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Jegyzet

Érték-rend
n SZIEGL ERIKA

Augusztus 16-a nagyon meleg nap volt, ami beszédünk témáját is képezte a kedves, szimpatikus
családdal,
akik
Daruszentmiklósról érkeztek
három gyerekkel (két kicsi fiú,
egy nagyobbacska lány). Míg a
Tourinform irodában nézegették a kiadványokat, kiderült, a
szülõk mindketten közmunkások, bár az anya „munkaviszonya“ éppen szünetel. Elmondták, hogy õk még sosem tehették meg, hogy akár két-három

napra is elmenjenek nyaralni,
arra azért törekednek, hogy a
közeli települések egyikére elvigyék gyerekeiket a nyári szünetben. „Nekünk ez a fél vagy
egy nap sokat jelent, hiszen kimozdulhatnak a gyerekek a
megszokott környezetükbõl, és
új élményekkel gazdagodhatnak“ - mondta az apa, aki hozzátette, hogy mint mindig,
most is busszal és szendvicsekkel érkeztek.
Azonnal eldöntöttem, hogy
nem kérem tõlük a belépõjegy
árat, és végigvezetem a családot
a várudvar látnivalóin. A vártorony hûvösében a gyerkõcök
persze a börtönt és a Vak Botytyán kiállítást élvezték a legjob-

ban, ahol beöltözhettek a kuruc
kori ruhákba, az eseményt telefonos fotókkal is dokumentálta
a papa. A kilátóból anya és apa
is tátott szájjal nézett, mondván
ilyen panorámát még sosem
láttak. A Fafaragó Galériában a
helytörténeti kiállítást a közmunkás apa úgy magyarázta
gyerekeinek, hogy az tankönyvbe való. Amikor Csepeli
István alkotásait nézegettük
Klári (a mama) kicsit elhomályosult szemmel értelmezte a
látottakat, ami újra megerõsített abban, hogy az alkotó és a
befogadó találkozása mindig
különös és egyedi élmény.
A látnivalók után a gyerekek
birtokukba vették az udvart,

Erdészeti szakirányító szolgálat
Jó hír az erdõgazdáknak, földtulajdonosoknak, hogy ezután
az erdõgazdálkodáshoz kötõdõ
ügyekben nem kell Szekszárdra utazniuk.

n SZABADOS SÁMUEL

December 9-tõl szerdánként a
Gábor Pál utcai Falugazdász irodában 14 és 16 óra között Nagy Sándor erdész ügyfélszolgálatot tart.

fakitermelési, erdõsítési iratok,
ügyek rendezésében. Minden
olyan jellegû ügyben lehet hozzá fordulni, amely az erdõgazdákat érinti. Nemcsak magánszemélyek, hanem közületek
elõtt is nyitva az irodája ajtaja.
Földváron vannak már személyes kapcsolatai erdõtulajdonosokkal, szervezetekkel, például a
mezõõrséggel, a földhivatallal, a
vadásztársasággal, s reméli,
mindezek segítséget nyújtanak
munkájában.

Nagy Sándor korábban segéderdészként dolgozott a Tolna Megyei Közútkezelõ ZRTnél, majd a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság munkatársa volt. Jelenleg magánerdészetek szakirányítását végzi. Kellõ
gyakorlattal és rutinnal rendelkezik erdészeti ügyintézésben,
tanácsadásban, munkaszervezésben. Segítséget nyújt például

n

Orvosként Afrikában
A Magyar Afrika Társaság
Malawiba szervezte meg 12.
orvosi misszióját. Az október
16-án induló háromfõs csapat
tagjai - köztük a dunaföldvári
származású Dr. Pálinkás Edina - egy hónapot töltöttek Malawi déli nagyvárosában,
Blantyre-ben. Gyógyszereket,
orvosi eszközöket vittek, szakszerû orvosi ellátást biztosítottak Malawi legnagyobb városában és környékén.

n BALOGH EMESE

Dr. Pálinkás Edina 2012-ben
végzett a Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Karán, jelenleg a Heim Pál Gyer-

A karitatív munka
során a két orvosnõ Dr. Pálinkás Edina
és Dr. Jakkal Anna azokban a városokban, falvakban gyógyított, melyekben
minimális az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés. A
települések kiválasztását a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ munkatársa, Szeremley Csaba és
Horváth Dorottya AHU koordinátor segítette. Közremûködésükkel jutottak el azokra a helyekre, ahol a legnagyobb szükség volt az orvosi segítségre.
A misszió tagjai legnagyobb
számban légúti, különbözõ
gyulladásos, illetve mozgásszer-

mekkórház Fül-orr- gégészeti
Osztályán dolgozik. Önkéntes
munkát több alkalommal folytatott, de orvosként a délkelet afrikai országbeli missziója volt
az elsõ karitatív tevékenysége.
Malawi 16 milliós ország,
GDP-je huszadrésze a magyarországinak. Nagyon nagy a szegénység, ami az egészségügyi
ellátásban is megmutatkozik:
nincs alapellátás, a kórházak és
az orvosok száma kevés. A nagy
távolság, a kórházi zsúfoltság, illetve a pénzhiány miatt csak kevesek jutnak orvosi ellátáshoz.
Mindezek miatt nagyon nagy a
szükség az egészségügyi segítségnyújtásra, a missziós munkára.

2.

megették a hazai elemózsiát és
visszajöttek az irodába elköszönni. Az apa elõvette a pénztárcáját, hogy rendezze a belépõket. Mondtam neki, hogy a
vendégeim voltak. A mondat,
amit mondott nekem, valószínûleg örökre belém égett: „Erika, bár szegények vagyunk,
amit adott nekünk ma, az sokkal többet ért, mint a jegyárak.
Szeretném kifizetni.“ (Éreztem, hogy értékrendjük okán
maximum köztes megoldás jöhet szóba.)
Az egyszerû, iskolázatlan
családtól ezen a napon többet
kaptam, mint az utóbbi évek
összes látogatójától.

n

Nagy Sándor

Dr. Pálinkás Edina

vi betegeket láttak el, de találkoztak trópusi, egzotikus betegségekkel és fejlõdési rendellenességekkel is, s volt olyan nap,
hogy a helyi orvosokkal közösen
hatszáz segítségre váró beteget
láttak el.
„Veszélyek, kockázatok tekintetében Malawi nagyon biz- Ü

Cigánymisszió
November 10-én este a Népszerû tudomány elõadássorozat vendége Bakay Péter evangélikus lelkész volt, aki Cigányokról, cigányokkal címmel
tartott elõadást.

n SZIEGL ERIKA

Ü tonságos országnak mondható. Nincsenek fegyveres összetûzések, nagy járványok, az emberek kedvesek, az óriási szegénység ellenére is mosolygósak“- mesélte Dr. Pálinkás Edina.
Mindenütt nagy tömegek
várták a magyar orvosokat, akik
több napot dolgoztak a Jacaranda iskolában is. „Ez az árva

A Wallenberg-díjas elõadó
1958-ban született Kecskeméten, 2004 óta megyénkben,
Sárszentlõrincen él. Az itteni
gyülekezetben szervezett elõször cigány Biblia - órákat és
megnyitotta a hétvégi tanodát,
ahol nemcsak szellemi, hanem
valódi táplálékot is kaptak a
gyerekek. Tevékenységét egyre
szélesebb körben végezte, végül
közegyházi megbízással az országos cigánymissziós munka
felelõse lett. Kezdeményezésére
vezették be az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a Beve-

gyermekeknek fenntartott iskola a jövõhöz való lehetõséget jelenti a magukra maradt gyermekeknek - mondta Dr. Pálinkás
Edina. - Itt minden támogatásnak helye van. Húsz dollárral
bárki biztosíthatja egy kisgyermek havi ellátását, iskoláztatását, s biztos lehet abban is, hogy
a befizetett összeget tényleg a
gyerekekre fordítják.“

n

Tervezés

Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés

Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.

Ingatlanforgalmazás

Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

3.

zetés a cigánymisszióba címû
tantárgyat.
Az országot járva sok helyen
tart elõadást, hiszen a cigány nem cigány kapcsolatok elõmozdításának elkötelezett híve és aktív cselekvõje. Dunaföldvári elõadásában is kiemelte, hogy hiányzik a kölcsönös megismerés
igénye, legtöbbször csak beszélünk anélkül, hogy meghallgatnánk egymást. Nem segíti az
együttélést az sem, hogy sem a
cigányságnak, sem a magyarságnak nincs egészséges identitástudata. Utalt arra is, hogy a szélsõséges jogvédõk nem az együttgondolkodást, hanem a megosztottságot táplálják, pedig - ahogy
õ fogalmaz - mindannyian kisebbség vagyunk. S bár kevés a
magyarországi példa, a megoldás
csakis egymás elfogadása, az egymás iránti szolidaritás lehet.

n

Ismét sokadalom volt a
Márton-napi vigasságon
A kellemes õszi idõnek és a jó
programoknak köszönhetõen
ismét sokan vettek részt a mûvelõdési ház által szervezett
Márton-napi rendezvényen a
Rókus pincesoron.

n SZABADOS SÁMUEL

Pataki Dezsõ, a mûvelõdési ház
igazgatója is örömmel tapasztalta,
hogy egyre több a látogatója a
programnak, s lassan szûk lesz a
hely a pincék között. Ennek ellenére a helyszínen nem akarnak
változtatni, hiszen a jó hangulat
alapvetõ kellékei a pincék, melyek
nagy része ekkor kinyit, és a gazdák finom borokkal, süteményekkel, ételekkel fogadják barátaikat
és az éppen arra járókat.
A gyerekek idén is érdekes
események részesei lehettek.

Sikert aratott a Hova bújtál
Márton? elnevezésû kalandjáték, az arcfestés és a kézmûves
foglalkozás, mely során lámpákat, fáklyákat készítettek a sötétedés utáni pincejáró felvonuláshoz.
Délután a Rókus kápolnában
a boráldással kezdõdött a rendezvény, melyet a Szent Rókus
Borlovagrend szervezett. Ezután Halmos Attila és barátai
húzták a talp alá valót a táncházban, ahol az Ördögszekér táncegyüttes tagjai vonták be az érdeklõdõket a mulatságba.
Márton-nap a bor ünnepe
mellett a ludak ünnepe is. A
kertbarátok jóvoltából ízletes libasülteket, töpörtyût, libazsíros
kenyeret lehetett fogyasztani.
A kirakodó soron kecskesajtot is

árultak, mely állítólag borozgatáshoz ajánlott.
A legnagyobb érdeklõdés idén
is a libafuttató versenyt kísérte. 12
versenyzõ jelentkezett a megmérettetésre, természetesen gyerekek, de mögöttük igen hatékonyan mûködtek a szülõi csoportok. Az idei gyõztes Vecsei Barba-

ra lett, aki a múlt évben vett részt
elõször a versenyen. Mint mesélte, édesapjával tudatosan készültek a libafuttatásra, a sikeres szereplés érdekében még edzõpályát
is építettek, ahol sokat gyakoroltak. A ludat természetesen a földvári vásárban vették, és úgy tûnik
jó vásárt csináltak.

n

Szent Erzsébet-napi
jótékonysági bál
November 14-én tartotta hagyományos Szent Erzsébetnapi jótékonysági bálját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
dunaföldvári szervezete.

n BALOGH EMESE

Jákli Viktor, a szolgálat helyi
elnöke sikeresnek értékelte a rendezvényt. Mint mondta, 370 fõre
terítettek, s szinte megtelt a tornacsarnok, ahol a helyiek mellett
vendégül láttak máltai küldötteket Pécsrõl és Budapestrõl is.
Folytatva a hagyományt, az idei
bálra is ellátogatott Niederaichbach máltai szervezetének küldöttsége. A négyfõs delegáció
most sem érkezett üres kézzel:
számítógépeket, EKG gépeket és
ajándékcsomagokat hoztak adományként.
A bál a már bevált forgatókönyv szerint zajlott: a mûsorban fellépett az Ördögszekér
Táncegyüttes, a Löfan mazsorett csoport. A vacsorát kö-

vetõ tánchoz a talpalávalót a
palotabozsoki Schütz Zenekar
szolgáltatta - idén megújult repertoárral.
Az est fontos eseménye volt
az árverezés. A helyi és környékbeli alkotók árverésre bocsátott képei idén 310 ezer Ftért keltek el, s hasonló összeg
folyt be a tombolából is. Emellett ígérvények is gyarapították
a jótékonysági rendezvény bevételét: a helyi malom egy raklap liszttel, Kertész Gábor, a
Földvár-Rubber Gumiipari Kft.
cégvezetõje pénzadománnyal
támogatta a gyûjtést.
Az Erzsébet-napi bál után
sem pihennek a helyi máltai
csoport tagjai. Csomagokat
gyûjtenek, állítanak össze a dévai Szent Ferenc Alapítvány
gyermekotthonai számára, majd
december közepéig az „Adni
öröm“ akció keretei között élelmiszert gyûjtenek a karácsonyi
adományosztáshoz.

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné

n

4.

Pályázati
kiírás

n LAJKÓ ANDOR, VÁROSFEJ-

LESZTÉSI ÉS MÛSZAKI IRODAVEZETÕ

Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal pályázatot ír ki a következõ hivatali tulajdonú személygépjármû értékesítésére:
Opel Astra GCC 1.6 típusú gépjármû.

Pályázati feltételek:
1. A pályázatokat írásban

2015. december 11. (péntek) 12
óráig lehet benyújtani a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Mûszaki Irodájához.
2. A pályázatnak tartalmaznia
kell:
– a pályázó adatait
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és
hozzájárul adatai adatvédelmi
törvényben elõírt módon történõ kezeléséhez
– a letéti díj befizetésérõl
szóló igazolást (pénztárbizonylat)
3. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 21/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete az ön-

3. Adásvétel esetén a versenytárgyalás induló vételi díja
a jelen pályázati kiírásban
meghatározott kikiáltási ár. Az
ajánlatot 10.000 Ft-onként lehet emelni.
4. A versenytárgyaláson az
vehet részt, aki a kikiáltási ár
letéti összegét készpénzben
2015. december 11. (péntek)
12 óráig a polgármesteri hivatal pénztárába letétbe helyezi.
A letétbe helyezett összeget
az árverés után 10 nappal a
nem nyert pályázónak a pénztár visszafizeti. A nyertes pályázónál a befizetett letéti
összeg a vételárba beszámításra kerül.
5. A letétbe helyezendõ öszszeg: 50.000 Ft.
6. A versenytárgyalást követõen a vételárat azonnal
meg kell fizetni (csekken
vagy netes átutalással) és az
adásvételi szerzõdést megkötni.

kormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló
rendelet 17. § 3.) bekezdése és
a 21. § alapján, a Dunaföldvár
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 180/2015.
(XI.10.) KT határozata szerint
a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal tulajdonában lévõ
Opel Astra GCC 1.6 típusú
2004.07.22. évjáratú JDG-052
rendszámú 206.850 km óraállású személygépkocsit értékesíteni kívánja. Mûszaki érvényesség 2016.10.06.
4. Az önkormányzat a gépjármûvet a jelenlegi mûködõképes
állapotban adja át, az esetleg felmerülõ átalakítási, javítási költségek a vevõt terhelik. A gépkocsi megtekinthetõ 2015. december 9-én 8–12-ig a Dunaföldvár,
Kossuth Lajos utca 2. szám elõtti parkolóban.
5. Az induló kikiáltási ár:
600.000 Ft

A versenytárgyalás szabályai
1. A versenytárgyalás idõ-

Pályázati
felhívás

pontja: 2015. december 11.
(péntek) 13 óra.
2. A versenytárgyalás helye:
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyalóterme
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
udvari épület).

Civil szervezetek
támogatási igénylésére

Valamennyi dunaföldvári civil szervezet
vezetõjének

n HORVÁTH ZSOLT S.K., POLGÁRMESTER

2016-ban önkormányzati költségvetési támogatásban csak azok
a civil szervezetek részesülhetnek, melyek a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban összeállított egységes pályázati adatlapon
nyújtják be igényüket.
A pályázati adatlap a
www.dunafoldvar.hu honlapról
letölthetõ, vagy külön igénylés
esetén nyomtatott formában a

Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatalban (Terbe Edit ügyintézõ, 7. sz. iroda) ingyenesen
igényelhetõ.
További feltétel azok számára, akik a 2015. évben kaptak
önkormányzati
támogatást,
hogy újabb igénylést akkor
nyújthatnak be, ha a korábbi támogatás felhasználásáról legkésõbb 2015. december 31-ig részletesen (számlával igazoltan) elszámoltak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal felé.

5.

n

ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ megvételre meghirdeti az
alábbi önkormányzati bérlakást:
7020 Dunaföldvár, Kossuth
Lajos utca 10/3. szám (1095/
0/A/3 hrsz.) alatti lakás.
Kikiáltási ár: 3.000.000 Ft.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.

(Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2., Tel.: 75/541-558)
Részletes pályázati kiírás
2015. november 13. és 2015.
december 14. (12 óráig) között
vásárolható meg 11.000 Ft-ért
(pályázat benyújtásától való
visszalépés esetén sem visszafizethetõ) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Pénztári órák: hétfõ: 9–12
óráig szerda: 9–12; 13–15:30
óráig és péntek: 9–13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2015.
december 14. (hétfõ) 13 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme

A civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési támogatás felosztásáról
2016 februárjában dönt a
Képviselõ-testület Oktatási-,
Kulturális, Egészségügyi-,
Szociális-, Ifjúsági és Sport
Bizottsága.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. január 31.
A pályázati adatlapot a be-

nyújtási határidõn belül a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.) 7. sz. irodájába, Terbe Edit ügyintézõnek
kell benyújtani.
A pályázattal és a pályázati elszámolással kapcsolatban részletes tájékoztatást Terbe Edit ügyintézõ nyújt a 0675/541-550/172.
mellék telefonszámon.

n DUNAFÖLDVÁR VÁROS

Felhívás

7. A vételi jogot nyert pályázóval az adásvételi szerzõdést az
önkormányzat készíti.
8. A vevõ kötelezettséget vállal, hogy a tulajdonosváltozást
15 napon belül bejelenti. A vevõ
a birtokbavétel napjától kezdõdõen köteles a jármûvel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
9. Amennyiben valamilyen
gazdasági társaság pályázik, abban az esetben a versenytárgyaláson résztvevõ képviselõnek
igazolnia kell a képviseleti jogosultságát cégbírósági bejegyzés
alapján. Természetes személy
pályázó esetén, érvényes személyi igazolvány és lakcímigazoló
kártya bemutatása szükséges.
10. A versenytárgyaláson
csak személyesen vagy írásos
meghatalmazás alapján lehet licitálni.
11. A pályázatot az nyeri, aki
a legmagasabb vételi díj fizetésére tesz ajánlatot.

n
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A vendéglátó szakma mesterei
A nyár során az Aranyfácán
étterem két dolgozója, Zászlósiné Szigeti Zsuzsanna felszolgáló és Virág Miklós szakács szerezte meg a mesteri címet a megyei iparkamara által
szervezett képzés keretei között.

n SZABADOS SÁMUEL

Zászlósiné Szigeti Zsuzsanna
1992-ben fejezte be a vendéglátóipari szakközépiskolát és 1993
óta dolgozik a szakmájában. A
hosszú évek alatt sok tapasztalatra és nagy rutinra tett szert, s
ezek birtokában döntötte el,
hogy mestervizsgát tesz. Ehhez
természetesen jól jött a kollégák
segítsége, biztatása és fõnöke
támogatása. Elmondása szerin
kezdetben a különféle szakmák
képviselõi közösen hallgattak
jogi, pedagógiai elõadásokat,
majd az elméleti vizsga után következett a felkészülés a szakmai vizsgára. Maga a vizsga

hához viszont a
felkészülés során segítséget
kért az egyik
paksi kollégájától. Az ételkészítés nem volt
nehéz feladat,
a
minõsítés
precíz és alapos volt. A
mesteri diploma nemcsak
Zászlósiné Szigeti Zsuzsanna, Dávid István, Virág Miklós
szakmai elismerést jelent Miklós számára, nek is, de megérte, mert a szakhanem feljogosítja arra is, hogy mai színvonal mindenképpen
oktató szakácsként tanulókkal emelkedett ezáltal, nemcsak a
foglalkozzon.
papíron, hanem a gyakorlatban
Dávid István, az Aranyfácán is. A tét nagy volt, hiszen kuétterem vezetõje büszke két új- darc esetén több százezer forindonsült mesterére. Oklevelük tot kellett volna visszafizetnie,
másolatát keretbe foglalva az ét- de István bízott a dolgozóiban.
terem falára is kifüggesztette. Örül annak is, hogy a jövõben
Mint mondta, uniós pályázat tanulókat is képezhet az éttekeretében történt a képzés, a rem. Erre már volt példa korábrészvétel feltétele öt év szakmai ban is, egykori tanítványaik kögyakorlat volt. Õ a két legrégeb- zül többen már külföldön dolbi dolgozójának ajánlotta fel a gozva minõségi munkájukkal
lehetõséget. Idõbe és pénzbe ke- öregbítik a dunaföldvári Aranyrült ez a pár hónap az étterem- fácán étterem hírnevét.

Zsuzsa szerint nem volt könynyû. Hiába a nagy rutin, mindenki izgult elõtte. A vizsgabizottság szigorúan ellenõrzött
minden mozzanatot, de jóindulatú volt. A szekszárdi Hámori
vendéglõ biztosította a helyszínt, ahol díszterítést kellett
készíteni, szakszerûen pezsgõt
bontani, italt szervírozni. A legnehezebb feladat a szakma csúcsát jelentõ angol felszolgálás
volt, melyet Zsuzsa ügyesen
megoldott. Örül a szakmai elõrelépésének, és hasznosnak tartotta ezt a pár hónapot, hiszen a
korábban tanultak felelevenítése mellett új ismeretekre is
szert tett.
Virág Miklóst a kamara kérte
fel, hogy vegyen részt a képzésen. Évek óta foglalkoztatta a
gondolat, hogy mestervizsgát
tegyen, így hát nekivágott. A
gyakorlati vizsga meleg és hideg
ételek készítésébõl állt. Az elõbbiben volt rutinja, a hideg kony-
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Óvodapedagógiai tréning
Háromnapos szakmai megújító tréningen vettek részt a
mikrotérség óvodapedagógusai november elején a József
téri óvodában.

n SZABADOS SÁMUEL

Körmöci Katalin tréningvezetõ, a Petõ Intézet munkatársa
örömmel beszélt arról, hogy
nagy számban érkeztek résztvevõk a kurzusra, akik érdeklõdõek és aktívak voltak. Újszerû
próbálkozásnak nevezte a háromnapos tréninget az elõadó,
aki azt a tapasztalta, hogy a kis
létszámú, de hosszabb idejû
képzések hasznosabbak, mint a
nagy tömeget mozgósító, rövid
idejû hagyományos szakmai
elõadások.
A továbbképzés célja a szakmai megújulás volt, a pedagógusok új programokkal, technikákkal, ezek gyakorlati alkalmazásával ismerkedtek meg. A kö-

zös munka során tapasztalatok,
vélemények cserélõdtek.
Gyorsan változó világunkban
az óvodai képzés is módosul. Új
kihívások érik a gyerekeket, a
szülõket. A pedagógiának ezekre kell reagálnia. Az alapvetõ cél
viszont továbbra is az, hogy a
gyerekek életkori sajátosságaikat éljék ki ezen évek alatt. Személyiségük fejlõdjön; az otthonról hozott készségek könynyed, játékos formában verssel,
zenével, közösségi játékokkal átszõve helyes irányba terelõdjenek. Az óvoda feladata továbbra
is az, hogy a gyermekkor miliõjének igazi értékeit megtartva
ismeretekhez, információkhoz
juttassa a legkisebbek az õket
körülvevõ világról. Ehhez a
módszerek és eszközök igen szélek skáláját kell felvonultatniuk
az óvodapedagógusoknak. A
képzések ebben nyújtanak nagy
segítséget.

n
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Íródeák

A selejtezõ végén két csapattól kellett elköszönnünk,
majd folytatódott az ádáz küzdelem a tizenkettedikesek között, illetve a 12. a gyõzelemsorozatának megszakításáért,
ami (nem nagy meglepetést
okozva) ebben az évben sem
sikerült. Némi kárpótlás,
hogy a 11. évfolyam „A“ osztályát leköröztük, mi 11.
bések. Kíváncsi leszek, megye ez majd jövõre, végzõsként
is.(Buta kérdés volt. Hát hogy
az ördögbe ne?!)
A sötétedés után hazakerülõ,
fáradt versenyzõk nyugodtan
hajíthatták be szobájuk sarkába
táskájukat, és hajthatták álomra
a fejüket, hiszen nyakkendõjük
megkötésén kívül nehezebb feladatba nem ütköztek másnap,
azaz Magyar László napján.
November 13-án a megemlékezés gólyáink lépcsõfordulóban
elõadott kis mûsorával indult,
majd utunk a várudvarba vezetett. Itt a végzõs diákok névadóra emlékezõ mûsorát követõen
megtörtént a versenyek nyerteseinek jutalmazása, és Magyar
László szobrának megkoszorúzása.
Tíz órától neves elõadók
(több közülük sok év óta visszajár iskolánkba) modern és népmûvészeti, történelmi, földrajzi,
biológiai témájú elõadásain vettünk részt.
A programot a délutáni tanár-diák focimeccs zárta,
melynek az évek során változatlanul nagy a népszerûsége.
Nem is csoda. Ági néni - iskolánk informatikatanára - itt Ü

Magyar László Iskolanap
Tizenegyedikes diákként harmadszor adatott meg nekem
az élmény, hogy iskolánk
egyik legnagyobb ünnepét, a
névadó Magyar László születésnapját együtt ünnepelhessem diáktársaimmal, a gimnázium pedagógusaival és a
meghívott elõadókkal.

n MARTICS ATINA

Az iskolanap ebben az évben
péntekre, november 13-ára
esett. A köztudatban balszerencsésnek titulált nap azonban
egyáltalán nem zavart bennünket, diákokat, hiszen megnyugtató volt a gondolat, hogy ezen a
napon nem kell aggódnunk a
számonkérések és az elfeledett
házi feladatok miatt.
Az emlékezés - hagyományainkat követve - már szerdán és
csütörtökön is folyt: megmérettetés várt az arra elhivatott
diákokra a Magyar László versenyen. A feladatok egy adott
földrész - idén Ausztrália - és a
Történelmi Magyarország egy
tájegysége - idén Erdély - nevezetességeihez, földrajzához,
élõvilágához, hagyományaihoz, konyhamûvészetéhez és
lakóihoz kapcsolódtak; tartalmazták Magyar László életét és
munkásságát - mindezt persze
rendkívül változatosan és kreatívan.
A bölcskei, madocsai és földvári 7-8. osztályosok versenyét
szerdán tartották. A szervezés-

ben én is szerepet vállaltam:
bölcs büfésünknek, Ica néninek
a szendvicsgyártásban segédkeztem több diáktársammal
együtt, miközben megosztottuk
gondolatainkat a továbbtanulás,
az emberi természet és az iskolát benépesítõ emberek kapcsán. Mindezt a nyitott konyhaajtón és zárt ablakon túl, a belsõ
udvaron szalagavatós táncukat
gyakorló szerelmespárral a háttérben.
Mikor csütörtök délután a 912. évfolyamosok megmérettetése folyt, nem szalaszthattam
el az alkalmat, hogy beüljek a
nézõk közé, és tõlem eddig soha
nem látott lelkesedéssel szurkoljak a csapatunknak (még a tizenkettedikesek drukkertáborának motivációs papírlapjait is sikerült elcsennem pár rövid másodpercre). Azt tudni kell, hogy
az alsóbb évfolyamosok számára ezen a versenyen a legnagyobb kihívás a tizenkettedikesek legyõzése, õk ugyanis presztízskérdést csinálnak az elsõ
hely megtartásából.
A szünetben elfogyasztott
szendvicsek közül kiemelném
Rabóczki tanárnõ színre furcsa,
de annál ízletesebb padlizsánkrémjét és azt a tényt, hogy
Bognár tanár úr hangulatemelõ
hadjáratot indított ellenünk (vagyis inkább a javunkra), így
szellemes megjegyzéseivel oldotta a diákok versenyzéssel járó feszültségét.

Nyílt nap a
Magyar László
Gimnáziumban!
Szeretettel várjuk a gimnáziumi nyílt napunkra a hat évfolyamos képzés iránt érdeklõdõ általános iskolásokat!
Az érdeklõdõ hatodikosokat 2016. január 11. hétfõn 15
órára várjuk iskolánkba.
A hat évfolyamos képzés
iránt érdeklõdõ szülõk számára 2016. január 11-én, hétfõn 17 órakor tartunk tájékoztatást a gimnázium ebédlõjében.
Elõzetes bejelentkezéssel
más idõpontban is szívesen
fogadjuk a 4 és 6 évfolyamos
képzés iránt érdeklõdõket a
Magyar László Gimnáziumban!

Bõvebb információ, bejelentkezés:
Magyar László Gimnázium, Dunaföldvár, Templom
u. 5.
e-mail: magyarlaszlo-gimi@freemail.hu
telefon: 75/ 541-269,
75/ 541-270
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Soros
hirdetések

Az Ifjúság téren 58
nm-es tégla építésû
szigetelt 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó
18 nm-es garázs eladó!
Tel.: 30/974-27-96
* * *
Felsõ-Bölcskei utcai
parasztház eladó! Tel.:
30/974-27-96
7.

Ü is emlékezetes képek készítésére kapott lehetõséget. Például amikor Varró tanár úr bevetette egyedi trükkjét, azaz
gyengéd kézrátétellel próbálta
ellenfele testébe küldeni a
mozgáskoordinációra negatívan ható energiáit, hogy végre
labdához juthasson, és rögvest
lepasszolhassa Berényi tanár

úrnak, aki valóságos gladiátorként viselkedett az egész mérkõzés alatt. Samu bácsin pedig
messzirõl látszott, hogy cserére várva is ugyanúgy átéli a
meccs izgalmait, mint egy éppen kapura lövõ játékos.
Miközben ott ültünk a lelátón
a langyos õszi napsütésben, egy
pillanatra eszembe jutott, mi-

lyen megzuhant volt a kedvem
még a hét elején. Semmihez
nem bírtam hozzáfogni, ötletem
sem volt, mit kellene kezdenem
magammal. Szerdától viszont
minden megváltozott: Ica néni
szavai gondolkodásra sarkalltak,
a versenyen résztvevõk izgalma
az én gyomromban is elidõzött
egy jó darabig, Bognár tanár úr

megjegyzései mosolyra bírtak…
Mindez azonban nem csak az
én érzelmeimrõl szól. A három
nap során a diákok és a tanárok
fokozatosan egymásra hangolódtak, és pénteken már egy emberként, felhõtlen kedvvel és egymás
társaságát élvezve töltötték el az
idõt, akár egy igazi család.

A bostoni galéria pályázatára
jelentkeztem, s a kurátor,
Susan Metrican, több mint
négyszáz beküldött alkotás közül válogatott ki ötvenhatot,
köztük az én The Meaning of
Safety (A biztonság jelentése)
címû indigórajzomat. Amikor
beadsz egy pályázatot, sosem
tudhatod, sikerül-e, mindez
szerencse kérdése is. De az
fontos, hogy az ember a szakterületén nemzetközi mércével
mérje magát.

Földvári
parasztcsaládból
származom, s ma is pontosan
tudom, hogy az alapértékeim itt
gyökereznek. A dunaföldvári
gimnáziumban érettségiztem,
ifj. Koffán Károlynál tanultam
rajzolni azokban az években.
Sokat köszönhetek neki. Ott
egy másfajta szemlélettel, létformával, egy számomra különleges világgal találkoztam. Kulturális esszencia volt ez, fontos
startkõ. Mivel jól rajzoltam, ráadásul a matematikát is szerettem, természetes volt, hogy az
építészmérnöki pálya jött szóba.
Közvetlen családi környeze- Ü
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Szakiskolai nap
A szakképzés átszervezése miatt
a helyi szakiskola levált a gimnáziumról és átkerült a Szekszárdi
Szakképzési Centrumhoz, mely
a megye tíz ilyen jellegû iskoláját fogja össze. A Magyar László
Szakképzõ Iskola, mint önálló
tagintézmény mûködik tovább
a centrum keretei között. Mivel
nevét megtartotta, továbbra is
szerveznek iskolanapot a névadóra emlékezve.

n SZABADOS SÁMUEL

Az idei iskolanap több újdonságot is hozott Csizmadiáné
Mihálovics Magdolna tagintézmény-vezetõ beszámolója szerint. A diákok vetélkedõn mérték össze tudásukat Magyar
László életútjából, illetve ünnepségen rövid mûsorral, majd
koszorúzással emlékeztek az Afrika-kutatóra.
Az iskolanapon négy elõadáson vehettek részt a tanulók, ki-

ki szabadon választott a témák
közül. Érdekes várostörténeti
témájú elõadást tartott Beszédes
József munkásságáról Szászvári
Józsefné nyugalmazott történelem tanár. A másik három elõadás városunk jelentõsebb cégeit, azok múltját, profilját mutatta be. A Bioethanol, a Cargill és
a Messer Hungária Kft. szakemberei aktív közönséggel találkoztak. Sok kérdés hangzott el
az elhelyezkedés lehetõségeirõl,
a továbbképzés formáiról.
Az elõadások után a Népszerû tudomány ismeretterjesztõ
filmsorozat filmjei közül néztek
meg egyet- egyet a négy csoport
tagjai. A tudományos témákat
figyelmesen kellett végignézniük a tanulóknak, mivel utána
feladatlapon adtak számot a filmekben látottakról.
Az új formában megrendezett
iskolanap a pedagógusok és a diákok véleménye szerint is sikeres volt.
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Egy kortárs képzõmûvész világa
A dunaföldvári kötõdésû
Baglyas Erika egyik mûvét beválogatták a Boston Center for
the Arts Mills Galériájának
néhány héttel ezelõtt megnyílt
kiállítására. A Budapesten élõ
alkotó a kortárs magyar képzõmûvészet középgenerációjának egyik jelentõs szereplõje.
Az elmúlt években ösztöndíjasként megfordult Rómában,
Lisszabonban, Berlinben és
New York-ban. Mûveivel

2001 óta vesz részt kiállításokon. Munkái szerepelnek az
Antal-Lusztig Gyûjteményben, a székesfehérvári Szent
István Király Múzeum, a Miskolci Galéria, a Szlovák Nemzeti Galéria és a Lisszaboni
Önkormányzat gyûjteményében is.

n LUKÁCSI PÁLNÉ

Hogy kerül egy magyar képzõmû- Nagy út a vidéki kisvárosból Bosvész munkája külföldre, most éppen tonba kerülni! Hogy indult a képBostonba?
zõmûvészeti pályád?
8.

Ü temben senki nem volt mûvész, így ez még csak fel sem
merült. A pécsi mûszaki fõiskolán azonban hamar rájöttem,
hogy nem ez az én utam. Aztán
a Pécsi Tudományegyetem
Mûvészeti Karára kerülvén
szinte ittam Aknai Tamás mûvészettörténész szavait a kortárs
képzõmûvészet órákon, s ekkor
már tudtam, hogy ez az én világom. Késõbb a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Doktori Iskolájába jártam, szakmai ösztöndíjakat nyertem el.

Munkáid gyakran társadalmi, filozófiai, szociológiai vagy pszichológiai kérdések, elvont fogalmak képi
megjelenései. A hétköznapi ember
számára különösek: anyagukban,
megjelenési formájukban és üzenetükben is.
Számomra unalmas lenne egy
életen át egy mûfajban dolgozni, éveken át képeket festeni
vagy követ faragni. Az élet sokszínûbb ennél, és én is kíváncsibb természet vagyok. Bár az
egyetemen festészetet tanultam,
számomra általában fontos a
konceptuális kiindulópont. Ez
lehet személyes élmény, társadalmi jelenség vagy akár egy fogalmi probléma. S hogy ez milyen mûfajban vagy anyagban
ölt testet végül, az változó. Lehet objekt, performance, installáció, fotó, videó, rajz; anyagát
tekintve rézöntvény, de akár
szappan is. Mûvészként az
anyagra úgy tekintek, mint
puszta matériára, ami a koncepció alá rendelõdik.
Például
a
debreceni
MODEM-ben jelenleg is látható egy az Antal-Lusztig gyûjteménybõl válogatott kiállítás.
Egy korábbi, „test“ tematikájú
kiállításra nagyméretû szappantömbökbõl készítettem egy installációt (Ami marad, 2010),
mert számomra a szappan a test
hiányáról szól, s kifejezõdik
benne a test mulandóságának
szimbóluma is. Több száz kiló
háziszappant fõztünk le Orosházán, táblákba formáltuk õket,
amelyek mint sztélék állnak
most a térben. A táblákban a betûk formájának a hiánya jelenít
meg egy szöveget, amit a látoga-

tó lépésrõl-lépésre haladva olvashat el. Az általam készített
mûvek, ahogy a kortársmûvészeti alkotások általában, többsíkú értelmezést igyekeznek teremteni.

Miért kapcsolódnak oly sokszor a
tárgyaidhoz szövegek, szavak?

Szeretem a nyelvet. A szöveg,
a szó számomra vizuális kép.
Csak érdekességként: az agy is
egy vizuális képre reagál, amikor például szöveget olvasunk.
A szavak kicsomagolják a világot, mélyebb, új összefüggéseket tárnak fel. Olykor valami
paradoxont fejeznek ki az adott
vizuális kontextusban.

tek elõ az emberi gondolkodásban. A szolidaritás hiányára
vagy az elhallgatás jelenségére
gondolok akár egy családban,
akár egy nagyobb közösségben.
Az indigó lapok olyan alapanyagok számomra, amelyek
ehhez a vizsgált idõszakhoz kapcsolódnak. A sokszorosításra
használt indigóval gépelték le
több példányban az ügynökjelentéseket éppúgy, mint a szamizdat kiadványokat.
Tavaly önálló kiállításom volt
a Viltin Galériában, ahol a
többféle médium között készítettem egy óriási pecsétet
NEVER AGAIN (Soha többé)
felirattal. Ekkor szerettem bele
az indigótinta színébe, anyagába, Indigo mood (Indigó kedv)
lett a kiállítás címe. Aztán gyûjteni kezdtem a használt indigólapokat, amelyek különösek, hiszen valaki - a hetvenes vagy
nyolcvanas években - írt már
velük. Maga a szöveg ugyan
nincs meg, de a közvetítõ indigó
õrzi a gépelés lenyomatát. Átsatírozással ezek az írott tartalmak
újra átvihetõek egy üres lapra,
miközben így el is tüntetem a
múlt nyomait. A másolat másolatának a másolatát hozom létre,
amit mûvészeti szempontból
eredeti mûalkotásnak tekintünk.

Alkotásaidnak egy részét nem galériákban láthatta közönség, hanem
alternatív terekben vagy köztéren,
és sokszor nem tárgyak ezek, hanem
akciók, vagy pusztán szövegek.

Igen, körülbelül egy évtizeddel
ezelõtt több ilyen akcióm volt.
Az egyik, Dunaújvárosban egy
public art kiállításhoz kapcsolódóan: a Vasmûbe vezetõ kerékpárútra festettem fel Fernando
Pessoa, portugál író egyik mondatának átiratát: Magányom lemondásból fakad. A Vasmû számomra nemcsak azért fontos
hely, mert édesapám ott tanulta
ki a lakatos szakmát, hanem azért
is, mert a gyerekkorom felnõtt
környezete is ott dolgozott napi
három mûszakban. Az empátia, a
szolidaritás fontos kulcsfogalmak
a társadalmi kérdéseket érintõ alkotások létrehozása során. Ezek a
public art akciók a mindennapi
rutinból igyekeznek kimozdítani
a járókelõket. Amikor készítettem, nagyon sokan megálltak,
nyitottak, érdeklõdõek voltak.
Mondhatják, hogy ez a járdán lévõ mondat nem mûalkotás. De
mindenképpen egy gesztus, s annak, akit megérint, fontos élmény. Ennyit akartak elérni ezek
a köztéri projektek: élményt generálni az emberekben. Ehhez
képest másodlagos, hogy mûvészetnek tekintjük-e õket.

Ebben az évben még egy új munkába fogtál. Egy design márkát vezetsz be, DOT for You névvel. Ez
nemrég bemutatkozhatott a Római
Magyar Akadémia Galériájában is.

Utóbbi munkáid indigórajzok.
Honnan jött az ötlet?

Tíz olasz és tíz magyar tervezõt hívtak meg erre a design kiállításra az Open Design Italia és a
Római Magyar Akadémia szervezésében. A márkám fõ profilja
egyedi, limitált példányszámú,

Az MKE doktori képzésén a
kutatási témámban azt a társadalmi traumát vizsgálom, amit a
Kádár-rendszer anomáliái idéz-
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kézzel készült noteszek, vázlatfüzetek, határidõnaplók, amelyek
létrehozását lelkes társakkal, kreatív mûhelyekkel végzem, mint
ahogy a korábbi tárgyaim készítésekor is más szakemberekkel
dolgoztam együtt. Januárig látható majd a kiállítás Rómában.
Ezek a design termékek azért
fontosak számomra, mert a létrehozásuk hasonlóan kreatív munka, mint a képzõmûvészet,
ugyanakkor reményeim szerint,
megélhetésként is tudok majd erre számítani a jövõben.

Képeiden erõs a feszültség, töprengésre késztetik, sokszor borzolják a
nézõt. Nem mindig olyanok, amelyekkel szívesen szembesülünk a
nappalink falán. Mibõl él a kortárs
képzõmûvész?
A kulturális munkás, nevezzük magunkat így, a társadalom
láthatatlan része, szellemi szabadfoglalkozásúként nehezen illeszthetõ a gazdasági rendszerbe. Hullámvölgyek, hullámhegyek követik egymást. Amikor
elnyersz egy ösztöndíjat, az
nyújt némi fellélegzést pár hónapra. Hosszú évek óta egy lakberendezési üzletnek bútorokat
újítok fel. Pár éve óraadóként
néhány szemeszteren át tanítottam a MOME-n, rendszeresen
cikkeket írok mûvészeti szaklapoknak. Az idei nyáron egy
gyönyörû kúria mennyezetére
festettem egy korhû seccot Mádon. Most éppen a Kossuth Mauzóleum kõrestaurálási folyamataiban segédkezünk egy mûvész barátommal. Ha szabad
akarsz lenni, és közben élethivatásszerûen a pályán maradni,
akkor ez az ára.
(A DH 2015. nov.14-én megjelent cikke)

n

Dunaföldvár orosz
megszállása (2. rész)

1944. december - 1945 tavasz
Az eseményeket átélt szemtanú visszaemlékezéseibõl.

n KISS ÉVA
Emlékek, melyek jól végzõdtek:

„A karácsonyt családi körben
ünnepeltük. Templomba nem
tudtunk menni, mert nem volt
lelkipásztorunk és kijárási tilalmat rendeltek el. Apám még az
elsõ világháborúban teljesen
megvakult. 1944 szilvesztere
volt, már sötétedett. Apám korán lefeküdt. Zörgetik az ajtót,
kint áll egy amerikai gyártmányú dzsip, kiszáll belõle három
orosz tábornok, olyanok, akiknek a nadrágjuk más anyagból
készült. Látom, hogy a sofõr javítgatja az autót. A tábornokok
nagy részvéttel voltak apám
iránt. Közben elérkezett az éjfél.
Elõkerült a whiskys üveg. Apámat csókolgatták, és nem gyõzték kínálgatni. Végül én már becsempésztem egy poharat neki,
s mondtam, ha már nem ízlik,
öntse a pohárba az italt. A pohár
megtelt.
Úgy 1945. január közepén
„elszállásolta magát“ nálunk
egy fõhadnagy, Iván. Nálunk
lakott vagy három hétig. Volt
egy oldalkocsis motorkerékpárja, azt hiszem hírvivõ volt. Látom, hogy este nézi a térképet.
Az ujjával kíséri az útvonalat:
Elõszállás, Alap, Sárbogárd,
Székesfehérvárrepülõtér.
Nagy nehezen megértette, arra
kértem elvinne-e egy levelet
Sárbogárdra? Készségesen kezet fogott velem, így tudatta,
hogy elviszi a levelet. Nagybátyáméknak írtam, hogy jól vagyunk, mindnyájan megvagyunk. Kértem, írják meg, hogy
vannak, majd az orosz katona elhozza a levelüket. Egyébként
Iván intelligens katona volt,
megtudtam, tanár volt Moszkvában. Az általam lerajzolt útvonalon Sárbogárdon egybõl
odatalált nagybátyámék házához. Õ utólag elmesélte hogyan

zajlott le a találkozás Ivánnal.
Sárbogárdon általában alacsony
léckerítések voltak. Ángyikám
éppen vitte a vödörben a malacoknak a moslékot. Iván lekapta
a géppisztolyát a válláról s bekiáltott:
Weisz
György!
Ángyikám ijedtében leejtette a
moslékos vödröt. A nagybátyám a konyhában volt, hallva a
nevét kiáltani, kinézett az ablakon. Látva, hogy egy orosz katona a kezében géppisztollyal,
ijedtében az asztalon lévõ félig
tele boroskancsó tartalmát egybõl kiitta, gondolván, õt úgyis
lelövi az orosz. Iván bement a
konyhába, a géppisztoly már a
vállán volt, nevetve kezet fogott
nagybátyámmal, s átadta levelünket. Visszafelé jövet elhozta
válaszlevelüket.
Iván újabb akciója a következõ volt: Tõlünk nem messze, a
Pince-köz második házában a
Jákliék laktak. Volt egy nagylányuk. Iván emberei kilesték,
hogy a lányt hová bújtatta el az
édesanyja. A ház bejárati helyiségében volt szabad kémény,
ahol békeidõben a sonkát, kolbászt stb. füstölték. Két vastag
rúd tartotta a keresztbe rakott
vékony rúdon lógó disznóságokat. Most a két vastag rúd egy
deszkát tartott. A lányt a deszkán állva lentrõl nem láthatták,
hát ezt lesték ki az oroszok! Iván
fogta a kezemet, már elõre nevetett, és húzott ki a kertbe egészen a Jákliék udvaráig. A hátsó
kerítésen lestünk be, elölrõl két
katonája zörgetett. A lány anyja
nyitott ajtót. A katonák csak azt
mondták szalonna, és többször
ismételgették. Az asszony pedig
mondogatta: nincs nekünk szalonnánk. A katonák a hátsó udvarba mentek, és egy nagy halom szalonnát vittek a konyhába. Begyújtották a sparhertet. A
lány a kéményben elkezdett kiabálni:

- Édesanyám hamar hozza a
létrát, mert megfulladok!
A katonák eloltották a tüzet,
nem bántották a lányt. Iván pedig hemperegve, a könnye is
csorgott, úgy nevetett. Majd bement a lány anyjához, és bocsánatot kért.
Mi a kolbászt a padláson tartottuk, több zsákkal takartuk le.
Persze Ivánt többször megkínáltuk, nem is kellett tartani a
betolakodó katonáktól, mert
akárhányszor éjjel zörgettek a
kalandozó katonák, Iván fogta a
géppisztolyát, és tiszta magyarsággal mondogatta: kolbász,
kolbász, és elzavarta a csavargókat.
Persze nemcsak ilyen derûs
volt az orosz megszállás.
Nem a frontkatonák, hanem a
késõbb itt maradtak, sok-sok
disznóságot elkövettek. Hajkurászták a lányokat, s bizony
több tragédia is történt. A mi
utcánkban a közelben lakó lányokat elbújtattuk. A Lengyelék hátsó konyhájából nyílt
egy helyiség. Elég nagy volt, oldalt volt egy ablaka is. A konyhában állt egy nagy szekrény.
Ennek a hátsó részét kivágtuk
akkorára, hogy egy ember kiférhessen rajta. Ezt a szekrényt
odaállítottuk a konyhából nyíló
helyiség ajtaja elé. Ezen közlekedtek a lányok. Arra emlékszem, hét lányt bújtattunk. Az
ablak elé kukoricaszár kévéket
raktunk hosszában, alagutat képezve. Ez volt a menekülõ útvonal, de nem volt rá szükség.
Áprilisban engem, meg a
Lengyel Sanyit elkaptak „kicsi
robotra“ az oroszok. Andráspusztára vittek bennünket a
Hanzély uraság istállójába.
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Ugyanis, a környékbeli községekbõl összeszedték a teheneket, s ideiglenesen az urasági istállókban helyezték el õket. Nekünk az volt a dolgunk, hogy az
istállókból a térdig érõ trágyát
kihordjuk. Az istálló végén volt
egy széles ajtó, ahhoz építették
deszkából a szénatárolót. Amikor az istálló megtelt tehenekkel, beállt egy vonatszerelvény,
és bevagonírozták az állatokat.
A másik istálló robotosai
bölcskeiek voltak, s õk mondták,
vigyázzunk, mert az elõzõ vonatszerelvényre a tehenekkel
együtt az embereket is felhajtották. Tehát meg kell szökni!
Igen, de hogyan? Az istálló
mindkét oldalán egy-egy katona
sétált. Éjjel kilestük, ha összetalálkoznak, beszélgetnek. A szénatárolóból etettük a teheneket,
és a szénát úgy szedtük ki, hogy
egy alagutat képeztünk egészen
a tároló végéig. A tároló vége
deszkákból volt, s amikor délben ebédeltek az oroszok, mi
kifeszegettük a deszkákat. Csak
két deszkát kellett kilazítani,
azon keresztül ki tudtunk bújni.
Húsz métert kellett hason
csúszva kúszni a vasúti töltésig.
A töltésen túl kukoricatábla
volt. Egy éjszaka sikerült a tervünk, a kukoricatáblát elérve
cikcakkban futottunk, mert észrevették a szökésünket az orosz
õrök, és lövöldöztek. Toronyiránt mentünk, így értünk haza,
persze elbújtunk.
Április- májusban normalizálódott a helyzet, a Templom utcai fõhadiszállás, ami az alispán
házában volt elköltözött, nagyjából a katonák is eltûntek. Õszszel megkezdõdött a tanítás az
iskolákban.“

n

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

Békés karácsonyt, kellemes szilvesztert
és sikeres új évet kívánunk!
Karádi Ágnes és Karádi Péter
NYITVA TARTÁS:
HÉTKÖZNAP: 800–1230; 1400–1700 SZOMBATON: 800–1200

Kutatásaim szülõföldemen
1. rész A Rákóczi szabadságharc emlékei
Hegedûs János nyugdíjas erdész technikus 1937. október
28-án született Dunaföldváron. 1955-ben Sopronban végezte el az Erdészeti Technikumot. Mindig vonzódott a
régészeti kutatásokhoz, ezirányú munkáját sok siker övezte. Kutatási eredményeinek
köszönhetõ a dunaföldvári szigeti erõd, az ordasi (imsósi)
Rákóczi tábor, paksi (imsósi)
rom, az alsópéli római kori
hamvasztásos urna lelõhelyének megtalálása.
Nevéhez fûzõdik az alsóhídvégi végvár felkutatása, az imsósi
híd és az imsósi sáncok pontos
meghatározása.
Már diákként írt cikkeket az
iskola újságaiba. Késõbb elbeszéléseket, novellákat a megyei és helyi újságokba. Régóta rendszeresen ír a Paksi
Tükör - irodalmi, mûvészeti,
tudományos és helytörténeti
szemlébe.
Több történelmi témájú könyvet írt, jelenleg Dunakömlõd
helytörténésze.

n HEGEDÛS JÁNOS, HELYTÖRTÉNÉSZ,

DUNAKÖMLÕD
Hogy mikor jutott el a híre a
Rákóczi-féle kuruc felkelésnek
környékünkre, pontosan nem
tudjuk. Ami tény, hogy a kuruc
vezérkar célul tûzte ki az 1703.
évben - miután a Felvidéket, az
Alföldet elfoglalták - a Dunántúl felszabadítását, az úgynevezett Dunántúli Hadjáratot.
1703 végén hadfogó tiszteket
küldtek a Dunántúlra. Így kívántak hadsereget toborozni,
hogy haderejüket növelhessék.
Bercsényi „pátensében“ a városokat, falvakat, egyéb kisebb
helységeket, közembereket felszólította: álljanak be zászlaja
alá és teljes egészében mentesíti
õket és családjaikat minden adózás és a földesúri terhek hatalmából. (Bercsényi Miklós pátense a
fegyverre kelt jobbágyok felszabadításáról 1704. tavaszán. Közli: R.

Várkonyi Ágnes, Századok
1958. 224.)
Környékünkön a harcok csak
késõbb kezdõdtek meg. A jobbágyok is vonakodtak a hadba
vonulástól, de még inkább Tolna megye nemesei nemigen
akartak Rákóczi mellé állni. A
kötelezõ kiállítandó katona-létszámot is csak vonakodva teljesítették. Panaszkodott errõl
Nádasdy Ferencnek levelében
Béri Balogh Ádám is. (OSZKK
Nádasdy Ferenc levelezése
Fal.Hung. 181. I. K. 161.)
Hadrendbe álltak viszont a
nagy tekintélyû harcosok: Sándor László, Zoma György,
Hellebrant János csapataikkal.
Az elsõ harcok 1704. január 17én kezdõdtek meg környékünkön, Földváron. Deák Ferenc és
Ilosvay Imre ezredesek irányításával a kuruc csapatok átkeltek a Duna jegén és elfoglalták a
földvári várat, melyet Kreutz
német tábornok és Monasterli
szerb kapitány csapatai védtek.
Sajnos a lakosságot sem kímélték a harcokban és nagy zsákmányra tettek szert. A várost kirabolták, az apátságban is nagy
károkat okoztak, sok marhát
hajtottak át a Dunán Soltra, az
alsóréven keresztül. Mindezért
a ferences rendi házfõnök levélben fordult panasszal Rákóczihoz. (OSZKK Thaly gy. 3/206208)
Sok rácot és németet elûztek a
városból, akik közül Károlyi
menlevele ellenére többet kardélre hánytak. A rácok erre mind elhagyták Rákóczi csapatait és a
németek oldalán harcoltak a magyarok ellen, sokszor vandál módon legyilkolva egész falvak aszszonyait, öregeit és gyermekeit.
Ekkor még nem építettek ki a
környéken védvonalat, sáncot,
tábort, csak késõbb, az 1704. évben. Ezekkel akarok bõvebben
foglakozni, mivel a történelem
ezen helyeinek nyomai ma is fellelhetõk és védelemre szorulnának, esetleg restaurálásra, hogy
utódaink is láthassák õket.

1. Dunaföldvár északi - egyben községi és megyei határa szélén áll, még ma is kivehetõ
állapotban az úgynevezett „Bottyán sánca“.
Építésének ideje 1703. vagy
1704. Minden bizonnyal Botytyán János építtette, ezért maradt fenn neve a sánc, vagy
védrendszer neveként. Eredetileg a régészek (Szabó Géza,
Visy Zsolt, Dr. Nováki Gyula,
stb.) szerint egy római kori
erõd állt itt, mely az Eszék-Buda közötti út („limes“) védelmére épült és benne õrség tartózkodott. Herkó Pál, Cziráky
Gyula alapján említi elõször a
Bottyán sáncot, hogy 1705ben építették a földvári vár
ostromakor, hogy az esetlegesen Buda felõl érkezõ felmentõ
seregnek útját állják vele, és
mint az ostrom megkezdése
elõtt kiinduló pontnak is szánta maga Bottyán János. A másik tény, amit a történetírók leírnak, valószínûbb: ugyanis
elõször ide terveztek a Dunán
átkelõhelyet, hidat, melynek
védelmére szolgált volna a Duna jobb partján. A Duna bal
partján többször említik a
dunaföldvári sziget felsõ, tehát
északi részén lévõ „szigeti sáncot“, ami szintén a híd védelmére szolgált volna a bal parti
hídfõnél.
A várból Dunaföldváron ezt
az erõdöt lõni tudták és lõtték
is többször a harcok folyamán.
Ugyanúgy a kurucok is lõtték a
várat, és a Budáról leereszkedõ
rác sajkások is ágyútûzzel fogadták, akár a várba akartak
élelmet, lõszert vinni, vagy a
solti sáncot támadni. A fenti ok
miatt itt nem kezdtek hidat
építeni, csak az elõzõleg említett ok céljából építhettek sáncot, azt ellátták õrséggel és tartották fenn. A Bottyán sánc korábban Fejér megyéhez és
Baracs határához tartozott.
Dunaföldvárhoz az 1961. évi
megyehatár-rendezéssel került
át. Így a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal felelõssége,
hogy ezt a területet helyileg a
legsürgõsebben védetté nyilvánítsák.
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A sziget felsõ végén lévõ erõd
a dunai kövezések építésénél a
Duna szabályozás alkalmával az
1940-es években teljesen eltûnt
a föld színérõl.
Ezt a meglévõ sáncot, mely a
Duna jobb partján egy függõleges domb szélén van, ahogy a
földváriak mondják, a „macskalyuknál“. Az idõsebb emberek mondása szerint hajdan itt
egy vadmacska család tanyázott (könnyen elképzelhetõ),
Dunaföldvár északi szélétõl
északra kb. 2,5 km-re van. Keleti oldalán nem erõsítették
meg, ott a magas löszfal védte
(20-25 méter), mely szakadék.
A sánc belsõ magassága 2-3
méter, elõtte 6 méter mély
árok van. Alaprajzilag az északi
és déli fele szimmetrikusan
azonos formát mutat. A hegyesszögben végzõdõ két bástya után mindkettõt szakadék
zárja le. A bástyák hossza 40
méter, szélessége 30 méter. A
nyugati oldal közepén 18 méter szélességû kapu van. Egyegy 8 méter széles kapunyílás a
déli és az északi sáncvonalban
is található. Ehhez egy sánccal
védett út vezet fel az árokból.
A Duna-partra vezetõ keleti oldalon meredek, nehezen járható vízmosás meredezik, megszakítva a függõleges szakadékot.
2. Dunaföldvár vára, a csonka torony, - mely most lett felújítva - , volt raktár, lakóház,
börtön, jelenleg múzeum és étterem, nem óhajtok vele bõvebben foglalkozni. Az egész
települést a régi várfal, a külsõ
fal zárja be a várrendszert. Egy
térkép, melyet érdemes áttekinteni a jobb érthetõség végett, feltünteti a földvári sziget
alsó, déli csücskében lévõ sánc
várat, és a solti sáncot is, késõbb még részletesen leírom.
Az 1858. évi kataszteri térkép
még ábrázolja mindkettõt. (Az
eredeti térképet a Bécsi Hadilevéltárban (Wien Krigsarchiv)
õrzik. NY.2277. Negatívja Budapesten, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fotótárában megtalálható L.t.sz.: 82.
125-938.)
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Irodalmi kávéház
2015. november 17-én hosszú
szünet után ismét találkoztak a
Rátkay László Irodalmi Kávéház tagjai. Ez alkalommal
Ékes László író, újságíró Kocsiúton címû kötetét mutatta
be a Marcipán cukrászdában.

n BALOGH EMESE

Ékes Lászlót jól ismerik a kávéházi tagok, hiszen korábban
két kötetét - Apám kenyere,
Gyalogúton - is elhozta
Dunaföldvárra.
Az értényi születésû író kisprózáinak, novelláinak szereplõi
hús- vér emberek, történetei
igaz történetek. A kötetben
Ékes László az emlékeiben élõ
kocsiúton januártól decemberig

járja végig szülõfaluját, mutatja
be a letûnt falusi kultúrát és értékrendet, a múltbeli értényiek
életét. Teszi mindezt rendkívül
tömören, néhol már-már szûkszavúan, a tõle megszokott ízességgel és humorral. Pedig
örömre nincs oka. Hajdan virágzó szülõfaluja évtizedek óta
hanyatlik, a kihalás útján halad.
„Értény reménytelenül pusztul, feléleszteni már nem lehet summázza Ékes László -. Régen,
a török kiûzése után volt gimnáziuma, ma iskolája sincs. Híres
volt az értényi piros búza, a határ
eltartott mindenkit, most igen
magas a munkanélküliség. A régi
faluban voltak iparosok, egyéniségek, szorgalmas és okos embe-

rek, megvoltak a hagyományaik,
a szokásaik, a hitük. Ma Értény
morálban,
gondolkodásban,
munkamorálban is hanyatló falu.

A 24. óra utolsó perceit éljük,
már csak megörökíteni lehet ebben az értékvesztett világban a
hajdani értékeket.“

kell, hogy álljon. Egy budapesti
zenekarban is gitározik. A Nextrém nevû formáció a heavy
metal rajongók körében kb. 15
éve ismert. Rutinos, jó zenészek, lehet tõlük tanulni, s kapcsolatrendszerük által sokat segítenek a dunaújvárosi csapatnak is. Érdekesség, hogy Gábor
kezdetben a fõvárosi zenekar
technikusa volt, de felfigyeltek
zenei tehetségére, s így került
gitárosként közéjük.
A fiúk jövõbeni tervei között
szerepel, hogy bemutatkozhassanak a földvári közönség elõtt
is egy koncert erejéig.

Ruff László és Suplicz Gábor
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A metál bûvöletében
Cikkünkben két fiatal földvári
zenésszel ismerkedhet meg az
olvasó, akik a heavy metal zene rajongóiból a legkeményebb rock zenészeivé váltak
néhány éve. Ruff László és
Suplicz Gábor Dunaújvárosban alapítottak metálzenekart
2005-ben. Kisebb kihagyásokkal a zenekar ma ismét aktív,
és a jövõre vonatkozóan nagy
terveket szõ.

n SZABADOS SÁMUEL

Laci és Gábor már a kamaszkor környékén a kemény rock
rajongójává vált. Zenei ízlésviláguk kialakításában a szülõi háznak is szerepe volt a 90 -es évek
végén, de Gábor gyerekként zeneiskolában klasszikus gitár órákon is csiszolta tudását. Mindketten tizenéves korukban gitárt
vásároltak maguknak. 2005-ben
középiskolásként ismerkedtek
meg, s a zene által barátokká
váltak. Lacinak volt már egy zenekara, ide invitálta Gábort, mivel éppen szólógitárost kerestek.
A zenekar több személycserén ment keresztül. Voltak hul-

lámvölgyek, sikerek, mikor is
több helyen koncerteztek. Baráti kapcsolataik által felléptek
metál fesztiválokon, de játszottak klubokban, sõt jótékonysági
koncerten is több együttes társaságában.
A Mizantrophia nevet viselõ
csapat idén ismét átalakult. A
jelenlegi felállásban Laci énekel
és basszusgitáron játszik, Gábor
szólózik, rajtuk kívül egy dobos
és még egy gitáros a tagja a zenekarnak. Õsztõl keményen
dolgoznak. Három saját szerzeményük van már, melyet az
internetre is feltettek. Jövõre
szeretnének egy koncertre való
anyagot összeállítani, kislemezt
megjelentetni, esetleg állandó
klubot, fellépõ helyet kialakítani.
A zenét és a szöveget maguk
írják. Igyekeznek igényes szöveget és zenét produkálni, ehhez
sokat kell gyakorolniuk. Szövegeikre, zenei világukra a szókimondás, az élet árnyoldalainak
megjelenítése jellemzõ. Tudják,
hogy egy bizonyos réteg igényeit elégítik ki, s ezen az úton
akarnak haladni a továbbiakban
is. Gábor más fronton is helyt

12.
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Felhívás
A szilveszeri petárdázók zaja
megriasztja nemcsak az embereket, de az állatokat is. Felhívjuk az állattartók, különösen a
kutyások figyelmét arra, hogy
a petárdázás idejére zárják be
kutyáikat, esetleg engedjék be
a házba, mert a megriadt állatok félelmükben kiszaladnak a
világból. Sokukat meg sem találják a gazdák.
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Téli színházbérlet
FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK, 19.00
Neil Simon

NÕI FURCSA PÁR
vígjáték két felvonásban
Veres1 Színház
A barátság fontos dolog; akkor
is, ha az ember férjnél van, hát
még, ha válik! Milyen jó is, ha
van egy barátnõ, aki összeszed
bennünket, amíg összeszedjük
magunkat, akire fõzhetünk, akinek átrendezhetjük a lakását még ha nem is éhes, és egyenesen rühelli a rendet. Vagyis a barátság arra is jó, hogy megtudjuk, hogy néha egyáltalán nem
lehet minket elviselni, és nem is
biztos, hogy mindenben a férfiak
a hibásak. Akár röhögni is lehetne azon, hogy egyikünk sem
könnyû eset.
Fõszereplõk: Xantus Barbara,
Zorgel Enikõ, Mészáros Árpád
Zsolt, Gemer Csaba
Jegy ár: 3.300 Ft

MÁRCIUS 9. SZERDA, 19.00
Szüle Mihály-Walter László-Harmath Imre

EGY BOLOND
SZÁZAT CSINÁL

zenés bolondság
Pannon Várszínház
Szüle Mihály, aki írta, jól tudta, hogy semmi sem olyan hatásosan kacagtató, mint az, ha minden szereplõ a másikat nézi bolondnak. A közönség pedig ma
éppúgy harsog a viharos derültségtõl, mint valamikor, amikor
még commedia dell' arte néven
ismerték az ilyen zenés bolondságot!
Jegy ár: 3.300 Ft
Bérlet ára: 8.900 Ft
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A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történõ rendelési
ideje

2015.12.11. Dr. Móricz Zoltán
2015.12.18. Dr. Hallai Róberter

Mûvelõdési
központ

Decemberi
programok

DECEMBER 15. KEDD, 18:00
NÉPSZERÛ
TUDOMÁNY

Ferences templomok restaurátor szemmel
Elõadó: Dr. Korhecz Papp
Zsuzsanna restaurátor mûvész

Rendõrségi hírek
Közelednek az ünnepek, az
év vége, megnõtt a közlekedõk
száma. Kérjük a gépkocsivezetõket, ügyeljenek a gyalogosokra, a parkolás rendjét tartsák
be! Használják a biztonsági
övet, gyerekülést, ha alkoholt
ittak, ne vezessenek! Értéket ne
hagyjanak látható helyen a
gépkocsikban, mert a tolvajok
is számítanak a megnõtt forgalomra, parkoláskor zárják be
kocsijukat! A rendõrség is jelen
lesz az utcákon, hogy megelõzzék a bûnelkövetést. A zsúfolt
bevásárló helyeken ügyeljenek
pénztárcájukra, irataikra!
A külterületeken továbbra is
lopják a fát. Jelenleg is folyik
egy eljárás a rendõrségen, több
százezer forint kárt okoztak a
tolvajok. Tettük elzárással is
büntethetõ.

13.

A téli szünetben több gyermek fog közlekedni az utakon.
Kérjük a szülõket, ismertessék
gyermekeikkel a közlekedés
szabályait, veszélyeit, a kerékpárok legyenek felszerelve lámpával! Nagyon sok kerékpáros
elszenvedõje a közlekedési baleseteknek, tegyünk a megelõzésért!
Szilveszterkor, aki ivott, ne
vezessen autót, inkább ismerõsökkel, vagy taxival vitesse haza magát! Az italozás számtalanszor garázdasággal végzõdik, komoly következményekkel. Kerüljék el, hogy vitájuk
tettlegességig fajuljon!
Idén is vásárolhatnak házi
felhasználásra pirotechnikai
eszközöket. Csak biztos, ellenõrzött helyrõl vásároljanak,
tartsák be a használati utasí-

tást, és csak a megengedett
idõszakban használják eszközeiket!
Sajnos több esetben fiatal, és
gyerekkorú ellen indult eljárás,
lopás miatt. Egy gyermekkorú
elkövetõ által ellopott érték
megkerült, tulajdonosa vissza
fogja kapni. A bûnmegelõzés
érdekében a rendõrség rendszeresen elõadásokat tart az iskolákban, de fontos szerepük
van a szülõknek is!
Ellenõrzés során ismét kábítószer fogyasztókat, birtoklókat fogott el a rendõrség. Az eljárás során bizonyítást nyert a
kábítószer jelenléte, a gyanúsítottakat
kihallgatták,
az
ügyészségre felterjesztik az
ügyet.
Internetes vásárlásnál többen pórul jártak, csalás miatt
már történtek feljelentések.
Csak ellenõrzött helyrõl rendeljenek árucikket, reális
áron!

n

A Gyermek
n SIMON ISTVÁN

A Születés ünnepe elõtt, az
ünnep születésén is érdemes elgondolkodnunk, jelesül azon,
hogy mitõl lesz igazán ünnep az
ünnepünk. Advent a karácsony
elõszobája, a várakozás és készülõdés netovábbja. Ilyenkor rendesen díszbe öltöztetjük környezetünket, és ha jut még rá
idõnk és erõnk, a szívünket. Korábban én is arra biztattam magamat és másokat, hogy öltöztessük díszbe a szívünket, miként a róka, amikor a kis herceget várta. Mi nagy herceget, sõt
királyt várunk, Krisztust, ma
már mégsem mondanám, hogy
öltöztessük díszbe a szívünket.
Immár úgy gondolom, hogy
helyesebb, ha nem díszbe öltöztetjük, hanem megüresítjük a
szívünket, hogy ne történjen
meg újra, ami már megtörtént
egyszer: „Nem vala számukra

hely a vendégfogadó háznál“.
Szerencsére, hál' Istennek, egy
szegényes barlangistállóban,
annak is a jászolában, mégiscsak
jutott hely a betlehemi Gyermek számára. Ha a szívünk legszegényebb zugát megüresítjük,
ama jászolnyi helyet szabaddá
tesszük, és az ajtót megnyitjuk,
akkor valóban miénk lehet a
Gyermek.
Nem régen két unokát is kaptunk ajándékba a Teremtõtõl és
a gyermekeinktõl, így közelrõl
láthattuk, ahogyan helyet készítenek a várva várt gyermekek
számára. Nimródnak kicsinyke,
Johannesnek nagyobb szobácska jutott. De valójában elég nekik egy tenyérnyi hely és egy
ölelés, máris otthon érezhetik
magukat. Karácsony a megtestesülés ünnepe és a gyermekség
dicsérete egyszerre, hiszen a
Mindenható egy parányi gyermekben öltött testet.
A gyermekség megbecsülésére biztat minket ez a történet,

Elment a kovácsmester,
Bognár Ferenc
Az egykori sok dunaföldvári kovácsból õ maradt utoljára,
91. évében hunyt el.
Utolsónak a klasszikus kovácsokból, akik patkoló- és kocsikovács mesterséget tanultak és
ebbõl éltek, s a szerszámaik tucatját maguk készítették. „Tûzbõl“, ahogy õk mondták.

Asztalitenisz

Bonyhádon rendezték a Tolna
megyei Asztalitenisz Diákolimpia Döntõje korcsoportonként.

nTAKÁCS ZOLTÁN

A megyében tapasztalható
egyre élénkülõbb asztalitenisz
élet következtében még a tavalyi évet is túlszárnyaló nevezéssel, közel 70 versenyzõ részvételével zajlottak a küzdelmek.

mivel azt üzeni, hogy a gyermekeké az Isten országa. „A kisgyermek ki voltam, ma is él
még, s a felnõttet a bánat fojtogatja“, írja József Attila. „Tiszteljétek a gyermekeket, a gyermekeket tisztelni kell, mert bármi lehet belõlük“, mondja az
Öreg az Éjjeli Menedékhelyben. Tegyünk így mi is a bennünk és a másokban élõ, valamint az igazi gyermekekkel. Ne
féljünk tõlük, ne nézzük le, tiszteljük, sõt szeressük õket!
Egy igazi gyermekre két dolog
jellemzõ: a szegénység és a bizalom. A gyermekek szegények,
ugyanis nincstelenek és védtelenek, tehát gyámoltalanok, ezért
mindenestül rábízzák magukat
mások gondoskodására és ölelõ
karjára. Ilyen szegény és bizalmas légkör kell ahhoz, hogy a
gyermek számunkra és bennünk
is megszülessék, s kitáruljon elõttünk a Mindenség ajtaja.
Zelk Zoltán legszebb karácsonyát egy oroszországi lágerHosszú nyugdíjas évei
alatt még lovakat patkolt,
sokak örömére kerékpárokat javított.
Élete a mûhely és a család
körül forgott. Több újságcikk,
írás is megtalálta, az egyiknek
õ adta a címet: „Az üllõ zenéjénél születtem…“
Most már valamilyen égi üllõ zeng a kalapács alatt, a kovácskohó tüze a csillagok között világít…

Szerette, értette a vasat, de
jó barátságban volt a fával is.
A mesterséget apjától tanulta,
majd a politika aktuális fordulataival lett maszek, ktsz-,
majd tsz-dolgozó. Közel két
évtizedet a Dunai Vasmûben
dolgozott autóhûtõ-javítóként, lakatosként.

a szerk.

A diákolimpián a dunaföldvári
iskolákat képviselve indultak
egyesületünk sportolói.
A színvonalas és országos szinten
is erõs mezõnyben az alábbi eredményeket érték el a földvári fiatalok:

Lány V-VI. korcsoport:

8 közé jutott: Stingli Zsuzsanna

Fiú V-VI. korcsoport:

Lány I-II. korcsoport:

Lány III-IV. korcsoport:

3. helyezett ezzel bronzérmes:
Papp Anna
6. helyezett: Jákli Anna
16 közé jutott: Pataki Zsófia,
Hegedûs Rebeka

3. helyezett ezzel bronzérmes:
Magyari Rebeka

Fiú III-IV. korcsoport:

6. helyezett: Gema Csanád
8 közé jutott: Cziger János,
Sebestyén László, Linka Zágon
2. helyezett ezzel ezüstérmes:
Illyés Roland
5. helyezett: Méhes Attila (Bár
az ESZI-be jár, de a mi fiunk.)
6. helyezett: Sebestyén Gergely
16 közé jutott: Cziger Márton,
Takács Zoltán

14.
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ben „ünnepelte“, ahol betegen,
bénán feküdt. Szenteste egy
bajtársa felkereste, ölébe vette
és elvitte a saját barakkjába,
ahol egy fenyõgally, egy égõ
gyertya és két szem kockacukor várta. Elénekelték a
„Mennybõl az angyalt“, majd
„megtörték“ a „kenyeret“, elfogyasztották a két kockacukrot, miközben a barakk észrevétlenül Betlehemmé változott. S a két munkaszolgálatos
katona a Gyermekkel s annak
Istenével találkozott.
Advent van. Üresítsük meg a
szívünket, hogy legyen hely,
legalább egy tenyérnyi hely a
Gyermek és mások számára,
mert „Gyermek születik, fiú
adatik nekünk“.
Áldott karácsonyt!

Advent

n

DECEMBER 12. SZOMBAT 19 ÓRA

Cserkészek Karácsonyváró
hangversenye a Barátok
templomában.

DECEMBER 13. VASÁRNAP

15 órakor Karácsonyi játszóház a mûvelõdési házban.
15 órakor Vásárnyitás, tea,
forralt bor, zsíros kenyér
(Sárga Pincés Gödör Egyesület, mezõõrök).
17 órakor Gyertyagyújtás,
Lucázás a Levendulásokkal, MLG mûsor.

DECEMBER 19. SZOMBAT 18:30

Karácsonyi koncert az
Öregtemplomban a Cantemus Kamarakórus szervezésében.

DECEMBER 20. VASÁRNAP

15 órakor Vásárnyitás, tea,
forralt bor, zsíros kenyér
(„Fuvarozók“)
17 órakor Gyertyagyújtás
Cserkészek mûsora és Betlehemes játék,
Ördögszekér Táncegyesület
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Gimnazisták sportsikerei
földön, vízen, levegõben
Megyei diákolimpiát
nyertek a gimnázium kézilabdásai.
Földön:

n SZABADOS SÁMUEL

Hosszú éveket kellett várni,
hogy a gimnázium fiú kézilabda
csapata ismét elsõ helyen végezzen a megyei középiskolák küzdelmében. Rostási Nándor testnevelõ tanár készítette fel a csapatot a diákolimpiai tornára,
ahol négy gárda körmérkõzést
játszott egymással.
A simontornyaiak tûntek
esélyesnek a torna kezdetén,
de õket sikerült legyõzni. Meglepetést okozott viszont a paksi
Vak Bottyán Gimnázium csapata, tõlük egygólos vereséget
szenvedtünk. A szintén paksi
ESZI fiait magabiztosan legyõztük, így egy vereséggel és
két gyõzelemmel elsõ helyen
végeztünk.
Rostási Nándor szerint a megyei mezõny az utóbbi idõben
jelentõsen átrendezõdött. A
szekszárdi, bonyhádi iskolák eltûntek, akárcsak a régi kézilabdás hagyományokkal rendelkezõ gyönki diákok. A színvonal
mindezek ellenére magas volt.
Jól felkészített csapatok küzdöttek egymással a döntõben.
Az elsõ hely a továbblépést is
jelenti. Januárban rendezik meg
a területi döntõt, ahol a dél-dunántúli megyék gyõzteseivel
kell majd körmérkõzéseket játszani az országos döntõbe jutá-

sért, melyet jövõ tavasszal
Veszprémben rendeznek.
Ez a mezõny még erõsebb lesz,
hiszen várhatóan pécsi vagy csurgói ellenfelekkel találkozhatunk,
akik mögött rangos felnõtt csapatok állnak. A siker alapja nálunk is
a felnõtt kézilabda csapat által biztosított közeg. A 12 fõs keretbõl
hét diák sportol a Holler UFC
NB II -es kézilabda csapatában.
Nagy részük az ifjúsági gárdában
lép pályára, de a hétvégi fordulókon többen szóhoz jutnak a felnõtt meccseken is. Ez a felkészülésben nagy segítség, hiszen heti
több alkalommal edzenek.
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Vízen: Némedi Konrád, a Ma-

N.K.: Leginkább a kitartásom,
a szorgalmam. De a csapatnak edzéseken segítettük és motiváltuk egymást - és a családomnak
is rengeteget köszönhetek. A
családomtól az az anyagi és lelki
támogatás, amit kapok néha-néha már felfoghatatlan. Mindig
mellettem állnak és biztatnak,
hogy soha ne adjam fel.
V.M: Elsõsorban édesapám,
Varró József, aki mindvégig
mellettem állt, egyengette a tornász karrieremet. Másrészt a kitartásom, a folyamatos edzések
és felkészülések játszottak nagy
szerepet.

2. Tanév közben is sokszor van délelõtti edzésed, hogyan tudod a tanulást összeegyeztetni az edzésekkel,
versenyekkel?

N.K.: A tanárok szerencsére
nagyon toleránsak velem, általában elõre meg tudjuk beszélni
azokat az idõpontokat, amikor
dolgozatot kell írnom vagy éppen felelnem kell. Így könnyen
össze tudom egyeztetni az iskolai dolgaimat az edzésekkel.
V.M.: Nagyon be kell osztanom az idõmet. Délelõtt a gimnáziumban vagyok, iskola után
egybõl megyek edzeni és nagyjából 6 órára érek haza, majd ezután tanulok. Persze vannak
olyan napok is, amikor edzéssel
kezdek, mert meg tudom oldani
a tananyag pótlását.

Varró Máté

végzése után ott szeretnék továbbtanulni. Mindemellett a
kenuzást sem szeretném abbahagyni, sõt olimpiai dobogóra
szeretnék állni, de ez sok év
munkája és nagy kitartás árán
lesz csak megvalósítható. Az aktív sportolás után személyi edzõ
szeretnék lenni.
V.M.: Még nincsenek konkrét
elképzeléseim. Pont ezért választottam a Magyar László Gimnáziumot, mert az érettségiig még
van négy évem eldönteni, mivel
is foglalkozzam. Abban biztos
vagyok, hogy munkám mellett
szeretnék edzõ lenni, ebben a gumiasztal sportágban.

gyar László Gimnázium végzõs diákja a nemrégiben Portugáliában megrendezett ifjúsági világbajnokságon 500 méteren 4-es kenuban 6. helyezést, illetve ifjúsági Európa
bajnokságon Romániában 1-es
kenuban 200 méteren 9. helyezést ért el.
Levegõben: Varró Máté nyolc
éve gumiasztalozik. Ötszörös
4. Milyen tanácsot tudnál adni kortársaidnak?
magyar bajnok, diákolimpiai
N.K.: Úgy gondolom, és azt is
aranyérmes, nemzetközi gutapasztalom, hogy a munka, a
miasztal bajnokságon Csehországban harmadik, Ausztriá- 3. Milyen elképzeléseid vannak a jö- sport iránti elkötelezettség, az
alázat idõvel meghozza gyümölban második helyezést ért el. võddel kapcsolatosan?

n HARNOS BRENDA, KOVÁCS
KOPPÁNY, SZAUTER ZOLTÁN,
TÓTH ZOLTÁN

1. Mi segített hozzá leginkább a sikerhez?

N.K.: Legközelebbi célom az,
hogy kijussak az Ifjúsági Világbajnokságra, és ott dobogós helyezést érjek el. A távlati célok
között a Testnevelési Egyetemen szerepel, a gimnázium el-

csét. Mindehhez kell az elszántság, az egészséges ambíció is.
V.M.: Hogyha valamit el akarunk érni, akkor azért kisebbnagyobb áldozatokat kell hoznunk.
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Fotó: Veisz Ágnes
A csapat tagjai: Kovács Koppány, Somogyvári Ákos, Varga Máté, Kocsis Zoltán
Álló sor: Rostási Nándor testnevelõ, Farkas Norbert, Laczai Péter, Hegedûs András, Tóth
Attila, Orova Nándor, Szauter Tamás, Horváth András, Orova Csanád

15.

Némedi Konrád

Fotó: Kõszegi Dániel

