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Szabó Jánosné nyugdíjas peda-
gógust köszöntötte 90. születés-
napján dr. Süveges Árpádné al-
polgármester és Sánta Renáta, a 
polgármesteri hivatal munka-
társa a múlt héten.

Lukácsi Pálné

Erzsike néni komolyan vette a 
vendégek tíz órai érkezését: tízó-
raiként forró virslivel, ropogós 
zsemlével és desszerttel várta 
őket egykori szülői házában fér-
jével, az egy hónappal ezelőtt 
ünnepelt Papával, akivel 1949-
ben kötöttek házasságot. Kollé-
gák voltak annak idején a nagy-
karácsonyi általános iskolában, 
méghozzá olyannyira, hogy 
ketten tanították a kis falusi 
iskola diákjait; Erzsike néni az 
alsósokat, János bácsi a felső ta-
gozatot.

Ha úgy megírnák az életemet, 
ahogy volt, nem hinnék el az 
emberek – mondja. Mi azért 
megpróbálkozunk felidézni 
ebből a hosszú és tartalmas élet-
útból legalább néhány fontos 
mozzanatot.

Széles Erzsébet a földvári 
elemi után a Németh Olga vezet-
te helyi polgári iskolában tanult, 
amely olyan intézmény volt, 
hogy a mai oktatáspolitikusok a 
legnagyobb igyekezettel sem 
tudnak olyat – mondja. Felidézi 
az igazgatónő alakját és tekinte-
tét, amellyel a lépcsőn felfelé 
haladó osztályokat kísérte, s azt a 
táblát, amely az iskola folyosó-
ján függött: Csendesen járjatok, 
durva zajt ne üssön lábatok!

Ebből az iskolából vették fel a 
Csalogány utcai Budai Képző-
be, ahová a történelmi esemé-
nyekkel terhelt időszakban, 
1941–45 között járt, s ahol a fő-
város ostroma alatt sem maradt 
el a tanítás egyetlen napon sem. 
A légópincében megtartottak 
minden órát – Nem adhatjuk 
alább most sem! – ismétli Erzsi-
ke néni akkori tanárai szavajárá-
sát, s még hozzáteszi: jól is 
tették, mert elterelték a figyel-
münket a háborús zúgástól. 
Nagyszerű tanáraink voltak, ge-

rinces, csodás emberek, akik 
belénk plántálták az igényessé-
get – összegzi a kezdeteket. 
Példát adtak a későbbi tanítónak 
egy egész életre. Pedagógusnak 
lenni szép pálya, de nehéz, teljes 
embert kíván – mondja. Szabó 
Jánosné szeretett tanítani. De 
nem is kellene múlt időben fo-
galmazni, hiszen kilencven 
évesen is korrepetál még, s sze-
retettel beszél három alsó tago-
zatos kisdiákjáról.

Sokáig összevont osztályokban 
tanított, az első évben Nagykará-
csonyban például 84 gyereket. 
Szinte elképzelhetetlen. Pedig 
igaz. Aztán 1964-ben, amikor a 
marxista egyetemre akarták beis-
kolázni, ő inkább jelentkezett a 
Gyógypedagógiai Főiskolára, 
ahová fel is vették. Így 1984-ig 
gyógypedagógusként az úgyne-
vezett kisegítő iskolában tanított 
szülővárosában, abban a polgári 
iskolai épületben, amelynek 
hajdan a diákja volt.

Ma is olvas szakirodalmat, s 
pontosan érzékeli az oktatás vál-
tozásait. Nem ért egyet azzal, 
hogy minden gyereknek azonos 
időt adnak az írás – olvasás – 
számolás elsajátítására. Az 
egyik gyerek öt kilóval jön a vi-
lágra, a másik alig hárommal – 
magyarázza, s hivatkozva a 
zenei tehetségkutató műsorokra, 
hozzáteszi: Az egyik talentuma 
az égig ér, a másikkal az egysze-
rű gyermekdalt sem lehet eltap-
soltatni.

Isten éltesse, Erzsike néni!

Ünnepi közgyűléssel emlékez-
tek meg a Dunaföldvár és Vidé-
ke Takarékszövetkezet 60 éves 
fennállásáról a meghívott ven-
dégek, az igazgatósági és fel-
ügyelőbizottsági tagok, az egy-
kori alapítók, a szövetkezet ak-
tív és nyugállományú dolgozói. 

Balogh Emese

1956. október 14-én a művelő-
dési ház épületében alakult meg a 
dunaföldvári takarékszövetkezet 
– meséli Jákli János, ügyvezető 
igazgató. 1990-ig felfelé ívelt a 
pályája, a takarékszövetkezet 
nagyon szépen hozta az eredmé-
nyeket. A rendszer-, majd vezető-
váltás azonban visszavetette a fej-
lődését. Ezért az 1993. évi ered-
mények alapján konszolidálták. 

1994-től Jákli János irányítá-
sával működik a pénzintézet. 
Mára már 19 településen vannak 
jelen a munkatársai: Szekszárd-
tól Dunaújvárosig nyitott fióko-
kat a földvári központú takarék-
szövetkezet, melynek eredmé-
nyein még a 2008-as gazdasági 
válság sem rontott. Napjainkban 
az országos vezérkarral az új tör-
vények szerint zökkenőmentesen 
együtt tudnak működni – erről 
nyilatkozott Vojnits Tamás, a Ta-
karékbank vezérigazgató helyet-
tese is. Mint mondta, nem sok 
bank élt meg ilyen szép kort, 
amiért köszönetét fejezte ki a je-
lenlegi és korábbi vezetőknek. 

„Nagyszabású folyamat részese 
a takarékszövetkezeti szektor – 
mondta Vojnits Tamás –, melynek 
célja, hogy a korszerű, modern 
banki szolgáltatások eljussanak a 
legkisebb településekre is.” A pél-
daértékűen gazdálkodó Duna-

földvár és Vidéke Takarékszövet-
kezet betéteinek biztonságát – a 
megújulási folyamat eredménye-
ként – a teljes takarékszövetkezeti 
szektor garanciaközösségének 
300 milliárd forintos össztőkéje 
védi – tudtuk meg a vezérigazga-
tó helyettestől, aki hangsúlyozta, 
hogy a takarékszövetkezetek 
együttesen már beléptek a nagy-
bankok csoportjába. Egységes ar-
culattal, egységes, korszerű infor-
matikai rendszerrel és széles ter-
mékpalettával nagy hitelintézeti 
csoportként állnak az ügyfelek 
rendelkezésére, kapcsolódnak be 
a helyi gazdaság vérkeringésébe.

Jákli Mihály 25 éve lát el társa-
dalmi funkciót a Dunaföldvár és 
Vidéke Takarékszövetkezetnél; 21 
éve az igazgatóság elnöke. Elmon-
dása szerint ma már a takarékszö-
vetkezeti tagság nem jár különö-
sebb előnyökkel, de a működéshez 
a legalább 200 fős tagság elenged-
hetetlen. Ma a takarékszövetkezet-
nek 210 tagja van, a tagok mind a 
19 települést képviselik. 

Dr. Gázmár Zoárd, a Szövet-
kezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezetének elnöke a takarék-
szövetkezetek legidősebb tagját 
köszöntötte a Dunaföldvár és 
Vidéke Takarékszövetkezetben. 
Véleménye szerint van helye 
egy település életében e banki 
formának, hiszen erős bizalmi 
tőkére építkezhet. A Dunaföld-
vár és Vidéke Takarékszövetke-
zet jövőbeli céljai között a hite-
lezés növekedését fogalmazta 
meg; mint mondta a 30–35 szá-
zalékos hitelezési arány növeke-
dése eredményezhet lényeges 
továbblépést a szövetkezet éle-
tében.

60 éves a 
Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet

►
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Szeptember végén másodszor 
rendezte meg a Pannonia Et-
hanol Zrt. Agro Inno Show cím-
mel szakmai napját Tengelicen. 
Ez alkalommal közel ezer gazda 
ismerte meg a Zrt. eredményeit, 
termelésük legújabb technoló-
giai eljárásait. 

Balogh Emese

A Zrt. legjelentősebb cége a du-
naföldvári – nyilatkozta Lengyel 
Zsolt, a Pannonia Ethanol Zrt. ke-
reskedelmi igazgatója, akitől 
megtudtuk, hogy az egymillió 
tonnás kapacitással dolgozó gyár 
jelenleg 160 főt foglalkoztat, és 
folyamatos fejlesztéseket végez-
nek a környezetbarátság, a haté-
konyság növelése jegyében.

Elsősorban a közlekedés terü-
letén elengedhetetlen a káros 
gázok kibocsátásának csökkenté-
se – mondta Lengyel Zsolt. A 
bioetanol képes mérsékelni a 
fosszilis energiahordozók káros 
hatásait; a dunaföldvári finomí-
tóban gyártott bioetanol már 
elérte a 60-65 százalékos GHG 
megtakarítást, azaz a benzinhez 

viszonyítva ennyivel kevesebb 
üvegházhatású gázt bocsát ki.

Magyarország, hasonlóan a 
többi uniós országhoz, vállalta, 
hogy 2020-ig a közlekedéshez 
szükséges energia 10 százalékát 
megújuló energiából állítja elő. 
Az unió néhány országában ez 
már megvalósult, mégpedig azál-
tal, hogy megemelték a bioetanol 
arányát a benzinben. Erre Ma-
gyarország is képes lenne, ha az 
előírások, szabályozók mindezt 
lehetővé tennék.  

Az üzem a bioetanol – a meg-
újuló energia – előállítása mellett 
másodlagos termékével a mező-
gazdaságot is szolgálja – mondta 
Lengyel Zsolt –, hiszen az etanol 
mellett kukoricatörkölyt készít, 
ami nagyon magas fehérjetartal-
mú, génmódosítástól mentes ta-
karmány, melyet az állattenyész-
tők hasznosítanak.

Minderről a szakmai előadást 
követő területi bemutatón, illetve 
a gyárlátogatáskor is meggyő-
ződhettek az érdeklődők, akik-
nek a legújabb technológiai eljá-
rásokat is bemutatták. 

Agro Inno Show
Az élet többször meg 

akart büntetni, de valahogy ki-
bírtam – tér ki életének nehéz 
időszakára. Hiszen – ma sem 
tudja pontosan, miért, de „ven-
dégeskedett” az Andrássy úton 
és a Buda-déli internáló tábor-
ban. Amikor azt mondták, bírál-
juk meg az első szocialista tan-
könyvet, megbíráltam. Amikor 
megkérdezte egy ellenőr, hol 
van az úttörőcsapat, rávágtam, 
hogy sehol, ez katolikus iskola 
– mondja nevetve. Öt hét múlva 
engedték ki, s büntetésül hét 
évig nem taníthatott. Nemrég az 
egyik unokájával elmentek a 
Terror házába. Az őr óvta a höl-
gyeket a pincében látható 
kemény látványtól. Nem árulta 
el, hogy ismerős terepen mozog. 
Erzsike néni végül megtalálta a 
keresett ajtót. 1950-ben férjét 
áthelyezték Kislángra. Meg 
akarták büntetni, de – ahogy 
meséli – életük legszebb idősza-
kát töltötték ott, csodálatos em-
berek között, s akkor születtek a 
lányaik.

Mert ma is az emberi kapcso-
latok és a szerető család adja a 
legtöbb örömet: két lányuk, hat 
unokájuk és nyolc dédunokájuk 
van. Sorolják, melyik mit csinál, 
hol lakik. Büszkék arra, hogy a 
külföldön élő unokák, déduno-
kák beszélnek magyarul, s hogy 
számukra fontos, gyökeret jelen-
tő és élményt nyújtó hazai bázis 
az a balatonszéplaki nyaraló, 
amelyet a hatvanas években a 
szülők szinte saját kezükkel épí-
tettek, s amely a legjobb ajándék 
volt a leányaiknak. Akik termé-
szetesen pedagógusok lettek. 
Mert a szülői példa erős.

Tíz órakor érkeztek a szépkorú 
Szabó Jánosné köszöntői, s ha-
rangszó előtt búcsúztak el. Nem 
üres kézzel. Egy tartalmas, 
gazdag élet példájával, s ráadás-
ként egy–egy banánt és naran-
csot is kaptak. Mert Erzsike néni 
és János bácsi egész életében 
adott. Miért tennének másként 
fiatal kilencvenévesként?

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
november 2-i cikke nyomán)

Mizsák Dominika 
kabinetvezető

A 45–65 év közötti nők két 
évenkénti, meghívásos em-
lőszűrésére 2016. november 
7–18. között

a Paksi Járás településein élő 
nőket várják, a MaMMa Zrt. 
Primavera Mobil Szűrőállomá-
sán, a Paksi Gyógyfürdő Tesco 
felöli parkolójában.

A szűrésre
• TAJ kártyájukat, és ha van,
• előző röntgenfelvételeiket 

hozzák magukkal.
Amennyiben valaki a meg-

hívó levélben szereplő idő-
pontban nem tud megjelenni, 
lehetősége van előzetesen 
időpontot egyeztetni a Mobil 
Szűrőállomás munkatársá-
val.

A kétévenkénti, meghíváson 
alapuló mammográfiás vizsgá-
lat az emlődaganat kimutatásá-
ra szolgáló eddigi leghatéko-
nyabb módszer. Lehetővé teszi 
már korai stádiumban a beteg-
ség felismerését és a kezelés 
időben történő megkezdését, 
ezzel javítva a gyógyulás esé-
lyét.

A meghívásra kerülő nők je-
lentős része sajnos nem él a le-
hetőséggel, kérjük, gondolja át 
eddigi távolmaradását és ön-
magáért, családjáért –, hogy 
még sokáig együtt élhessen 
velük egészségben – vegyen 
részt a szűrésen!

MaMMa Zrt. Primavera 
Mobil Szűrőállomás elérhe-
tősége

Mobiltelefon: 06–30–257–
2836

Sajtóközlemény

Mammográfiás szűrés 
Pakson

►
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A te jövőd – a mi jövőnk!
A mi iskolánk – a te iskolád!

A GIMNÁZIUM KÉPZÉSI 
ÉS FELVÉTELI RENDJE A 
2017–2018-AS TANÉVBEN 

A Magyar László Gimnázium-
ban nappali tagozaton 4 és 6 
osztályos, esti tagozaton 3 tan-
éves 4 évfolyamos képzés folyik. 
Iskolánkat családias, elfogadó 
légkör jellemzi. Az alacsonyabb 
tanulói létszám előnyeit a felzár-
kóztatásban, a tehetséggondo-
zásban, illetve a tanulói szemé-
lyiség megismerésében is hasz-
nosítani tudjuk; mindenkire 
odafigyelő nevelői-oktatói 
munka jellemzi középiskolán-
kat.  

Munkánk sikerét mutatja, 
hogy hozzáadott pedagógiai 
érték tekintetében a megyei 
gimnáziumok rangsorában har-
madik helyen állunk. 

A tantestület legfontosabb fel-
adatának azt tekinti, hogy a tanu-
lókat – képességeik kibontakoz-

tatásával – felkészítse a sikeres 
érettségi, felvételi vizsgára; a 
sikeres pályaválasztásra. Ennek 
érdekében ösztönözzük diákjain-
kat a középiskolai versenyeken 
való részvételre, melyek költsé-
geit az „Áldozzunk Gyermeke-
ink Tudásáért!” Alapítvány tá-
mogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a 
tantárgyi versenyekre való felké-
szülés érdekében diákjaink szá-
mára többletórákat biztosítunk, 
továbbá érdeklődési körök sze-
rint szakköröket, tehetséggon-
dozó csoportokat szervezünk. 
Tanulóinkat felkészítjük az 
emelt és középszintű érettségi 
vizsgákra, az ECDL-, illetve 
nyelvvizsgákra.

Művészeti csoportjaink – 
musical, örömzene, rajz és fotó 
– városunk határain kívül is 
gyakran fellépői a kulturális ren-
dezvényeknek. Az iskola röp-
labda és kézilabda csapata több-
ször bejutott a diákolimpia or-
szágos döntőjébe, sportolóin-
kat (kajak-kenu, sárkányhajó, 
mazsorett-twirling, asztalitenisz, 
vízilabda, úszás, labdarúgás, ké-
zilabda) támogatjuk a verseny-
zésben.

Mindennapjainkat tudomá-
nyos előadások, hagyományos 
iskolai rendezvények, kirándu-
lások, túrák és havonkénti szín-
házlátogatások teszik színeseb-
bé. Az iskola és diákközössége 
széleskörű, meghatározó kap-
csolatokkal rendelkezik a város 

közéletében, közösségünk tagjai 
aktív szereplői Dunaföldvár 
közéleti, civil, kulturális és 
sportéletének. Az 50 óra közös-
ségi szolgálat teljesítéséhez ki-
épült partnerkapcsolatokkal ren-
delkezünk. 

Több mint két évtizede a né-
metországi testvérváros, Wei-
kersheim középiskolájával 
szoros kapcsolatot alakítottunk 
ki. Ennek keretében évente taná-
rok, diákok kölcsönös látogatá-
sára kerül sor. A dunaföldvári és 
környékbeli civil és sportszerve-
zetekkel együttműködünk, s több 
éve kapcsolatot ápolunk az 

Októberben rendkívüli ülést 
tartott Dunaföldvár Város Kép-
viselő Testülete, melyen a kép-
viselők  nyolc napirendi pontot 
tárgyaltak.

Balogh Emese

A testület először Dunaföldvár 
közvilágításának korszerűsítésé-
ről döntött. A 210 millió forintos 
projekt során ledes világításra 
váltják városunk közvilágítását. 
Összesen 1750 aktív elemet cse-
rélnek le, illetve 50–100 darab 

közötti bővítést is végeznek. A 
korszerűsítés jelentősen csök-
kenti majd városunk közvilágítá-
sának éves díját, illetve a karban-
tartás költségeit.

A második napirendben a 
tájház belső munkálataira cso-
portosítottak át 4,5 millió forin-
tot a már elnyert közbeszerzésen 
belül a képviselők, majd a Pince 
közi vis major pályázatot tár-
gyalták. A leszakadt pince hely-
reállítási költségeinek (4,2 millió 
Ft) 90 százalékát az állam, 10 

százalékát az önkormányzat biz-
tosítja majd. 

A testület korrigálta a gyer-
mekorvosi körzetek beosztását, 
majd döntött arról, hogy a Temp-
lom utca 32. szám alatti volt is-
kolaépületben két évig a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Támo-
gató Szolgálata működtetheti 
Tanoda programját. 

A hatodik napirendben ipar-
terület eladásáról tárgyaltak, 
mivel egy budapesti befektető a 
bioethanol üzem szomszédsá-
gában lévő terület iránt érdek-
lődött. A tárgyalások folytatá-
sára felhatalmazták városunk 
polgármesterét, annak remé-

nyében, hogy a befektetés meg-
valósulásával új munkahelyek, 
technológiák teremtődnek Du-
naföldváron, s új iparűzési 
adófizető telepedik le váro-
sunkban.

Az utolsó előtti napirend 
témája a november második 
felére tervezett hulladékgazdál-
kodási hét volt. Ennek célja a la-
kosok figyelmének felhívása a 
tudatos hulladékkezelésre, a sze-
lektív hulladékgyűjtésre és kör-
nyezetünk védelmére.

Végül a képviselők a Duna-híd 
előtti vasúti híd felújítása okán 
városunk közlekedésének átszer-
vezését tárgyalták.

Felhívás
Polgármesteri Hivatal 
Dunaföldvár

Az önkormányzat 2016. 
november 16. napjától 2017. 
január 16-ig a Polgármesteri 
Hivatal Szociális Irodáján be-
nyújtott települési támogatás 
– eseti szociális segélykére-
lem alapján természetbeni 
tűzifa támogatást nyújt a Bar-
ta-Épker Kft. közreműködé-
sével. 

Az 5 mázsa hasított 
kemény tűzifa a helyi szociá-
lis rendelet vonatkozó (jöve-
delmi, vagyoni) szabályai 
alapján a 2016–2017. fűtési 
idény alatt egyszer igényel-
hető. 

Rendkívüli
képviselő-testületi ülés

Felhívás
Polgármesteri Hivatal 
Dunaföldvár

Jogszabályváltozás miatt a 
2016. november hónap végén 
esedékes, gyermekenként 
5.800 Ft rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli támoga-
tást természetbeni támoga-
tásként Erzsébet-utalvány 
formájában kell nyújtani.

Az Erzsébet-utalványok 
2016. november 30-án (szer-
dán), december 2-án (pénte-
ken) és december 5-én 
(hétfőn), a polgármesteri hi-
vatal házipénztárában vehe-
tők át a pénztári órákban sze-
mélyesen, vagy írásos meg-
hatalmazással

Pénztári órák: hétfő 9–12 
óráig, szerda 9–12 óráig és 
13–15.30 óráig, péntek 9–13 
óráig.

A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA 
felvételi tájékoztatója 

7020 Dunaföldvár, Templom u. 5., telefon: 75/541–269, 75/541–270
e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com,
honlap: http://magyarlaszlogim.atw.hu

OM azonosító: 201167  
Telephely: 014
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Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek, 
iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.
Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű 
ügy in té zés sel, ügy véd közreműködésé-
vel, in gye nes nyil ván tar tás sal.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros 
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

olaszországi Magenta gimnázi-
umával is.

A KÉPZÉS RENDJE
Iskolánkban általános tantervű 

osztályok vannak, tantárgyi 
rendszerünk és óraterveink biz-
tosítják a tanulóknak az esetleges 
iskolaváltás lehetőségét. Az in-
tézményben 3 idegen nyelv 
(angol, német, orosz) közül vá-
laszthatnak diákjaink.

A 2017/2018-as tanévre ter-
vezett induló osztályok:

• 4 évfolyamos képzés – ta-
gozatkód: 0001

• 6 évfolyamos képzés – ta-
gozatkód: 0002

• esti tagozatú 4 évfolyamos 
képzés

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIM-
NÁZIUMI OSZTÁLY

Az általános képzésen túl a 
biztos tudás megalapozásához 
többletórákat és előzetes tudás-
ra épülő kiscsoportos oktatási 
formákat biztosítunk 9. és 10. 
osztályban idegen nyelvekből, 
informatikából és matematiká-
ból. 

11–12. évfolyamon szabadon 
választható tantárgyi órákkal is 
segítjük diákjaink közép és emelt 
szintű érettségi vizsgákra történő 
felkészülését. 

Fakultatív tárgyak: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelvek, 
biológia, fizika, kémia, földrajz, 
informatika.

Tanítványaink számára olyan 
szabadidős tevékenységeket – 
szakkörök, művészeti csopor-
tok, sportkörök, egyéni és cso-
portos tehetségfejlesztő foglal-
kozások – szervezünk, amelyek 
elősegítik egyéni képességeik 
fejlesztését. 

Vállaljuk az ECDL- vizsgák-
ra való ingyenes felkészítést. 

A tanulmányi területre sajátos 
nevelési igényű és tanulási ne-
hézséggel küzdő tanulók is je-
lentkezhetnek, fejlesztő foglal-
kozásaikat biztosítjuk.

Jelentkezés: Jelentkezési 
lappal az általános iskolában.

A felvétel rendje:
A felvételi kérelmekről az ál-

talános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján döntünk.  
A felvételi pontszámot 10 tan-
tárgy (magyar nyelv, magyar 
irodalom, matematika, történe-
lem, idegen nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, informatika) 
7. év végi, 8. félévi érdemje-
gyekből számoljuk (max. 100 
pont).

Nyílt nap:
Nyílt napot a nyolcadikosok 

számára 2016. november 
15-én, kedden 8–12 óráig tar-
tunk. Ekkor az érdeklődő diákok, 
illetve szüleik óralátogatásokon 
is betekintést nyerhetnek isko-
lánk életébe.

Telefonos bejelentkezéssel 
bármikor fogadjuk az érdeklő-
dő diákokat, szülőket.

HAT ÉVFOLYAMOS GIM-
NÁZIUMI OSZTÁLY

Ez a képzési forma valameny-
nyi tantárgyból kedvezőbb tan-
anyag elrendezést tesz lehetővé, 
s a hat év során több idő jut a 
szaktárgyakon belüli elmélyü-
lésre, a törzsanyagból való kite-
kintésre. Mindez előnyösen be-
folyásolja a továbbtanulási esé-
lyeket. 

Az általános képzésen túl a 
biztos tudás megalapozásához 
többletórákat és előzetes tu-
dásra épülő kiscsoportos okta-
tási formákat biztosítunk 
idegen nyelvekből, magyar 
nyelvből, informatikából és ma-
tematikából. 

11–12. évfolyamon szaba-
don választható tantárgyi órák-
kal is segítjük diákjaink 
közép és emelt szintű érettsé-
gi vizsgákra történő felké-
szülését. 

Fakultatív tárgyak: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelvek, 
biológia, fizika, kémia, földrajz, 
informatika.

Tanítványaink számára olyan 
szabadidős tevékenységeket – 
szakkörök, művészeti csopor-
tok, sportkörök, egyéni és cso-
portos tehetségfejlesztő foglal-
kozások – szervezünk, amelyek 
elősegítik egyéni képességeik 
fejlesztését. 

Vállaljuk az ECDL- vizsgák-
ra való ingyenes felkészítést. 

A tanulmányi területre sajá-
tos nevelési igényű és tanulási 
nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek, fejlesztő fog-
lalkozásukat biztosítani 
tudjuk.  

Jelentkezés: A központilag ki-
adott jelentkezési lapon közvet-
lenül a gimnázium részére juttat-
ja el jelentkezését 2017. február 
15-ig. (Jelentkezési lap a gimná-
ziumban kérhető.)

A felvétel rendje:
A felvételről az általános isko-

lai 5. év végi, 6. félévi tanulmá-
nyi eredmények alapján döntünk. 
A felvételi pontszámot a követ-
kező tantárgyak érdemjegyeiből 
számítjuk: magyar nyelv, magyar 
irodalom, matematika, történe-
lem, idegen nyelv, informatika 
(maximum 60 pont).

Nyílt nap:
Nyílt napot a hatodikosok 

számára 2017. január 10-én, 
kedden 15 órától bemutató fog-
lalkozásokkal tartunk. 17 órakor 
szülői tájékoztatón ismertetjük 
meg a képzés sajátosságait. Je-
lentkezési lap a helyszínen átve-
hető.

Telefonos bejelentkezéssel 
bármikor fogadjuk az érdeklő-
dő diákokat, szülőket.

FELNŐTTKÉPZÉS
Iskolánk esti tagozatú kép-

zést biztosít az érettségizni szán-
dékozó felnőttek számára. Tanít-
ványainkat három év alatt jut-
tatjuk el az érettségi vizsgáig. 
Heti három alkalommal délután 
zajlanak a tanítási órák.

Jelentkezés személyesen a 
gimnáziumban.

Bővebb információ, időpont 
egyeztetés:

Balogh Emese
tagintézmény-vezető
Telefon: 75/ 541–269,

75/ 541–270
e-mail:

magyarlaszlogimi1@gmail.com
Dunaföldvár, Templom u. 5.

Magyar László Gimnázium: 
Megbízható tudás, minőségi 

diákélet!

So ros hir de té s
1999-es évjáratú, megkí-

mélt, jó állapotú Suzuki Swift 
(1.0 GL) 60.000 km-rel eladó!
Tel.: 75/343–067
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Az Idősek Világnapja alkalmá-
ból városunk polgármestere ok-
tóber 20-án a városháza nagy-
termében köszöntötte az önkor-
mányzat nyugdíjasait, a háttér 
intézmények volt dolgozóit, il-
letve búcsúztatta az idén nyug-
díjba vonulókat. 

Szabados Sámuel

Nagy Gáborné polgármester-
sége idején, 2000-ben rendezték 
meg először a nyugdíjas találko-
zót Viktor Dezsőné szervezésé-
ben.  Azóta minden évben talál-
koztak a nyugdíjas önkormány-
zati dolgozók. 

Idén Horváth Zsolt polgármes-
ter beszédében hangsúlyozta, 
hogy hatalmas rutin és tapaszta-
lat birtokában vannak a hivatal 
nyugdíjasai, melyet több évtize-
des munkájuk során halmoztak 
fel. Ez a tudás, tapasztalat a 
város számára jelentős szellemi 
érték, melyre büszkék lehetünk. 
Ezért is fontos, hogy minden al-
kalmat megragadjunk annak ér-
dekében, hogy ez az érték ne me-

rüljön feledésbe, az idősebb ge-
neráció adja tovább tapasztalatait 
a fiatalabbaknak. 

Az önkormányzati nyugdí-
jas-találkozó is ilyen alkalom, 
melyen kötetlen beszélgetések 
formájában elevenedik fel a több 
évtizedes múlt, a régi szakmai, 
munkahelyi élmények. 

A városháza díszterme évről 
évre megtelik erre az alkalomra, 
ami azt jelzi, hogy a nyugdíjasok 
várják, készülnek a találkozóra. 
Vannak régi kollégák, akik az év 
során csak ez alkalommal talál-
koznak; örülnek egymásnak, me-
sélnek mindennapjaikról, gyere-
keikről, unokáikról. 

Ezek az emberek példát mutat-
nak az utókornak tisztességből, 
szakmájuk szeretetéből – mondja 
Horváth Zsolt –, megtudhatjuk 
tőlük, hogyan kell egy jó munka-
helyi kollektívát felépíteni, mű-
ködtetni, hogyan kell a fiatal pá-
lyakezdőket befogadni, útjukat 
egyengetni. Többségük napja-
inkban is aktív közéleti szerepet 
vállal, tájékozottak városunk 

közéletéről, nagy számban vesz-
nek részt városi rendezvényeken, 
ünnepségeken. Ha kell, aktív 
szerepet vállalnak például közte-
rületek karbantartásában, válasz-
tási bizottságok munkájában. 

Az ünnepség megható epizód-
ja volt, mikor a polgármester 
külön köszöntötte a hivatal idén 
nyugdíjba vonuló két dolgozóját: 
Barina Gyulánét és Viktor 
Dezsőnét.

A polgármester köszöntötte az 
önkormányzat nyugdíjasait

„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele 
kezdődött.” (Sütő András)

Balogh Emese

Az ENSZ Közgyűlése 1991-
ben nyilvánította október 1-jét az 
Idősek Világnapjává. A világnap 
lehetőséget teremt arra, hogy 
megköszönjük az idős emberek-
nek mindazt, amit a társadalmun-
kért tettek, elismerjük aktív 
életük eredményeit és hangsú-
lyozzuk élettapasztalataik fon-
tosságát.

Október 3-án a művelődési 
házban az alapszolgáltatási köz-
pont munkatársai látták vendégül 
városunk időskorú lakóit, akiket 
Horváth Zsolt polgármester is 
köszöntött.

Jung Katalinnak, a központ 
vezetőjének és munkatársainak 
változatos programot sikerült 
összeállítaniuk: a néptáncosok 
bemutatója, Szávolovics Gabri-
ella nóta- és operett csokra, a 
zeneiskolások komolyzenei 
előadása üdítő volt az időskorú-
ak számára. A műsort kötetlen 
beszélgetés követte, a vendéglá-
tásból a központ munkatársai 
mellett a Magyar László Szakis-
kola tanulói is kivették a részü-
ket.

Az idős emberek számára fon-
tosak az ilyen találkozók. A csa-
ládjuktól távol élők magányát, 
egyedüllétét oldják az ilyen ese-
mények, hosszú napokra él-
ményt adnak a résztvevőknek. 
Öröm, hogy  Dunaföldváron 
egyre több szervezet fordít fi-

gyelmet az időskorúak-
ra, hiszen az alapszol-
gáltatási központ mel-
lett a támogatószolgálat, 
a Vöröskereszt, a Máltai 
Szeretetszolgálat, a pol-
gárőrség is igyekszik 
részt vállalni az idős 
emberek élethelyzeté-
nek könnyebbé tételé-
ből. 

Idősek Világnapján
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Ez év nyarán alakult egyesületté 
az a baráti kör, mely környezet-
védelmi, szemétgyűjtési akciói-
val, közterületi falfestményeivel 
már néhány éve jelen van váro-
sunk közéletében. Pár hónapja 
a baráti társaság Aztakeservit 
Értékőr Egyesületként folytatja 
immár szervezettebb keretek 
közt tevékenységét. 

Szabados Sámuel

Az airsoft nevű sportjáték ke-
retei közt hétvégeken kisebb csa-
patot gyűjtenek össze, és békés 
csatát vívnak egymással a termé-
szet lágy ölén, rugós elektroni-
kus fegyvereikkel, ártalmatlan 
biolövedékekkel. 

Ferenczi Zsolt egyesületi elnök 
szerint a mozgás és a játék mellett 
más hasznos funkciója is van 
ezeknek az akcióknak. Ez alkal-
makkor a terepen való kúszás, 
mászás közben fel lehet deríteni a 
szemétgócokat, melyeket fényké-
peken rögzítenek, és a takarítási 
akciók idején a már pontosan kije-
lölt helyekre tudnak koncentrálni.  

Bóka János néhány éve az in-
terneten ismerkedett meg az air-
soft játékkal. Több ilyen progra-
mon vett már részt, és kezdemé-
nyezésére állt össze városunkban 
is az a 9–10 fős csapat, melynek 

tagjai hétvégeken a Duna ártéri 
erdeiben két gárdát alkotva játé-
kos csatát vívnak egymással. A 
friss levegőn való mozgás, a 
koncentráció és a vele járó izga-
lom kiváló szabadidős progra-
mot jelent a résztvevők számára. 

A játék rögzített szabályok 
szerint zajlik: a zászlót védő 
csapat ellenfele a zászlót meg-
szerezni akaró brigád, hason-
lóan a számháborúhoz. Mind-
két fél esélyes a győzelemre, 
noha a támadóknak aktívab-
baknak kell lenniük a siker ér-
dekében. A szabályok szerint, 
akit találat ér, kiszáll a játék-
ból. Az ügyességnek, az álcá-
zásnak és a pontos célzásnak 
tehát meghatározó szerepe 
van. Ezeket a készségeket gya-
korlással lehet rutinszerűen el-
sajátítani. A fegyverek haté-
konysága változó, de jellemző, 
hogy a találat nem okoz mara-
dandó sérülést. Közelről nem 
szabad egymásra lőni, mert 
fájdalmat okozhat. A távolabb-
ról, 20–30 méterről leadott 
lövés ütést okoz, érezni lehet, 
de nem veszélyes. Védőszem-
üveg, arcmaszk használata 
mégis erősen ajánlott, továbbá 
a teljes testet lefedő ruházat, 
ami felfogja a találat ütését. 

Alkalmanként szerveződnek or-
szágos méretű, több napos 200–300 
résztvevőt megmozgató játékok is, 
ezek már komoly szervezést igé-
nyelnek, és szigorú biztonsági és 
etikai szabályok szerint zajlanak. 

Az airsoft az időjárástól és a 
környezettől független. Lehet ját-
szani télen, nyáron, természetben 
vagy épített környezetben. Az 
agyagi kiadások nem jelentősek. 

A fegyverek ára negyvenezer fo-
rinttól több százezer forintig 
terjed, a lőszer ára elenyésző, da-
rabja pár forint. A biolőszer nem 
károsítja a környezetet, 1–2 év 
alatt a természetben lebomlik. 

A játékok időpontját a résztve-
vők az időjárástól és a szabadide-
jüktől függően választják ki. In-
terneten toborozzák a társaságot, 
így bárki résztvevő lehet.

Airsoft csata a Duna-parton

Teremtő idő
Ezzel a címmel jelent meg Luká-
csi Pál új könyve, melynek be-
mutatóját október 13-án tartot-
ták a városházán. 

Balogh Emese

Lukácsi Pál harmadik önálló 
kötetében öt dunaföldvári kör, 
egyesület történetét dolgozta fel. 
Mint mondta, a szekszárdi levél-
tári kutatásai során a századfor-
duló időszakából 77 dunaföldvá-
ri kör adatait sikerült összegyűj-
tenie, ezek közül választotta ki 
azokat, amelyek a mai napig a 
leginkább ismertek városunkban. 

Könyve által az olvasó bete-
kinthet a Béke téren működő Úri 

Kaszinó, a Templom utca 4. 
szám alatti Polgári Olvasókör, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
Kossuth utcai Katolikus Legény-
egylet és az Ilona utcai Egyenlő-
ségi Kör életébe.

Utóbbi 288 fős tagságával Du-
naföldvár legnagyobb civil szer-
vezete volt. Székházában 100 ülő-
helyet, 100 álló- és 100 karzati 
helyet biztosítottak, tagjai fontos 
szereplői voltak a kisváros életé-
nek: táncvigalmakat, közvacsorá-
kat, társas ebédeket szerveztek 
többnyire jótékony céllal.

A városházi könyvbemutatóra 
meghívást kaptak mindazok, 
akik segítették a kötet megjele-
nését. Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata saját kiadványként 
finanszírozta a Teremtő idő című 

kiadvány megjelenését, melynek 
kiadását magánszemélyként is 
támogatta Dr. Süveges Árpádné 
alpolgármester és Horváth Zsolt 
polgármester. Sokan segítették 
visszaemlékezésükkel, tárgyi, 

fényképes emlékeik felajánlásá-
val Lukácsi Pál munkáját, aki 
már új helytörténeti feladatot 
vállalt: a Dunaföldvári Kertbará-
tok Városvédő Egyesületének 
működését foglalja össze. 



8

A dunaföldvári Hunyadi János 
Laktanya 1956. október 23-tól 
november 4-ig tartó időszaká-
nak történetét ismerhetik meg 
az olvasók az akkor sorkatonai 
szolgálatát töltő Dr. Tóth Miklós 
visszaemlékezéséből. 

Balogh Emese

Dr. Tóth Miklós 1955-ben 
Székesfehérvárra vonult be sor-
katonai szolgálata letöltésére. 
Onnan azonban Dunaföldvárra 
vezényelték egy lokátoros tanfo-
lyam elvégzésére a 35. légvédel-
mi tüzérezredhez. Itt élte meg 
1956 őszének eseményeit, a for-
radalom kitörésének hírét majd a 
szovjet csapatok támadását. 

A nyugállományú agrárszak-
ember visszaemlékezésében – 
Vári Árpád tudományos kutató 
által is igazolva – hitelesen idézi 
fel az 1956. november 4-én haj-
nalban a Hunyadi laktanya ellen 

induló szovjet támadást, Vida 
József ütegparancsnok megfon-
tolt, felelősségteljes döntéseit, és 
emléket állít annak az öt halálos 
áldozatnak, akik közül ma csak 
kettőnek, Varga Istvánnak és 
Vetési Imrének ismerjük a nevét.  

A kötet felelős kiadója és szer-
kesztője Nagy Gáborné, Duna-
földvár korábbi polgármestere, 
Tóth Istvántól kapta meg Dr. 
Tóth Miklós kéziratát. Mint 
meséli, csupán hétéves volt az 
1956-os eseményekkor, de annak 
családi emlékeit máig őrzi. A 
földvári magyar laktanyában tör-
téntekről nem volt tudomása – 
ahogy a földváriak közül is csak 
nagyon keveseknek –, ezért is 
határozta el, hogy az emlékiratot 
valamilyen módon megjelenteti; 
emléket állít az ott történteknek, 
az ártatlan áldozatoknak. 

A forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára kiírt pá-

lyázaton a dunaföldvári történe-
lem jelentős eseményét feltáró 
kötet teljes finanszírozását sike-
rült Nagy Gábornénak elnyernie, 
így az ezer példányban megje-
lent kiadványt díjmentesen 

kapták meg a földvári kulturális 
és oktatási intézmények, illetve 
ajándékul vehették át a művelő-
dési házban tartott könyvbemu-
tató vendégei és a városi megem-
lékezés nézői, közreműködői. 

Volt egyszer egy 
légvédelmi tüzérezred…

Emlékeket mindannyian hordo-
zunk magunkban, élményeket, 
tapasztalatokat. De hatvan éven 
keresztül őrizni valamit, amit 
esetleg csak kevesen ismerünk, 
nem lehet könnyű. A Dunaföld-
váron bemutatott új kötet, a 
Volt egyszer egy légvédelmi tü-
zérezred… Dunaföldvár, 1956 
című könyv egy visszaemléke-
zésre épül.

Lukácsi Pálné

Dr. Tóth Miklós, a ma Pécsett 
élő nyugdíjas kertészmérnök 
1956 januárjától a dunaföldvári 
laktanyában volt kiskatona. 
1950–56 között ugyanis Duna-
földváron állomásozott a 35. lég-
védelmi tüzérezred. A forrada-
lom évében hatszázan szolgáltak 
a laktanyában: közel nyolcvan 
tiszt, a többiek sorkatonák, illet-
ve a Budapesti Műegyetem és az 
ELTE Természettudományi Ka-
rának tartalékos tiszti kiképzés-
ben részesülő végzős hallgatói.

Tóth Miklóst a technikumi 
érettségi után sorozták be, s 
került a Duna-parti városba, 
ahonnan a tavaszi dunai jeges 
árvízi mentési munkálatok emlé-
keit is őrzi, de a legmélyebben az 
október végén – november elején 
megélt események rögzültek 
benne.

Mikor beszélt először ezekről?
Szűk családi körben már ko-

rábban, ha nem is minden rész-
letről. Ez hozzásegített, hogy 
emlékezetem rostáján ne hullja-
nak ki az élmények. De nyilvá-
nosan először Pécsett az 1956-os 
események népfelkeléssé nyilvá-
nítását bejelentő megyei pártfó-
rumon, amikor dr. Ormos Mária, 
a Pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem rektora tartott 
előadást. Az azt követő hozzá-
szólásomban hiányoltam a had-
sereg szerepének értékelését, s 
alakulatomat megnevezve vázol-
tam az ott történteket: az alvó 
ezred fegyveres megtámadását.

Attól kezdve foglalkoztatott a 
téma. De végül csak 2011 táján 
kezdtem el papírra vetni. Bár ko-
rábban jártam Földváron, a rend-
szerváltás után a város első pol-
gármesterének felajánlottam 
közreműködésemet. De a passzi-
vitás és a későbbi érdektelenség 
megviselt. Már-már fel akartam 
adni. Aztán úgy gondoltam, hogy 
az élet mulandó. Ezt nem vihe-
tem magammal, le kell írnom 
azon húszévesek helyett, akik ál-
dozatok, sebesültek lettek. Ha én 
nem teszem meg ezt, a dunaföld-
váriak már soha nem ismerik 
meg a laktanyában történteket.

Visszaemlékezésében szinte 
filmszerűen peregnek az esemé-
nyek. Nagyon pontosan leírja a 
körülményeket, felidézi katona-
társai, felettesei alakját, az ese-
mények hangulatát, mindazt, 
amit akkor érzett, amikor a 
fegyvert követelő és ultimátumot 
kapott tüntetőkkel néztek far-
kasszemet, vagy amikor utá-
nalőttek annak a szovjet teher-
gépkocsinak, amely lövéseket 
adott le az őrségre.

Igen, egész életem filmjét így 
le tudom pörgetni. Mindent vizu-
álisan, képszerűen élek meg. 
Talán személyes érzékenységem 
az oka. 1935-ben születtem 
Szekszárdon. Kaposváron éltem 
varrónő édesanyámmal, aki ti-
zenhat éves koromban meghalt. 
A háború idején láttam lovas ko-
csiról leemelt holttesteket, vagy 
a doni áttörésről hazatérő vagon-
ban kéz és láb nélküli embereket. 
De a kaposvári gettóban a temp-
lomlépcsőn ücsörgő, kiszolgálta-
tott zsidó ismerősök arcára is 
emlékszem.

A kötetben az ön visszaemlé-
kezésén kívül egy tudományos 
kutató, Vári Árpád frissen elké-
szült tanulmánya is olvasható, 
amelyben tanúvallomások, jegy-
zőkönyvek alapján ugyanazon 
történések jelennek meg, mint 
amiről ön ír.

Különös volt szembesülni, s 
ebből a szemszögből is látni a 
történteket. Bár én magam egy–
két katonatársammal is egyeztet-
tem. Volt, amit most értettem 
meg. Vida József főhadnagy 

1956-ra emlékezve

►
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ütegparancsnok alakja most ma-
gasztosult igazi katonai példa-
képpé, a katonaeszményem meg-
testesítőjévé. Kihallgatásakor is 
szem előtt tartotta, hogy mások-
nak ne ártson. Az 1932-ben szü-
letett nyugállományú ezredes, 
akit szökés, hűtlenség, hazaáru-
lás vádjával első fokon életfogy-
tig tartó szabadságvesztésre ítél-
tek, a dunaföldvári megható és 
tiszteletteljes megemlékezést 
nem érhette meg. 

Az igazi tragikus élmény a no-
vember 4-re virradó éjszaka 
érte. A város központjában tör-
tént eseményekről tudunk, de mi 
történt a laktanyában?

Alvásunkból két órakor ne-
hézfegyverekből leadott lövé-
sekre, robbanásokra ébredtünk. 
Az ágyakból kiugorva öltöttük 
magunkra ruháinkat, és tudato-
sult bennünk, hogy a szovjetek 
megtámadták a laktanyát. Az 

áramszolgáltatás és a telefon-
kapcsolat megszűnt. Egy harc-
kocsi áttörte a kaput, majd a pa-
rancsnoki és a legénységi körlet 
épülete között megállt. Célzás 
nélkül leadott egy lövést, és az 
alakulótérre ráfordulva szétlőtte 
a transzformátort. Majd körbe-
vették, megtámadták a lakta-
nyát. A támadásban a szovjet 
alakulat a harckocsik mellett ak-
navetőt és gyalogságot is beve-
tett. Találat érte a déli épület-
szárny felső szintjét. Az akna az 
előző napokban leszerelt egye-
temi század körletét érte. Abban 
egy, mások szerint két tartalékos 
tiszti hallgató tartózkodott, tra-
gikus, hogy ők a szabadságukról 
akkor jöttek vissza. A lövegein-
ket eltaposták. Egyszer csak el-
csendesült a fegyverzaj. Az 
orosz harckocsik parancsnokai 
kiszálltak, beszélgettek. Majd 
egy gépfegyversorozat hangzott 

el a Seregélyesi út felől. Eztán a 
tűzharc öt óra hosszat tartott. 
Később megbizonyosodtam 
róla, hogy a Fehérvár felől 
érkező szovjet alakulat támadt 
meg minket. Ennek két magas 
rangú tisztje előző nap a lakta-
nyában járt tüzelőt és krumplit 
kérni. Vári tanulmányában arról 
olvashatunk, hogy a megtorló 
hatalom egyik magyarázata sze-
rint a támadás egyik kiváltó oka 
annak megakadályozása volt, 
hogy az ezred beavatkozzon a 
sztálinvárosi harcokba.

Hány ember haláláról van tu-
domása? 

Én magam holttestet nem 
láttam, de másnap a délelőtti 
órákban láttam érkezni egy te-
hergépkocsit. De az nem kenye-
ret hozott, hanem koporsókat, 
melyeket az étkezde előterében 
a ruhatári fogasok alá helyeztek. 
Emlékeim szerint azok fedelei a 

koporsók aljába voltak fordítva. 
Számuk négy–öt darab lehetett. 
A látvány megrázó volt, talán 
ezért is emlékszem a koporsók 
elhelyezésére is. Két elesett 
nevét tudjuk most: Varga István 
szakaszvezetőét és Vetési 
Imréét.

Mit érez most, hogy megjelent 
a könyv?

Jó volt Nagy Gábornéval és 
az alkotótársakkal együtt dol-
gozni. Dunaföldvár a könyvvel 
múltbéli tartozását, ha megkés-
ve is, de törlesztette. Ez mind-
annyiunk öröme. Vegyesek az 
érzéseim. Feledni kívántam 
már–már, majd mégis egyfajta 
felelősséget éreztem. Én megél-
tem több mint nyolcvan évet, 
azoknak a fiúknak, akik akkor 
húszévesek voltak, ez nem ada-
tott meg.

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
október 22-i cikke)

E címmel tartott előadást októ-
ber 17-én a Dunaföldvári Kert-
barátok Városvédő Egyesülete 
vendégeként Ámon Antal, a PO-
FOSZ 1956-os Hagyományőrző 
Tagozatának elnöke. 

Szabados Sámuel

A Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége több tagozat-
ból áll. A hagyományőrző ta-
gozatok különböző történelmi 
korszakok eseményeit igye-
keznek feldolgozni, emlékeit 
megőrizni.  

Az előadó az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc időszaká-
nak hagyományait, emlékeit 
gyűjti évtizedek óta. Előadásá-
ban a kutatásain kívül beszélt 
56-os élményeiről is, melyet 11 
éves gyerekként élt meg. A VIII. 
kerületi lakásuk első emeleti er-
kélye jelentette számára a felül-
nézetet. Fiatal kora ellenére 
nagyjából felfogta a történteket, 
az utcán zajló események alapján 
érezte, hogy nem mindennapi 
események szemtanúja. A tömeg 
vonulása, majd a kihalt utcarész 

zugaiban megbúvó emberek, a 
gépfegyverropogás hol erősödő, 
hol távolodó zaja igen erősen és 
kitörölhetetlenül megmaradtak 
emlékezetében. A még őszinte, 
tiszta gyermeki tudat raktározta 
el ezeket az emlékeket, ezért te-
kinthetők hitelesnek. 

Az előadó szerint az idő múl-
tával egyre csökken a forradalmi 
eseményekben résztvevők, vagy 
csupán a szemtanúk száma. Fon-
tosnak tartja, hogy az akkor igen 
fiatalok – akár a tizenévesek, 
vagy a még ifjabbak – emlékeit 
is összegyűjtse és megőrizze az 
utókor. Az aktív résztvevők ma 
már nyolcvan felettiek, s számuk 

sajnos fogy. Meg kell szólítani a 
mai hetveneseket, akik gyermek-
ként élték meg ezt az időt, hiszen 
emlékeik igen fontosak az utókor 
számára.

Ámon Antal három évtizedet 
töltött külföldön emigrációban. 
Ez idő alatt a külföldi, főleg az 
angolszász nyelvterület 1956-ról 
szóló újságcikkeit, tudósításait 
gyűjtötte. Hazatérve az itthoni 
irodalom került érdeklődése kö-
zéppontjába, de ennél is fonto-
sabbnak tartja a szemtanúk visz-
szaemlékezéseit, az ezt össze-
gyűjtő tevékenységet folytatja az 
általa irányított hagyományőrző 
tagozat is napjainkban.

’56 felülnézetből

Ámon Antal
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Mondják, a nemzetek történel-
mét a győztesek írják. Azt is 
mondják, csak a jövő biztos, a 
múlt az bizony néha változhat. 
Nekünk magyaroknak megada-
tott ezt a „múltat” megváltoz-
tatni. A bukás tényét nem tud-
juk eltörölni, de sikerült felra-
gyogtatni azt az egykori célt, 
amiért oly sokan fizettek az éle-
tükkel, börtönben töltött évek-
kel, keserves mellőzésekkel, 
nélkülözéssel. A korábban meg-
írt történelmet az elbukottak, a 
vesztesek, csak ritkán tudják a 
világgal újra átértékeltetni, újra 
íratni. Mi magyarok azon keve-
sek közé tartozunk, akiknek ez 
sikerült, megadatott történel-
münk során.

Forster Ferencné

Egész évben az ’56-os ünnepi 
megemlékezések folynak itthon 
országszerte és külföldön is. Az 
evangélikus egyház vezetői is 
megemlékezésre hívnak minden-
kit az ország evangélikus temp-
lomaiba.

Mi történt 1956-ban itt, Duna-
földváron a mi kis gyülekeze-
tünkben? Erről leghitelesebben a 
korabeli közgyűlés 1956-os 
évértékelő jegyzőkönyve számol 
be, mely felvétetett 1957. márci-
us 31-én. Ebből idézek részlete-
ket:

„Lelkész ismerteti az elmúlt év 
eseményeit, amely tragikus ese-
ményekkel teljes volt. Jan.12-én 
földrengés pusztított Budapesttől 
délre a Duna mellett, ami később 
a Dunántúl Zalai részénben és 
környékén is folytatódik. Még 
helyre sem állítottuk a romokat, 
amikor a Duna folyó árvizes jege 
tarolja le márc. elején a partján 
elterülő közép és délmagyaror-
szági községeket és településeket. 
Magával sodorja az állatok és 
emberek tömegeit a pusztulásba. 
Dolgozott az ország népe, épül-
tek az új hajlékok, amikor új köz-
ségek képének kialakulása 
közben, újabb veszedelem éri or-
szágunkat.

A munka eszközét felváltja a 
fegyver, a nyugalom helyére a 

forradalom lép. Tűzcsóvája 
lángba borítja városainkat, fal-
vainkat, csatatérré változtatja 
drága magyar földünket.

Majd megindul egy nagy nép-
vándorlás, melynek vége sok el-
hagyott otthon, hontalan ember, 
meghasonlott ifjú, csalódott 
öreg. Tragédiák sora itthon és 
külföldön egyaránt.

Magyarországi evangélikus 
egyházunk sem vonhatta ki 
magát az események alól. A föld-
rengésben, árvízkárokkal sújtott 
népünk segítségére siettek gyüle-
kezeteink, híveink is adománya-
ikkal. A forradalmi események 
pedig siettették az egyházon 
belül már korábban megindult 
eseményeket.”

„A gyülekezet életében is sok 
változást hoztak az októberi ese-
mények. Dunapentelén nov. ele-
jével megindult az általános is-
kolákban a hitoktatás 58 gyer-
mekkel heti két órában….”

„A júl. 28-aug. 4-ig Magyaror-
szágon Gallyatetőn ülésező Egy-
házak Világtanácsa előkészítette 
D. Ordass Lajos püspök rehabili-
tációja ügyét. Okt. elején megtör-
ténik rehabilitációja, most már 
nem sokat várat magára a végső-
megoldás, hisz a szeptemberi lel-
készi konferenciákon is nyilvánva-
lóvá vált az egyházon belül megin-
dult tisztulási folyamat szükséges-
sége. Okt. 30-án lemondott Dezsé-
ri László és D.Dr. Vető Lajos püs-
pöki állásukról. Ezzel egészen új 
helyzet állott elő. D. Ordass Lajos 
átvette a déli egyházkerület vezeté-
sét, az északi vezetésével pedig 
ideiglenesen Túróczi Zoltánt 
bízzák meg, akit később kerülete 
megválasztott püspökévé. Így egy-
házunk új vezetés alatt igyekszik 
megtalálni helyét az új helyzet-
ben.”

A jegyzőkönyv beszámol az 
egyház országos szintű eseményi-
ről, tevékenységeiről, intézménye-
inek áldozatos szolgálatairól. 
Megismerjük a gyülekezet 1956 
évi gazdasági helyzetét. Nagyon 
érdekes belepillantani mire meny-
nyit költöttek, például a futó-
szőnyeget gyűjtésből vették 1692 

Ft-ért, az orgona roncsokat 500 
Ft-ért adták el, belőle leválasztot-
ták a templom villanyvilágítását 
335 Ft-ért. Megtudtuk, hogy e kü-
lönösen nehéz évben önzetlenül 
adakoztak a hívek, több mindenre 
gyűjtöttek, segélyekre gyűjtöttek, 
főleg segélyekre.

„Különös örömül szolgál a 
múlt évi nagy adakozás és áldo-
zatkészség”

Megtudjuk, hogy 1956- évben 
15 keresztelés volt, 9 fiú és 6 
leány. Konfirmálás 11, esketés 3 

(2 tiszta, 1 vegyes), temetés 4, úr-
vacsorázó 344  (90 férfi, 254 nő).

 A forradalmi események sok 
változást hoztak az egyház életé-
ben.  A nehézségek ellenére nem 
adták fel, előre tekintettek az 
előttük álló feladatokra, építették 
gyülekezetüket- bízva a jövőben.

Legyünk büszkék elődeink 
tetteire, higgyük azt, hogy a mi 
nemzedékünk is erősebb, oko-
sabb, összetartóbb lesz a min-
dennapokban, mert ez 1956 
igazi üzenete. 

60 éve történt

Az ügyvéd, helytörténész, peda-
gógus, vármegyei aljegyző sze-
rény, de figyelemre méltó he-
lyet vívott ki magának az egye-
temes magyar művelődéstörté-
netben. Halálának 125 évfordu-
lójára emlékezünk.  

Szászvári Józsefné 

Hőke Lajos 1813. december 
15-én Endréden született Hőke 
József református lelkész és ud-
vardi Cserna Zsófia első fiaként. 
Négyen voltak testvérek, Lajos 
volt a legidősebb. Elemi iskoláit 
Iregben, a gimnáziumot Gyön-
kön végezte. Debrecenben, a Re-
formátus Kollégiumban bölcse-
letet, teológiát és jogot tanult.

A főiskola elvégzése után 
1835–1837 között a hódmezővá-
sárhelyi református gimnázium-
ban tanított vallástant, latin nyel-
vet és földrajzot. Ezután pályát 
változtatott és jogi tanulmányok-

ba kezdett. 1838-ban jurátus 
Pesten a Királyi Táblánál, majd 
Pozsonyban Kossuth Lajos Or-
szággyűlési Tudósításait másol-
ta. „Élvezet volt a sok szép szó-
noklat között az alsó táblán Deák 
Ferencznek, – a felső táblán gróf 
Széchenyi Istvánnak óriásilag ki-
emelkedő szellemi alakjait halla-
nom és látnom.”– írta önélet-
rajzában. 1840-ben tette le ügy-
védi vizsgáit közjogból és váltó-
jogból.

1841-ben ismét pedagógiai pá-
lyára lépett, idősebb báró Majthé-
nyi László, Bars megyei főispán 
gyermekei mellett „az egyik taní-
tói állomást” vállalta el, s 1849-
ig tanította őket.

1848 tavaszának eseményeit 
Pozsonyban élte át, ahol nem-
zetőrnek állt, de gyenge szerve-
zetét tífusz támadta meg, ezért 
három havi szolgálat után a nem-
zetőrségtől távoznia kellett.

125 éve halt meg Hőke Lajos

►
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Az 1850-es években 
Pesten, Szolnokon állami hiva-
talnok, 1861-től Ipolyságon, 
Hont vármegye első aljegyzője, 
1865-től vármegyei levéltárnoka 
lett. Ekkor kezdte írni Hont vár-
megye monográfiáját, amelyet 
nem tudott befejezni. Később – 
1869-ben – a kéziratot elküldte a 
Hont vármegyei levéltárnak.

1867-ben nyugdíjazták, még 
ebben az évben került Dunaföld-
várra Dániel öccséhez, aki 
mérnök volt. Itt ismerkedett meg 
Szelle Zsigmond járásbíróval, 
később Cziráky Gyulával, akik-
kel a helytörténeti kutatások 
során többször találkozott.

1886-ban meghalt a testvére, 
ezért a neves helytörténész elköl-
tözött Dunaföldvárról unokaöcs-
cséhez, Hőke Kálmánhoz Dom-
bóvárra, majd Kaposvárra, végül 
Csurgón telepedtek le.

Egész életét óriási munkabírás 
jellemezte. Bárhol tartózkodott, 
a vidék természeti szépségei, a 
települések népeinek múltja, ha-

gyományai, régészeti emlékei ér-
dekelték. Azt vallotta: „ …gyara-
pítsuk gyermekeink és a nép keb-
lében a nagy haza mellett a szű-
kebb haza ismeretét és szerete-
tét..”

Már 1839-től jelentek meg po-
litikai, irodalmi és egyéb cikkei a 
Jelenkorban és a Társalkodóban. 
Írásait később is a legjelentősebb 
pesti lapok, tudományos folyó-
iratok és a helyi sajtók is szíve-
sen fogadták. Tudományos, tör-
téneti, publicisztikai munkái 
meghaladják az ezret. A Fővárosi 
Lapokban a Földvári tárcza című 
írása (1868), a Magyar Sionban 
Báta, Cicador, Földvár, Madocsa 
és Szegszárd monasterologiájá-
hoz (1869), a Századokban a 
Régi magyar pecsétek – Földvár 
pecsétjéről (1871), a Honban a 
Duna-Földvári Casino könyvtára 
című írást olvashatjuk (1871). A 
Duna-Földvár és vidékének tör-
ténete különös tekintettel Tolna 
megyére, a Tolnamegyei Köz-
lönyben jelent meg 1876-ban 

(cikksorozat). Több helytörténeti 
munkája kéziratban maradt meg.

„És most életem végén, ha 
visszatekintek hosszú pályámra, 
viselt hivatalaimat nem érintve, 
mert azokért megfizettek, csak 
tudományos munkáimat említém 
fel, melyekért nem fizettek. 
Önérzettel mondhatom, hogy 
csekély tehetségem szerint, több 
jószándékkal, mint sikerrel mun-
kálkodtam.”

Hőke Lajos Csurgón halt meg 
1891-ben, védett sírja a csurgói 
Központi temetőben van.

Főbb művei:
Elemi oktatástan… Buda, 

1847 (E könyvecskét 3500 pél-
dányban ingyen az iskoláknak 
kiosztatta.)

Kis tükör, az ausztriai birodal-
mat, különösen Magyarországot 
mutató. Buda, 1857

Magyarország újabbkori törté-
nelme 1815-től 1892-ig. Átdol-
gozta, kiegészítette, kiadta Szabó 
Ferencz- Nagybecskerek, 1893

Irodalom:
Hőke Lajos: Emlékirat (Ön-

életrajz).  Iskolai Szemle. Csurgó, 
1891

Cziráky Gyula: Tolnavárme-
gyei Dunaföldvár multja és 
jelene. Dunaföldvár, 1910

Új Magyar Életrajzi Lexikon, 
III. kötet. Magyar Helikon, 2002 
főszerkesztő: Markó László

Szinnyei József: Magyar írók 
élete és munkái: mek.oszk.
hu!03600/03630/html/

Rendhagyó kórustalálkozóval 
ünnepelte fennállása 35. évfor-
dulóját az Annamatia Női Kar. 

Balogh Emese

A kórust még vegyes karként 
Telekiné Rábai Melinda és Teleki 
Károly alapította 1981-ben. A 
férfitagok azonban néhány év 
alatt felhagytak az énekléssel, 
így a hölgyek úgy döntöttek, női 
karrá alakulnak át, melynek ve-
zetését 18 éve, éppen Mikulás 
napján, Kun Erika vette át. 

Működésük 35. évfordulóját 
oldott, jó hangulatú találkozón 
szerették volna megünnepelni, 
ami teljes mértékben sikerült is. 

A születésnapra érkező vendégek 
mind-mind olyan ajándékot 
hoztak, ami az Annamatia szá-
mára a legfontosabb: kórusmű-
veket. Ezeket együtt „fogyasz-
tották” el, hiszen a Cantemus 
Kamarakórus, a balatonföldvári 
Sonoro Kórus, a nagyvenyimi 
Fontana Női Kar, a Bölcskei Női 
Kar és az Annamatia Női Kar is 
a többi fellépővel s a közönség-
gel együtt énekelhető, népszerű 
zeneműveket adott elő, így a ren-
dezvénynek mindenki fontos 
szereplőjévé vált. 

Az est során felidézték az Anna-
matia Női Kar legszebb emlékeit. 
Ezek között – a fellépések mellett 

– a közösségi események, kirándu-
lások, testvérvárosi látogatások ki-
emelkedő szerepet kaptak, hiszen 
a kórus baráti társaság is, melynek 
összetartásában ezek a történések 
meghatározóak. 

„A heti rendszerességű próbák 
nagy fegyelmet, koncentrációt 
igényelnek – mondta Kun Erika, 
aki azt is elárulta, hogy egy 
kórus nem demokratikus intéz-
mény. Bár a művek kiválasztása-
kor figyelembe kell venni a 
tagok képességeit, adottságait, az 
irányítás egyértelműen a karnagy 
feladata. Ő az, aki megtervezi az 
évad próbáit és fellépéseit, kivá-
lasztja az új műveket, dönt a mi-
nősülésről. Utóbbi kapcsán feli-
dézte a 2008-as esztendőt, 
amikor az akkor 30 tagú, fiata-
los, dinamikus kar elérte eddigi 
működése legnagyobb sikerét: 
egy nemzetközi kórusfesztiválon 
ezüst minősítést nyert el. 

Ezekért a szép pillanatokért ér-
demes vállalni karnagynak és 
kórustagoknak a közös munkát, 
hiszen  felemelő érzés, amikor a 
közös munka gyümölcse beérik, 
és egy minősüléskor, egy szerep-

léskor a hallgatóság és az énekes 
is érzi: érték született. 35 éves jubileumi ünnepség

Életének 93. évében 2016. 
október 16-án örökre elaludt 
Böhm Imréné, Teri néni. 
Ismert személyisége volt 
Földvárnak. Néhány hónap-
ja még sétált a belvárosban, 
mindig elegánsan, kedvesen 
üdvözölte az ismerősöket. 

Hosszú életének történe-
teit megosztotta a lap olva-
sóival, a forradalom, a 
háború eseményeit, a régi 
szórakozóhelyek, színielőa-
dások, focimeccsek, egyle-
tek történetét tőle is megis-
merhettük. Emlékét meg-
őrizzük!

Lelki üdvéért gyászmisét 
2016. november 19-én 9 
órakor a Barátok templomá-
ban tartanak.

Nyugodjon békében!

►
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Elment egy csodálatos lelkű 
nagyasszony. Sára Sándor Me-
mento című dokumentumfilm-
jének főszereplője, Csók István 
fogadott unokája, örököse, 
majd hagyatékának kezelője, a 
dunaföldvári születésű Palotai-
né Kali Gabriella.

Lukácsi Pálné

Négy gyermekén és tizenhá-
rom unokáján kívül megrázta a 
hír mindazokat, akik valaha ta-
lálkoztak vele. Aki olvasta a 
Sorsom –Sorsunk című vissza-
emlékezését, vagy látta a Me-
mentót, amelyben ez a szép idős 
asszony a lélek legmélyebb 
bugyraiból hozta elő az 1944-
ben egy Baracs közeli tanyán 
átélt tragikus emlékeit, soha nem 
felejti. De azok a földváriak sem, 
akik 2014-ben jelen voltak azon 
a filmbemutatón, ahol együtt 
nézték végig a filmet Gabi néni-

vel, s akik hallották személyesen 
ezt az erős kisugárzású, egyenes 
tartású és erkölcsű asszonyt. 
Sokat tanultunk tőle. Ne legyen 
bennünk bosszú, harag, gyűlölet. 
Megbocsátottam – mondja, – de 
felejteni nem lehet, nem szabad. 
Meg tudta bocsátani még azt is, 
hogy nagyanyját és nagybátyját 
megölte, édesanyját meggyalázta 
néhány részeg orosz katona.

Palotainé Kali Gabriella 
erősen kötődött Dunaföldvárhoz.  
Két éve így vallott: „Mit jelent 
Dunaföldvár? Mindent. Itt szü-
lettem. Itt töltöttem gyermekko-
rom boldog éveit. Szerettem 
házait, utcáit, a macskaköves 
Templom utcát és az Öreghegyet 
különösen. Sok emléket őrzök: 
az első csók ízét az öreghegyi 
vaskeresztnél, az első szerelem 
érzését. Az emberekre, például a 
tanítókra, tanárokra is szeretettel 
emlékszem. Az elemi után szüle-

im a Polgári Leányiskolába írat-
tak, ahol igen magasan képzett 
tanáraim voltak. Innen felvettek 
egy jó nevű budapesti ipari kö-
zépiskolába. Dunaföldváron ke-
reszteltek, itt voltam elsőáldozó, 
hitemet a bérmálás szentségével 
is itt erősítettem meg. Itt kötöt-
tem házasságot 1951-ben. Gyö-
nyörű kirándulások emlékképeit 
is őrzöm. Ezért örülök, hogy ezt 
a filmet itt is levetítették, s el 
tudtam jönni. Ez az utolsó alka-
lom – a szülővárosomban. Más-
hová már nem megyek.”

Gabi néni az utóbbi két évben 
néhány alkalommal megfordult 
Dunaföldváron. Hiszen küldetése 
volt: Csók István festészetének és 
emberi alakjának hirdetése. De el-
kísérte szülővárosába gróf Nádas-
dy Borbála írónőt is. Tervezték, 
együtt még visszatérnek, hogy 
napsütésben is megmutathassa ba-
rátnőjének városkája szépségét. 
Az egykori iskolatárs, Gallai 
Sándor „lecsópartit” szervezett, de 
már nem volt lehetőség az újabb 
találkozásra. Bár Gabi néni tatai tó 
partján a Dunáról álmodott.

Amikor a Memento című film 
bemutatójára és a földijeivel való 
találkozóra készült, így imádko-
zott: Add, Uram, hogy szép 
legyen ez a nap! S – mint el-
mondta – felnyitotta az Útitárs 
aznapra írt üzenetét. Ezt olvasta: 
„Add Uram nekünk a Vigasztalás 
Lelkét! Add nekünk a vigaszta-
lás, az erő, az öröm, a bizalom, a 
kitartó hit, a remény és a szeretet 
Lelkét: hogy örvendezhessünk 
békédnek.”

Isten veled, Gabi néni! Nyu-
godj békében!

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
november 4-i cikke)

A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2016.11.11. Dr. Hallai Róbert
2016.11.18. Dr. Englert Rolland
2016.11.25. Dr. Palkó Ágnes
2016.12.02. Dr. Móricz Zoltán
2016.12.09. Dr. Hallai Róbert
2016.12.16. Dr. Englert Rolland
2016.12.23. Dr. Palkó Ágnes
2016.12.30. Dr. Móricz Zoltán
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So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 m2-es, 

tég la építésű, szi ge telt, 2. 
eme le ti la kás és a hoz zá tar to-
zó 18 m2-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa-
raszt ház el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Ne vágj ki 
minden fát!
A sláger szövege igen aktuális a 
mai Magyarországon. Hogyan 
gondolkodtak erről száz éve? 
Néhány idézet Cziráky Gyula 
könyvéből:

„A községi képviselőtestület 
48/1903. és 25/1906. sz. határo-

zatai alapján a község védelmébe 
vette az utcák területén lévő 
fákat s azok oltalmazására, ülte-
tésére szigorú rendeletet bocsáj-
tott ki, melynek következtében 
az utcák messzeföldön párját rit-
kító lombdíszben pompáznak. 

Az eredmény annál megle-
pőbb, mert az 1870-es években 
még semminemű fa nem létezett 
az utcákon, amit a régi fényké-
pek és írásbeli följegyzések bizo-

nyítanak, de bizonyítja leginkább 
az a rendelet, mely az óvoda sza-
bályaiban indokláskép kimondja, 
hogy a városban a gyermekek 
sétára nem vihetők, mert árnyék 
sehol sincs a városban s 
napszurástól kell tartani… 

A felügyelőség köszönetet 
mondott ezért Niefergall  Nándor 
1. jegyzőnek, Csigi István bíró-
nak s Niertit Béla gyógyszerész-
nek.”

A tatai tó partján is a 
Dunáról álmodott
Palotainé Kali Gabriella emlékére
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Rendőrségi 
hírek
KÖZLEKEDÉS, SZABÁLYSÉRTÉSEK:

Több anyagi kárral járó baleset 
történt az utóbbi időben, köztük 
egy személyi sérüléssel járó is. 
Egy kerékpáros volt a baleset 
okozója és elszenvedője is, 
akinek kerékpárja nem volt kivi-
lágítva. Szerencsére sérülése 
nem volt komoly, nyolc napon 
belül gyógyuló sérülést szenve-
dett. Kérjük a kerékpárosokat, a 
motorosokat, hogy láthatóságuk-
ról gondoskodjanak a balesetek 
megelőzése érdekében. 

A volt vasúti híd felújítása 
megkezdődött, a munkák előre-
láthatólag a hónap végéig 
fognak tartani. A központban 
lévő fő közlekedési csomópont-
ban rég nem látott forgalom 
halad, köztük kamionok, pótko-
csis teherautók. Kérjük a közle-
kedőket, legyenek türelmesek, 
figyelmesen vezessenek! A na-
gyobb dugók elkerülése érdeké-
ben a Mészáros utcában ne par-
koljanak, mert akadályozzák a 
forgalmat! A Béke téri lámpák 
időnként villogóra vannak állít-
va. Kérjük a szülőket, figyel-
meztessék gyermekeiket, 
hogyan közlekedjenek a meg-

változott, nagyobb forgalom-
ban!

A rendőri ellenőrzések, intézke-
dések ellenére továbbra is sok a 
szabálytalanul parkoló autós, akik 
akadályozzák a többi közlekedőt, 
például az Ilona utcában. A Rákó-
czi utcában épület felújítást végez-
nek, ne álljanak a hulló vakolat alá. 

BŰNCSELEKMÉNY:
Garázdaság, testi sértés miatt 

eljárás indult egy ittas társaság 
tagjai ellen, akik összevereked-
tek egy másik társaság tagjaival. 
A verekedésben fogak törtek ki, 
sérülések keletkeztek, az eljárás 
folyamatban van.

Az idő egyre hűvösebb, itt a 
fűtési szezon, várható, hogy 
sajnos megkezdődnek a falopá-
sok. A rendőrség a társszervekkel 
együtt fokozottan ellenőrzi a te-
rületeket. A gazdákat kérjük, a 
határban járó idegenek gépkocsi-
jának rendszámát írják fel, érte-
sítsék a rendőrséget, polgárőrö-
ket, vagy a mezőőröket!

Földváron még nem, de a kör-
nyező településeken már megje-
lentek olyan faárusok, akik be-
csapják a vevőket, főként az 
idős embereket. Vizezett fát 
árulnak, vagy csalnak a tűzifa 
súlyával, közben kirabolják ve-
vőiket. Kérjük a családtago-

Művelődési ház
Novemberi programok 
NOVEMBER 12. SZOMBAT
MÁRTON NAP a Rókus pincéknél
14:00 Kézműves foglalkozás a 
pincéknél Komiszárné Méhes 
Márta és Szabó Ágnes vezetésével
14:30 Új borok megáldása a 
Rókus kápolnánál
14:30 „Hova bújtál Márton?” 
tréfás kalandjáték
15:00 Szaggató zenekar koncertje
16:00 Libák futóversenye
17:00 Lampionos, zenés pincejárás
Forralt bor, tea, zsíros kenyér, 
sütemény a kertbarát egyesület 
jóvoltából
Nyitott pincék, borkóstolás

NOVEMBER 15. KEDD 10:00
BAGOLYKISASSZONY
a pécsi Bóbita bábszínház előa-
dása. Jegyár: 700 Ft

NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK 14:00
Filharmónia Ifjúsági bérlet
Magyar népi hangszerek, hang-
szeres magyar népzene
Zengő együttes, moderátor: Ber-
gics Lajos művészeti vezető

NOVEMBER 18. PÉNTEK 19:00
MOZI – Az utolsó emberig (16)
Színes szinkronizált francia 
akció-thriller. Főszereplő: Mel 
Gibson. Jegyár: 500 Ft

NOVEMBER 19. SZOMBAT 
Közös varrás a Foltvarró klubbal

NOVEMBER 21. HÉTFŐ 14:00 
Készülődés a karácsonyra
Csuhédíszek készítése felnőttek-
nek a Tájház Projekt keretében
Vezeti: Tóth Gyöngyi
A belépés díjtalan! 

NOVEMBER 21. HÉTFŐ 17:30
IRODALMI KÁVÉHÁZ a
Marcipán cukrászdában
Vendég: Schäffer Erzsébet, 
magyar Pulitzer-díjas újságíró, 
író, publicista
Kötelező fogyasztás: 600 Ft

NOVEMBER 29. KEDD 18:00 
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Kit ünneplünk? Mit ünneplünk? 
Mérlegen a szigetvári Zrínyi Mik-
lós. Előadó: Dr. Varga Szabolcs, a 
pécsi Hittudományi Főiskola 
docense. A belépés díjtalan! 

NOVEMBER 30. SZERDA
MOZGÓ MOZI

NOVEMBER 27. VASÁRNAP
FÖLDVÁRI ADVENT a Béke 
téren
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér 
(Kertbarát klub), süteménykós-

tolás (Házi Sütöde)
17:00 Gyertyagyújtás
• áldást mond Szilágyi János 

református lelkész
• általános iskola felső tagozatá-

nak és az óvónők énekkarának 
műsora

DECEMBER 4. VASÁRNAP 10:30
Adventi istentisztelet és az Anna-
matia Női Kar koncertje a refor-
mátus templomban

DECEMBER 4. VASÁRNAP
FÖLDVÁRI ADVENT
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér 
(Szent Rókus Borlovagrend, 
Máltai Szeretetszolgálat) 
17:00 Gyertyagyújtás 
• áldást mond Petkó Tamás 

katolikus plébános
• az általános iskola alsó tagoza-

tának Mikulás műsora, Anna-
matia Női Kar

DECEMBER 11. VASÁRNAP
FÖLDVÁRI ADVENT
15:00 Karácsonyi játszóház a 
Művelődési házban
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér 
(Sárga Pincés Gödör Egyesület, 
mezőőrök) 
17:00 Gyertyagyújtás 
• áldást mond Molnár Iván 

evangélikus lelkész
• a Levendula Művészeti iskola 

és az MLG műsora

Téli Színházbérlet
Művelődési Központ
Bérlet ára a három előadásra: 
8.900 Ft
2016. december 1. csütörtök 19 óra 
Harold Pinter: HAZATÉRÉS
tragikomédia két részben a 
Zenthe Ferenc Színház előa-
dása.
Főszereplő: Mikó István – 
Jászai-díjas. Az előadás a 
2016. évi Vidéki Színházak 
Találkozójának Fesztivál díját 
nyerte.
Jegyár: 3.300 Ft

2017. január 26. csütörtök 19 óra 
Miles Tredinnick: 
ELVIS, OLTÁR, MIAMI
avagy fél millió dollár gazdát 
keres, vígjátékszerű pénzhaj-
sza 2 felvonásban. A Bánfalvy 
Stúdió előadása. Főszereplők: 
Hujber Ferenc, Vastag Tamás, 
Kiss Ramóna, Bánfalvy 
Ágnes.
Jegyár: 3.300 Ft

2017. február vége
Robert James Waller:
A SZÍV HÍDJAI
A Madison megye hídjai című 
regényt színpadra állította az 
Orlai produkció és az Óbudai 
Társaskör. Főszereplők: 
Udvaros Dorottya, László 
Zsolt.
Jegyár: 3.300 Ft

►
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Október utolsó szombatján tár-
sadalmi munkát szervezett a 
horgászegyesület a kis-dunai 
horgásztanyán. Kiss Lajos egye-
sületi elnök szervezésében kb. 
15–20 fő vett részt az akcióban, 
többre nem is volt szükség, 
mert főleg technikai munkák 
zajlottak. 

Szabados Sámuel

A régi két kismóló helyére 
egy új, nagyobb került, melyet 
saját beruházásként egymillió 
forintból készítettek el. A móló-
bejáró alját is megerősítették 
újabb fémelemekkel. A mólónál 
hegesztők és lakatosok munkál-
kodtak, egy kisebb társaság 
pedig a raktárépületben végzett 
lomtalanítást, sok régi kelléket, 
asztalokat, szerszámokat, öreg 
horgászfelszerelések pakoltak 
az épület mögé. Néhány ritkaság 
számba menő eszköz és sok 
fénykép viszont visszakerült 
azzal a céllal, hogy idővel egy 
kiállítás keretei között emléket 

állítsanak az évtizedekkel ez-
előtti horgászéletnek.

Kiss Lajos Csaba beszélt a jö-
vőbeli tervekről is. Most a tanya 
körül minden rendben van, a fel-
újításoknak köszönhetően 
minden működőképes. A közel-
jövőben a botház felújítására 
szánnak időt és pénzt, majd egy 
vizesblokkot alakítanak ki és 
néhány fős szálláshelyet a távol-
ról érkezőknek, illetve az itt éj-
szakázni szándékozóknak. A du-
naegyházi önkormányzattal 
egyeztetve már talán jövőre 
zúzott kővel fedik be a kishídtól 
a dunaegyházi kőgátig terjedő 
gátszakaszt. Valószínű, hogy 
nemcsak a horgászok, de a ke-
rékpározó, túrázó környékbeli la-
kosok is ki fogják használni ezt 
az újabb közlekedési lehetőséget. 

Október utolsó vasárnapján 
rendezték meg a versenyszezont 
záró ragadozó halfogó versenyt. 
A kellemes napsütéses, de kissé 
szeles időben 22 fő nevezett a 
reggeli kezdéskor. Az alacsony 

vízállás kedvező volt Dorkó 
Károly versenyfelelős szerint, 
mert így a ragadozók tanyái kö-
zelebb kerültek a felszínhez. Az 
első helyezett Pala Attila lett 
8200 grammos fogással, máso-
dik helyen Földes László végzett 
1880 grammal. Hajlik László 
1240 grammos eredménye a har-
madik helyet jelentette számára. 
A helyezettek serleget, oklevelet 

és vásárlási utalványt kaptak ju-
talmul, melyet a helyi horgász-
boltban lehet levásárolni. 

Pala Attila évek óta résztvevő-
je a versenyeknek. Volt már 
győztes, illetve többször dobo-
gós helyezett. Örült az első he-
lyezésen kívül annak is, hogy ő 
fogta a nap során a legnagyobb 
halat, egy több, mint hétkilós 
csukát. 

kat, ismerősöket, figyel-
meztessék idős ismerőseiket, ro-
konaikat!

Hivatalos személyként jelent-
kező emberek felhívtak telefo-
non több földvári lakost. Példá-
ul olyan ürüggyel, hogy nyert 
valamit, fizessen be egy össze-
get a megadott bankszámla 
számra, vagy valamilyen cég 
képviselőjeként kérték pénz 
befizetését. Többen bedőltek a 

csalóknak. A rendőrség csalás 
bűntette miatt folytatja a nyo-
mozást.

A temetőkben és környékü-
kön szerencsére az ünnepek 
alatt bűncselekmény nem tör-
tént.  Korábban elloptak egy–
egy vázát, virágcsokrot a sírok-
ról, ezért továbbra is kérjük a 
temetőkbe látogatókat, jelez-
zék, ha gyanús dolgokat tapasz-
talnak!

Őszi
egészségnap
A védőnők és a pedagógusok 
közös szervezésében rendez-
ték meg október közepén az 
egészségnapot az általános is-
kolában, mely ez alkalommal 
a kenyér világnapjához kötő-
dött. A nap célja volt, hogy a 
diákok segítséget, felvilágosí-
tást kapjanak egészséges élet-
módjuk kialakításához. Az 
egészségfejlesztő programok 
az alsó és a felső tagozatot is 
érintették. 

Szabados Sámuel

A szervezők örömmel ta-
pasztalták, hogy a gyerekek ér-
deklődőek, aktívak, bátran tá-
maszkodnak a tanulmányaik 
során szerzet ismeretanyagra. 

Az alsó tagozatosok a Föld-
vár Pékséget látogatták meg, 
ahol megismerhették a kenyér-
készítés folyamatát. Bizonyos 
tevékenységekbe maguk is be-
kapcsolódtak. Természetesen 
nem maradt el a kenyér és a 
péksütemények kóstolása sem. 

A felső tagozat számára év-
folyamonként szerveződtek a 
programok. Az ötödikesek az 
egészséges táplálkozással kap-
csolatos ismereteket szereztek, 
melyek középpontjában a 

kenyér és a péksütemények fo-
gyasztása állt. Ennek kapcsán 
különféle pékárut kóstolhattak. 
Népszerű volt a rozskenyér és a 
magvas kenyerek, melyek 
aránya egyre nagyobb szerepet 
kap táplálkozási szokásaink-
ban. 

A hatodikosok interaktív 
foglalkozás keretei között bő-
vítették ismereteiket a káros 
szenvedélyek egészségromboló 
hatásairól. Szóba került a drog, 
a dohányzás és az alkoholfo-
gyasztás is. A látottak és hallot-
tak főleg a gondolatébresztést 
szolgálták így a tinédzser kor 
kezdetén. 

A hetedik évfolyam tanulóit 
megszólító foglalkozások témája 
a párkapcsolat, a szerelem és a 
szex volt. Szó volt a szexuális 
élet veszélyeiről, a nemi betegsé-
gekről és az AIDS -ről is. Míg a 
nyolcadikosok korunk betegsé-
geiről kaptak tájékoztatást, s 
arról, hogy az infarktus, az agy-
vérzés, a cukorbetegség és a 
daganatos betegségek kockáza-
ta egészséges életmóddal jelen-
tősen csökkenthető. 

A tavaszi egészségnap köz-
ponti témája a mozgás, a sport 
lesz. Ennek megfelelően a 
programok nagy része a friss 
levegőn, a szabadban zajlik 
majd.

Mozgalmas volt az október a 
horgászok számára

Pala Attila

►
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Ünnepélyes keretek között ad-
ták át október 27-én a focipá-

lyán az a két defibrillátort, 
melyhez pályázati úton jutott 
az egyesület. Holler Ferenc el-
nök a klub életében nagy jelen-
tőségűnek nevezte az ese-
ményt.

Szabados Sámuel

Két éves várakozás után végre 
megérkeztek a technikai eszkö-
zök, melyeket remélhetőleg nem 

kell majd igénybe venni, de 
mindenesetre biztonságot jelen-
tenek 250 sportoló számára. A 
két gép közül az egyik az öltöző 
épületében marad, a másikat 
pedig az utazó csapatok viszik 
magukkal. 

A tapasztalat az, hogy a me-
gyében, de országosan is vi-
szonylag kevés egyesület rendel-
kezik defibrillátorokkal, a kis 

falusi csapatoknál szinte egyálta-
lán nincs. 

Varga Erika, a forgalmazó cég 
kereskedelmi igazgatója és 
vezető oktatója örömmel adta át 
a gépeket, és kollégáival rögtön 
meg is kezdték a képzést, az ok-
tatást. A korosztályos csapatok-
ból három személyt jelöltek ki, 
akik elsajátították az eszköz ke-
zelését. 

Újraélesztő 
gépeket 
kapott a 
Holler UNFC

A Holler UNFC színeiben szerep-
lő férfi kézilabda csapatunk a 
múlt bajnoki szezonban az NB II-
ben nem tudott megkapaszkod-
ni, kiesett. 

Szabados Sámuel

Az egy éves magasabb osztá-
lyú szereplés jól indult, az őszi 
szezonban értékes győzelmeket 
is szerzett a gárda. A tavasz során 
azonban a sorozatos gyenge tel-
jesítmény a kieséshez vezetett. 

Orova Tamás edző az okokat 
elemezve a tavaszi edzésmunka 
hiányait említette. Kevesen 
vettek részt az edzéseken, s 
őmaga is egyéb elfoglaltságai 
miatt nem tudott kellő figyelmet 
szentelni a csapatra. A fokozatos 
csapaterősítés is elmaradt. Mind-
ezek együtt vezettek a kudar-
choz. 

A 2016/17-es szezonban csapa-

tunk két megyebajnokságban is 
szerepel. A Bács –Kiskun megyei 
regionális bajnokság már ismert a 
földvári fiúk számára, hiszen 
éveken át játszottak itt. A 13 egy-
letből álló mezőny színvonalas, a 
Kiskunhalas, a Kecel vagy a Kis-
kunfélegyháza jó játékerőt képvi-
selnek, többször megfordultak 
már az NB II-ben. A bajnokság-
ban való részvételünk biztosítja, 
hogy rendszeresen kemény tét-
mérkőzéseket játsszunk.

A Tolna megyei bajnokságban 
is részt veszünk. A hatcsapatos 
mezőnyben a Hőgyész a nagy ri-
vális, nekik is van magasabb osz-
tálybeli múltjuk. 

A nyár során nagy volt a 
mozgás a keretben. Többen tá-
voztak; őket elsősorban a fiata-
lokkal pótolja az edző. A junior 
csapat az NB II-es bajnokságban 
a második helyen végzett. Tagjai 

közül többen a felnőtt csapatban 
is szerepet kaptak. Tapasztalatuk 
tehát van, helyt tudnak állni 
megyei szinten is. Az egyesület 
nagy hangsúlyt fektet az utánpót-
lás nevelésére, Orova Tamás a 
jövőben főleg a hazai nevelésű, 
tehetséges fiatalokra akarja épí-
teni a csapatot. Tehetségek már-
pedig vannak városunkban, a 
helyi iskolákban nagy hangsúlyt 
fektetnek a testnevelő tanárok a 
kézilabda sportra, figyelnek az 
ígéretes diákokra.

A gárda továbbra is Simontor-
nyán játssza hazai mérkőzéseit. 
Itt már kialakult egy kisebb tör-
zsszurkoló csoport is. A cél ter-
mészetesen az NB II-be való 
visszajutás. Ehhez a Tolna 
megyei bajnokságot kellene 
megnyerni, amire van is esély. 
Az évtizedek óta vágyott cél, a 
hazai méretes sportcsarnok meg-
építése is egyre inkább realitássá 
válik, jelenleg a pályázat körüli 
adminisztrációs munkák zajla-

nak. 
Az ősz során kézilabdásaink 

nagyszerűen teljesítenek a Bács- 
Kiskun megyei bajnokságban. 
Hat forduló után öt győzelem és 
egy vereség a mérleg, csak a Kis-
kunmajsától szenvedtek veresé-
get, de sikerült legyőzniük az 
igen jó játékerőt képviselő Kis-
kunhalast. Csapatunk a második 
helyen áll.

Cél az NB II-be jutás

Hullámzó teljesítményt nyújtot-
tak októberben a DFC focistái. 

Szabados Sámuel

A 9. fordulóban Majos gár-
dáját fogadtuk, a csapat a kö-
zépmezőnyben foglalhelyet a 
tabellán. Kemény mérkőzésre 
számítottunk, de végül maga-
biztos győzelmünkkel zárult a 
találkozó. Az első félidőben 
nagyjából kiegyensúlyozott 
játék folyt a pályán. A 33. 
percben Benke góljával jutot-
tunk vezetéshez, melynek bir-

tokában még magabiztosabbá 
vált a játékunk. A második 
félidő hasonlóan telt, noha a 
végén voltak izgalmak, ellen-
felünk legalább a döntetlent ki 
akarta csikarni. A 90. percben 
Fröhlich találata döntötte el a 
mérkőzést,  2:0-s földvári siker 
született. 

A kakasdi vendégszereplésünk 
sajnos nem járt sikerrel. Már az 
első félidőben érezni lehetett, 
hogy a házigazdák tudatosabb, 
határozottabb focit játszanak. Az 
első félidő 30. percében meg is 

szerezték a vezetést. A második 
félidő első perceiben minden 
eldőlt: még fel sem ocsúdtak 
fiaink a kezdés után, és a 47.majd 
a 49. percben két gólt kaptunk 
egymás után. A házigazdák ma-
gabiztos vezetésük tudatában la-
zítottak az iramon. Az 54. perc-
ben Benke találatával szépítet-
tünk, de három perc múlva a ka-
kasdiak megmutatták, hogy ki az 
úr a pályán, újabb gólt szereztek. 
Ezzel alakult ki a 4:1-es végered-
mény. 

A 11. fordulóban az utolsó 
helyezett Őcsényt fogadtuk. 
Mindenki hazai győzelmet 
remélt. A papírforma igazoló-
dott. Az első félidőben Barics 

és Kiss góljaival 2:0-ra vezet-
tünk. A folytatásban vendége-
ink összeroppantak, Horváth, 
Benke, Ráthgéber, Rezicska és 
Tóth góljaival fölényes 7:0-s 
győzelmet arattunk. 

Október utolsó hétvégéjén Kö-
lesden léptünk pályára. 2:0-ás 
hazai vezetésnél Kiss Patrik gól-
jával szorossá tettük a találkozót, 
lett volna még  időnk az egyenlí-
tésire, de a házigazdák tartották 
az eredményt. Közel álltunk a 
pontszerzéshez, de sajnos nem 
sikerült. 2:1- es hazai siker szüle-
tett. 

A DFC egy fordulóval az őszi 
szezon vége előtt a 12. helyen 
áll.

Látványos győzelmek és kínos 
vereségek

►



Fotó: Kõszegi Dániel

Sajnos a sportolók eseté-
ben gyakori a szívleállás akár 
edzés, akár mérkőzés közben.  A 
legfontosabb, első feladat a mentő 
hívása, azután kell elkezdeni az 
újraélesztést mellkas kompresszi-
óval és belégzéssel. Ha ez nem 
hatásos, akkor kerül sor a gép 
használatára. Az eszköz a testre 
való ráhelyezés után jelzi, hogy a 
sokkhatás alkalmazható-e. Ha 
nem, akkor újra kell kezdeni a 
mellkas kompressziót. Ha a gép 
az analízis után az alkalmazásra 
ad utasítást, meg kell nyomni a 
sokk leadását elindító gombot, 

ügyelve arra, hogy ne érintkezzen 
senki a beteggel. Ha az újraélesz-
tés sikertelen, a kompressziót, il-
letve a gépi sokkhatást kell ismé-
telni egymás utáni sorrendben 
mindaddig, míg a kiérkező men-
tősök át nem veszik a beteget.  

A kereskedelmi igazgató sze-
rint évente több száz gép kerül az 
egyesületekhez, de még így is 
kevés a számuk az országban. 
Nagy szükség van rájuk, mert 
életeket menthetnek velük. Ezért 
is öröm, hogy  egy–két éven 
belül újabb két gép kerülhet a 
klub birtokába.

►


