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A választás elsõ fordulóját
november 10-én tartották öt je-
lölt részvételével, amely egyik
induló számára sem hozott
eredményt. Baden-Württen-
berg tartományban hazánkhoz
hasonlóan abszolút többséggel,
vagyis 50% + 1 fõvel lehet vá-
lasztást nyerni az elsõ forduló-
ban. A 64,5 százalékos részvé-
tel mellett a régi polgármester a
szavazatok 45,8 százalékát sze-
rezte meg, ami nem volt elég a
gyõzelemhez. 

Weikersheimhez közigazgatá-
silag több kisebb település tarto-
zik, ahol Kornberger úr ellenfe-
lei jobban szerepeltek, de az elsõ
fordulóban senki sem tudta
megszerezni az abszolút többsé-
get. A laudenbachi Ralf
Reupsch 23,9-ot, a szinte telje-
sen ismeretlen jelölt, Alexander
Bruch pedig 18,2-ot kapott. Elé-
gedetten nyilatkozott Günter
Köhnlechner is, aki a szavazatok
10,33 százalékát kapta a lako-
soktól. Két további jelölt egy

százalék alatti szavazatszámmal
zárta az elsõ fordulót. Az ered-
mények ismeretében minden je-
lölt úgy nyilatkozott, hogy indul
a második fordulóban is, ami in-
kább a választóknak tett ígéret-
rõl, mint a realitásokról szólt. 

A második fordulóban Klaus
Kornberger közel 13 százalék-
kal, a második helyre befutó
Alexander Bruch 17 százalék-
kal tudta az elõnyét növelni.
Klaus Kornberger tehát harma-
dik ciklusát, vagyis 17. évét
kezdheti meg a város élén.
(Baden-Württenberg tarto-
mányban egy polgármesteri
ciklus nyolc évig tart.) Megvá-
lasztása után a régi-új polgár-
mester megkönnyebbülten állt
a sajtó rendelkezésére: „az 58,4
százalékos abszolút többség
megnyugtató eredmény, mely
egyrészt elismerés az eddigi
teljesítményemért, és kifejezi
azt a választói akaratot is, hogy
a 16 éve tartó munkát folytatni
kell“ - nyilatkozta a városházán
családja körében az 55 éves vá-
rosvezetõ. T

Régi-új polgármester
Weikersheimben
December 1-jén harmadik alkalommal nyerte meg a polgár-
mester- választást Klaus Kornberger a német testvérváro-
sunkban.

Klaus Kornberger gyermekeivel - fotó: Tauber-Zeitung/Hans-Peter Kuhnhäuser

A jászol
T SIMON ISTVÁN

Az öreget szinte mindenki is-
merte, fehér haja és szakálla,
magas termete, széles válla mi-
att gyermek és felnõtt egyaránt
tisztelte. Maguk között csak
apónak hívták, a nevén sohase
emlegették, pedig tudták, hogy
Elisa ben Jonahnak hívják. A
nagyobbak apókának, a kiseb-
bek apó bácsinak szólították.

Csöndes ember lévén, csak ak-
kor szólt, ha a szóra valóban
szükség volt. Ezért aztán szom-
jazták a szavát, lesték mikor nyit-
ja meg a száját, hogy beszéljen. A
legjobban azt szerették, amikor a
Messiásról szólt nekik. Ilyenkor a
gyerekek is közelebb húzódtak
hozzá, hogy tátott szájjal és tágra
nyílt szemmel hallgassák. Elisa
ekkor sokkal jobban hasonlított

egy prófétára, mint saját magára,
egy kisvárosi fogadó mindenesé-
re. Mintha lelkében lámpás égett
volna, úgy fénylett az arca és a te-
kintete, amikor az Írást idézte
„Nem kiált, nem lármáz, és nem
hallatja szavát az utcán. A megre-
pedt nádszálat nem töri össze, a
füstölgõ mécsest nem oltja el,
igazán hirdeti a törvényt.“ (És.
42.) Csodálkozva hallgatták az
emberek, bár némelyek a lelkük
mélyén vitatták, hogy az Ebed
Jahwe, az Úr szolgája, valóban
ilyen szelíden jön el nem pedig
karddal és ostorral a kezében,
hogy igazságot szolgáltasson
népének.

Azonban senki sem akart el-
lentmondani apónak, pedig
szelíd volt õ is, akárcsak az a
bizonyos Messiás, akit a szívé-
ben melengetett és olykor az
embereknek emlegetett.

(folytatás a 12. oldalon)

Békés, boldog
ünnepeket kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
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Az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság (ORFK) vezetõje kö-
szöntõjében kiemelte: az 55
millió forintos beruházással
európai uniós körülményeket
teremtettek a Dunaföldvári
Rendõrõrs számára. Papp Ká-
roly - aki egy új szolgálati gép-
jármûvet is átadott Kulcsár
Szabolcs õrsparancsnoknak -
az átadást követõ sajtótájékoz-
tatón hozzátette: a közbizton-
ság fenntartásában érdekelt há-
rom szervezet, a rendõrség, az
önkormányzat és a polgárõrség
összefogott Dunaföldváron, és
a város 7,5 millió forintos hoz-

zájárulással anyagilag is támo-
gatta az épület felújítását. Be-
szélt arról is: „példaértékû,
hogy a 350 négyzetméteres õrs
épületében helyet kapott a pol-
gárõrség szervezete.“

Az altábornagy fontosnak
tartja a közterületen szolgálatot
teljesítõ rendõrök és polgár-
õrök munkájának összehango-
lását azért, hogy a városban
élõk és ide látogatók biztonság-
érzete minél nagyobb legyen.
Horváth Zsolt városvezetõ ez-
zel összefüggésben arról szá-
molt be, hogy évi több mint
kétmillió forintot fordítanak a
földvári polgárõrség támogatá-
sára.

Papp Károly kitért arra is,
hogy az ORFK idén harmadik
alkalommal keresi meg az ön-
kormányzatokat egy kérdõív-
vel, amelyen véleményt mond-
hatnak a rendõrség munkájáról.
2012-ben a dunaföldvári ön-
kormányzat 4,3 százalékra ér-
tékelte a rendõrök munkáját az
ötfokú skálán, ami magas érték
- jegyezte meg.

Kovács Viktória, az ORFK
szóvivõje az MTI-nek elmond-

ta: az ORFK idén közel 1,4
milliárd forintot szánt felújítá-
sokra, amelynek eddig 50 szá-
zalékát költötték el.

Kuti István, Paks rendõrkapi-
tánya a megye legkorszerûbb
õrsének nevezte a dunaföld-
várit. Véleménye szerint mind
infrastruktúráját, mind techni-
kai felszereltségét tekintve or-
szágosan is a legszínvonala-
sabb intézmények közé tarto-
zik. T

Új rendõrõrsöt adtak át
Dunaföldváron
Átadták pénteken az új Dunaföldvári Rendõrõrs épületét,
amelyet Papp Károly országos rendõrfõkapitány és Horváth
Zsolt, városunk polgármestere avatott fel ünnepélyesen.

T BALOGH EMESE

A dunaföldvári delegáció -
Horváth Zsolt polgármester,
Dr. Hallai Róbert, Takács Zol-
tán és Tóth István önkormány-
zati képviselõk valamint
Viczai János, a DDIF Zrt. ügy-
vezetõje - a november eleji vi-
szontlátogatáson megismerte a
székelyföldi üdülõváros szép-
ségeit. Borszék egész évben
biztosít programokat a pihenni
vágyóknak. Nyáron borvíz for-
rásai, télen sí- és szánkópályái,
korcsolyapályája kínál lehetõ-
ségeket az odalátogatóknak,
akiket közel ötszáz szálláshe-
lyen tudnak fogadni.

Horváth Zsolt polgármester
elmondta, hogy az aláírási ün-

nepséghez kapcsolódó találko-
zókon személyesen is megta-
pasztalták a borszékiek nyitott-
ságát a testvérvárosi kapcsola-
tokra. Sport- és kulturális köre-
ik hasonlóak a Dunaföldváron

mûködõ civil szervezetekhez,
így minden lehetõség adott an-
nak érdekében, hogy a két tele-
pülés kulturális, civil kapcsola-
tai kiépüljenek. T

Borszéken is aláírták a
testvérvárosi szerzõdést
Ünnepélyes keretek között november 9-én Borszéken is aláír-
ta a két település testvérvárosi szerzõdését Mik József és Hor-
váth Zsolt polgármester. 
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Az országban 43 telephelyük
mûködik mintegy 1800 ember-
nek biztosítva munkahelyet.
Terveik szerint Dunaföldvárra
- kellõ jelentkezõ esetén - var-
rodát telepítenének. Molnár Ist-
ván, a cég területi képviselõje
szerint van érdeklõdés. Két al-
kalommal jártak már városunk-
ban és minden alkalommal több
érdeklõdõ adatait rögzítették. A
városvezetés is támogatja ter-
vüket, s lehetõségei szerint se-
gíti a munkaerõ toborzást.

Elsõsorban szakképzett és
betanított varrónõket keresnek,
de szükség lesz más munkaerõ-
re is. Nõk és férfiak jelentkezé-
sét egyaránt várják, akár a kör-
nyékbeli településekrõl is. Je-
lentkezni még lehet a polgár-
mesteri hivatalban illetve a
30/338-47-22-es telefonszá-
mon. Ha lesz rá igény, a kft.
munkatársai ismét kiszállnak és
regisztrálják az érdeklõdõket. 

A Pro-Team Rehabilitációs
Kft. munkatársai tervei szerint
25 fõvel kezdené mûködését az
üzem: 15 varrónõt alkalmazná-

nak, a többi helyet kisegítõ és
szervezõ munkát végzõ dolgo-
zókkal töltenék be. Igény ese-
tén a létszám folyamatosan bõ-
vülne. A munkaidõ 4 illetve 6-
7 óra lenne. A rehabilitációra
szorulók 4, a rokkantak 6-7
órát dolgoznának. 

A munkavállalással kapcso-
latos bármilyen információt a

megadott telefonszámon kér-
hetnek az érdeklõdõk. Az ér-
deklõdés és a szervezõk mun-
kája alapján nagy valószínû-
séggel a jövõ évtõl megkezdhe-
ti mûködését az üzem, ami ko-
moly segítséget jelentene a vá-
rosban és a környékbeli telepü-
léseken élõ megváltozott mun-
kaképességûek számára. T

Munkalehetõség megváltozott
munkaképességûeknek
A nyíregyházi székhelyû Pro-Team Rehabilitációs Kft. mun-
kalehetõséget teremtõ telephelyet létesít városunkban, ami
kellõ jelentkezõ esetén már januártól üzemelhet. A kft. meg-
változott munkaképességû és rehabilitációra szoruló munka-
erõ számára biztosít munkalehetõséget több szakmában. 

T BALOGH EMESE

A Dunaföldvári Rendõrõrs a
Kossuth Lajos utcából a Jókai
utcába költözött november kö-
zepén. Ebben az épületben ta-
lálható a helyi polgárõr iroda
is. A dunaföldvári önkormány-
zat 7,5 millió forinttal járult
hozzá az egykori iskolaépület
felújításához, a rendõrség át-
költözéséhez - tudtuk meg Hor-
váth Zsolt polgármestertõl. En-
nek keretében kicserélték a
polgárõrség termeinek nyílás-
záróit is, megújult az épület fû-
tési rendszere, egységessé vált
az épület homlokzata, s meg-
történt - hõszigeteléssel együtt
- a rendõrség szárnyának tetõ-
cseréje is. Az önkormányzat tá-
mogatásával az egész udvart
térkõvel borították le, és a ké-
sõbbi problémák elkerülése ér-

dekében megoldották a kézi-
labdapálya, a Barátok templo-
ma és a rendõrség udvarának
csapadékvíz-elvezetését is. 

A megüresedett Kossuth ut-
cai épület követõen az önkor-
mányzat kezelésébe került.
Mint azt a polgármester el-
mondta, elõször egy független
statikus vizsgálja majd át, mi-
vel a ház hátsó traktusa alatti
pince megsüllyedt, s ez az
épületre veszélyt jelent. A
volt rendõrségi épületet min-
denképpen hasznosítani kí-
vánja az önkormányzat -
mondta Horváth Zsolt - eset-
leg a szomszédos iskolához
kapcsolódóan láthat majd el új
funkciókat.

December közepéig lezárul
a dunaföldvári útfelújítások
elsõ üteme.  Befejezõdnek az
útszélesítési és járdaépítési

munkálatok a Dankó Pista és
Szent Lõrinc (Ságvári Endre)
utcában, a Vermek és Újver-
mek során, a Széles csapáson
és a tüzép - Kéri utca közötti
szakaszon. A felújítások során
nemes padka készült, s meg-
oldódott a vízelvezetés prob-
lémája is, így kényelmeseb-
ben és biztonságosabban köz-
lekedhetnek majd az erre já-
rók. 

A 190 millió forintos beruhá-
zással nem ért véget a dunaföld-
vári utak állapotának javítása.
Tavasszal egy 360 millió forin-
tos beruházás indul majd, me-
lyet  - hasonlóan az ideihez - az
önkormányzat saját erõbõl, egy
20-25 éves futamidejû, kedvez-
ményes kamatozású hitel segít-
ségével finanszíroz majd, mivel
a belsõ utak felújítására pályáza-
ti lehetõségek nincsenek. T

Felújítások Dunaföldváron
November 15-én új épületbe költözött a Dunaföldvári Rend-
õrõrs, december 16-án pedig lezárul a városi útfelújítások el-
sõ üteme.
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A kamarai rendszer reformja
idén tovább folytatódott. Tele-
pülési szinten megalakultak a
Települési Agrárgazdasági Bi-
zottságok. November 14-én
Dunaföldváron is megalakult
az új testület, melynek élére el-
nököt és vezetõséget választot-
tak. 

Dr. Hadházi Árpád, a me-
gyei Agrárgazdasági Kamara
elnöke is jelen volt az alakuló
ülésen. Fontosnak tartotta a
helyi bizottságok létrejöttét,
melyeknek az lesz a feladatuk,

hogy az itteni tagok és a mezõ-
gazdasági termeléshez kötõdõ
szervezetek között egyfajta
közvetítõ és érdekvédelmi sze-
repet vállaljanak föl. Fontos,
hogy a települések érintettjei
és az egyes szervezetek között
rendszeres kapcsolat épüljön
ki, a tagok véleményei, problé-
mái mielõbb eljussanak az
érintett szervezetekhez, testü-
letekhez. Az idén megalakuló
bizottságok alkalmasak lesz-
nek e feladat betöltésére -
mondta a megyei elnök. Ta-
pasztalata szerint a földvári
tagság megértette ennek a je-

lentõségét, és aktívnak bizo-
nyult az alakuló ülésen. Örö-
mét fejezte ki, hogy a tagok
egyhangú szavazással válasz-
tottak elnököt és vezetõséget,
ez a tény a helybéliek együtt-
mûködési készségre utal.

Az alakuló ülésen szavazás-
sal választották meg a 11 fõs
vezetõséget. Elnökké ellensza-
vazat nélkül Ambrus Györgyöt
választották, aki megköszönte

a bizalmat. Mint mondta, tisz-
tába van tisztsége súlyával, és
úgy érzi, hogy személyes kap-
csolatai és több évtizedes ta-
pasztalatai alkalmassá teszik õt
e feladat ellátására. Reményét
fejezte ki, hogy a tagság támo-
gatni fogja munkáját. A veze-
tõség rendszeres és az aktuali-
tásoknak megfelelõen, akár
rendkívüli üléseken fogja ellát-
ni feladatait. T

Megalakult a Települési
Agrárgazdasági Bizottság
Az országos agrárkamarát érintõ idei átszervezés után az új
testület már agrárgazdasági kamaraként mûködik ez évtõl.
Ez a gyakorlatban annyi változást jelent, hogy a mezõgazda-
sági termeléshez kötõdõ egyéb ágazatok, például az élelmi-
szeriparban tevékenykedõk is a kamara tagjai lettek. 

T BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képvi-
selõk beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd a DDIF
Zrt. mûködésével kapcsolatos
döntéseket hoztak. Ennek értel-
mében a cég jegyzett tõkéjét 1
millió Ft-tal 21 millió Ft-ra
emelték, illetve a Zrt-t 2014. ja-
nuár 1-jei idõponttal egyszemé-
lyes kft-vé alakították át. A tár-
saság neve ezentúl tehát DDIF
Kft. lesz. A kft. jegyzett tõkéje
21 millió Ft, ügyvezetõje 2018.
december 31-ig Viczai János
lesz. A kft-t felügyelõ bizottság
tagjai Jákli János, Tóth István és
Kiss Lajos Csaba lesz.

A következõ napirendben a
testület megemelte átmeneti
segélykeretét a rászorultak ré-

szére vegyes tûzifa támogatás
biztosítása céljából, majd dön-
tött az 1-3 éves korú kisgyer-
mekek influenza elleni védõol-
tásának, illetve az 1 éven aluli
gyermekek agyhártyagyulladás
elleni védõoltásának, és a 15
hónapos gyermekek bárány-
himlõ elleni védõoltásának tá-
mogatásáról. A képviselõk
nem támogatták viszont a
Dunaföldvári Idegenforgalmi
és Természetvédelmi Egyesü-
let támogatási kérelmét az ad-
venti vásári programjuk meg-
rendezésére. 

A képviselõk ezután elfogad-
ták a hivatal éves ellenõrzési
tervét, Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata Képviselõ-testü-
letének 2014. évi munkatervét,
majd szintén elfogadták a
Dunaföldvári Mûvelõdési Köz-

pont és Könyvtár 2014. évi
munkatervét.

Ezután a testület több ponton
módosította társulási megálla-
podásait: a Dunaföldvár és
Környéke Gyermekjóléti Tár-
sulás, és a D-B-M Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás
megállapodásait.

A Pantar Bt-t bízta meg a
közköltségen történõ temeté-
sek kegyeleti és önkormányza-
ti szempontból minimum felté-
teleknek megfelelõ és költ-
séghatékony biztosítása érde-
kében kiírt pályázat gyõztese-
ként, majd ötletpályázatot írt ki
a Dunaföldvár, Vak Bottyán tér
rekonstrukciójának, új piac ki-
építésnek megtervezésére.

A képviselõk ezután ingat-
lanvásárlási kérelmet bíráltak
el, majd elfogadták a
Dunaföldvár, Reiter köz 7/B
szám alatti iroda- és raktárépü-
let fûtés- ellátásának munkáira
beérkezett pályázatok árajánla-
tai alapján a legalacsonyabb
összegû ajánlattévõk ajánlatát.

Eszerint a Czinger Kft. és Már-
ton József összesen 1.950 ezer
Ft-ért, az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének terhére
végzi el a munkálatokat. 

Az utolsó nyilvános ülésen
tárgyalandó napirendben a tes-
tület a volt rendõrség épületé-
nek statikai szakvizsgálatával
Szabó Imre építészt bízta meg.

A zárt ülésen a képviselõk
úgy döntöttek, hogy nem jelö-
lik ki értékesítésre a
Dunaföldvár, Béke tér 13.
szám alatti épületet (Kereske-
delmi és Hitelbank épülete),
majd 100 ezer Ft mûködési cé-
lú támogatást szavaztak meg a
Magyar Vöröskereszt Duna-
földvári Szervezete számára a
karácsonyi és adventi progra-
mok lebonyolításához. 

A zárt ülés végén a testület
módosította szerzõdését a helyi
autóbusz-közlekedés tárgyá-
ban, végül 10 millió Ft kifize-
tését engedélyezte közalkalma-
zottak és köztisztviselõk részé-
re jutalmazás céljából. T

Üléstermi tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-testülete november 26-án tartot-
ta soros ülését, melynek napirendjén 16 nyilvános és 2 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
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T BALOGH EMESE

Gyurcsány Ferenc pártelnök a
paksi fórumon mutatta be a De-
mokratikus Koalíció Tolna me-
gyei országgyûlési képviselõ-
jelöltjeit: Farkas Károlyt, Csapó
Lászlót és a Horváth Gábort;
utóbbi a paksi választókerület-
ben indul a szavazatokért.

A fórumot megelõzõen Hor-
váth Zsolt polgármester invi-

tálására, informális látogatás-
ra érkezett városunkba a volt
miniszterelnök, aki eddig csak
átutazóként és halászléfo-
gyasztóként járt
Dunaföldváron. Ezért is örült,
hogy megismerhette települé-
sünk történelmi és jelenkori
értékeit.

Gyurcsány Ferenc elmond-
ta, hogy nagyon nehéz ma
Magyarországon új pártot csi-

nálni. Ugyanakkor viszonylag
könnyû dolga van, mert nem
kell taktikáznia, önmagát ad-
hatja, hiszen a mai helyzetben
szükség van arra szókimondó,
szenvedélyes, karakteres poli-
tikus típusra, amit õ képvisel.
Az erre való igényt mutatja,
hogy baloldalon a DK az
egyetlen párt, amelynek nõ a
támogatottsága, ami igazolja,
hogy a kormányváltó demok-
raták között helye van a De-
mokratikus Koalíciónak. 

A pártelnök városunkat fej-
lõdõ, életképes településnek
ismerte meg, ahol még na-
gyon sok kihívásnak kell
megfelelni: 11-12 százalékos
a munkanélküliség, elég so-
kan élnek mélyszegénység-

ben, így bõven akad fejleszte-
nivaló. Ennek egyik fontos lé-
péseként értékelte a bioetanol
üzem ide települését, mellyel
saját ipara lett Dunaföld-
várnak. T

Dunaföldvárra látogatott a
Demokratikus Koalíció elnöke
November 21-én Pakson tartott lakossági fórumot Gyurcsány
Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. A nap során Hor-
váth Zsolt polgármester meghívására városunkba is ellátoga-
tott.

Gyurcsány Ferenc

T SZABADOS SÁMUEL

Az ügyintézés mellett az volt
a cél, hogy a polgárok betekin-
tést nyerjenek a hivatalok mun-
kájába. A nyílt nap során bárki
érdeklõdhetett a közigazgatási
munka iránt, tájékoztatást, fel-
világosítást kérhetett a munka-
társaktól. 

Dunaföldváron a városháza
nagytermében a Magyar Lász-
ló Gimnázium végzõs diákjai
állampolgári ismeretekrõl kap-
tak információkat a járási hiva-
tal munkatársaitól. Szó esett az
állampolgári jogokról, a nagy-
korúságról, a személyi doku-
mentumokról és azok kezelésé-
rõl. Ezután az okmányiroda
munkájával ismerkedhettek
meg a gimnazisták. 

Szántóné Dr. Novák Eszter,
a Paksi Járási Hivatal vezetõje
fontosnak tartotta, hogy a
végzõs középiskolások is
részt vettek a programon. Az
alkalom - véleménye szerint -
egyfajta pályaorientációs sze-

repet is betölthetett. Reméli,
hogy a nap során szerzett be-
nyomások alapján néhány di-
ák kedvet kap a közigazgatási
munkához. 

A hivatalvezetõ hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt évek-
ben nemcsak struktúraváltás
történt a közigazgatásban, ha-
nem egyfajta kultúraváltás is:
kiemelt szerepet kapott a
szakértelem, a gyorsaság, a
pontosság. Ezrét is tartja fon-
tosnak, hogy az állampol-
gárok megismerkedjenek
ezekkel a változásokkal, és
szembesüljenek a dolgozók
által képviselt kultúrával is. 

A járás minden településén
megtartották a nyílt napot. Pak-
son például a Földhivalat új
GPS technikát mutatott be az ér-
deklõdõknek, a Népegészség-
ügyi Hivatalban pedig egész nap
ingyenes vércukor-, vérnyomás-
és koleszterinszint méréssel vár-
ták az érdeklõdõket. 

A kedvezõ tapasztalatok
alapján jövõre valószínûleg is-
mét megnyílnak a kormányhi-
vatalok az érdeklõdõk számára
a Hivatalok Napján. T

Felhívás
2014. március 1-jén, a Dunaföldvár várossá avatásának év-

fordulójára rendezett ünnepség és gálamûsor keretében adják
át a helyi rendelettel alapított „DUNAFÖLDVÁR DÍSZPOL-
GÁRA“ valamint a „DUNAFÖLDVÁR GYERMEKEI-
ÉRT“, „DUNAFÖLDVÁR SPORTJÁÉRT“ és  „DUNA-
FÖLDVÁRÉRT“ EMLÉKÉREM kitüntetést. 

Kérem Dunaföldvár Város lakosait, gazdálkodó és társadal-
mi szervezeteit, az egyéb tömegszervezeteket, hogy 2014. ja-
nuár 10-ig tegyenek javaslatot a majdani díjazottakra. 

A javaslatokat - részletes indoklással - a polgármesteri hi-
vatalba  szíveskedjenek eljuttatni.  

Javaslataikkal, véleményükkel segítsék elõ a képviselõ-tes-
tületnek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülésnek örvendõ
személyeket vagy csoportokat kitüntethesse, elismerésben ré-
szesíthesse. 

Horváth Zsolt polgármester

Hivatalok Napja
November 28-án országszerte megrendezték a kormányhiva-
talok napját. Az új kezdeményezés keretei között a hivatalok
reggel 8-tól 20 óráig tartottak nyitva.

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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Szeretettel várunk a duna-
földvári Magyar László Gim-
názium és Szakiskola induló
osztályaiba a 2014-2015-ös
tanévben!

GIMNÁZIUMI képzés:
– hat évfolyamos gimnázi-

umi osztályunkba hatodiko-
sok,

– négy évfolyamos gimnázi-
umi osztályunkba nyolcadiko-
sok jelentkezését várjuk!

Diákjaink csoportbontás-
ban tanulják az informatikát, a

matematikát és az idegen nyel-
veket.

Mindkét képzési formában
biztosítjuk az emelt szintû
érettségire való felkészülést a
valamennyi tantárgyból!

Iskola- és óralátogatás elõ-
zetes bejelentkezéssel.

Biztos továbbtanulás, élmé-
nyekben gazdag diákévek! Te-
hetséggondozás, mûvészeti és
sportprogramok! Családias,
harmonikus légkör, ahol odafi-
gyelünk rád!

A hat évfolyamos képzés
iránt érdeklõdõ szülõk és
gyermekek számára tájékoz-
tatót 2014. január 14-én, ked-
den 17. 30 órakor tartunk a
gimnázium ebédlõjében.
Bõvebb információ:

MAGYAR LÁSZLÓ GIM-
NÁZIUM, 7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5., Tel.: 75/ 541-
269, 75/ 541-270, E-mail: mag-
yarlaszlogimi@freemail.hu

Honlap: http://magyarlas-
zlogim.atw.hu

SZAKISKOLAI  képzés:
Nyolcadik osztályosoknak

ajánljuk hároméves képzése-
inket:

– 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.

– 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 aka-
dályozott diákokat várunk! A
speciális szakiskolai kerettan-
terv elõkészítõ évfolyama után
a falusi vendéglátó 2 éves
rész-szakképesítés megszerzé-
sét biztosítjuk.

Iskolalátogatás elõzetes be-
jelentkezéssel.

Megbízható tudás, biztos el-
helyezkedés!

Bõvebb információ:
MAGYAR LÁSZLÓ SZAK-

ISKOLA, 7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9., Tel.: 75/ 541-
265, 75/ 541-266, E-mail: mag-
yarlaszlogimi@freemail.hu.

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

Magyar László Gimnáziuma és
Szakiskolája
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.
Telefon: 75/ 541-269, 75/ 541-270
E-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu
Honlap: http://magyarlaszlogim.atw.hu
OM azonosító: 201167

T SZEMENYEI RÓZSA

A meghívottakat elõször Hor-
váth Zsolt polgármester köszön-
tötte, majd Szemenyei Rózsa a
csoport életét értékelve beszá-
molt arról, hogy még mindig na-
gyon zárt közösség a társadal-
mon belül a mozgássérülteké. A
hátrányok leküzdése érdekében
szükség van az egészséges em-
berek empatikus hozzáállására,
hiszen a kötelességekkel is csak
akkor tudnak élni, ha biztosítot-
tak azok az alapjogok, amelyek
segítik õket. 

Örök probléma az akadály-
mentesítés. Városunk még
mindig hemzseg a hiányossá-
goktól. Megépülnek úgy az új

szolgáltató épületek, hogy a sé-
rültek számára nem megfelelõ
a megközelítés lehetõsége.
Nincs rámpásítás vagy leg-
alább egy korlát a bejutáshoz.
De van jó példa is: az Ihász
pékség üzlete, amely minden
szempontból alkalmas, bejárat-
tal és mozgássérült WC-vel is
rendelkezik. Törvény sem kel-
lett hozzá, vallják a mozgássé-
rült is vevõ!

Az utak is olyan magas  sze-
gélypadkával ellátottak, hogy
azokra a fel- és lelépés csak ne-
hézségek árán sikerül.
Kerekesszékes meg se próbál-
ja! 

A várudvar felújításakor is
elfeledkeztek a mozgássérül-

tekrõl, mert a Fafaragó Galéri-
ába való feljutást egy korláttal
sem könnyítették meg. Az ide-
látogató sérültek így az idén
nem juthattak be az épületbe.
Szegényebbek lettek egy él-
ménnyel. De megközelíthetet-
len a könyvtár és a fogászat is.
Erre is kellene gondolni a jövõ-
ben, hiszen még ha láthatatla-
nul is, de itt élnek közöttünk a
mozgásban korlátozottak.

Tíz év késéssel rehabilitációs
foglalkoztatás keretén belül a
jövõ évben varroda létesül a
rokkant-foglalkoztatás érdeké-
ben. Igaz, ez csak a képesítés-
sel rendelkezõk számára nyújt
elhelyezkedési  lehetõséget.
Ezért szükség lenne olyan fog-
lalkoztatásra is, amely a térség-
re jellemzõen gyümölcs- vagy
zöldségfeldolgozással foglal-
kozva a képzés nélkülieknek

Évzáró rendezvényt tartott a
helyi mozgássérült csoport
2013. november 29-én, mint minden évben, az idén is a közel-
gõ fogyatékkal élõk világnapja alkalmából évzáró rendez-
vényt tartott a Mozgássérültek Dunaföldvár-Bölcske csoport-
ja.

Ü
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Az ünnepek közeledtével
december 11-én  a szervezet

raktárában mézeskalács dí-
szeket is készítenek. A prog-
ramra sütni szeretõ asszo-
nyokat, anyukákat és termé-

szetesen gyerekeket várnak.
Kérés irányukba, hogy mi-
nél több begyúrt alapanya-
got hozzanak magukkal. A
cél, hogy a kellemes, ünnepi
hangulat mellett minél ötle-
tesebb kalácsfigurák készül-
jenek. A résztvevõk fantázi-
ája tehát szabadon szárnyal-
hat. A készítmények sorsá-
ról ki-ki maga dönt: haza le-
het vinni, vagy fel lehet
ajánlani jótékonysági célok-
ra.  

December során folyama-
tos lesz az adományok gyûj-
tése. Újra indult a „Cipõs do-
boznyi szeretet“ akció, amely
kapcsán fõleg játékokat,
édességet és tartós élelmi-
szert várnak a szervezõk. Az
adományoknak szánt dolgo-
kat az általános iskolákban, a
véradás idején a mûvelõdési
házban, valamint a vöröske-
reszt raktárában lehet leadni.
December 23-án osztják ki a
csomagokat a Béke téren,

Eseményekben gazdag a
vöröskeresztesek év végéje
A vöröskereszt helyi szervezetének aktivistái munkával töltik
az év utolsó heteit. December 10-én 9 és 15 óra közt, 11-én pe-
dig 13 és 18 óra közt kerül sor az év utolsó véradására. A szer-
vezõk szerint a részvételi arány az év többi véradásához viszo-
nyítva jó szokott lenni.

T BALOGH EMESE

Jákli Viktor, a szolgálat helyi
elnöke sikeresnek értékelte a
rendezvényt, bár az idén keve-
sebben vettek részt a bálon,
mint a korábbi években. A jó-
tékonysági program tiszta be-
vétele közel félmillió forint
lett, ezt az összeget valamint a
további támogatásokat tudja a
csoport a jövõ évi adományo-
zásokra fordítani. 

A bál idén is a jól bevált ha-
gyomány szerint zajlott: a mû-
sorban fellépett az Ördögsze-
kér Táncegyüttes, a Löfan
mazsorettcsoport, valamint

egyéni énekesek. Hat éve
ugyanaz a palotabozsoki zene-
kar, a Schütz Zenekar szolgál-
tatja a tánchoz a talpalávalót,
sokan kimondottan miattuk
vesznek részt a rendezvényen -
tudtuk meg Jákli Viktortól, aki
nagy segítségként értékelte a
helyi cserkészek szervezõ, dí-
szítõ és felszolgáló munkáját a
nap során.

Az est fontos eseménye az
árverezés volt.  A korábbi ha-
gyományokhoz hûen helyi és
környékbeli alkotók ajánlottak
árverésre képeket, gobelineket;
összesen 18 alkotás talált gaz-
dára az éjszaka folyamán.  

Az Erzsébet napi bál után is
bõven akadt, akad még dolga a
szeretszolgálatnak. December
elején Erdélybe, a dévai Szent
Ferenc Alapítvány gyermekott-
honaiba szállítottak élelmiszert
és ajándékokat az aktivisták;
összesen 2650 gyermek számá-
ra tartottak országszerte gyûj-
tést Jendrolovits Gábor irányí-

tásával, s a csomagok elkészí-
tésében kiemelt szerepet kap-
tak a dunaföldvári máltai cso-
port tagjai. 

December közepéig még
élelmiszert is gyûjtenek a helyi
máltások a karácsonyi ado-
mányosztáshoz, s az évet a
szolgálat számára a karácsonyi
csomagosztás zárja majd. T

Szent Erzsébet napi
jótékonysági bál
November végén tartotta hagyományos Erzsébet napi jóté-
konysági bálját a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete.

és sok nõnek is munkát biz-
tosíthatna a városban. Ha már
kedvezményes hitelek és önerõ
is segíti a várost, annyi kihasz-
nálatlan üres épülettel ren-
delkezünk… Díszterekbõl nem
lehet megélni és embereket itt
tartani! 

Említést nyert még, hogy
nagy segítséget jelent a min-
dennapokban a Máltai Szere-
tetszolgálat Támogatószolgá-
lata. A helyi fürdõ is kedvez-
ményes belépõvel segíti a sé-
rülteket. A jövõben változik a

fogyatékkal élõk és az ápolás-
ra szorulók díjazása is. Új fel-
tételekkel kiszélesíti a kor-
mány a rászorultak táborát.
Sajnos szükség van rá, mert
egyre több a hirtelen súlyos ál-
lapotba kerülõ ember, s a be-
tegnek, a családnak is komoly
problémát okoz a jövõbeni
dolgok megoldása. Ezért is
mûködik a helyi csoport és se-
gítenek, amiben csak tudnak
minden második héten hétfõn
9-12 óráig a Családsegítõ Köz-
pontban, a Kossuth utca 14.

alatt a dunaföldvári munkatár-
sak. A csoportban sok  a krea-
tív ember, bennük olyan érté-
kek vannak, amelyek bátran
megmutathatók. A város jó
hírnevét viszik minden alka-
lommal amikor kiállításra ke-
rülnek a mûveik. Hiszen õk is
azért vannak, hogy a világ ál-
taluk is szebb legyen. 

Szemenyei Rózsa és Kudlik
Vilmos végezetül köszönetét
fejezte ki a rendezvény támo-
gatóinak, hogy hozzásegítet-
ték õket, mint szervezõket a

szép délutáni program megva-
lósításához. Személy szerint:
Hirt Ferenc országgyûlési
képviselõ fõvédnök Tóth Ist-
ván, Jákli Viktor, Ihász Kor-
nélia, Várnai Ferencné,
Czinger József, Barta Ferenc
Gábriel Sándorné, Vida An-
dorné, Sipos Viktor, Széles
Jánosné, Kertész Gábor, Gav-
rilovics Lászlóné, Végh Ró-
bert és családja, és mindenki,
aki a háttérben segített, önzet-
lenül vállalva azt, hogy ez a
nap ünnep legyen. T

Ü

Ü
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a Hoffmann kávézó mögötti
udvarban. A melegétel-osz-
tással egybekötött ren-
dezvényre mintegy 300 érin-
tett családot várnak. 

Kuti Valéria elnök szerint
sajnos a rászorultak aránya
évrõl évre nõ, ezért bõvíteni
kell a szociális hálót. Lapun-
kon keresztül is arra kéri vá-

rosunk lakóit, hogy lehetõsé-
geik szerint minél többen tá-
mogassák a gyûjtést. A cse-
kély ajándék vagy az egy tál
meleg étel nem oldja meg a

problémákat, de mindenkép-
pen jelzés értékû: az együtt-
érzés és a segítségnyújtás
szándékának a megnyilatko-
zása. T

T BALOGH EMESE

Dr. Stingli Erzsébet tõsgyö-
keres dunaföldvári családból
származik; szüleitõl mind a hét
Stingli gyermek - így Erzsébet
is - megtanulta a családi össze-
tartás és a munka becsületének
fontosságát.

A legidõsebb Stingli lány a
Magyar László Gimnáziumban
kitûnõ eredménnyel érettsé-
gizett 1957-ben, mégsem vették
fel a veszprémi egyetem ve-
gyészmérnöki karára, így a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem-
re került, a másodikként megje-
lölt felsõoktatási intézménybe,
ahol általános orvosi tanulmá-
nyokat. Summa Cum Laude
diplomával végzett. 

Mivel férje társadalmi ösz-
töndíjas volt, Berettyóújfalura
költöztek, ahol 1963-tól 1968-
ig a kórházban dolgozott.

Stingli doktornõ ekkor kötelez-
te el magát a gyermekorvoslás
mellett, s tett szakvizsgát gyer-
mek- és fertõzõbetegségekbõl.

A 1968-as évet már Dombó-
váron kezdi körzeti gyermek-
orvosként. „Nagyon kemény
évek voltak - mondja - nagyon
szegény volt akkor Dombóvár,
nem volt még kórháza, s gyak-
ran jártuk a tanyákat a védõ-
nõkkel, mert nem hozták be a
gyerekeket oltásra.“

Dunaföldváron Dr. Kovács
Alfréd és Dr. Láng Dezsõ el-
költözésével megüresedett a
gyermekorvosi állás, a körzeti
orvosok - Dr. András Ferenc,
Dr. Pozsonyi Imre és Dr.
Tolnay Tibor - végezték a
gyermekrendelést, tanácsadást
is. A település vezetõje,
Jendrolovits Ferenc tanácsel-
nök kereste meg Dr. Stingli Er-
zsébetet, hazahívta, aki 1976.

május 1-jén foglalta el szülõvá-
rosában a gyermekorvosi ál-
lást. 

Egészen 2007-ig gyógyította
a dunaföldvári és környékbeli
gyermekeket. Ekkor - már 12
éve nyugdíjas volt - döntött
úgy, hogy eladja a praxisát. Az
élet azonban továbbra is a pá-
lyán tartotta: még újabb öt évig
praktizált, helyettesítette a
gyermekvállalás miatt távollé-
võ kolléganõjét.

Dr. Stingli Erzsébet számára

a 2013-as év jelentette a nyug-
díjas évek kezdetét, azonban
50 év gyógyítás után sem sza-
kadt el végleg hivatásától.
Daruszentmiklósón, Elõszállá-
son és a bölcsõdében továbbra
is dolgozik, s hétvégi ügyeletet
is vállal. 

S ha újrakezdhetné? Ismét
orvos lenne. Soha nem bánta
meg, hogy gyermekorvos lett,
de ha újrakezdhetné kutatóor-
vosként, elméleti szakember-
ként méretné meg magát. T

50 éve a pályán
Dr. Stingli Erzsébet 
A Szegedi Egyetemen vehette át díszoklevelét és aranydiplo-
máját Dr. Stingli Erzsébet gyermekorvos, akit 50 éve ugyanitt
avattak orvossá.

Dr. Stingli Erzsébet

T SZABADOS SÁMUEL

Dr. Szabó József bevezetõjé-
ben a természettel kapcsolatos,
egyre növekvõ emberi felelõs-
ségrõl beszélt. Mint mondta, a
természetet gazdasági okokból

igénybe kell venniük az ember-
nek, de a meggondolatlan igény-
bevétel negatív következménye-
ket, katasztrófákat vonhat maga
után. Éppen ezért a tudósok és a
döntéshozó politikusok felelõs-
sége egyaránt nagy. Sajnos a tu-

dósok javaslatait, elõrejelzéseit,
esetleges figyelmeztetéseit a po-
litikusok - gazdasági megfonto-
lásból - gyakran figyelmen kívül
hagyják. 

A hazai katasztrófa veszélyek
közül a két leggyakoribbat ele-
mezte részletesebben az elõadó.
Nem véletlenül. Az árvizek és a
földcsuszamlások városunkat is
közvetlenül érintik. Kitért az
1970-es löszpart-szakadás okai-
ra, melynek bekövetkezése sze-
rinte szükségszerû volt; a löszta-
karó alatt elhelyezkedõ üledék-
réteg átnedvesedése idézte elõ.

Emiatt egyébként a Duna men-
tén folyamatosak a csuszamlá-
sok. A stabilizációs beavatkozá-
sok, például a beton támfal, csak
idõleges megoldást jelent, na-
gyon költséges, de nem tudja
teljesen kiküszöbölni a további
mozgást. 

Az árvizek hazánk medence
jellegébõl adódnak, s a gátma-
gasságok évtizedek óta történõ
emelése sem szüntette meg az
árvízveszélyt. Az okok össze-
tettek, az erdõirtások, a helyte-
len mezõgazdasági mûvelés is
növelheti az árvízveszélyt.

Az emberi beavatkozás is elõsegít-
heti a természeti katasztrófákat
Többek között errõl is szó esett a Népszerû tudomány isme-
retterjesztõ sorozat november 25-i elõadásán. Dr. Szabó Jó-
zsef, a Debreceni Egyetem tanára Veszélyes föld? címmel fog-
lalta össze mondanivalóját. 

Ü
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A talaj, növényzet nélküli
lejtõk, hegyoldalak nem tudják
megkötni, felfogni a vizet, így
óriási mennyiség jut a medrek-
be. 

A Hernád- völgyében vég-
zett tudományos kutatások is
bizonyítják, hogy a felelõtlen
gazdálkodás és településfej-
lesztés következményei a rend-
szeres csuszamlások, árvizek.
A szakemberek figyelmezteté-
sei pedig nem találtak kellõ
visszhangra. 

Az est során szó esett a glo-
bális felmelegedés kísérõjelen-
ségeirõl is. A professzor ki-

emelte, hogy a jövõben az idõ-
járás extrémizálódására lehet
számítani, vagyis a szokatlan,
szélsõséges jelenségek, például
esõk, viharok gyakorisága nõ-
het. Éppen ezért jóval tudato-
sabban kell az emberiségnek a
természet felé fordulnia. Ezt a
tudatosságot a fiatalokban is ki
kell alakítani, s ebben az okta-
tásnak, az iskoláknak fokozot-
tabb szerepet kell vállalniuk. 

Az elõadás végén sok kérdés
hangzott el, fõleg a lakóhe-
lyünket érintõ témákról, me-
lyekre az elõadó készséggel vá-
laszolt. T

Ü

„November 3-án Somlyay
István szolgálatba lépett. Az ez-
red többi tisztje és a tovább-
szolgáló tiszthelyettesek miu-
tán szolgálatuk lejárt hazamen-
tek, hiszen fegyverszünet
volt!...

A szovjet támadás kezdetére
Schmidt Andrással - egymástól
függetlenül - úgy emlékezünk,
hogy mielõtt a harckocsi betör-
te a kaput és bejött a laktanyá-
ba, szétlõtte a kapuügyelet és
mûszaki ellenõrzõpont épüle-
tét. Abban az õrség és a gépjár-
mûvek ellenõrzését végzõ kato-
nák tartózkodtak. Õk hárman
voltak. Ekkor a parancsnoki
épület földszintjén az ezred-
ügyeletes tisztiiroda ablakából
(tolóablak) Bankos hadnagy
ügyeletes tiszt (az ezred sport-
tisztje), kilõtte a harckocsi pa-
rancsnokát. (Késõbb ezt hihe-
tetlennek tartottam. Nem is ír-
tam volna róla, ha Schmidt
András erre nem hasonlóan em-
lékezik.  Mivel errõl most ismét
hallottam, felmerül, hátha ab-
ból valami mégis igaz és más
források megerõsítik?)… A tá-
madásban a szovjet alakulat a

harckocsik mellett aknavetõt és
a gyalogságot is bevetett. Talá-
lat érte a laktanya déli épületé-
nek a Fehérvári útra nézõ hom-
lokzata felsõ szintjét. Az akna
az elõzõ napokban leszerelt
egyetemi század körletét érte.
Abban egy tartalékos tiszti hall-
gató és a sorállományú szolgá-
latvezetõ szakaszvezetõ tartóz-
kodott. Õk életüket veszítették.
Drámai az, hogy a többiek elõt-
te nap leszereltek, õk pedig sza-
badságukról akkor jöttek visz-
sza.

Schmidt András a támadás
kezdetekor a lokátoros szakasz
tantermébe menekült, ablaká-
ból északra a parancsnoki épü-
letre volt kilátás. Innen látta,
amikor a parancsnoki épület ét-
kezõvel összekötõ részét, vala-
mint a kantint ugyancsak akna-
vetõ találat érte… De találat ér-
te a déli oldalon a Fehérvári út
másik oldalán a Felsõ-tó nevû
halastó halászházát is. Az épü-
letbõl csak az éléskamra falai
maradtak állva. A család, amint
az késõbb ismertté vált, ott hú-
zódott meg gyermekeiket a
lisztes ládába rejtve…

A középsõ épületben lévõ
körletünket addig lövések, köz-
vetlen támadás nem ért. Védel-
münkre legalkalmasabbnak a
folyosót tekintettük, mivel azt
két oldalról különbözõ helyisé-
gek vették közre. A hálókörlet-
bõl ide húzódva, a támadást
egymáshoz szorulva éltük át.
Egy idõ után a robbanások el-
csendesedtek, illetve távolabb-
ról, mintha a falu irányából let-
tek volna hallhatók.  A viszony-
lagos csendet kihasználva raj-
társaimmal, Frey Józseffel és
Tóth Imrével próbáltuk felmér-
ni helyzetünket, a laktanyát ost-
romló szovjet erõk elhelyezke-
dését. A 6-os út felõli oldalon
mozgást nem érzékeltem. Az
alakuló tér felõl viszont kivehe-
tõk voltak az épülettel szemben
felsorakozott harckocsik, me-
lyek megkezdték technikai esz-
közeink megsemmisítését…

Ekkorra, mint aki már átesett
a „tûzkeresztségen“, felbáto-
rodva szökésre gondoltam. Azt
a laktanya 6-os út felõli oldalán
tartottam lehetségesnek, össze-
kötözött pokrócokon történõ le-
ereszkedésünkkel. A tervezett
akcióba beavatott két társam
ezzel nem értett egyet. A ké-
sõbbiek õket, Frey Józsefet és
Tóth Imrét igazolták! Az ost-
rom után tudtam meg, hogy a
laktanya 6-os út felõli oldalán
szovjet gyalogosok helyezked-

tek el kézi fegyvereikkel… A
folyosóról nyíló fegyverszoba
alakuló-térre nézõ ablakából ki-
vehetõ volt, hogy a harckocsik-
ból a parancsnokok kiszálltak,
és egymás között beszélgetni
kezdtek, cigarettára gyújtottak.
A csendben ekkor elhangzott
egy gépfegyversorozat, ami
mintha a laktanya déli sarkán
lévõ õrhely irányából jött vol-
na. A szovjet katonák ekkor
visszaugráltak a harckocsikba,
és megkezdõdött a legénységi
körletek épületeinek közvetlen
közelbõl történõ ostroma.
Harckocsikból a lövések az
épület alsó szintjén lévõ ablak-
közökre irányultak…Az épüle-
tet és körletünket  ellepte a füst,
érezni lehetett a felrobbant lö-
vedék émelyítõ szagát. Többen
ezt gáznak vélték. A kitört pá-
nikban az ütegbõl többen a 6-os
út felõli oldalon lévõ helyisé-
gekben egymásra torlódva ke-
restünk menedéket.  A mosdó-
helyiség vályú alakú (beton)
mosdója alá húzódtam. Akik a
folyosó másik végén voltak, -
mint Schmidt András is - hely-
zetüket kilátástalannak tekint-
ve, az épületbõl való fegyveres
kitörésre készültek. Ezt a „lehe-
tõséget“ miután csak a lépcsõ-
házig jutottak, feladták, mert a
szovjetek a lépcsõház üvegtég-
lafalán keresztül azt gépfegy-
vertûz alatt tartották. Mi,

Volt egyszer egy légvédelmi
tüzérezred (2. rész)
(Dunaföldvár 1956 - Egy sorkatona visszaemléke-
zései)

Ü
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akik a folyosó másik végén
voltunk, miután ismét kezdtünk
a helyzethez „hozzászokni“, két
társammal megbeszéltem, je-
lezni kellene, hogy megadjuk
magunkat. A fegyverszobában
a fegyvertámla zárólécére kö-
tött lepedõvel vártam az alkal-
mat annak kihelyezésére. Frey
József ezt eldöntötte, kezembõl
hirtelen kivette a lécre tûzött le-
pedõt, és mintegy kúszva meg-
közelítette az ablakot és azon
kidugta. Körletünket tovább
nem lõtték!...

Az ezred 7 óra elõtt, a világo-
sodáskor adta meg magát… Az
épületbõl történõ kivonulásun-
kat az alattunk lévõ törzsüteg
kezdte meg. Õket követve fel-
tartott kézzel mi is megindul-
tunk lefelé a lépcsõházban.
Bennünket közrefogva, szem-
ben velünk nyomultak az épü-
letbe a szovjet gyalogosok.
Többen közülük mongol arcvo-
nású nálunk alacsonyabb ter-
metû katonák voltak, akik lát-
hatóan miként mi, meg voltak
ijedve.  A körletekbõl kivonuló
katonákat az alakuló térre terel-
ték. Schmidt András tudott ró-
la, hogy az ostrom alatt egy ka-
tona Cseh István honvéd az
alattunk lévõ törzsüteg körleté-
bõl kiszökött. Õ nagy bátorság-
gal, hidegvérrel kikúszott az
épületbõl és tovább a harcko-
csik között, - míg azok hátteré-
be nem ért - majd a laktanyát
nyugati irányban elhagyta… A
támadás láthatóan a mellettünk
lévõ épületben lévõket viselte
meg legjobban. Az alakuló tér-
re hiányos öltözetben, többen
felsõruha és csizma nélkül jöt-
tek. Helyzetük azért is rosszabb
volt másokénál, mert az épület-
nek nem volt alagsora. A táma-
dók az épület 6-os út felõli ol-
dalán, az alsó szinten lévõ he-
lyiségekbe az ablakokon belõt-
tek és kézigránátokat dobtak.
Az egyik honvéd - aki emléke-
zetem szerint Ádám nevû volt-
miközben társával az ablakon
kiugrottak, mellkasi (tüdõ) lö-
vést kapott. Nem messze tõlem

az alakulótéren esett össze. Tár-
sa, akivel kiugrott, egy szakasz-
vezetõ volt, aki egy lepedõt lo-
bogtatott, õrá nem lõttek.

Már az alakuló térrõl vissza-
tekintve körleteinkre láttam,
hogy a kihelyezett lepedõ to-
vábbra is ott lógott a fegyver-
szoba ablakában. A többi épü-
leten ilyen nem volt, de arra
emlékszem, hogy akkor annak
és az épületeket ért találatok
látványa belõlem - ma már
megfogalmazhatatlan - mélyen
lehangoló érzéseket váltott ki...
Az ostromló szovjet alakulat
sebesültjeinkkel, így a téren
összeesett katonával sem törõd-
tek. Az eseményeket a - fegy-
verszünet ellenére - katonái kö-
zött töltõ Vida József fõhad-
nagy a 4. ütegparancsnoka, a
megadásunkat felügyelõ szov-
jet tiszttõl követelte sebesültje-
ink ellátását. Az eset tõlem tá-
volabb történt, de mozdulataik-
ból látható volt, hogy köztük
vita támadt. Késõbb a mellettük
lévõktõl hallottam, hogy Vida
fõhadnagy követelésénél a
harcban álló felek, sebesültek
ellátására vonatkozó katonai
elõírásokra hivatkozott… Vitá-
juk azzal zárult, hogy a szovjet
parancsnok hozzájárult sebe-
sültjeink összeszedéséhez… 

Vojkov alezredestõl közben
Somlyay István parancsot ka-
pott öt koporsó beszerzésére.
Akkor a tüzérezred vesztesége-
irõl, - köztük a tartalékos tiszti
hallgató és a szolgálatvezetõ
szakaszvezetõ haláláról -  még
nem  tudott. Kérdésemre, hogy
kik voltak a halottak és mi tör-
tént velük, nem tudta, mert az
nem tartozott hatáskörébe. In-
tézkedni róluk ütegparancsno-
kaiknak kellett…

A tisztek lefegyverezve nem
lettek és mozgásukban sem vol-
tak korlátozva.   Következésül
az ostrom és következményei
csak a sorállományú katonákat
érintette!... Még ezen a napon
november 4-én Somlyay István
emlékezése szerint az ezred és a
szovjetek parancsnokai a pa-

rancsnoki épületben ismét talál-
koztak.  Tõlük ekkor megkér-
dezte, hogy az elõzõ napi tár-
gyalásuk után mi indokolta a
laktanya elleni támadásukat?  A
szovjetek azt nem részletezték,
amit mondtak, lényege az volt,
hogy „ez volt a parancs…!“  A
veszteségekrõl: a halottakról és
a sebesültekrõl itt sem volt
szó… Az étkezdébe érve a ka-
tonák csoportjai mellett az asz-
talokon fekvõ sebesült társaim
látványa fogadott.  A lefegyver-
zett ezredet a színpadról két
szovjet katona felügyelte, rájuk
irányított - általam beazonosít-
hatatlan (két dobtáras) - fegy-
verrel, vélhetõen golyó-
szórókkal… 

Schmidt András ekkor már
az étkezdében volt, és emléke-
zett, miután oda õket beterel-
ték, tudatták velük, hogy hadi-
foglyok… tõle most tudtam
meg azt, hogy a sebesültek kór-
házba szállítására Vida József
fõhadnagy intézkedésére került
sor...

További helyzetünkön a
konyhafõnök továbbszolgáló
tiszthelyettes megjelenése je-
lentett változást. Széles törzs-
õrmester volt.  Õ a faluban la-
kott, a harci cselekmények
megszûnése után egyenruhát
öltött és láttam, amint bejött a
laktanyába.   Róla bennem ez
a kép úgy maradt, mint aki az
alárendeltjeirõl való gondos-
kodást elõbbre tartotta - az
egység akkor még bizonytalan
helyzetébõl adódóan - saját
sorsa alakulásánál.  A szaká-
csoknak elrendelte a fõzést.
Egy tehergépkocsi kiment a
faluba, elterjedt, hogy kenye-
ret ment vételezni. Késõbb
még a délelõtti órákban láttam
érkezni egy tehergépkocsit, de
az nem kenyeret hozott, ha-
nem koporsókat, melyeket az
étkezde elõterében a ruhatári
fogasok alá helyeztek el. Em-
lékeim szerint azok fedelei a
koporsók aljába voltak fordít-
va.  Számuk így 4 - 5 darab le-
hetett...“ T

Ü

T SZABADOS SÁMUEL

László gyermekéveit apai ro-
konságánál Dunaföldváron töl-
tötte, itt járt a napjainkban álta-
lános iskolának megfelelõ nem-
zeti iskolába. A tudás, a nagyvi-
lág megismerésének igénye va-
lószínû ezekben az években
alakult ki benne. Ebben szere-
pet játszhattak akkori tanítói, a
faluból lassan várossá növekvõ
település hangulata, a Duna kö-
zelsége, mely kapcsolatot jelen-
tett hazája és a nagyvilág közt.
Középiskolai tanulmányait Ka-
locsán és Szabadkán végezte.

Iskolái befejezése után apja
mellett gazdatiszti gyakornok
volt az Orczy- család birtokain,
de ez a tevékenység sosem ér-
dekelte igazán. Kalandvágyá-
nak és természetesen tudásának
köszönhetõen a kor egyik ran-
gos iskolájának, a Fiumében
mûködõ Tengerészakadémiá-
nak a hallgatója lett 1841-ben.
Rajta kívül az évfolyamban
csak két magyar diák volt.  A
reformkor szellemisége, a gaz-
daság, a kereskedelem jelentõ-
ségének növekedése korszel-
lemként hatott a fiatalokra. A
hajózás a nagyvilághoz való

A földvári iskolapadtól
Bengueláig
195 éve született Magyar László. A jeles utazó, Afrika-kutató
Magyar Imre gazdatiszt házasságon kívüli gyermekeként szü-
letett Szombathelyen 1818. november 13-án. Születésének kö-
rülményei egész életén át végigkísérték, életébõl mindig is hi-
ányzott a stabil, igazi családi háttér.

Ü



11.

kötõdést jelentette a Habs-
burg monarchia számára 

Magyar tengerésztisztként
eljutott Ázsiába, Afrikába, de
az igazi vonzerõt számára
Dél-Amerika jelentette.
Többször megfordult a konti-
nensen. Az argentin flotta
hadnagyaként még háborús
konfliktusban is részt vett.
Expedíció szervezésének gon-
dolatával foglalkozott, mely
során Argentína, Brazília, Pe-
ru addig alig vagy egyáltalán
nem ismert területeit járta vol-
na be. Célja az indián õslakos-
ság életmódjának és szokásai-
nak leírása volt, de vonzották
az õsi indián kultúrák rejtett
aranykincseirõl szóló legen-
dák is. A tervezett utazás
anyagi támogatás híján elma-
radt. Az MTA- tól kért támo-
gatást, de ismeretlen neve
nem volt garancia az akadé-
mia számára. 

Ezek után Afrikában látta a
tudományos kutatómunka le-
hetõségét. 1848-ban a portu-
gál gyarmati területnek számí-
tó Angola partjáról szervezett
utazást a belsõ területek irá-
nyába. Fehér emberek által
még nem látott területeket tárt
fel, eljutva Afrika legelzár-
tabb területéig a Kongó- me-
dence nyugati pereméig. Az
õslakók életérõl szóló leírásai
Afrika és az egyetemes embe-
ri kultúra örök értékeivé vál-
tak. Elõször írt az úgynevezett
rejtõzködõ népek szállásterü-
leteirõl, a kilombókról, me-
lyek a rabszolgaság elõl me-
nekülõ törzsek lakhelyei vol-
tak. A különbözõ törzsi kultú-
rák keveredésébõl létrejött
életközösségek bemutatása
szintén kuriózum volt az Afri-
ka-kutatásban. 

Munkáját nagyban segítette
házassága: egy tekintélyes he-

lyi uralkodó lányát vette felesé-
gül. Egy törzsi háború miatt ért
véget kutatómunkája, a tenger-
parton letelepedve gazdasági
tevékenységbõl tartotta fenn
magát 1864-ben bekövetkezett
haláláig. 

Tudományos feljegyzéseinek
nagy része sajnos egy tûzvész
során megsemmisült, de a
megmaradt anyag értéke így is
felbecsülhetetlen. Magyar
László hazájától lélekben soha-
sem szakadt el.  Meg volt róla
gyõzõdve, hogy kutatási ered-
ményei nemcsak saját sikere,
hanem az éppen akkor nemzet-
té váló magyarság büszkesége
is, mellyel ez a kis nemzet az
egyetemes emberi kultúrát
gyarapítja. Munkássága napja-
inkban, az egyre dinamikusab-
ban fejlõdõ fekete kontinens si-
kerei okán is, nemzetközi és
hazai szinten kezd felértéke-
lõdni. Az elmúlt években ma-

gyar expedíció kutatta afrikai
tevékenységét, de a portugál és
az angolai tudományos élet is
fokozott érdeklõdést tanúsít
Magyar László szellemi hagya-
téka után. 

Városunk a múlt század kö-
zepétõl ápolja Magyar László
dunaföldvári kötõdésének em-
lékeit.  Ebben meghatározó
volt az 1956-os esztendõ, ami-
kor az 1952-ben alapított álla-
mi gimnázium felvette a nevét.
Születésnapja iskolai és városi
ünneppé vált az utóbbi évtize-
dekben. A gimnázium Afriká-
hoz kötõdõ rendezvényekkel,
kiállításokkal, vetélkedõkkel,
konferenciákkal ápolja emlé-
két. Városunkban emléktábla,
szobor, utcanév emlékeztet a
nagy vándorra, aki mindig is
szeretett volna hazatérni, de er-
re már soha sem került sor;
hamvai második hazájában
nyugszanak. T

Ü

T SZABADOS SÁMUEL,
SZIEGL ERIKA

A több napos rendezvény-
sorozat szerdán és csütörtö-
kön egy mikrotérségi vetélke-
dõvel kezdõdött, amelyen a
bölcskei, madocsai és a helyi
diákok vettek részt. A ver-
senyzõk Magyar László életé-
bõl, munkásságából és Afri-
kához kapcsolódó ismeretek-
bõl készültek fel. A gimisek
vetélkedõjét a 12-esek, az ál-
talános iskolás korosztály ver-
senyét pedig a madocsai diá-
kok nyerték meg. 

Pénteken délelõtt a program
koszorúzásokkal indult. A kez-
dõ évfolyam 9. és 7. osztályosai
a gimnázium lépcsõfordulójá-
ban álló kis szobrot koszorúzták
meg, a diákönkormányzat kép-
viselõi az általános iskola falán
lévõ emléktáblára helyezték el
ez emlékezet virágait. Ezután a
várudvaron álló Magyar László
szobor elõtt folytatódott a meg-
emlékezés. A végzõs diákok kis
mûsor keretei közt elevenítették
fel a névadó életútját, afrikai
munkásságát, s itt került sor a
Magyar László verseny ered-
ményhirdetésére is. 

Tíz órakor kezdõdtek az isko-
lában a rendhagyó tanórák, a tu-
dományos és ismeretterjesztõ
elõadások.  A paletta igen sok-
színû volt.  Dr. Gyuricza László
geográfus az Alpokról osztotta
meg úti élményeit a hallgatósá-

gával, Süveges Gréta, a gimná-
zium volt diákja Izraelrõl tartott
elõadást. Érdekes volt Dr.
Szilasi Ildikó etnográfus, afrika-
nista beszámolója, aki Magyar
László útját járta be két éve Af-
rikában.  Dr. Kiss Árpád

Magyar László Nap a
gimnáziumban
November 15-én iskolanap keretei közt tisztelegtek a Magyar
László Gimnázium diákjai és tanárai az iskola névadójának
emléke elõtt.  Magyar László egy öttömösi földbirtokos,
Magyar Imre törvénytelen fia volt - innen a helyi gimnázium
kapcsolata Öttömös településsel, amelyet az MLG volt igaz-
gatója, Veisz János hívott életre -, a jeles Afrika-kutatót csalá-
di kapcsolatai kötötték városunkhoz, elemi iskolás éveit
töltötte itt.

Fafka Borbála 8.a osztá-
lyos tanuló a Babits Mihály
versmondó versenyen ért el
megyei II. helyezést, tanára:
Bogár Judit tanárnõ. A
„Tormay Béla nyomában“
Megyei Természet- és Kör-
nyezetvédelmi Vetélkedõn
ugyancsak II. helyezést ért el
a Magyar László Gimnázium
csapata, melynek tagjai:
Csizmadia Dóra, Sürü Zsu-
zsanna és Tilli Fanni, 11. a
osztályosok voltak. Felkészí-

tõjük Horváth Balázs tanár
úr. 

A megyei diákolimpia dön-
tõjében ezüstérmet szerzett a
gimnázium fiú kézilabdacsa-
pata. Tagjai:

Orova Nándor, Hegedûs
András, Kovács Koppány,
Laczai Péter, Orova Csanád,
Szauter Tamás, Tóth Attila,
Kelemen Soma, Garda Ádám,
Süveges Árpád, Béda Bálint és
Kéri Dominik. Felkészítõjük:
Rostási Nándor tanár úr. T

Versenyeredmények a Magyar
László Gimnáziumban
Novemberben három verseny megyei fordulójában is dobo-
gós helyen végeztek a Magyar László Gimnázium diákjai.
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gyógyszerész, mûfordító,
szintén az iskola volt diákja, Ni-
gériáról szóló könyvét mutatta
be, Dr. Kubassek János az érdi
Földrajzi Múzeum igazgatója
pedig Teleki Sámuel afrikai ex-
pedíciójának eredményeit is-
mertette. Sokat sejtetõ volt Dr.
Hoffmann Gyula fejlõdésbioló-
gus elõadásának címe, mely az
Állati szex címet viselte.  Dr.
Lénárt István matematikus lab-
dageometriáról szóló elõadását
érdekes kísérletek színezték, Dr.
Reisinger János irodalomtörté-
nész pedig a magyar irodalom

kétsorosainak szépségeire hívta
fel a figyelmet. Dr. Nagyné Dr.
Frauhammer Krisztina a magyar
néphagyomány néhány fontos
praktikájával ismertette meg a
diákokat, Dr. Szász Erzsébet El
Camino címen pedig Szent Ja-
kab útját mutatta be hallgatósá-
gának. Dr. Pirkhoffer Ervin
rendhagyó földrajz óráján a sár-
kányoktól egészen az ûrrepülé-
sig terjedõ idõszakot ölelte fel.  

Az elõadások után a gimnázi-
um igazgatója kötetlen beszél-
getésre invitálta az elõadókat és
a meghívott vendégeket az aulá-

ba. A nap záró programja az im-
már hagyományos tanár-diák
kispályás labdarúgó mérkõzés

volt, mely sok szurkolót von-
zott, és az idén igazságos döntet-
lennel zárult. T

(folytatás a címoldalról)
Igaz csak ritkán ragadtatta

magát ilyen súlyos és ünnepé-
lyes szavakra, mivel valójában
hallgatag ember volt és ideje
sem lett volna a gyakori „prófé-
tálásra“, hiszen a fogadó adott
neki munkát bõven. A ház, az
udvar, az istálló és a jószág jól-
tartása, mind az õ gondja volt.

A fogadó udvarán volt a kö-
vekbõl készült istálló, amolyan
barlangszerû építmény. Elisa
szívesen idõzött itt az állatok kö-
rében, olykor-olykor még szólt
is hozzájuk. Rend, tisztaság és
bõség honolt az istállóban,
melynek lakói nem gyõzték ki-
fejezni hálájukat jótevõjük iránt.

Különösen az új jászolnak
örültek, amely igazán remekül
sikerült. A régi ütött kopott al-
kotmány már inogott és roska-
dozott, félõ volt, hogy egyszer
csak hirtelen összedõl és vala-
kit megsebesít.

Munkához látott hát Elisa
apó. Elõbb gondosan kiválasz-
totta a hozzávalót, melybõl az
új jászolt igyekezett elkészíte-
ni. A görcsös, görbe fákat fél-
redobta és maga sem tudta mi-
ért, de helyettük a legszebbeket
választotta. Aztán mindegyik-
nek a kérgét lehántotta és a szé-
pen megmunkált fákat egybe-
dolgozta.

Jó erõs kötelékkel kötözte
össze az andráskereszteket és
építette rá a deszkából való ré-

szeket. Munkája igazán jól si-
került, de mégsem volt vele
megelégedve.

Maga sem tudta, hogy mi
ûzi, hajtja arra, hogy egyre tö-
kéletesebbet alkosson. Mintha
arra számított volna, hogy va-
laki a munkáját majd közelrõl
is szemügyre veszi, kezével
megérinti. Ezért még a szálká-
kat is elsimította, a jászol bel-
sejét pedig, mint egy bölcsõt,
fényesre csiszolta. Késõre
járt, mire végre elkészült a
nagy munkával így a fáradt-
ságtól hamarosan el is aludt.
Álmában meglepõdve látta és
hallotta, hogy a jászol fölött
imádkozó angyal éppen
Khaddist mond, miközben a
bölcsõszerû alkotmány egyre
fényesebben ragyog. Még
káprázott a szeme, amikor fel-
ébredt és hunyorogva körül-
nézett az istállóban. 

„Történt pedig azokban a na-
pokban, hogy Augustus császár
rendeletet adott ki; írják össze
az egész földet. Elment tehát
mindenki a maga városába,
hogy összeírják“. (Luk.2.)

Betlehem a csöndesen alvó
kisváros, hirtelen fölébredt,
hogy magába fogadja messzi-
rõl jött fiait és leányait, akik a
császár parancsára hazatértek,
hogy összeírassanak. Elisának
is megszaporodott a dolga, mi-
vel a fogadó olyan lett, mint
egy fölbolydult méhkas. 

Az élelmesek még idejében
találtak szállást maguknak,
azonban sokan az utcán reked-
tek, egyik helyrõl a másikra
özönlöttek, de mindhiába, a
szálláson nem volt számukra
hely.

Sokan behúzódtak egy na-
gyobb fa, vagy bokor alá, pok-
rócot terítettek a földre, s egy-
mást melengetve igyekeztek át-
vészelni az éjszakát. Azonban
volt közöttük egy fiatal pár,
akik semmiképp sem éjszakáz-
hattak a szabadban. Ugyanis az
asszony, akit Mirjamnak hívtak
áldott állapotban volt, egy sza-
máron ült, két kezét gömbölyö-
dõ hasára tette, s közben
Josephet, a férjét kérlelte: segíts
rajtam, nem bírom tovább! Ek-
kor értek ahhoz a fogadóhoz,
melynek Elisa volt a mindene-
se. Joseph minden erejét és bá-
torságát latba vetve kérte a fo-
gadóst, hogy legalább egy te-
nyérnyi helyet adjon nekik, ahol
meghúzhatják magukat éjszaká-
ra. A gazda idegesen tárta szét
mind a két kezét, miközben az
égre emelte tekintetét: „a Ma-
gasságos bizonyára tudna helyet
adni nektek, mert az õ házában
sok lakóhely van, de én sajnos
nem tudok segíteni rajtatok. Ti
is láthatjátok, most olyan nagy
itt a felfordulás, mintha eljött
volna a Messiás“, azzal sarkon
fordult és belépett a zsúfolásig
megtelt fogadó ajtaján.

Elisa, aki messzirõl látta
mindezt, azon csodálkozott,
hogy miután az ajtó becsukó-
dott még nagyobb fény vetõ-
dött erre a különös emberpárra.
Szegénynek és kiszolgáltatott-
nak látszottak, azok is voltak,
mégis volt bennük valami ma-
gasztos. Shalommal köszöntöt-
te õket, majd a szamár kötõfék-
ét megfogva, szelíden az istál-
lóhoz vezette õket. Késõre járt,
a sötétség fekete lepelként bo-
rult Betlehemre, a barlang fö-
lött mégis fényesség honolt,
amely az istállóba is bevilágí-
tott, ahol otthonos meleg, friss
szénaillat s néhány bóbiskoló
jószág fogadta a kis családot.
Az istálló közepén pedig ott
állt a nemrég gondosan elké-
szült szép új jászol. A várandós
asszonyt hamar mellé, egy szõ-
nyegre fektették. Miután elhe-
lyezkedtek Elisa magukra
hagyta õket a barlangban s a fe-
leségéhez Eszterhez sietett a
házba. Nem sokkal ezután egy
fehér hajú asszony gyolcssok-
kal és egy vízzel teli edénnyel
lépett az istállóba. Ez alatt
Elisa a fényes eget fürkészte,
közben vajúdás hangjai, majd
gyereksírás szakították szét a
csend bársonypuha szövetét.
És megszülte Mirjam az õ elsõ-
szülött gyermekét, „bepólyálta
és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra
hely“. T
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T LUKÁCSI PÁL

Mi a KIE? Egyesület, ame-
lyet olyan ifjú emberek hoztak
létre, akik önmagukat keresz-
tyénekként határozzák meg.
158 évvel ezelõtt Angliában
egy fiatalembert megrázott a
munkanélküliségnek és sze-
génységnek kiszolgáltatott em-
berek sorsa. Barátaival össze-
fogott, hogy a fiatalok testi, lel-
ki, szellemi egészségét és fejlõ-
dését elõsegítsék. Azóta a KIE
(YMCA) a világ egyik legna-
gyobb ifjúsági szervezetévé
nõtte ki magát.

A világszervezet 1855-ben
alakult meg Párizsban, Ma-

gyarország is tagja volt 1950-
ig, a KIE kényszerfeloszlatásá-
ig. 1990-ben - az eredeti célki-
tûzéseket felvállalva - hazánk-
ban is újjászervezõdött.

A KIE (Keresztyén Ifjúsági
Egyesület) dunaföldvári cso-
portja 1936. december 1-jén
alakult meg Báthory Dániel re-
formátus lelkész indítványára,
amelyet a „jelenlevõk nagy lel-
kesedéssel fogadtak“. Tudomá-
sul vették, hogy az egyesület
közvetlen politikai tevékenysé-
get nem folytat. A KIE elsõ
tisztikarában Bor László elnök,
Gyenes Géza alelnök, Kovács
Lajos titkár kapott helyet. Ta-
nácsadó díszelnöknek dr. Filep

Géza ny. banktisztviselõt, véd-
nöknek Boros Sándort válasz-
totta meg az ülés. A fiatalok
rendszerint vasárnap délutá-
nonként találkoztak, összejöve-
teleiket havonta egy alkalom-
mal a leányegylettel együtt tar-
tották. Termet a Törekvés ifjú-
sági egylettõl kaptak, amely-
nek vezetõje Gyaraky Mihály,
a hajóállomás fõnöke, a refor-
mátus egyház gondnoka volt.
Az ifjúsági egyesület tagdíjak-
ból, szeretetvendégségek, ren-
dezvények (színielõadások)
szervezésébõl származó bevé-
telekbõl, adományokból tartot-
ta fenn magát. A lelki munkán
(bibliaórák) és a keresztyén
irodalom és kultúra terjeszté-
sén túlmenõen szívesen spor-
toltak, igyekeztek kulturált és
értékes szórakozási, idõtöltési
lehetõségeket találni. Jól sike-
rült teaestélyt rendeztek a Ho-
tel Stefánia Szállóban. Már az
alakulás utáni évben jegyzõ-
könyvbe veszik kis tulajdonu-
kat: sakkok, dominó, malom-

tábla, könyvek, szekrény és
pingpongütõk. (A pingpong-
asztal elkészítését Móricz Já-
nos tagtárs ingyen vállalta.) 

1937-ben Bor László elnök
bevonulása miatt Lepsényi
György lett az új elnök. Az egy
év alatt annyi könyvet sikerült
összegyûjteniük adományok-
ból és vásárlás révén, hogy a
szertáros Czirkos Imrét már
könyvtárosi feladatokkal is
megbízzák. 

1941-ben új tisztikart válasz-
tanak. Elnöknek Mádi Jánost,
titkárnak Mádi Istvánt, jegyzõ-
nek Joó Lajost kérik fel. Dísz-
elnöknek azt a mágnási Gaál
Ezékielt választják meg, aki
nagy összegû adományával já-
rult hozzá az ifjúsági ház fel-
építéséhez.

1941 õszén színdarab elõadá-
sáról tárgyalnak. Decemberben
a KIE fiú- és lánycsoport együt-
tes tisztikari értekezletén értéke-
lik a sikeres 14-i teaestélyt, majd
döntenek arról, hogy három
színdarabot hozatnak, abból

A KIE Dunaföldváron
„Isten számomra a Szándék, mely áthatja a vilá-

got“ (Márai Sándor)

A közelmúltban ünnepi hálaadással, márványtábla-avatással
emlékezett meg a dunaföldvári református gyülekezet temp-
loma 150. évfordulójáról. Az adventi készülõdés jegyében az
egykori dunaföldvári KIE történetét mutatjuk be. 
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egyet húsvétkor elõadnak. A
fiatalok tervezgetik a jövõt, de a
város nem élhette a megszokott
életét, a háborús világesemé-
nyek átitatták a földvári minden-
napokat is.

Az 1942. április 12-i jegy-
zõkönyv rögzíti Mádi István
titkár keserû szavait: „Né-
hány ifjú megjelent, de sem-
miféle egyesületi mûködést
nem fejtettek ki. Az elõzõleg

fellendült ifjúsági élet leha-
nyatlott.“

Lehetséges, hogy a mindenki
által tisztelt lelkipásztor, Bá-
thory Dániel év eleji halála is
közrejátszott a végkifejletben. 

A KIE dunaföldvári csoport-
ja nem érte meg a kényszerfel-
oszlatást. 

Forrás: Dunaföldvári refor-
mátus egyházközség - Presbi-
teri jegyzõkönyvek VI. T
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T SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Az Országgyûlés képviselõ-
háza. Budapest, 1901.június
12.

„Tisztelt Ház! Interpelláció-
mat annak az esetnek az ötleté-
bõl és okából teszem, hogy az
országos ifjúsági tornaünnepé-
lyen a Gotterhaltéval kezdték
meg az ünnepélyt. De ezt csak
alkalmul használom fel arra,
hogy egyúttal a magyar nemze-
ti Himnusz kérdését felvessem
(Halljuk, halljuk) és a kérdés-
nek esetleg törvényhozási
úton való rendezését kér-
jem.(...)

A tisztelt miniszter úr
(Wlassich Gyula kultuszmi-
niszter) egy meghívót bocsátott
ki, azt hiszem tisztelt képvise-
lõtársaimhoz is, amelyen egész
szabályszerüen fel van sorolva,
hogy mi lesz a mûsor. Ezen
meghívón az osztrák néphim-
nusznak, a Gotterhalténak el-
játszása nincs megemlítve (fel-
kiáltások a szélsõbal oldalon..
Ahá!) ezt a tisztelt miniszter úr
ingyen és meglepetésül szánta
nekünk. (Derültség és zaj a
szélsõbal oldalon). Õszintén
megvallom tisztelt Ház, hogy

ha tudtam volna, hogy egy ma-
gyar nemzeti ünnepen a
Gotterhaltét fogják játszani,
megkíméltem volna magam a
megaláztatástól, amelynek ki
voltam téve (élénk helyeslés a
szélsõbal oldalon) azáltal, hogy
azt a Gotterhaltét végig kellett
hallgatnom. (Úgy van! Úgy
van! A szélsõbal oldalon.) 

De nem csak ez történt tisz-
telt Ház, hanem amint a
Gotterhalte hangjai megzen-
dültek, karszalagos rendezõk -
nem tudom, a tisztelt miniszter
úr egyenes utasítására vagy
megbízásból-e, avagy sem - a
felállított díszsátor elõtt álló
közönséghez, többek között
hozzám is odajöttek, s felszólí-
tottak, hogy amíg a Gotterhalte
hangjai zengenek, addig én a
kalapomat vegyem le. (Zaj és
felkiáltások a szélsõbal olda-
lon: Hallatlan! Gyalázat!) /.../

Hát azt kérdem én, hogy mi
elõtt vegyük mi le a kalapjain-
kat? Azon emlékek elõtt talán,
amelyek a Gotterhalte hangjai-
ra magyar szívekben feleleve-
nednek? (Úgy van! Úgy van! a
szélsõbal oldalon.) A
Gotterhalte elhangzása után
felvonult az ifjúság, amely ed-

dig nem volt ott, mert addig
csak a katonazenekar jött fel.
Azután jött az ifjuság, és itt
megjegyzem miniszter úr:
jobb, hogy a magyar ifjuság
nem volt ott, mert ha már akkor
ott lett volna, amidõn a
Gotterhaltét játszották, én mint
ott jelen lévõ apa, nem tûrtem
volna el, hogy én mint apa a fi-
ammal szemben, a fiam pedig
atyjával szemben a tisztelt mi-
niszter úr közremûködésével
meg legyen alázva. (Élénk he-
lyeslés a szélsõbal oldalon) Az
ifjuság nem volt jelen, hanem
csak ezután jött be, s akkor fel-
hangzottak elõször a Himnusz-
nak, aztán a Szózatnak hangjai.
Befejezésül ismét jött a
Gotterhalte.

Csakhogy a magyar ifjúság
tapintatosabb volt, mint a tisz-
telt rendezõbizottság: a magyar
ifjuság megérezte azt, hogy a
Gotterhalte, a Szózat s a Him-
nusz közt kiegyenlíthetetlen ér-

zelmi inkompatibilitás van,
amit a tisztelt miniszter úr nem
érzett meg, pedig ez a kérdés
most divatban van. Az ifjuság
nem engedte eljátszani a
Gotterhaltét, túlkiáltotta azt, és
ezzel megmutatta, hogy a Szó-
zat azon szavait amelyeket az
ifjuság énekelt, hogy „ Hazád-
nak rendületlenül légy híve, oh
magyar“ az ifjuság át is érezte,
míg a tisztelt miniszter úr csak
beszélte azokat. (Úgy van! Úgy
van! a szélsõbal oldalon). /.../

Nem akarom tisztelt Ház-
nak a szöveget eredetiben fel-
olvasni, nem akarom, hogy a
magyar parlamentben német
szó hangozzék, nem akarom,
hogy ennek a himnusznak a
szövege itt csak érintve is le-
gyen. Méltóztassék csak egy-
szer elolvasni. Abban egy esz-
me domborodik ki, az úgyne-
vezett zsarnoki császári hata-
lom gondolata, az összmonar-
chia vágya! /.../ Nem akarom

A Löfan mazsorett csoport
2013. november 30-án Szó-
lóformációs Mazsorett Baj-
nokságon vett részt Tatabá-
nyán. Az alábbiakban az
eredményekrõl olvashat-
nak.

CADET korosztály:
Noszkó Dóra és Szabó Kitti

bot duó I. helyezés, bot mini-
formáció arany minõsítés - I.
helyezés, Noszkó Dóra bot
szóló III. helyezés, Szabó Kit-
ti bot szóló IV. helyezés.

JUNIOR korosztály:
Leibinger Anita bot szóló I.

helyezés, bot miniformáció II.
helyezés.

SENIOR korosztály:
bot miniformáció I. helye-

zés, Bartalos Hajnalka és
Huszárik Tamara bot duó I.
helyezés, Tilli Fanni bot szóló
I. helyezés, Bartalos Hajnalka
bot szóló II. helyezés, zászló
miniformáció ezüst minõsítés
- II. helyezés

A különdíjak közül a leg-
magasabb pontszámot elért
botos produkció díját
Leibinger Anita junior ver-
senyzõnk kapta, a legjobb
szertechnika díját pedig Tilli
Fanni senior versenyzõnk ér-
demelte ki. T

Löfan sikeres Tatabányán

160 éve született
Dr. Rátkay László
(Gönyû, 1853. október 11. – Dunaföldvár, 1933.
október 2.)

Dr. Rátkay Lászlóról ebben az évben már többször megemlé-
keztünk. A Dunaföldvári Part – Oldalak újság és a mûvelõdé-
si központban rendezett helytörténeti verseny foglalkozott az
országgyûlési képviselõ, a neves ügyvéd, költõ, népszínmûíró,
dalszerzõ, a helyi képviselõtestület tagja, számos civilszerve-
zet vezetõje és tagja, közéleti tevékenységével. Ismertek vol-
tak szenvedélyes felszólalásai is a képviselõházban. Születésé-
nek 160., halálának 80. évfordulóján egyik emlékezetes képvi-
selõházi felszólalásával idézzük meg meg e jeles embert.



15.

T SZABADOS SÁMUEL

A 13. fordulóban Dombóvá-
ron léptek pályára a földvári fi-
úk. A nemrég még NB III-as
házigazdák csapatán érzõdött a
magasabb osztályban szerzett
rutin, végig szervezettebben,
lendületesebben játszottak. A
mérkõzés szinte már az elsõ
félidõben eldõlt, 2:0-ra vezet-

tek a hazaiak. A játék képe
alapján sejteni lehetett, hogy a
folytatás is hasonló lesz. A má-
sodik félidõben újabb gólt kap-
tunk. Ezután ellenfelünk a biz-
tos vezetés tudatában csökken-
tette a játék lendületét. 3:0-ás
vereséget szenvedtünk. Ifjúsági
mérkõzés nem volt.

November 17-én Majost fo-
gadtuk. Vendégeink a negyedik

helyen álltak, tehát az élme-
zõnyhöz tartoznak. A mérkõzés
során kiegyenlített volt a játék,
helyzetek adódtak mindkét ol-
dalon. Gól nélküli döntetlennel
zárult a találkozó, a döntetlen a
realitásokat tükrözte.  A fiatalok
2:2-es döntetlent értek el. 

Az utolsó fordulóban Bony-
hádon vendégszerepelt a gárda.
A szintén NB III-as múlttal
rendelkezõ házigazdák számá-
ra nem jelentett akadályt csapa-
tunk, 2:0-ás félidõ után 5:0-ás
vereséget szenvedtünk. Sajnos
ezen a találkozón a játékunk

sok kívánnivalót hagyott maga
után;  fegyelmezettebb munká-
val szorosabb eredmény szület-
hetett volna. 

A DFC a 15 csapatos me-
zõnyben a 13. helyen végzett az
õszi szezonban. Három gyõze-
lem, ugyanennyi döntetlen és
nyolc vereség, összesen 12 szer-
zett pont a mérleg. A tabellát a
Bátaszék vezeti 38 ponttal.

A téli szünet után alaposan
fel kell készülnie gárdánknak a
tavaszi folytatásra, ha jó kö-
zépcsapatként akar végezni a
bajnokságban. T

13. helyen zárta az õszt a DFC
Nem volt sikeres megyei elsõ osztályú labdarúgó csapatunk
szezonzárása.

T SZABADOS SÁMUEL

Az edzések új helyszíne a
Templom utcai iskola tornater-
me lett, ahol nyugodtabb körül-
mények között készülhetnek a
versenyzõk. Megtörtént a kor-
osztályok szétválasztása is, így
jobban figyelemmel kísérhetik
az edzõk az egyes korcso-
portok munkáját.

Négytõl 14 éves korig négy
csoportba kerültek a fiatalok.
Ennek pozitív következménye,
hogy többen visszatértek azok
közül, akik korábban abba-
hagyták az edzést. Jelenleg 32-
36 fõ a létszám. A cselgáncso-

zók vezetõje negyvenegyné-
hány fõre szeretné emelni a lét-
számot, körülbelül ennyit bír el
a szakosztály kapacitása.

Idén nyáron már országos
versenyeken is indultak a fiata-
lok.  A diákolimpia országos
döntõjében Czinger Dániel
bronzérmet szerzett, Kuti Ist-
ván pedig ötödik lett. Eredmé-
nyeik biztatóak. Az országos
egyéni versenyen való részvé-
tel inkább a rutinszerzést szol-
gálta,  Czinger Dániel a leg-
jobb nyolc, Kuti István a tizen-
hat közé került. Jövõre a cél
már mindenképpen az érem-
szerzés. 

Decemberben még a Dunaúj-
városi Mikulás Kupa vár a ver-
senyzõkre. Az edzõ szerint töb-
ben éremesélyesek a korosztá-
lyukban, aranyérmet is várha-
tunk tõlük.

Az ünnepek után kezdõdik a té-
li felkészülési idõszak, mely során
a technikai elemek mellett kiemelt
szerepet kap az erõnlét fejlesztése.
A tavasszal induló országos baj-
nokságra remélhetõen alaposan si-
kerül majd felkészülniük a földvá-
ri cselgáncsozóknak. 

Az év során a sportág iránt
érdeklõdõk bármikor csatla-

kozhatnak a kerethez a hétfõ,
keddi és a csütörtöki edzésna-
pokon 16 órától a Templom ut-
cai iskolában. T

Ismét országos versenyeken
cselgáncsozóink
Az év során jelentõs átalakulás történt a cselgáncs szakosz-
tályban. Martinkovics Mihály szerint az eredményesebb
munka érdekében volt szükséges a változtatás.

Városi kézilabda csapatunk
eredményei

Paksi KSE-Dunaföldvár 29:37  
Kecel KC-Dunaföldvár 28:25   
Dunaföldvár-Lajosmizse UKC 43:32   
Félegyházi KSC-Dunaföldvár 21:29

fárasztani a Házat azzal, hogy
ezekenek a kérdéseknek egé-
szen a gyökerébe menjek bele
lélektanilag. (Halljuk! Hall-
juk! a szélsõbal oldalon.) De
egy kétségtelen, az, hogy ha a
tisztelt miniszterelnök úr azzal
fog védekezni, hogy a
Gotterhaltét azért kellett elját-
szani, mert József Fõherceg je-
len volt az ünnepélyen, akkor
ha nem csak felületesen me-

gyünk el e kérdésnél, ha nem
csak azt mondjuk, hogy a
Gotterhaltét eljátszották, de
meg is nézzük, hogy a
Gotterhalte mit jelent, mi a
szövege: akkor az az inkompa-
tibilitási helyzet állott elõ,
hogy a magyar ifjuság, ame-
lyet a hazaszeretetre oktatják,
amely valamikor talán magyar
honvéd is lesz, és magyar kar-
dot fog viselni, eldefilírozott /

díszmenetben haladt el / József
fõherceg elõtt azon zene hang-
jai mellett, amely szövegében
azt jelentette, hogy magyar if-
jú és magyar honvéd, ne is-
merj magyar királyt, ne ismerj
magyar hazát, hanem ismerj
csak osztrák császárt, osztrák
császári hazát és osztrák biro-
dalmat. Így van ez, Tisztelt
miniszter úr, hiába méltóztatik
mosolyogni./.../“

Az 1900-as évek elején a
Széll Kálmán - vezette kormány
nem talált semmi kivetni valót a
császári himnusszal kapcsolat-
ban, a törvényjavaslat, amely a
magyar nemzet himnuszát sze-
rette volna államilag elfogadtat-
ni, lekerült a napirendrõl.

Forrás: Rátkay László or-
szággyûlési beszédei. Országos
Széchényi Könyvtár, Fond/
106. – Kézirattár T



13. péntek

A NAGY SZÉPSÉG

Színes olasz-francia filmvígjáték 

14. szombat 18 óra

LOTTE ÉS A HOLDKÕ TITKA

Színes szinkronizált észt-lett animációs kalandfilm

20. péntek 18 óra

MIKULÁS MENTÕAKCIÓ 

Színes szinkronizált angol animációs kalandfilm 

21. szombat 18 óra

ÜSTÖKÖS A MUMIN-VÖLGY FÖLÖTT

Színes szinkronizált finn animációs kalandfilm

27. péntek

DON JON

Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

28. szombat 18 óra

KHUMBA

Színes szinkronizált dél-afrikai animációs vígjáték 

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek, az ettõl

eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük. Jegyár 500

Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!
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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. december 6.  Dr. Englert Rolland 
2013. december 13. Dr. Palkó Ágnes 
2013. december 20. Dr. Móricz Zoltán
2013. december 21. Dr. Hallai Róbert
(a december 27-i pihenõnap helyett)
2014. január 3.  Dr. Englert Rolland 
2014. január 10. Dr. Palkó Ágnes 

Békés karácsonyt, kellemes szilvesztert és
sikeres új évet kívánunk!

Karádi Ágnes és Karádi Péter

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

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

SZOMBATON: 800 – 1200

Soros hirdetés
Felsõ-Bölcske utcai parasztház kerttel

eladó. Tel.: 30/97-42-796

Mûvelõdési Központ
DECEMBERI PROGRAMOK

DECEMBER 13. PÉNTEK

Luca napi táncház
15:00 Általános Iskolában 
20:00 Mûvelõdési Házban

DECEMBER 15. VASÁRNAP

Földvári Advent
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér (Sárga Gö-
dör Egyesület) sült gesztenye, stb.
17:00 Gyertyagyújtás 
- Áldást mond Petkó Tamás katolikus plé-
bános
- MLG és Annamatia Nõikar mûsora

DECEMBER 16. HÉTFÕ, 19:00
Csodálatos képes rettenetek - Ady est 2.
Szereplõk: Legerszki Krisztina színmû-
vész, Csuja Imre Jászai-díjas Érdemes
Mûvész. Hegedûn közremûködik: Baranyi
Zoltán. Zeneszerzõ: Balázs Barnabás.
Szerkesztõ-rendezõ: Halmy György.
Jegyár: 1.500 Ft, Nyugdíjas: 1.000 Ft Di-
ák: 800 Ft  

DECEMBER 21. SZOMBAT 13:00
Máltai csomagosztás

DECEMBER 22. VASÁRNAP

Földvári Advent
15:00 Vásárnyitás. Tea, forralt bor, zsíros
kenyér („Fuvarozók“) sült gesztenye, stb.
17:00 Gyertyagyújtás
- áldást mond Petkó Tamás, Simon István,
Molnár Iván
- a IV. Béla Cserkészcsapat mûsora
/Betlehemes játék, koncert/

DECEMBER 22. VASÁRNAP 18:30 
Karácsonyi Koncert 
Közremûködik: a Cantemus Kamarakórus
(zongorán kísér: Perémi Erzsébet), Pataki
Anna (hegedû), Kõbányai Ágnes (fuvola),
Regényi Júlia (ének), Hegedû Kamara
Együttes, Zeneiskola Gyerekkórusa,
Bodolai György (orgona)

DECEMBER 31.
Éjféli koccintás a Városházánál 

Januári programok

JANUÁR 6. HÉTFÕ, 18.00
Téli esték 

JANUÁR 8. SZERDA, 16.30
Dr. Pécsi Rita elõadása

Dunaföldváron a
Hunyadi parkban

bejáratott élelmiszerbolt (90 m2)
és presszó (90 m2) hosszútávra

kiadó.
Érdeklõdni: 06-30-828-5561

hétfõtõl péntekig 8-16 óra között.

JANUÁR 13. HÉTFÕ, 18.00
Téli esték 

JANUÁR 14. KEDD, 18.00
Népszerû Tudomány
Indul a magyar Attila földjére...
Egy igazabb történet 
A magyar nyelvûek bejöveteleirõl és Ár-
pádék hatalmi foglalásáról
Dr. Makkay János régész elmélete és bizo-
nyítékai alapján Horváth Béla történe-
lemtanár elõadásában

JANUÁR 20. HÉTFÕ, 18.00
Téli esték


