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000

Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2013.

december 12. (csütörtök) 9
óra.

Részletes pályázati kiírások:

2013. november 4. és 2013.
december 6. között között vá-
sárolható meg 11.000 Ft-ért a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 9-12
óráig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig
és P: 9-13 óráig).

A licitálások helye: Duna-
földvári Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Városfejlesztési és Mûszaki
Iroda tárgyalóterme.

Az ingatlanokról további in-
formációt a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2., Tel.: 75/541-558). v

Pályázat

Helyiségek bérbevételére

Pályázati felhívás

Önkormányzati
ingatlan

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a
K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t
233/2013.(IX.10.) KT. határo-
zata alapján az alábbi ingatlan
licitálás útján történõ értékesí-
tésére: Dunaföldvár, belterü-
let 4116/1 hrsz. alatti, 362 m2

területû ingatlan. Kikiáltási
ár: 1.000.000 Ft + Áfa.

Az ingatlanról további in-
formációt a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2., Tel.: 75/541-558)

Részletes pályázati kiírás
2013. október 8. és 2013. no-
vember 8. között vásárolható
meg 11.000,- Ft-ért (pályázat
benyújtásától való visszalépés

esetén sem visszafizethetõ)
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 9-12
óráig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig
és P: 9-13 óráig).

Licitálás idõpontja: 

2013. november 14. (csütör-
tök) 10 óra

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal, 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Városfejlesztési és Mûszaki
Iroda tárgyalóterme. v

v SZABADOS SÁMUEL

Horváth Zsolt polgármester
beszédében kiemelte, hogy az
egyes generációk együttélése
során fontos és természetes do-
log az idõsek munkájának meg-
becsülése, értékelése. Mint

mondta, az önkormányzat nyug-
díjasai évtizedeken át dolgoztak
városunk mûködtetésében, sokat
tettek az egyes intézmények fej-
lõdéséért. Az utóbbi évtizedek
nagy horderejû változásokat
hoztak sok területen: a rendszer-
váltás, a szerkezetátalakítás-

Nyugdíjasok köszöntése a
városházán
Idén tizenharmadik alkalommal köszöntötték az Idõsek Vi-
lágapján az önkormányzat nyugdíjas dolgozóit a városházán.

Ü

Kedves Földváriak!
Az önkormányzat döntése

alapján a Tourinform iroda
2014. április 1-jéig zárva
tart.

Információ: 75/541-000
(mûvelõdési központ) vagy
70/94-77-10.

Sziegl Erika irodavezetõ

Ü
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ok, reformok sora, a szakmai,
technikai fejlõdés nagy kihívá-
sok elé állította a mostani nyug-
díjas generációt. Többségük si-
kerrel vette ezeket a kihívásokat,
sikeresen alkalmazkodott a kor
változásaihoz.  Munkájuk ered-
ményességével nap, mint nap
szembesülhetnek az itt élõk és a
Földvárra látogatók, hiszen nap-
jainkban egy hangulatos, élhetõ
kisváros képét nyújtja
Dunaföldvár. 

Bár a nyugdíjas években
felértékelõdik a család szere-
pe, az aktív munkából, a mun-
kahelytõl visszavonultak szá-
mára a gyerekek, az unokák
jelentik a mindennapi élet kö-
zösségét, a polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy a nyugdí-
jasok nagy része napjainkban
is aktív közösségi szerepet
vállal. Találkozni velük a köz-
életben, rendezvényeken, a ci-
vil szervezetekben. Tapaszta-

lataikra, tudásukra is nagy
szükség is van, épp ezért fon-
tos, hogy minél több alkalom,
fórum teremtõdjön, ahol ta-
pasztalataikat átadhatják az
utókornak.

A meghívottak közül
Zsátosné Vida Ágnes tekinthe-
tõ talán a legfiatalabb nyugdí-
jasnak. Tizenöt év után idén
ment nyugdíjba a városházá-
ról, ahol polgármesteri refe-
rensként dolgozott. Szerette a

munkáját, mely tele volt lükte-
téssel, változatossággal. Szer-
vezõ, kapcsolattartó feladatot
látott el a polgármester mellett.
Sok érdekes emberrel találko-
zott, sok információ elsõként
hozzá futott be. Mint mondta,
kicsit hiányzik számára ez a
légkör, de nem unatkozik, le-
köti a családja, az unokája.
Volt kollegáival tartja a kap-
csolatot, néha meglátogatja
õket a hivatalban is. v

Ü

v SZABADOS SÁMUEL

A Kenyér Világnapjához kö-
zeli idõpontban a felsõ tagoza-
tosok vettek részt a program-
ban. 

A kenyér az európai civilizá-
ció számára évezredek óta az
élet, az egészség szimbóluma.
Sajnos napjainkban ezt a ha-
gyományos és mindmáig fon-
tos élelmiszert nem becsülik
meg kellõképpen: sok helyen
pazarolják, nem tartják érték-
nek, annak ellenére, hogy a vi-
lág számos pontján hiánycikk.  

Az októberi egészségnap
elõtti hetekben a gyerekek már

készültek az alkalomra. Plaká-
tokat rajzoltak, szerkesztettek.
Az ötödik-hatodik osztályosok
idén a környezetvédelemrõl és
az egészségrõl, a hetedik-nyol-
cadikosok pedig a káros szen-
vedélyekrõl, a dohányzásról,
alkoholról, drogfogyasztásról
és az internetfüggõségrõl gyûj-
töttek információkat.

A plakátok már bizonyították,
hogy a diákok felismerik az õket
érõ káros hatásokat, de a szerve-
zõ pedagógusok szerint a gya-
korlatban sokszor nem lépnek
fel ellene, sokukban még nem
alakult ki az egészséges élet-
módra való igény. 

A program célja azoknak a
gyakorlati módszereknek a tu-
datosítása volt, melyek által a
diákok egészségtudatosabbá
válhatnak. A gyerekek cso-
portokban kijelölt útvonalon
haladtak, ahol állomások vár-
ták õket: védõnõk tartottak
elõadásokat például az inter-
netfüggõségrõl, a testi-, lelki
egészségrõl, a kenyér jelentõ-
ségérõl, valamint a korszerû
táplálkozásról. A diákok
programja a Duna-parti tábor-
ban zárult, ahol sok gyümölcs
és játékos testmozgás várta
õket. 

A szervezõ pedagógusok
fontosnak tartják, hogy a csa-
lád is fóruma, színtere legyen a
felvilágosításnak, a jó példá-
nak. Szerencsére a szülõk több-

sége partner ebben, az egész-
ségnapnak sok támogatója
akadt a szülõk, vállalkozók kö-
rében is. 

Tavasszal az alsó tagozat szá-
mára szervezõdik program élet-
kori sajátosságaikhoz igazodva,
természetesen sok gyümölccsel
és játékkal tarkítva. v

Szentgyörgyváry Károly -
volt ferences diák, majdan
mentõs, csodálatos családapa
nagyszerû családdal, 18 éve a
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Dél-Dunántúli Régiójá-
nak vezetõje és Elnökségé-
nek tagja - hazament. Haza-
ment ahhoz a Gondviselõ Is-
tenhez, akiben egész életében
töretlenül hitt, aki nagyszerû
feladatokkal küldte õt a vi-

lágba, amely feladatokat meg
is valósított.

Utolsó útjára 2013. no-
vember 8-án 14 órakor kí-
sérték a Pécsi Központi Te-
metõben.

Szentgyörgyváry Károlyt a
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat saját halottjának tekinti.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat,

Dél-Dunántúli Régió

Szentgyörgyváry Károly
(1943-2013)

„Nem ti választottatok engem, hanem én titeket. Arra ren-

deltelek Benneteket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremje-

tek, és gyümölcsötök megmaradjon.“ János 15, 16-17.

Egészségnap az
általános iskolában
Õsszel és tavasszal rendszeresen szerveznek egészségnapot a
Beszédes József Általános Iskola diákjai számára.

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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A dunaföldvári Magyar
László Gimnázium és Szakis-
kola 2014-2015-es tanévre
meghirdetett képzései:

GIMNÁZIUMI képzés:
n hat évfolyamos gimnáziu-

mi osztályunkba hatodikosok,
n négy évfolyamos gimnázi-

umi osztályunkba nyolcadiko-
sok jelentkezését várjuk!

A 6 osztályos képzés tago-
zatkódja: 02. A képzés elõnyei:
A diákokat hat év alatt készít-
jük fel az érettségi, felvételi
vizsgára. Így egyenletesebb a
terhelésük, a középiskolai tan-
anyag alaposabb elsajátítása
mellett nagyobb a lehetõsé-
günk az egyéni képességek mi-
nél hatékonyabb kibontakozta-
tására, a speciális érdeklõdés
kialakítására. 

Tanulóink csoportbontásban
tanulják a matematikát, magyar
nyelvet, informatikát és az ide-
gen nyelvet (angol, német,
orosz nyelv). 

A tanulmányok ideje alatt ide-
gen nyelvet heti 4 órában taní-
tunk; 11. évfolyamtól heti plusz
két órával növelt óraszámban,
emelt szinten készülhetnek a
kétszintû érettségire diákjaink a
következõ tantárgyakból: ma-
gyar nyelv és irodalom, történe-
lem, matematika, fizika, bioló-
gia, kémia, földrajz, idegen
nyelv, informatika.

Jelentkezés: A tanuló a gim-
náziumból kapott központilag
kiadott jelentkezési lapon köz-
vetlenül a gimnázium részére
juttatja el jelentkezését 2014.
február 14-ig.

A felvételrõl az általános is-
kolai 5. év végi, 6. félévi tanul-

mányi eredmények alapján
döntünk. 

A felvételi pontszámot a kö-
vetkezõ tantárgyak érdemje-
gyeibõl számítjuk: magyar
nyelv, magyar irodalom, mate-
matika, történelem, idegen
nyelv, informatika (maximum
60 pont).

A 4 osztályos képzés tago-
zatkódja: 01. A tanulmányok
ideje alatt csoportbontásban
tanítjuk a matematikát, infor-
matikát, idegen nyelvet (an-
gol, német, orosz nyelv). Az
általános tantervû osztályban
9-10. évfolyamon idegen
nyelvet heti 4 órában taní-
tunk; 11. évfolyamtól heti
plusz két órával növelt óra-
számban, emelt szinten ké-
szülhetnek a kétszintû érettsé-
gire diákjaink a következõ
tantárgyakból: magyar nyelv
és irodalom, történelem, ma-
tematika, fizika, biológia, ké-
mia, földrajz, idegen nyelv,
informatika.

Jelentkezés: Jelentkezési lap-
pal az általános iskolában.

A felvételrõl az általános is-
kolai 7. év végi, 8. félévi tanul-
mányi eredmények alapján
döntünk. 

A pontszámot a következõ
tantárgyak érdemjegyeibõl
számítjuk: magyar nyelv, ma-
gyar irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizi-
ka, kémia, biológia, földrajz,
informatika (maximum 100
pont).

Biztos továbbtanulás, él-
ményekben gazdag diákévek!
Tehetséggondozás, mûvészeti
és sportprogramok! Családi-

as, harmonikus légkör, ahol
odafigyelünk rád!

Nyílt nap: 2013. november
19-én 8 órától, vagy elõzetes
bejelentkezéssel.

SZAKISKOLAI  képzés:
Nyolcadik osztályosoknak

ajánljuk hároméves képzése-
inket:
n 21. kód: elméleti és gya-

korlati gépészet szakmacsopor-
tos oktatás. A szakképzési év-
folyamok és a szakmai és vizs-
gakövetelmények teljesítése
után tervezett kimenet: épület-
és szerkezetlakatos.
n 22. kód: elméleti és gya-

korlati gépészet szakmacsopor-
tos oktatás. A szakképzési év-
folyamok és a szakmai és vizs-
gakövetelmények teljesítése
után tervezett kimenet: hegesz-
tõ, amely hiányszakma a régi-
óban.

SPECIÁLIS SZAKISKO-
LAI képzés:

23. kód: Tanulásban akadá-
lyozott diákokat várunk! A
speciális szakiskolai kerettan-
terv elõkészítõ évfolyama után
a falusi vendéglátó 2 éves
rész-szakképesítés megszerzé-
sét biztosítjuk.

Diákjaink  9. évfolyamban
diákjaink iskolai tanmûhelyben
sajátítják el a szakma alapjait,
10. osztálytól tanulószerzõdés-
sel vállalkozásokban tanulják a
választott szakmát. Tanulmá-
nyi eredménytõl függõen ösz-

töndíjban részesülnek, hiány-
szakmák esetén állami ösztön-
díjat is kaphatnak.

A felvétel tanulmányi ered-
mény alapján történik, de
egészségügyi alkalmassági kö-
vetelményeknek is meg kell fe-
lelniük a hozzánk jelentkezõk-
nek.

Nyílt nap: 2013. november
19-én 8 órától, vagy elõzetes
bejelentkezéssel. v

Bölcsõde-
kóstoló
v BÁLINT ERIKA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

Sok szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklõdõt
2013. november 18-án (hét-
fõn) 10-11 óráig tartandó
nyílt napunkra a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Böl-
csõde Bölcsõde Tagintézmé-
nyébe (7020 Dunaföldvár
Kossuth L. u. 19-23/B tel.:
75/341-227). 

Várunk minden olyan 1-3
éves gyermeket és szüleit,
akik szívesen megismerked-
nének a bölcsõdei élettel, az
ellátásba kerülés feltételei-
vel.

Váltócipõt mindenki hoz-
zon magával! v

Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános
Iskola, AMI, Gimnázium és Szakiskola

Magyar László Gimnáziuma és
Szakiskolája

7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270

E-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu
Honlap: http://magyarlaszlogim.atw.hu

OM azonosító: 201167
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v LUKÁCSI PÁL

A dunaföldvári református
gyülekezet története feltehetõ-
en a reformáció korába nyúlik
vissza. A 16-17. századi refor-
mátusság életérõl mégis alig
tudunk valamit. A források
szerint az 1576. évi
hercegszõlõsi gyûlésen már
részt vett Erdõdi Ambrus föld-
vári prédikátor. Pathai Sámuel
tolnai esperes 1647-ben kelt le-
velében olvasható: „A
dunáninneni részeken a refor-
mátus gyülekezetek közül egy-
kor a leghíresebbek voltak, sõt
még ma is kiválóak: Tolna,
Bölcske, Földvár, Dets.“ A 17.
század közepén tehát már híres
eklézsiának számított a földvá-
ri. 

1731-ben azt jegyezték fel
Földvárról, hogy a reformátu-

sokat „elnyomták és kiirtot-
ták“. A keserû feljegyzés utal-
hat a törökdúlásra, de fõképpen
az erõszakos vallásüldözésre, a
véres ellenreformáció, a Habs-
burg-elnyomás idõszakára. A
református egyház közössége -
Ady Endre szép kifejezésével -
mindig is „a protestáló hit és
küldetéses vétó“ népe volt.

A 19. század elsõ évtizedei-
tõl már több forrás áll rendel-
kezésünkre. Az 1820-as évek
elején a helvét hiten lévõk
Földváron elõször Berki And-
rás házában gyûltek össze is-
tentiszteletre. A huszonkilenc
református család 1824-ben 96
fõt számlált. Az elsõ tanítót
Sinka Jánosnak hívták, aki 17
diákot tanított. 

1826 áprilisában Lévay Sá-
muel vezetésével szerzõdést
kötöttek a bölcskei lelkésszel,

Csekey Jánossal, hogy a továb-
biakban a földváriak a bölcskei
eklézsia filiája lesznek. Arra
kérték a prédikátort, hogy õ
vagy káplánja tartsa meg az is-
tentiszteleteket. Az úrvacsorát
többnyire Debreczeni Gábor
házában vették magukhoz. Ké-
sõbb, miután eladták az urada-
lomtól kapott telekrészüket,
1827-ben a Nagy utcán (ma
Kossuth Lajos utca) vettek tel-
ket, amelyen egy fészer szol-
gált imaházul. Késõbb a Paksi
utcában akartak építeni szent-
egyházat, ezért gyûjtést indítot-
tak. Ez azonban nem volt sike-
res, s 1847-ben ismét a Nagy
utcába költözött a gyülekezet. 

A bölcskeiektõl 1843-ban,
Kovács József lelkész szolgá-
lata idején szakadtak el.

A Tolna Megyei Levéltárban
található alispáni iratok szerint
1846-ban 10 fiú és 8 leány járt
a „helvét“ iskolába. 1848-ban -
az Egyházi névtár szerint - a re-
formátusok lélekszáma 416
volt. Kovács József tiszteletest
- közéleti ember lévén - 1848-
ban megválasztották a megyei
közgyûlésre küldendõ képvise-
lõk közé.

1862 áprilisában nagy tûz-
vész pusztított a városban, s
porrá égett a református iskola,
az imaház és a paplak is. Az
épületek ugyan biztosítva vol-
tak, de a Magyar Biztosító-
Társaság a 4000 forintos kár el-
lenére csupán 2121 forint kár-
térítést fizetett. A lelkészlak el-

készültéig istentiszteleteiket az
evangélikusoknál, majd saját
iskolájukban tartották. A tûz
martalékául esett egyházi épü-
letek láttán nyomban döntöt-
tek: új templomot és új papla-
kot építenek. Dõczi József lel-
kész irányításával a presbitéri-
um 1863-ban elfogadta Koczka
Nándor szolnoki építész temp-
lomtervét, s a kivitelezéssel
Scheier Mátyás kömlõdi mes-
tert bízták meg. Negyvenezer
téglát adott a város, hatvanezer
téglát és húszezer cserépzsin-
delyt az uradalom, tízezer tég-
lát Kurcz Ferenc szentandrási
földbirtokos, ezer darabot Ko-
vács János bölcskei lakos. Az
igás- és gyalognapszámot a hí-
vek szolgáltatták részint pénz-
ben, részint természetben.

150 évvel ezelõtt, 1863. ok-
tóber 25-én szentelték fel ezt a
templomot, de 1880-ban neo-
román stílusban átalakították.
A keresztelõmedence még ké-
sõbbi, 1917-bõl származik. 

1867 és 1900 között négy
lelkész mûködött az eklézsiá-
ban: a templomépítõ Dõczi Jó-
zsef, a pap-költõ Szabó Nán-
dor, továbbá Szentpéteri Pál és
Kuthy István.

A 19. század közepéhez ké-
pest a gyülekezet létszáma gya-
rapodott, de még így sem tud-
tak tanítót tartani, e teendõket
is a tiszteletes végezte. 1910-
ben már három fiókegyházuk is
volt: Dunapentele, Elõszállás
és Baracs. 

Ünnepi hálaadással emlé-
keztek meg a református
templom 150 évérõl
2013. október 2-án ünnepi hálaadással, márványtábla avatás-
sal emlékezett meg a reformátusok dunaföldvári közössége
temploma 150. évfordulójáról. 
Az istentiszteleten igét hirdetett Dr. Szabó István, a
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, szolgált
Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese. A
hálaadáson közremûködött a Tokody Ilona és Muskát And-
rás, Lukácsi Pál, a Cantemus Kamarakórus, Pataki Anna és
Pataki Dezsõ.

Ü



9.

Hetessy Viktor irodal-
már-lelkipásztor 50 éves szol-
gálattal a háta mögött 1918-ban
érkezett Dunaföldvárra. Prédi-
kációiról, ünnepi egyházi be-
szédeirõl, francia fordításairól
a protestáns egyháztörténeti le-
xikonból értesülhetünk.
Hetessy Viktor halálát követõ-
en 1921-ben került
Dunaföldvárra Báthory Dániel
mint rendes lelkész. Szolgálata
idején az egyetemes adóalap
támogatásával és adományok-
ból rendbe tették a templomot.
A munkát Nikl István kõmûves
végezte. Újjáépítették, megna-
gyobbították az iskolát. Bátho-
ry Dániel és felesége tízezer
koronáért orgonát vásárolt,
amelyet a gyülekezetnek ado-
mányozott. „E kicsiny, alig 300
lelket számláló gyülekezet, da-
cára a fennforgó nehézségek-
nek, Isten segítségével minden
tekintetben bizonyságát adta
életrevalóságának“ - olvasható
a dr. Ravasz László püspöki lá-
togatásakor készült jegyzõ-
könyvben.

Nyámádi István 1942-ben ér-
kezett Dunaföldvárra. Hozzá
tartozott a háború elõtt Elõszál-
lás, Kisapostag és Hercegfalva
ellátása is. Igehirdetésre kerék-
párral, lovas kocsival vagy te-
hervonattal járt. A hívek nem
sokáig örülhettek a felújított
templomépület szép látványá-

nak, hiszen a háború idején ti-
zenegy találat érte az egyházi
épületeket. A gyülekezet addigi
anyagi erejének 60%-át elvesz-
tette. A súlyos károk enyhítésére
semmiféle segélyt nem kaptak, a
maguk erejébõl láttak neki az
épületek helyreállításának. A
bajokat tetézte, hogy 1947 nya-
rán a templom tornyát villám-
csapás érte. Csak 1962-ben sike-
rült felújíttatniuk a háborús nyo-
mokat is viselõ templomot, a
munkát Magyari János kõmûves
végezte. A templom építésének
100. évfordulójára be is fejezõ-
dött a teljes restaurálás. Az októ-
beri hálaadó istentiszteleten
Szamosközi István püspök szol-
gált. 1973-ban a templom tor-
nyát újrafedték, 1977-ben pedig
a harangot villamosították.
Nyámádi Istvánt ugyan 1976-
ban nyugdíjazták, de kérésére
gondozó lelkészi megbízatást
kapott. Az idõs lelkésznek újabb
nehézségekkel kellett szembe-
néznie. Az urbanizáció, a fiata-
lok elvándorlása miatt a gyüle-
kezet létszáma jelentõsen csök-

kent, a maradók 90%-a nyugdí-
jas korúvá vált, s a gyülekezet
elszegényedett. A 16 tagból álló
presbitérium létszáma 12-re mó-
dosult. Kérvényezték, hogy az
anyaegyházközséget minõsítsék
át missziói egyházközséggé. 

Nyámádi István ötvenévi
szolgálat után, 1992-ben adta
át helyét Szerdahelyi Józsefné
Zimányi Mária lelkésznõnek,
aki Bölcskérõl járt át a gyüle-
kezeti teendõket ellátni. Szol-
gálati idejében, 1996-ban újí-
tották fel a templombelsõt.

2000 óta Simon István a re-
formátus gyülekezet lelkésze.
2001-ben az õ irányításával,
pályázati pénzbõl, Tóth Sándor
egyházkerületi fõjegyzõ támo-
gatásával újult meg a templom
külseje. Simon István szívügy-
ének tekinti a közösség sorsát.
Hitoktatói, mentálhigiénés és
lelki gondozói munkát is vé-
gez. Elõadásokat, verses meg-
emlékezéseket, zenés áhítato-
kat szervez. A kultúra helyi kö-
vete, írásai megjelennek egy-
házi lapokban és a helyi újság-
ban is. 2010-ben „Dunaföldvár
Kultúrájáért“, idén pedig
„Dunaföldvárért Emlékérem“
díjat kapott.

Összegzésképpen elmondhat-
juk, hogy a dunaföldvári refor-
mátus egyházközség mûködése
olyan történelmi események,
korszakváltozások közepette

zajlott, amelyek állandó odafi-
gyelést, készenlétet, kreativitást
követeltek az egyházközség ve-
zetõségétõl. Tudjuk, a reformá-
tus egyházban domináns a lel-
kész személye, az õ felkészült-
sége, érdeklõdése, társadalmi és
szociális érzékenysége befolyá-
solja a gyülekezet életét. Az ál-
talam elért dokumentumok azt
sugallják, nem volt hiábavaló a
sok-sok küszködés. 

A templom jóval több, mint
egy mûemléképület: Isten or-
szágának elõszobája. Megszen-
telt hely, amely jelképezi a
hozzá vezetõ utat, de jelképe az
egyházi közösségnek is,
amelynek összetartó ereje a hit.
Így lehet ez a hely jelképe Isten
és ember kapcsolatának. 

Weöres Sándor szavaival:
„Isten rajtad: végtelen könny;
Isten benned: végtelen mo-
soly“. v

Ü

Hangverseny
v KISS ÉVA

November 20-án délelõtt a
száztíz éves evangélikus
templomról ünnepi istentisz-
teleten emlékeztek meg a hí-
võk. Délután a zsúfolásig
megtelt templomban az ün-
nephez méltó, magas színvo-
nalú muzsikát hallgathatott a
közönség. A koncert lelke,
szervezõje Dr. Bodolai
György volt. A hálás közön-
ség vastapssal honorálta a
fellépõk teljesítményét: Fara-
gó Dóra énekét és gitárjáté-
kát, Kõbányai Ágnes fuvola-
játékát, Perémi Erzsébet és
Bodolai Péter orgona elõadá-
sát, Dr. Bodolai György ének
és orgona produkcióját. A
mûsoron többek között Bach,
Mozart, Orff és kortárs szer-
zõk mûvei szerepeltek. A re-
mek akusztikájú templom-
ban gyönyörûen szólt a zene,
az elõadók a lelkes közönség
ünneplését több ráadás szám-
mal honorálták. v

v BALOGH EMESE

Az 1848-49-es szabadság-
harc leverését súlyos megtor-
lás követte: báró Julius von
Haynau táborszernagy, oszt-
rák császári fõparancsnok ki-
áltványban tudatta, hogy aki
a magyar kormánnyal és a
hadsereggel bármiféle kap-

csolatban állt, büntetésre szá-
míthat. 

Elõször Pesten gr. Batthyány
Lajos, Magyarország elsõ fele-
lõs miniszterelnökének, Ara-
don pedig a honvédsereg ve-
zénylõ fõtisztjeinek perére ke-
rült sor. Õket - szeptember 26-
án - mint felségsértõket és láza-
dókat ítélték halálra. 

A kivégzéseket október 6-ára
idõzítették. Pesten Batthyány
elõzõ éjjel a hozzá becsempé-
szett tõrrel nyakon szúrta ma-
gát, ezért a helyi parancsnok
saját hatáskörben „porra és go-
lyóra“ változtatta az ítéletet. A
gróf nem engedte bekötni a
szemét…

Aradon elõször a golyó általi
halálra ítélteket végezték ki:
Schweidel Józsefet, Kiss Er-
nõt, Dessewffy Arisztidet és
Lázár Vilmost, majd az akasz-
tófára ítélt tábornokokat:
Poeltenberg Ernõt, Török Igná-
cot, Lahner Györgyöt,

Megemlékezés október 6-án
164 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar sza-
badságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány
Lajost, az elsõ magyar felelõs kormány miniszterelnökét.

Ü
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„Sorkatonai szolgálatomat
1955. november 12-én  Székes-
fehérváron a légvédelmi tüzér-
ezrednél kezdtem meg. Esküté-
telemet követõen Dunaföldvár-
ra, az ott állomásozó légvédel-
mi tüzérezredhez lettem vezé-
nyelve, ahol az 1956-os népfel-
kelés kirobbanásától a szovje-
tek november negyedikei fegy-
veres beavatkozását, és azt kö-
vetõen történteket személyesen
éltem át, azok részese voltam. 

1958-ban a határõrségtõl tör-
tént leszerelésemtõl a Duna-
földváron történtek - melyek
több katonatársam halálát, a
„szerencsésebbek“ életükre
szóló rokkantságát okozták,
mások meghurcolásával jártak
-, továbbra is foglalkoztattak.
Az eseményeket követõ évtize-
dekben az ismert okoknál fog-
va ezekrõl beszélni nem volt
ésszerû.“  

Dr. Tóth Miklós így kezdi ta-
nulmányát, mely a forradalom
alatt a Földváron történteket,
a laktanyában tartózkodó ka-
tonák életét, az akkori esemé-
nyeket dolgozza fel. A szerzõ

engedélyével közlünk két rész-
ben néhány rövid részletet a
munkából, elsõsorban a lakta-
nyában történt eseményekbõl,
hiszen ezek kevéssé közis-
mertek. Abban a reményben,
hogy még élõ szemtanúk je-
lentkeznek az események még
pontosabb megismerése érde-
kében.  

„Valószínûleg az olvasók, de
ma már a településen élõk jó ré-
sze elõtt sem ismert, hogy 1950
- 1956 között Dunaföldváron
állomásozott a 38. kivonuló
légvédelmi tüzér hadosztály
(Pf. 8619 Budapest) alárendelt-
ségében a 35. légvédelmi, ill.
kivonuló légvédelmi tüzér ez-
red (Pf. 9613 Dunaföldvár); az
MH 1. honvéd tûzszerész és ha-
dihajós ezred kötelékbe tartozó
aknafigyelõ és aknakutató osz-
tály õrszázada (Pf. 9633
Dunaföldvár), valamint az
ÁVH 10. õrségi zászlóalja ob-
jektumvédelmi egysége… Az
utóbbi alakulatról akkor az volt
tudható, hogy feladatukat
Dunaföldváron a Duna-híd vé-
delme képezte, elhelyezési kör-

letük a híd közelében a Duna
folyásiránya jobboldalán volt.
A híd õrzésérõl történt vissza-
vonásuk idõpontjáról, körülmé-
nyeirõl adatok nem ismertek…
Velük kapcsolatban nem áll-
tunk. Október 23-át követõen
ezt a feladatot a tüzérezredtõl
vezényelt szakasz a községben
megalakult nemzetõrökkel kö-
zösen látta el… A hadihajós ez-
red õrszázada a 6-os fõközleke-
dési út és a Duna közötti terüle-
ten, a folyó mellett helyezke-
dett el.  Feladatát az objektum
és ahhoz tartozó földalatti lõ-
szerraktár õrzése képezte. Itt tá-
rolták a Hadihajós Ezred robba-
nóanyagait. A szakasz 1956.
október 23-át követõ tevékeny-
ségérõl az volt ismert, hogy az
'56-os események során oda-
rendelt naszáddal védelmi fel-
adatra rendezkedtek be, majd a
tüzérezred ellen november 4-én
hajnalban indított támadás alatt
az objektumot elhagyták,
elmenekültek… A dolgozat tár-
gyát képezõ légvédelmi tüzér-
ezred körletét vázlatosan az  6-
os fõút és abból nyugati irány-
ban leágazó Fehérvári út által
határolt területen lévõ objektu-
mok képezték. Azokat akkor
egy háromszintes parancsnoki
épület és két további ugyancsak
háromszintes legénységi épület
jelentette a fõút mellett, azzal
párhuzamos elhelyezkedésben.
A legénységi körletek nyugati
oldala az alakuló teret, azt
északról az étkezde, nyugatról a
gépkocsi, lövegtárolók és a
mûszaki,- technikai objektu-

mok határolták. Ezek mögötti
területrészen helyezkedtek el az
atomtámadás elleni védelem-
gyakorló létesítményei.  A lak-
tanya bejárata a 6-os közleke-
dési út felöl a kapuügyelettel
közös mûszaki ellenõrzõ pont
helyiségével, a parancsnoki
épület és az elsõ legénységi
körlet között volt… Az ezred
feladatát a szárazföldi csapatok
meghatározott csoportosításai-
nak légvédelmi oltalmazása, a
sorállomány arra történõ kikép-
zése jelentette. Az ezred szer-
vezetét a parancsnok, az ezred-
törzs, négy (négy gépágyús)
üteg, a törzsüteg és az iskola
üteg képezte. Az ezred parancs-
noka Nagy Lajos százados, he-
lyettese Pikó György százados,
a törzsfõnök Somlyay István
százados, politikai tiszt Kovács
József százados volt. Az üteg-
parancsnokok közül a 4. üteg-
nek Vida József fõhadnagy, az
iskolaütegnek Samu Ádám fõ-
hadnagy, a 2. ütegnek Sávoly
fõhadnagy volt a parancsnoka.
A tüzérfegyverzeti fõnök Esz-
tergályos fõhadnagy volt. A
többi üteg parancsnokának ne-
vére megszólaltatott katonatár-
saim sem emlékeznek. Az ez-
red teljes létszáma 600 fõ volt.
Ebbõl 80 fõre tehetõ a tisztek és
továbbszolgáló tiszthelyettesek
létszáma… Az alakulatnál
1956-ban tartalékos tiszti ki-
képzést kaptak a Budapesti
Mûegyetem végzõs hallgatói.
Elhelyezési körletük a harma-
diknak jelölt épületben volt. Ki-
képzésük nem az ezrednél

Volt egyszer egy légvédelmi
tüzérezred
A huszonnegyedik órában vagyunk! Az akkori események kö-
zös feltárásának esélye csekély, a Dunaföldváron állomásozó
légvédelmi tüzérezredben történtek bemutatására is ez az
utolsó lehetõség. Gondolva, hogy legalább helytörténeti jelen-
tõsége még most is van, emlékeim megírása mellett döntöt-
tem. (Dr. Tóth Miklós)

Dunaföldvár 1956 - egy sorkatona visszaemlékezései

Knezich Károlyt, Nagy-Sán-
dor Józsefet, Leiningen-
Westerburg Károlyt, Aulich
Lajost, Damjanich Jánost és
Vécsey Károlyt. 

Október 6-a 1849 óta a ma-
gyar nemzet gyásznapja, bár
hivatalosan csak 2001-ben
nyilvánította azzá a kormány. 

A dunaföldváriak október 6-
án a Fehérvári utcai temetõ ka-
tonasírjainál emlékeztek meg

az aradi vértanúkról és a sza-
badságharc többi áldozatáról.

A nemzeti gyásznapon a
Fehérvári utcai temetõben
ünnepi beszédet Fafkáné Si-
mon Ildikó mondott, a meg-
emlékezésen közremûködött
a Magyar László Gimnázium
két diákja: Radnai Fanni és
Ruff Klaudia, valamint a ze-
neiskola ének tanszakos nö-
vendékei. v

Ü
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rendszeresített 37 mm-es
gépágyúkra, hanem 85 mm-es
lövegekre történt, amelyek az
ezredhez máshonnan kerültek.
Az egység tartalékos tiszti
egyetemi hallgatói a sorállo-
mánynál nagyobb mozgási sza-
badsággal rendelkeztek. Be-
szélgetéseiknél érdeklõdéssel
hallgattam az országos esemé-
nyek alakulását, melyek az ok-
tóber 23-i forradalomhoz vezet-
tek. A tartalékos tiszti hallgatók
egyetemükkel folyamatosan
tartott kapcsolatuk révén a bu-
dapesti események hírvivõi
voltak. Ez hozzájárult a sorállo-
mány informálásához, az ese-
mények megértéséhez ...  Októ-
ber 24-én hajnalban az ezred ri-
adóztatva lett, parancsot kap-
tunk az étkezõben való gyüle-
kezésre. Az eligazítást az ezred
politikai tisztje, Kovács Lajos
százados távollétében az agitá-
ciós- és propagandista beosztá-
sú Csima Ottó fõhadnagy tar-
totta. Az eligazítás lényegét a
budapesti október 23-i esemé-
nyek ismertetése, és az ezred
abból következõ feladatának
megjelölése képezte. Tömören
az, hogy Budapesten a közren-
det (máig is emlékezve szó-

használatára) „huligán elemek
megzavarták“. Ezredünk fel-
adatát képezi annak fegyveres
felszámolása! Szerelvényünk
és fegyvereink felvétele után
kiosztásra kerültek a lõ-
szerek… Az ezred útba indítva
késõbb sem lett, bevetésre nem
kerültünk, de készültségben
maradtunk, és fegyvereink is
nálunk maradtak. Rajtársam
Bagoly Zoltán az ezred más al-
egységeitõl vezényelt katonák-
kal, mintegy 20-30 fõs sza-
kasszal a falu rendfenntartási
feladataira, egyes objektumok
védelmére kapott parancsot. El-
mondása szerint feladatukat a
nemzetõrökkel közösen látták
el, közte a Duna-híd védelmét
is… Október 25-én szakaszom
feladatát a laktanya északi ol-
dalának védelme képezte, az ott
húzódó lövészárokban helyez-
kedtünk el… Mögöttünk mint-
egy 10-15 m-re a laktanya bejá-
rati kapuja irányában tüzelõ ál-
lásban volt egy 37 mm-es gép-
ágyú.  A késõ délutáni órákban
a laktanya elé gépkocsikon tün-
tetõk érkeztek, akik Kossuth-
nótákat énekelve ismétlõdõen
kórusban:  „ … a katonák is mi
vérünk, tartsanak is

mivélünk….! Fegyvert adja-
tok...! Fegyvert adjatok... !“
szövegû rigmust skandálták.
Követelésük teljesítve nem lett,
de megjelenésükkel a forradal-
mi hangulat ránk is átragadt!
Hangszórón fel lettek szólítva a
laktanya területének egy órán
belül történõ elhagyására, azzal
a figyelmeztetéssel, ha a felszó-
lítást nem teljesítik, tüzet, nyi-
tunk!“ … Megkaptuk az eliga-
zítást. Láttam amint a gépágyú
kezelõi elfoglalták helyüket és
elhangzottak a tüzelésre felké-
szítõ parancsok. A célpontra
történt irányzás, a gépágyú
betárazását követõ percek drá-
maiak voltak.)… Végül a meg-
adott idõ lejárta elõtt a tüntetõk
hirtelen félbehagyták, (emlé-
kezetem szerint inkább meg-
szakították) az énekelést, a
fegyvert követelõ rigmusok
skandálását. Láttuk, amint fel-
szálltak a gépkocsikra, és per-
ceken belül elhagyták a lakta-
nya körzetét. Ez megnyugvást
jelentett. Somlyay István az
esetre emlékezve azt azzal egé-
szítette ki, hogy a tüntetõkkel
megjelenésüktõl kezdõdõen
tárgyalásban volt Vida József
fõhadnagy, a 4. üteg parancsno-

ka, de errõl mi nem tudtunk…
Az események közben felgyor-
sultak. Október 28-án parancsot
kaptunk a sapkarózsák levételé-
re. Ennek végrehajtásakor tár-
saimmal a kapu környékén tar-
tózkodtunk. A parancsot lelke-
sen hajtottuk végre. A földet
hamarosan úgy takarták a sap-
karózsák, mint õsszel a
falevelek… Október 28-án a rá-
dióból megtudtuk az általános
és teljes tûzszünet elrendelését.
Ez azért emlékezetes, mert für-
dés és fehérnemûcserét követõ-
en ettõl kezdve ismét az
ágyunkban aludhattunk. A lak-
tanya elõtt a 6-os fõúton a szov-
jet katonai egységek vonulása
azonban folytatódott: a külön-
bözõ harcjármûvek folyamato-
san vonultak Budapest felé és
vissza!…  November 3-án a ka-
pubejárat elé kanyarodott egy
ikergéppuskával felszerelt
szovjet páncélautó. A harcjár-
mûbõl két magas rangú tisztet
láttunk kiszállni, akik a pa-
rancsnoki épületbe mentek…
November 3-án Somlyay István
szolgálatba lépett. Az ezred
többi tisztje és a továbbszolgáló
tiszthelyettesek miután szolgá-
latuk lejárt haza mentek, hiszen

v SZABADOS SÁMUEL

Németh Gyula fafaragásai
bibliai eseményeket és alakokat
ábrázolnak, Csûri Krisztina spe-
ciális technikával készült fotói
pedig virágokat örökítenek meg
különféle beállításban. 

A fafaragások a kezdetektõl
az üdvözülésig elevenítik fel a
Biblia eseményeit. A teremtést
ábrázolja az elsõ alkotás, me-
lyen megjelennek a természet
elemei, a növények, állatok és

az ember, majd megelevened-
nek a próféták cselekedetei,
Keresztelõ Szent János mártí-
romsága is. Csûri Krisztina  fo-
tóinak szintén van bibliai üze-
nete, hiszen a virágok a keresz-
ténységben a boldogság, a bé-
ke, a szeretet szimbólumai.  

Dr. Proncz Zoltán fõiskolai ta-
nár a kiállítást megnyitó beszé-
dében hangsúlyozta: az Oltalom
Alapítvány célja, hogy a Biblia
gondolatait közel vigye az em-
berekhez. Tapasztalatai szerint

az átlagemberek mind a mai na-
pig csak felszínesen ismerik a
Bibliát, pedig az ott leírt életböl-
csességek nagyon fontos útmu-
tatásokat tartalmaznak. Ezek
nagyban segíthetik az embert a
napi teendõiben, problémái
megoldásában. A Biblia többek

között irányt mutat az emberi
kapcsolatok helyes kezeléséhez,
de tanácsokat fogalmaz meg a
táplálkozástól kezdve a munká-
ra, életvitelre vonatkozóan is.
Aki tehát a Bibliát megismeri,
saját életét teheti tartalmasabbá,
örömtelibbé. v

Bibliai témájú kiállítás nyílt
a mûvelõdési házban
Az Oltalom Alapítvány szervezésében a mûvelõdési ház elõ-
csarnokában november közepéig két tehetséges mûvész bibli-
ai ihletésû alkotásai tekinthetõk meg.

Ü
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v BALOGH EMESE

A kínai orvoslás alapfogalma
a meridián, azaz energiacsator-
na. A hagyományos kínai el-
képzelés szerint az életenergia,
a csí a bõr alatti meridiánok-
ban, energiacsatornákban
áramlik, a meridiánokon ke-
resztül jut el az egyik szer-
vünkbõl a másikba.  Mindezt
Zhu Zong Xiang biofizikus
professzor az 1970-es években
kutatásaival, méréseivel tudo-
mányosan alá is támasztotta; õ
az, aki a meridiántorna gyakor-
latsorát is megalkotta. 

Az egészséges emberben az
életenergia akadálytalanul ke-
ring a 12 fõ és a két középvona-
li meridiánban. A hatékonyabb
keringést szolgálja a 3-1-2 meri-
diántorna, melynek napi kétsze-
ri végzésével biztosítani tudjuk
saját meridiánjainkban a szabad
energiaáramlást.

A megnevezésben a 3 arra
utal, hogy három akupresszú-
rás pont kap kiemelt szerepet
a torna során. A vastagbél ve-
zetéken lévõ pont fájdalom-
csillapító, masszírozása haté-
kony ellenszere az izületi pa-
naszoknak, torok-, fog- és fej-
fájásnak, pajzsmirigy problé-
máknak. A szívburok vezeté-
ken lévõ pont stimulálásával a
simaizmokat lazítjuk, értágí-
tó, nyugtató, stresszoldó hatá-
sa van. A gyomorvezeték
„hosszú élet pontjával“ pedig
emésztési zavarok mellett ma-
gas vérnyomást, keringési za-
varokat, urológiai betegsége-
ket, asztmát is kezelni lehet.
A meridiántorna elnevezésé-
ben az 1 a hasi légzés fontos-
ságáról szól - javítja a máj- és
epemûködést, elûzi az álmat-
lanságot, gyógyítja a cukorbe-
tegséget -, a 2 pedig a lábak
erejének a próbáját jelöli: a

guggolás végzése naponta
szükséges.

Dr. Eõry Ajádok 2007 óta
végzi a meridián 3-1-2 torna
gyakorlatait, mint mondta,
egészségét maga is a kínai or-
voslásnak köszönheti, mely a
megelõzésre fektet óriási hang-
súlyt. A professzor a torna vég-
zését óvodás kortól kezdve min-
denkinek ajánlja. Mint mondta,
könnyen megtanulható, nem
igényel eszközöket, elõképzett-
séget, különös feltételeket. 

Kínában több millióan végzik
már a meridián 3-2-1 tornát, Ma-
gyarországon a követõk száma
már meghaladja a tízezret. Dr.
Eõry Ajándok hatékony munká-
ját mutatja az a tény is, hogy már
Svájcban, Németországban is ta-
nítja a gyakorlatsort.

Dunaföldváron szerdánként
16.15 és 17.15 óra között,
pénteken 9-tõl 10óráig a mû-
velõdési házban találkoznak
a meridián 3-1-2 tornát vég-
zõk. v

Meridiántorna 3-2-1
Október 30-án „Élj 100 évig egészségesen a 3-1-2 meridián
gyakorlatokkal“ címmel tartott elõadást a mûvelõdési házban
Dr. Eõry Ajándok orvosprofesszor, természetgyógyász.

Dr. Eõry Ajádok

v SZABADOS SÁMUEL

Az eseménynek elõzményei is
voltak. Idén elõször rendezték
meg a gimnáziumban tanévkez-
dés elõtt a gólyanapot, mely so-
rán a tanulmányaikat megkezdõ
diákok az iskolával, osztályfõ-
nökükkel, iskolatársaikkal is-
merkedtek. 

A gólyabál a szervezõ 8. a il-
letve a 10. b osztályosok hu-
moros mûsorával kezdõdött,
majd a gólyaeskü következett.
Az újoncok megfogadták, hogy
betartják a felsõbb évesek által

elvárt etikai kódex szabályait.
Ezután mutatták be a gólyaki-
rályokat és királynõket, akik-
nek a koronákat, tortákat a
múlt év párjai adták át. Maga a
buli a királyi párok nyitó táncá-
val, a keringõvel kezdõdött. 

A korábbi évek hagyományai
szerint esküt tettek az idén érke-
zett pedagógusok is. Az eskü
szövege fontos útmutatásokat
tartalmazott, melyek betartása
szintén elvárás a diákok részé-
rõl.

Szeptembertõl három új peda-
gógussal bõvült a gimnázium

tantestülete. Lõrincz Judit a Ba-
laton-partjáról érkezett a Duna-
partjára. Német-orosz szakos-
ként korábban dolgozott
Balatonföldváron egy általános
iskolában, majd az idegenforga-
lomban tevékenykedett, leg-
utóbb pedig egy siófoki alapít-
ványi középiskolában tanított.
Jól érzi magát a gimnáziumban,

mint mondta, a diákok rendesek,
befogadóak, és ami különösen
megragadta, hogy a többségük
jól nevelt és fegyelmezett.  Tet-
szik neki a kisvárosi hangulat is,
fõleg a Duna-part és a városköz-
pont.  Problémát jelent, hogy a
családja továbbra is a Balaton-
parton él, s így minden hétvégén
utaznia kell. 

Gólyaavató a gimnáziumban
A korábbi évek hagyományaihoz illõen október közepén tar-
tották meg a Magyar László Gimnázium kezdõ évfolyamos
diákjainak - a 7.a és a 9. b osztályosoknak - az avatási szertar-
tását, mely során a felsõbb évesek jelképesen maguk közé fo-
gadták  új társaikat.

Ü
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v BALOGH EMESE

A Magyar Dinoszaurusz-ku-
tató Expedíció kutatócsoportjá-
nak létrehozója, vezetõje Dr.
Õsi Attila az MTA Lendület
programjának egyik nyertese,
Junior Prima-díjas paleontoló-
gus. A fiatal kutató már ajkai
gimnáziumi évei idején vizs-
gálta a Bakonyban fellelhetõ
fosszíliákat, õsmaradványokat,
s már ekkor foglakoztatta,
hogy Magyarországon miért
nem találtak még dinoszaurusz
csontokat. Az ELTE geológus
szakának elvégzését követõen,
2000-ben az iharkúti lelõhe-
lyen kezdett feltáró munkába
barátjával, Tormai Andrással, s
munkájukat siker koronázta.
Az elmúlt 13 év során dinosza-
uruszok, repülõhüllõk, õsi ma-
darak, õshalak, rovarok marad-
ványaira találtak az iharkúti ba-
uxitbánya területén. A bakonyi

lelõhely a földtörténeti közép-
kor, a Kréta-kor közel 85 mil-
lió éves leleteit rejti 5000 m2-
es területén, melyet nyaranta
50- 50 négyzetméterenként
vizsgálnak át az expedíció tag-
jai. 

A kutatásokat az Országos
Tudományos Kutatási Alap, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia, az ELTE és a Természet-
tudományi Múzeum finanszí-
rozza - tudtuk meg Dr. Õsi At-
tilától. A közel tízezer darabból
álló leletegyüttes által a Ba-
kony Európa õslénytan térkép-
ének mára meghatározó pontjá-
vá vált. Mivel kontinensünkön
mindössze egy tucat hasonló
lelõhely található, ezért rendkí-
vül fontosak az iharkúti marad-
ványok, melyek új fajokkal is-
mertették meg a kutatókat, il-
letve az adott egyedcsoportok
elterjedésére, rokonságára sok-
sok információt nyújtanak. v

Dínók a Bakonyban
November 5-én Dr. Õsi Attila õslénykutató elõadásával vette
kezdetét a mûvelõdési központ Népszerû tudomány elõadás-
sorozata. 

SZABADOS SÁMUEL

Az elõadók nem ismeretlenek
a földvári közönség elõtt, hiszen
Gyuka, vagyis Gyurosovics At-
tila a Bad Times együttes énekes
frontembere, Imi pedig a
Colection gitárosa fellépett már
Dunaföldváron. A Long Step
nevet viselõ duó-trió hét éve ala-
kult, s mivel tagjai más együtte-
sekben is zenélnek, alkalman-
ként állnak össze ketten, hár-
man, kinek mikor van szabad
hétvégéje. 

A zenekarok iránti kereslet
az õszi, téli idõszakban csök-
ken, több a szabadnap, így le-
hetõség van ilyen jellegû fellé-
pésekre. Fõleg klubokban, ká-
vézókban, közösségi rendezvé-
nyeken szerepelnek. Reperto-
árjuk kissé eltér a rockzenekar-
okétól, programjukban szere-
pelnek country nóták, népszerû

slágerek, lírai, csendesebb,
úgynevezett hallgatós dalok,
melyeket az elõadók azért
élveznek, mert ezeket a közön-
ség velük együtt énekli, s nagy-
szerû hangulatot lehet teremte-
ni velük. 

A zenészek szerint az ilyen
jellegû koncertek közvetleneb-
bek, családiasak, hiszen a kö-
zönség szinte karnyújtásnyira
ül tõlük. Ugyanakkor nagyobb
koncentrációt is igényel a fellé-
pés, mivel minden mozdulatu-
kat, gesztusukat közvetlen kö-
zelrõl figyeli a publikum;
elõbb észreveszik a hibákat és
a hamis hangokat, ezért csak
nagyon keveset illik téveszteni.  

A földvári koncert sikerét
jelzi, hogy a duó éjjel kettõkor
játszotta el az utolsó dalt, tehát
Gyuka és Nagy Imi majd négy
órát zenélt a teltházas kávézó-
ban. v

Deuss-Gyenes Gabriella
angol nyelvet tanít. Korábban
Székesfehérváron és Dunaújvá-
rosban dolgozott. Hat éve köl-
tözött holland férjével és gyer-
mekével városunkba. Örül,
hogy itt kapott munkát, hiszen
megszerették városunkat, s re-
méli, hogy munkája által aktí-

vabban részt vehet a város kö-
zéletében is. Jó hangulatú az is-
kola - mondta -, a kollégák és a
gyerekek is gyorsan befogad-
ták. Gabriella jelenleg tanul is,
Budapesten egy aerobic sport-
edzõi képzésen vesz részt, jö-
võre edzõi diplomát szerez. Re-
méli, hogy ebbéli tudását is ka-

matoztathatja késõbb a gimná-
ziumban vagy a városban. 

Balogh Éva helybeliként na-
gyon sok szállal kötõdik a gim-
náziumhoz. Ide jártak a szülei,
testvére, s õ is a Magyar Lász-
ló Gimnáziumban érettségizett.
Az egyetem elvégzése után
Solton kezdett tanítani az ala-

pítványi gimnáziumban, s an-
nak megszûnése után került ha-
za, Dunaföldvárra, ahol szeren-
csére szükség volt angol-ma-
gyar szakos pedagógusra. Mint
mondta, volt tanárai szívesen
fogadták, s nagy elõnyt jelen-
tett számára a helyismeret. Jól
érzi magát volt iskolájában. v

Ü

Akusztikus gitárkoncert a
Hoffmann Kávézóban
November elsõ hétvégéjén a Gyuka- Nagy Imi gitáros - énekes
duó adott hangulatos koncertet a Hoffmann Kávézóban.

v PALOTAINÉ KALI GABI

A híd gyors felépítése gazda-
sági érdek volt. Aki Solt felõl
érkezik Földvárra, baloldalon
megpillanthatja a Kálvária
dombot: a tetõn a három ke-

reszt és alatta a domboldalba
bújva kicsiny házacskák. Ezt a
domboldalt oly festõinek talál-
ta Csók István, nagy impresszi-
onista festõnk, hogy a szigetbõl
rátekintve egy gyönyörû képen
megörökítette. Jobb oldalon

Dunaföldvári anziksz
(2. rész)

Olvasóink a szeptemberi számunkban kapták kézhez Kali
Gabi írásának elsõ részét, alább a folytatás következik.

Ü
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Rozmann István edzõ elége-
dett volt a versenyzõivel, mi-
vel a pályára lépõ kilenc fia-

talember közül hatan gyõze-
lemmel hagyták el a ringet.
Telek András elsõ tétmérkõ-
zését vívta osztrák ellenfelé-
vel és technikai KO-val gyõ-

zött, Szappanos Dávid pedig
magyar bajnoki címet szerzett
esztergomi ellenfelével szem-
ben. „Nehéz mérkõzés volt -
emlékezett az eseményekre
Dávid -, ellenfelemet videón
láttam küzdeni, rutinos, és jó
a lábtechnikája. Az elsõ me-
net az övé volt, utána kezdtem
lassan feljönni. A harmadik
menetben volt a holtpontom,
mikor nagyon elfáradtam, de a
végén sikerült ismét felülke-
rekednem. Nem voltam meg-

elégedve magammal, játszot-
tam már jobban is, de a ponto-
zók végül engem hoztak ki
gyõztesnek. Örültem, hogy
hazai közönség elõtt sikerült a
bajnoki címet megszerez-
nem.“

A nap legnagyobb sikerét
Farkas András Balázs, Cipó
aratta, aki profi Európa- bajno-
ki címet szerzett horvát ellenfe-
lével szemben. „Reményked-
tem a gyõzelemben, hiszen el-
lenfelemmel szemben 10 ki-

Bajnoki címszerzés
hazai ringben
Nagyszerûen szerepeltek a hazai kick-boxosok a Dunaföldvár
Kupa 4 elnevezésû gálán. A mérkõzéssorozatban K1-es,
MMA-s, kick-box és profi bokszmeccseket láthatott a hazai
közönség.
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a csonka tornyot és a várol-
dalt láthatjuk. A várról nem
írok, mert nálam avatottabb
tollú emberek megírták a törté-
netét. Fiatal leánykoromban a
várudvaron ping-pongoztam a
nagyon csinos Gábor fiúkkal.
Imre orvos lett Amerikában,
Pali pedig kiváló operatõr,
filmrendezõ. Édesanyjuk Bözsi
néni remek pedagógus volt.

A várudvarról keskeny ut-
cácska futott le a Templom utcá-
hoz. Én a Flórián tér felõl futot-
tam fel a macskaköves szép
Templom utcába, hogy el ne
késsek a fehér pillangós kalapú
Irgalmas Nõvérek Iskolájából.
A Flórián téren már lihegtem, a
keresztnél fohászkodtam és ro-
hantam tovább. Nyílt az egyik
kapu és kijött nagynénjének há-
zából a vidám, csillogó szemû
Tuboly Böbi, majd a másik ol-
dalon Gesztes Vanda, s a trium-
virátus beült a szûk kis padba.
Szigorúan, de szeretettel nevel-
tek bennünket a Nõvérek. Em-
lékszem egy karácsony elõtti jó-
tékonysági vásárra. Kegytárgya-
kat árultak: szent képek, kicsi
Mária szobrok, imakönyvek,
Betlehemek sokasága volt ezen
a vásáron. Karácsony közele-
dett, és én igen-igen szerettem
volna nagyszüleimnek, szüleim-
nek, unokatestvéreimnek venni
ajándékot. Kértem, hogy ezt
meg azt tegyék félre, majd jön
az Édesanyám és kifizeti. S ak-
kor azt mondta a kedves Nõvér:
"nem vagytok ti gazdagok, hogy

ezeket meg tudnátok venni."
Akkor találkoztam ezzel a szó-
val elõször, hogy "gazdag". Én
ott az iskolában úgy éreztem,
hogy mindannyian egyformák
vagyunk. De a Nõvérnek való-
ban igaza volt. Mi nem voltunk
gazdagok.

Iskolai tanulmányaimat a
Kossuth téri Elemi Népiskolá-
ban kezdtem. Kis hátitáskámban
lapult egy olvasókönyv, egy pa-
latábla, egyik oldalon vonalas, a
másikon négyzetes beosztással.
Rá volt kötve egy szivacs és egy
palavesszõ. A betûvetés és olva-
sás tudományába dr. Rátkay
Gézáné vezetett be. A második
osztályba már az apró termetû,
bájos Simálcsik Márta tanított.
Igazgatónk Erdélybõl áttelepült
Csiki Székely Dénes délceg úr
volt. Igaz magyar, mint a zongo-
ra tanárnõm kézdivásárhelyi
Szõcs Gézáné. Az átkos Trianon
után dobták õket át, mert nem
esküdtek fel a román kormány-
ra, úgyszintén, mint az én nagy-
apám is.

Ebben az olajos padlós kis
iskolában az elsõ évben megta-
nultunk szépen és helyesen ír-
ni. Abban az idõben a szépírást
is osztályozták. Folyékonyan
olvastunk és álmunkból feléb-
resztve is tudtuk az egyszer
egyet. Kicsi táskám almaillatát
még ma is érzem. Õsszel min-
dig egy alma volt a tízóraim.

A négy elemit befejezve szü-
leim a Polgári Leányiskolába
írattak be. Ez egy kiváló isko-

latípus volt, igen magasan kép-
zett tanárokkal: Juliska néni,
Ilonka néni, Amália néni (õ
Nyírõ József nõvére volt).
Vagy a Soltról naponta átbicik-
lizõ dr. Balló Irma. S ezt a tan-
testületet vezette dr. Németh
Olga igazgatónõ.

Az egész tantestület ember-
séget, szeretetet, tartást, hitet,
tudást sugározott. Számomra
õk példaképek voltak, szeretve
neveltek, s adták át tudásukat.

Az utolsó évem ebben a pati-
nás iskolában a háború miatt
csak egy hónapig tartott, mégis
olyan tudást kaptam a nagysze-
rû tanári kartól, hogy felvettek
(már akkor felvételi vizsgával)
egy nagy nevû, jó hírû buda-
pesti középiskolába.

Hálával tartozom dr. Rátkay
Gézánétól kezdve, a kicsi drá-
ga Simálcsik Mártán keresztül,
a pillangós kalapú Irgalmas
Nõvéreknek és a Polgári Le-
ányiskolai tanáraimnak. Olyan
tudással tarisznyáztak fel, ami-
bõl még ennyi év után is szede-
gethetek.

Természetesen a Templom
utcában volt a Belvárosi Plébá-
nia Templom és a plébánia is.
Vagy harminc lépcsõ vezetett
fel a templom bejáratához.
Bokrok és hûvöset adó nagy
fák vették körül. Szívesen fo-
gócskáztunk közöttük és néz-
tünk le a meredek löszfal szé-
lén a Dunára, ahol a méltóság-
teljesen úszó gõzösök cipelték
a megrakott uszályokat. Jó és

olcsó, környezetet nem szeny-
nyezõ fuvarozási lehetõség
volt ez.

Ebben a templomban keresz-
teltek, itt voltam elsõáldozó.
Hitemet a bérmálás szentségé-
vel itt erõsítették meg. Házas-
ságot is itt kötöttünk, nagy
nyilvánosság elõtt 1951-ben.
Ez akkor nem volt veszélyte-
len. Elsõ gyermekemet, fiamat
is itt keresztelték.

Emlékezem a pocakos
Ambach Miska bácsira, õ hosz-
szú ideig volt itt plébános. Nõ-
vérével, Mariska nénivel a ne-
héz idõkben is próbálták össze-
fogni a híveket. Majd késõbb
kapta meg a plébániát a nagy-
tudású katekéta dr. Gergye Gyõ-
zõ. Ez a plébánia is befogadta az
üldözött embereket. A szomszé-
dos Baracs földbirtokosa, dr.
Szluha István és felesége itt kap-
tak menedéket, miután udvarhá-
zukból mindenüket hátrahagyva
elüldözték õket. Pista bácsi kán-
torizált, ezzel próbálta meghá-
lálni a biztonságos hajlékot. He-
lén néni mûvészi fokon kézi-
munkázott, s ezzel a kis tûpénz-
zel járult hozzá eltartásukhoz.
Majd késõbb fiaik után mentek
az USA-ba, ahol jómódban él-
tek. Szegény Pista bácsi igaz
magyar volt, iszonyatos hon-
vággyal küszködött, és bele is
halt idõ elõtt. Sajnos a magyar,
az igaz magyar, aki hazaszeretõ,
azzal ilyen elõfordul. Nagy-
anyám húga levelezett velük, in-
nen vannak az értesüléseim. v
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v SZABADOS SÁMUEL

A Bátaszék elleni hazai talál-
kozón sima vendégsiker szüle-
tett. Vendégeink az elsõ félidõ
közepén büntetõbõl jutottak
vezetéshez, s a második félidõ-
ben ismét gólt szereztek. Ez is
maradt a végeredmény, 2:0-ás
vereséget szenvedtünk.
Ifistáink 7:0-ra kaptak ki. 

A 9. fordulóban Kisdorogon
léptünk pályára. Az elsõ fél-

idõ közepéig sikerült tartani
magunkat, ekkor viszont két
gólt is kaptunk egymás után.
A második félidõben szintén a
házigazdák voltak eredmé-
nyesebbek, újabb két góllal
növelték elõnyüket. 4:0- ás ál-
lásnál sikerült Romhányinak
11-esbõl szépítenie, de a mér-
kõzés végefelé újabb gólt kap-
tunk, 5:1-es vereséget szen-
vedtünk. A fiatalok 8:1-es ve-
reséggel zártak. 

A Tevel elleni hazai meccsen
biztos elõnybõl vesztettünk há-
rom pontot. A 35. percben Mé-
száros góljával jutottunk veze-
téshez, ez maradt a félidei
eredmény. A folytatásban
Schulteisz találatával már két
gól volt az elõnyünk. Vendége-
ink szinte a sírból hozták vissza
a meccset, három gólt lõttek a
hátralevõ idõben, így 3:2-es
vendégsiker született. A fiata-
lok viszont 3:2-re gyõztek.
Dunaszentgyörgyön vendég-
ként végre mi arattunk sikert.
Az elsõ félidõben Radványi
góljával szereztük meg a veze-
tést, s a második félidõben is-

mét Radványi volt eredmé-
nyes. A hazaiak a 78. percben
tudtak szépíteni, emiatt sok iz-
galmat hozott az utolsó ne-
gyedóra, de sikerült elõnyünket
megtartani, 2:1-re gyõztünk.
Ifistáink 3:2-re kikaptak. 

A 12. fordulóban Kölesdet fo-
gadtuk. Kiegyenlített volt a já-
ték, de a Kölesdnek sikerült gólt
szereznie a félidõ közepén. Elõ-
nyét a 60. percben növelni tudta
a vendégcsapat. A 85. percben
Romhányi szépített, de egyenlí-
teni már nem volt elég idõ, így
2:1- es Kölesdi gyõzelemmel
zárult a mérkõzés. Az ifisták
3:0-ás vereséget szenvedtek. v

Hullámzó októberi teljesítmény
Három pontot sikerült gyûjtenie október során városi labda-
rúgó csapatunknak a megyei elsõ osztályú bajnokságban. 

v SZABADOS SÁMUEL

Kiss Lajos Csaba egyesületi
elnök statisztikai adatai szerint
33 fõ nevezett a versenyre, és
összesen 26 kilogramm halat
fogtak. A mennyiség az utóbbi
évek átlagaihoz viszonyítva igen
jónak nevezhetõ, bár a felhoza-
tal igen vegyes volt: sügér, csu-
ka, harcsa és üllõ akadt a hor-
gokra. 

A rablóhalfogó verseny jelle-
ge és szabályai eltérnek a békés
halfogó versenyétõl. Nincse-
nek kijelölt, sorsolt pozíciók,
mindenki maga választ helyet,
lehet csónakból és a partról is
horgászni két bottal. A verseny

idõtartama is hosszabb, négy
óra. 

Az idõjárás és a vízállás is
kedvezõ volt az idényt záró
versenyhez.  Nyár során a ki-
folyógát szintjét megemelték,
így több víz maradt a meder-
ben. Becslések szerint a szint-
emeléssel mintegy 65 ezer
köbméterrel nõtt a vízmennyi-
ség, ami igen kedvezõ válto-
zás. 

A verseny gyõztese Kókai
János lett 5140 grammal, má-
sodik helyen Schulteisz Géza
végzett 3840 grammal, a har-
madik helyezett pedig Luscsik
Lajos lett háromkilós fogással.
A legnagyobb halat, egy há-

romkilós csukát az elsõ helye-
zett, Kókai János fogta. 

A szezon jelképesen ezzel a
versennyel zárult, de horgászni
- az idõjárástól függõen - ter-
mészetesen még sokan kijár-
nak. Az egyesületre további te-
endõk várnak az õsz során, pél-
dául haltelepítés, a csónakok
kiemelése. Télen pedig ismét
szerveznek szakmai elõadáso-
kat, módszerbemutatókat, me-
lyekre a múlt évek tapasztalatai
szerint nagy igény van. 

Jövõre egy kistérségi pályá-
zat résztvevõje lesz a földvári
egyesület, Madocsa, Bölcske
és Solt társaságában. Ameny-
nyiben sikerül pénzhez jutni-
uk, a horgásztanya teljes fel-
újítására szánják a több milli-
ós összeget. v

26 kiló halat fogtak a
versenyzõk
Sok nevezõ, nagy fogások és szép napsütéses idõ jellemezte az
idei utolsó, úgynevezett rablóhalfogó versenyt.

A Dunaföldvári Városi Kézilabda
Csapat õszi eredményei
v SZABADOS SÁMUEL

Soltvadkert KUSE - Dunaföldvár 20:19
Tiszakécske VSE - Dunaföldvár 12:20
Miklós KC - Dunaföldvár 31:25
Dunaföldvár -Bácsalmás PVSE 31:11
Kecskeméti Fõiskola - Dunaföldvár 25:25
Dunaföldvár - Bajai KSE 43:22

lós súlytöbbletem volt, ami
egy ilyen mérkõzésen nagy
elõny. Ellenfelemnek jó sta-
tisztikai mutatói voltak, de en-
nél többet nemigen tudtam meg
róla. A mérkõzés elsõ másod-
perceiben próbáltuk kiismerni
egymást, nekem egy nagy ütés-
sel sikerült padlóra küldenem,
innen már éreztem, hogy

elõnyben vagyok. Körülbelül a
negyvenedik másodpercben
aztán egy újabb ütéssel végleg
eldõlt a mérkõzés, ellenfelem
feladta.“ Balázs tehát döntõ fö-
lénnyel szerezte meg bajnoki
címét. 

Kemény felkészülés elõzte
meg a nyár során ezt a kupát,
de az eredmények egyértel-

mûen jelzik, hogy a fáradsá-
gos munka meghozta gyümöl-
csét. A bokszolóknak nem sok
pihenõ jutott, októberben
Ausztriában vettek részt egy
kategóriás Európa-bajnoksá-
gon, novemberben Érden sze-
repelnek, majd decemberben
az elõszállási gálával ér véget
a szezon. v

Farkas András Balázs
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15. péntek
Iron Sky - rendezõi változat 
Színes, feliratos, német akció-vígjáték

16. szombat
Anna Karenina
Színes, feliratos, angol-amerikai film

22. péntek 18 óra
Khumba
Színes, magyarul beszélõ, dél-afrikai, animációs film

23. szombat
Majd újra lesz nyár 
Színes, magyarul beszélõ, angol, thriller

29. péntek 18 óra
Pinokkió
Színes, magyarul beszélõ, olasz-francia, animációs mesefilm

30. szombat
A nagy füzet 
Színes, magyar-német-francia-osztrák film

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek, az ettõl
eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük. Jegyár 500
Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

NOVEMBER
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KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET

FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET

TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS

CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,

HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS

NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,

TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

A háziorvosok péntek délutáni

12 órától 17 óráig történõ

rendelési ideje
2013. november 15. Dr. Palkó Ágnes 
2013. november 22. Dr. Móricz Zoltán
2013. november 29. Dr. Hallai Róbert
2013. december 6.  Dr. Englert Rolland

Mirelit áruk: 120 Ft/kg ártól
1240 gr-os konzervek: 239 Ft/db ártól
10 kg-os kutyatápok: 2.100 Ft/zsák ártól kaphatók.

Minden hónapban sok más akcióval is várjuk vásárlóinkat!

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700

SZOMBATON: 800 – 1200

Rendõrségi hírek
A dunaföldvári rendõrõrs november el-

sõ hetében új helyre költözött: a Kossuth
Lajos utcából a Rákóczi utca - Jókai utca
sarkán álló épületbe, melynek bejárata a
Jókai utcában van. A helyi rendõrök mun-
kájukat a költözés alatt is folytatták, az
ügyintézés a régi rend szerint folyik to-
vább. Az új munkahelyet ünnepélyes ke-
retek között november 15-én adják át. v

Összefogással a
mellrák ellen
Magyarországon a mellrák elleni össze-
fogás az egykori amerikai nagykövet,
Nancy Goodman Brinker hatására ter-
jedt el, aki magyarországi tartózkodása
idején indította el az Egészség Hídja
kezdeményezést, mely a mellrák veszé-
lyeire hívja fel a figyelmet. A kezdemé-
nyezés mára évtizedes hagyománnyá
vált: októberben országszerte felvilágo-
sító elõadásokkal, közös sétákkal hívják
fel a nõk figyelmét a szûrõvizsgálatok, a
megelõzés fontosságára.

v BALOGH EMESE

Idén elõször Dunaföldvár is csatlakozott
a mellrák elleni küzdelem hónapjához, a
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének
szervezésében október 6-án tartottak fi-
gyelemfelhívó rendezvényt. 

A mellrák megelõzésének fontosságáról
Dr. Jancsó Erzsébet tartott elõadást, aki
hangsúlyozta, hogy havonkénti önvizsgá-
lattal, a szûrési lehetõségek kihasználásá-
val, egészséges életmóddal sokat tehetünk
a mellrák ellen. Ez a betegség a nõk köré-
ben a második leggyakoribb rákfajta, de ha
idõben felismerik, a betegek legalább 90
százaléka gyógyultan kerül ki a betegség-
gel való küzdelembõl. 

A program során a helyi meridián 3-1-2
tornacsoport a mozgás fontosságát de-
monstrálta, majd a megjelentek a Beszé-
des József hídon átvonulva a solti vöröske-
resztesekkel közösen engedték a levegõbe
a rózsaszín lufikat; a mellrák elleni össze-
fogás jelképeit. v

Soros hirdetés
Felsõ-Bölcske utcai parasztház kerttel

eladó. Tel.: 30/97-42-796

Mûvelõdési Központ
NOVEMBERI PROGRAMOK

NOVEMBER 19. KEDD, 14 ÓRA

Filharmónia Ifjúsági Hangversenybérlet

„Járd ki lábam“ a Tenkes Zenekar kon-

certje

NOVEMBER 24. VASÁRNAP, 19:00
Dumaszínház

Kiss Ádám és Csenki Attila mûsora

Jegyár: 2.500 Ft

NOVEMBER 25. HÉTFÕ, 18:00
Népszerû Tudomány

Veszélyes(?) Föld

A természeti katasztrófák árnyékában

dr. Szabó József, a Debreceni Egyetem

Természetföldrajzi és Geoinformatikai

tanszék professzora

NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK, 10 ÉS 14
ÓRA

Hattyúk tava

a Nektár Színház elõadása

NOVEMBER 29. PÉNTEK, 13 ÓRA

Fogyatékkal Élõk Világnapja

DECEMBER 1. VASÁRNAP

Földvári Advent

Városközpont 

KIÁLLÍTÁS
Az Oltalom Alapítvány kiállítása az

elõtérben Németh Gyula fafaragásai,

Csûri Krisztina fotói.


