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Közéleti  lap

L. Mészáros Irma
Zsúfolásig megtelt a dunaföld-

vári városháza díszterme az Én is 
itt voltam című könyv bemutató-
jára. A szerző dr. Gesztesy András 
jogi és teológiai doktor, aki ke-
resztény filozófiát tanított a Pécsi 
Tudományegyetemen, majd a Pé-
csi Püspöki Hittudományi Főis-
kola tanszékvezető tanára lett és 
tiszteletbeli kanonok, s aki a het-
venes évek közepétől tíz évig 
nagyhatású és szeretett segédlel-
kész volt Dunaföldváron. A ren-
dezvényen a hallgatók között ült 
sok egykori hittanosa, hajdani 
ifjúsági csoportjának és az általa 
alapított együttesnek, a későbbi 
Cantemus kórusnak a tagjai. El-
jöttek, mert annak idején nagyon 
sokat kaptak tőle. Ahogy Fafkáné 
Simon Ildikó mondta, Gesztesy 
András segített egy lépéssel köze-
lebb kerülni Istenhez, és olyan tu-
dással gazdagította őket, amelyre 
a mai napig építeni lehet. Példa-
kép lett abban is, hogyan kell kö-
zösséget teremteni. A könyvbe-
mutatón Fafka Júlia szép Má-
ria-énekkel, Regényi Júlia népi 
egyházi énekkel, Pataki Eszter 
Debussy-darabbal szerzett él-
ményt, s járult hozzá a lelkipász-
tor alaptételének bizonyításához: 
az istenhit és az igazi műalkotás, 
így a zene a transzcendencia sík-
ján összefügg.

Az Én is itt voltam című könyv 
emlékirat. Ez az a szubjektív mű-

faj, mondta a szerző, amelyet 
mindenki művel, hiszen szabadon 
visszanézünk életünkre, a történ-
tekre. De jó, érdekes és mély em-
lékiratot csak az képes írni, tehet-
jük hozzá, aki látásmódja, tudása, 
humánuma és hite alapján képes 
értékeket kiemelni, értelemmel, 
érzelemmel és humorral mélyre 
ásni. Gesztesy András ilyen. Rá-
adásul lelkipásztor. Várszegi 
Asztrik pannonhalmi főapát a 
könyv ajánlójában ezt írta: „Ra-
gyogó és hűséges képet adtál ar-
ról a társadalmi és egyházi lég-
körről, amelyben osztályrészünk 
volt.” Ebből érzékelhető, hogy 
nem csupán személyes leltár ez, 
hanem sokkal több annál.

Gesztesy András 2014-ben 
kapta meg a Fraknói Vilmos-díjat, 
amelyet azok érdemelnek ki, 
„akik tevékenységükkel előmoz-
dították a magyar vallási élet 
megújulását és a teológia oktatá-
sának fejlődését”. A könyv meg-
születéséhez a díjat követően tar-
tott előadások, visszaemlékezé-
sek adták az ötletet, majd a nyug-
díjba vonulás az időt. Az Én is itt 
voltam szerzője az emlékezésnek 
különös módját választja. Nem 
történéseket, nem eseményeket 
mesél el, hanem inkább meg sze-
retne értetni magából valamit, 
ahogy írja – amolyan vázlatos 
krétarajzokat készít élete nagyjai-
ról, megörökítve egyéniségüket. 
„Magam helyett elsősorban róluk 

szólnék. Talán akkor mondok ma-
gamról is a legtöbbet.” Így csa-
ládján kívül szól azokról a szemé-
lyekről, akik – sokszor tudtuk 
nélkül – egyéniségmintákat, élet-
mintákat adtak; néhány sorsfor-
duló találkozásról, amely „gond-
viselésszerű véletlen” volt, azaz 
„nem a Mindenható ajándékozó 
kedve nélkül történt”. Alakjai kö-
zött akad háromszor is bebörtön-
zött regnumi pap, szerzetes, tanár, 
karvezető, professzor, az olvasó 
számára ismert és ismeretlen sze-
mély. Beszél egykori egyetemi és 
szemináriumi társairól, lelkészek-
ről, tanítványokról és barátokról, 
püspökökről és hétköznapi ma-
gyarországi vagy erdélyi embe-
rekről. Akad nem egy olyan is, 
akiről kritikusan ír, keményen, 
néha humorral, de megbocsátás-
sal.

Az emlékezés közben kirajzo-
lódnak az általa megélt évtizedek 
egészen a rendszerváltásig. Mert itt 
volt, s tanú volt. Szó van a magyar 
történelem éles helyzeteiről, egy-
ház és hatalom viszonyáról; a 
békepapokról, forradalmiságról, 
feljebbjutásról és megmaradásról, 
besúgásról és beépítési kísérletről, 
egyházi elvekről, hitről, kegyelem-
ről és megbocsátásról; gondolko-
dásról és tudásról. Szól az illegális 
egyházi szervezetekről és a közös-
ségekről; a gitározással, túrákkal, 
focival, azaz élettel teli ifjúsági lel-
készi tevékenységről. Mert a Reg-
num jelképe is a stóla és a foci volt 
– mondja. Állítja, ha van gyerek és 
ifjúság, akkor van jövő, ott az 

Dr. Gesztesy András könyvbemutatója
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A településen és a lakta-
nyában történtekre is 

emlékeztek Dunaföldváron az 
1956-os forradalom eseményeit 
felidézve, és tisztelegtek az áldo-
zatok emléktáblája előtt.

L. Mészáros Irma

A városi művelődési házban 
tartott ünnepségen Horváth Zsolt 
polgármester beszédében Bibó 
István szavait idézte: a szabadság 
ott kezdődik, ahol megszűnik a 
félelem. Ma Magyarországon de-

mokrácia van és függetlenség, de 
vajon van-e egység, tisztelet, el-
fogadás, van-e hit abban, hogy a 
21. század jobb lehet? Tanulunk-e 
a hibáinkból? – fogalmazta meg 
aggályait a városvezető. Majd 
hozzátette: 1956 októberében elő-
deink elkezdtek valamit. Nekünk 
folytatni kell, s akkor fog sikerül-
ni, ha mind együvé tartozunk, s a 
célokért tenni akarunk.

A Magyar László Gimnázium 
tízedik osztályos tanulói Barta-
losné Agócs Irén és Pálfiné Sűrű 

Anna osztályfőnökök rendezésé-
ben történelmi emlékező műsort 
adtak elő, amelyben nemcsak az 
ötvenes éveket és az 1956-os for-
radalom budapesti eseményeit 
idézték meg, hanem a hajdan 
Dunaföldváron történteket is. Ez 
utóbbi jelenetek sora dr. Tóth 
Miklósnak, az 1956-ban Duna-
földváron katonai szolgálatát tel-
jesítő kiskatonának a hatvanadik 
évfordulóra elkészült memoárjá-
ra épült, amely a Volt egyszer 
egy légvédelmi tüzérezred című 
könyvben jelent meg.  Meghatot-
tan nézte a jelenetet az ünnepsé-
gen részt vevő, ma Pécsett élő 
kertészmérnök, akinek – Nagy 
Gáborné, Dunaföldvár egykori 
polgármesterével együtt – jelen-
tős része volt abban, hogy hat-
vanegy évvel az események után 
emléktábla őrzi a laktanyában 
elesettek nevét. 

Kiss Éva, a helytörténet iránt 
elhivatott néhai tanár-újságíró 
másfél évtizede megkezdett kuta-
tómunkáját követően dr. Horváth 
Miklós hadtörténész végre rálelt 
azokra a dokumentumokra, ame-
lyek bizonyítják, hogy Varga Ist-
ván szakaszvezető a laktanya el-
leni szovjet támadáskor esett el. 
Vetési Imre József biológus hall-
gató neve mellé a novemberben 
felavatott emléktáblára most fel-
kerülhetett Varga István szakasz-
vezető neve is.

A városközpontban elesett nem-
zetőrök, Györkő Árpád és Dubicz 
Sándor emlékét már régóta tábla 
őrzi. Az ünnepség után a városve-
zetők, az iskolák képviselői, a pol-
gárőrök és a helyi Fidesz alapszer-
vezetének vezetői koszorút he-
lyeztek el az emléktábláknál.

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
10.27-i cikke alapján)

egyház meg van mentve. Mert 
szerinte a kereszténységre nem ta-
nítani, hanem nevelni kell, és ne-
velni csak közösséget lehet, és csak 
közösségben. Könyvében mesélt a 
tudásátadásról, a küldetésszerű er-

délyi utakról, amelyek mindig lel-
kigyakorlatok is voltak. Mindenről 
tárgyilagosan, mégis szenvedély-
lyel, szókimondóan és önkritiku-
san, mély intellektuális szellemi-
séggel. Ezeket a jellemzőket Gesz-

tesy András hallgatói, régi hívei jól 
ismerik, de könyve bemutatóján 
bizonyította is.

Ezen a délutánon érezni lehetett 
azt a szeretetet és tiszteletet, 
amellyel a hetvenéves lelkipász-

tort fogadták, s ahogy a rendez-
vény után még jó óráig körbeül-
ték, hallgatták, mint „fehérek közt 
egy európait.”

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
10.24-i cikke nyomán)
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A fájdalom 
megosztása
L. Mészáros Irma

Szeretteink, főleg gyerme-
künk elvesztése semmihez sem 
hasonlítható fájdalom lehet. A 
Jóisten óvjon mindenkit ettől – 
jajdult fel a tragédia megélése 
után egy idős édesanya, egy jó 
ismerősöm.

Az ember tán úgy gondolná, 
ilyenkor el kellene bújnia a vi-
lág elől, elmenekülnie valaho-
vá, ahol senki sincs. De hát élni 
kell – szokták mondani. De mi-
ként képes az ember, a szülő ezt 
is elviselni? Nemrég egy osz-
tálytalálkozón vettem részt, 
ahová több száz kilométert au-
tózva jött az egykori diáklány. 
Egyedül rótta hazafelé az or-
szágutat azzal a gondolattal, 
hogy az elmúlt öt évről beszél-
getünk majd. Arról, kinek mit 
hozott, kitől mit vitt el. Tőle az 
egyik legdrágábbat. Még nem 
nagyon beszélt erről, csak szűk 
körben. S most vajon? Ahogy 
aztán a találkozó helyszínén a 
nagy körben ültek a több évti-
zeddel ezelőtti osztálytársai, 
megnyílt a fájdalom kapuja. 

Jöttek a szavak meg-megsza-
kadva, könnyek közt, a tragédi-
áról, s főleg annak elviseléséről. 
A többiek pedig hallgatták, egy-
re elszorulóbb szívvel, elhomá-
lyosult szemmel. Fájt nagyon. 
Nekünk is. Hát még neki. Mégis 
elmondta. Tán azért, mert ebben 
a közösségben, amelyben majd-
nem négy évtizeddel ezelőtt el-
indultak, volt valami szoros ka-
pocs. Magunk között voltunk. 
Abban a nagy csöndben, a halk 
szavakkal megosztott tragédiá-
ban is egyek voltunk. Nem, se-
gíteni nem tudtunk. Vagy tán 
annyit, amit Kádár Annamária 
is mondott nemrég dunaújváro-
si előadásán. Az elmondott 
én-történetnek, életmesének 
ereje van. Azt a tudatot erősíti, 
hogy nem vagyok egyedül a vi-
lágban.  A jókor és megfelelő 
helyen kimondott őszinte szó-
nak gyógyító ereje is lehet. 
Minket felkészít arra, aminek 
be nem következtében remény-
kedünk. Őt ugyan meg nem vi-
gasztalja az óriási veszteségért, 
de talán segít élni és mindennek 
ellenére – örülni.

Jó egy ilyen közösséghez tar-
tozni. Mert együtt sírni és ne-
vetni is tudtunk.

Emlékezés és főhajtás 
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Az 1956-os szabadságharc 
két földvári mártírja em-

lékét évtizedek óta őrizzük. Du-
bicz Sándor és Györkő Árpád a 
községháza elleni szovjet táma-
dáskor vesztette életét. A forra-
dalom hatvanadik évfordulójára 
tavaly kézbe vehettük a Volt egy-
szer egy légvédelmi tüzérezred – 
Dunaföldvár, 1956 című kötetet, 
amely az egykori Dunaföldváron 
szolgáló sorkatona, a ma Pécsett 
élő dr. Tóth Miklós emlékiratára 
épült, s amely a dunaföldvári 
magyar laktanyában 1956-ban 
történt eseményekről szól.

L. Mészáros Irma

A memoáríró és Vári Árpád 
történész kutatásai, a feltárt doku-
mentumok, valamint a Honvédel-
mi Minisztérium iratai alapján az 
elmúlt év novemberében emlék-
táblát helyeztek el a városháza 
falán Vetési Imre József – a föld-
váriak előtt addig ismeretlen – ka-
tonaáldozat emlékére. A huszon-
két éves biológushallgató 1956. 
november 4-én éjjel két órakor a 
helyi magyar laktanya ellen inté-
zett szovjet támadáskor olyan sú-
lyosan megsebesült, hogy a du-
napentelei kórházba szállítás után 
életét vesztette. A másik áldozat 
Varga István szakaszvezető a tá-
madáskor azonnal meghalt, sírja a 
Fehérvári utcai temető hősi par-
cellájában található. Az ő neve a 
Honvédelmi Minisztérium nyil-
vántartásában azonban nem sze-
repelt, halottá nyilvánítása hivata-
losan eddig nem történt meg, 
ezért nem kerülhetett fel az em-
léktáblára.

Az 1956. november 4-i lakta-
nyai eseményekre Tóth Miklós 
így emlékezett:

„Alvásunkból két órakor ne-
hézfegyverekből leadott lövések-
re, robbanásokra ébredtünk. Az 
ágyakból kiugorva öltöttük ma-
gunkra ruháinkat, és tudatosult 
bennünk, hogy a szovjetek meg-
támadták a laktanyát. Az áram-
szolgáltatás és a telefonkapcsolat 
megszűnt. Egy harckocsi áttörte a 
kaput, majd a parancsnoki és a le-
génységi körlet épülete között 

megállt. Célzás nélkül leadott egy 
lövést, és az alakulótérre ráfor-
dulva szétlőtte a transzformátort. 
Majd körbevették, megtámadták 
a laktanyát. A támadásban a szov-
jet alakulat a harckocsik mellett 
aknavetőt és gyalogságot is beve-
tett. Találat érte a déli épület-
szárny felső szintjét. Az akna az 
előző napokban leszerelt egyete-
mi század körletét érte. Abban 
egy, mások szerint két tartalékos 
tiszti hallgató tartózkodott, tragi-
kus, hogy ők a szabadságukról 
akkor jöttek vissza. A lövegeinket 
eltaposták. Egyszer csak elcsen-
desült a fegyverzaj. Az orosz 
harckocsik parancsnokai kiszáll-
tak, beszélgettek. Majd egy gép-
fegyversorozat hangzott el a Sere-
gélyesi út felől. Eztán a tűzharc öt 
óra hosszat tartott.” Hogy hány 
áldozat lehetett, a kézirat megfo-
galmazásakor Tóth Miklós még 
nem tudta.

A nemrég elhunyt Kiss Éva, a 
Part-Oldalak újságírója, az ügy 
lelkes kutatója közel másfél évti-
zedig foglalkozott Varga István 
sorsával. Felkutatta a szakaszve-
zető családját, információt szer-
zett a történtekről. A kötet alkotói, 
Nagy Gáborné, Dunaföldvár ko-
rábbi polgármestere, a könyv ki-
adója és dr. Tóth Miklós az elmúlt 
hónapokban is mindent megtet-
tek, hogy a tragikus éjszaka má-
sik áldozatának, Varga Istvánnak 
a neve is felkerüljön az emléktáb-
lára. 

Nagy Gáborné a novemberi 
avatás után újra megkereste a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár 
vezetőjét, illetve dr. Horváth Mik-
lós hadtörténész egyetemi tanárt, 
akinek megismételt kutatásai so-
rán végre sikerült megtalálnia a 
Varga István (1934–1956) tartalé-
kos szakaszvezető iratait tartal-
mazó ún. érdekvédelmi gyűjtőt, 
amely alapján egyértelműen re-
konstruálhatóak halálának körül-
ményei, így halottá nyilvánítható.

A kutató jelentésében a követ-
kezők olvashatók:

 „Varga István szabadságról 
1956. november 3-án 16 órakor 

érkezett vissza a 
laktanyába, ahol 
még ezen a napon 
leszerelt. Hazatérni 
közlekedési lehető-
ség hiányában csak 
másnap – novem-
ber 4-én – reggel 
akart. Este Varga 
István Vetési Imré-
vel – a tartalékos 
üteg szolgálatveze-
tőjével – egy kör-
letben feküdt le 
aludni. … A harma-
dikáról negyediké-
re virradó éjjel 
02.00-kor a lefegyverzés céljából 
történt [szovjet] belövés követ-
keztében lövedék csapott be a há-
lókörletbe, ahol Vetési tartalékos 
hallgató és Varga szakaszvezető 
aludtak. A robbanás mindkét baj-
társat halálosan megsebesítette az 
ágyán. Varga szakaszvezető azon-
nal, Vetési tartalékos hallgató pe-
dig a dunapentelei kórházban halt 
meg. A parancsok tájékoztatása 
szerint jegyzőkönyvet a két ele-
sett katona halálának a bekövet-
kezéséről „a körülményekre való 
tekintettel” nem tudtak felvenni” 
(…) „A koporsót, amiben neve-
zett elvtársat eltemették, a felcser 
és egy másik tiszthelyettes hozta 
a dunaföldvári KTSZ-ből. A ko-
porsóba tétel után gépkocsival a 
temetőbe szállították, és ott elte-
mették, de erről sem a községi ta-
nácsot, sem a temető gondnokát 
nem értesítették. […] az ezred 
összes nyilvántartási anyaga az 
utolsó levélpapírig megsemmi-
sült.” Ezzel magyarázható, hogy 
Varga István neve nem szerepelt 
Dunaföldváron sem az egyházi, 

sem a községi anyakönyvekben.
Varga István 1934. április 20-

án a Nógrád megyei Őrhalomban 
született, az 1954. november 10-
én történt bevonulásáig Budapes-
ten a Vegyipari Szakszervezetnél 
segédmunkásként dolgozott. A 
szülők 1956 után fiúk egyik kato-
natársától szereztek tudomást a 
tragédiáról, hivatalosan csak több 
mint tíz év múlva értesítették őket 
a halálesetről. 2017 februárjában 
pedig dr. Horváth Miklós jelenté-
sében kimondatott: „Az újabb ku-
tatás eredményeként egyértelmű-
en megállapítható, hogy Varga 
István tartalékos szakaszvezető 
1956. november 4-én a dunaföld-
vári laktanyát ért szovjet támadás 
következtében vesztette életét.”

Kiss Éva, Nagy Gáborné és 
Tóth Miklós tiszteletreméltó elhi-
vatottsága és erőfeszítése nem 
volt hiábavaló. Mostantól Varga 
István szakaszvezető nevét Duna-
földváron emléktábla őrzi az utó-
kornak. Mégsem tűnt el egy em-
ber nyomtalanul. Jele van a világ-
ban.

Új név az 1956-os emléktáblán
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A görögországi Kréta szige-
tén szervezte idén októ-

berben a világhírű Loreal cég 
szokásos évi fodrászati bemuta-
tóját és szakmai továbbképzését. 
Felhősi Ákos, mint a cég prémi-
um kategóriás fodrásza először 
kapott meghívást a rendezvény-
re, mely nagy szakmai elismerést 
jelent számára. 

Szabados Sámuel

A költségek nagy részét a cég 
állta az öt nap során. Ákos sze-
rint a szakmai továbbképzés 
mellett volt egyfajta fesztivál 
hangulata a rendezvénynek. A 
kötött programok mellett volt le-
hetőség tapasztalatcserére, kap-
csolatok építésére, kötetlen be-
szélgetésre. A rendezvény elne-
vezése a Szabad utat viselte, 
mely arra utal, hogy a szakmá-
ban napjainkban nagyon sokféle 
irányzat érvényesül, nincsenek 
divatszínek, kötött formák, fazon 

irányzatok. Szabad a pálya szó 
szerint. Tetszés szerint lehet kí-
sérletezni színekkel, fazonokkal. 
Ez a szabadság és sokszínűség a 
kreatív fodrászoknak kedvez, 
akik alkotókészségük által vál-
nak ismertté, népszerűvé. A ren-
dezvény célja éppen ennek a be-
mutatása volt. 

Napjainkban a fiatalok általá-
ban az egyszerű, könnyen kezel-
hető frizurákat kedvelik, de 
ugyanakkor törekednek az egye-
dire, az extrémre is.  Természete-
sen továbbra is van igény az al-
kalmi hajviseletekre, például es-
küvő, bál, ballagás esetén.  A 
szakma e téren is megújult, példá-
ul a tartósság kapcsán. A klasszi-
kus, romantikus viselet, a konty  
továbbra is népszerű és hosszabb 
ideig tartja formáját.  Napjaink 
kozmetikai szerei lehetővé teszik, 
hogy a fazon tartós maradjon mo-
sás után is. A nagy világcégek 
szinte egy–két havonta dobnak 

piacra új termékeket. A kihívá-
sokkal lépést kell tartani. 

Ákos kis csapatával rendszere-
sen részt vesz hazai bemutatókon, 
továbbképzéseken. Szerinte a ma-
gyar fodrászok felkészültsége, 
megítélése nemzetközi szinten jó-
nak nevezhető. Erre utal az is, 
hogy hazánkat kb. 150-en képvi-
selték Kréta szigetén. Hasznos-
nak, tanulságosnak tekinti az ott 
eltöltött napokat. Reméli, jövőre 
is részese lesz a rangos esemény-
nek.

Európa szakmai élvonalában

Az Idősek Világnapja alkal-
mából október 19-én 

nyugdíjas dolgozóit köszöntötte 
a Polgármesteri Hivatal. 

Szabados Sámuel

Az általános iskolások rövid 
műsora után Horváth Zsolt polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket. 
Örömét fejezte ki, hogy évről évre 
sokan vesznek részt a rendezvé-
nyen, és ahogy a beszédfoszlá-

nyokból kiderült, várják is az al-
kalmat. Voltak, akik éppen egy éve 
találkoztak utoljára itt a nagy te-
remben. A polgármester beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy rohanó 
életünkben alkalmanként meg kell 
állni egy kicsit, emlékezni, tiszte-
legni az idősek és azok teljesítmé-
nyei előtt. Természetesen év köz-
ben sem feledkezünk meg róluk, 
de a napi munka során talán keve-
sebb figyelmet szentelünk nekik. 

A világnapon kicsit talán szégyen-
kezve ezt a hiányt igyekszünk pó-
tolni. Napjaink is igényt tart idő-
sebb embertársainkra az élet sok 
területén. Pótolhatatlan, amit a 
családnak tudnak adni szeretetük-
kel, anyagi, vagy más eszközök-
kel. Sok esetben összetartó erőt 
jelentenek a távolba sodródott csa-
ládtagoknak.  

Sok nyugdíjas aktív résztvevője 
a közösségi életnek városunkban 
is. Egyesületekben, civil szerveze-
tekben tevékenykednek. Például a 
kertbarátok, a máltai szolgálat, a 
vízisport egyesület tevékenysége 
nehezen elképzelhető nélkülük. 

Nagyon fontos az élettapasztala-
tuk, a tudásuk, a példamutatás akár 
a családban, akár a közéletben. 
Egy tisztességes és eredményes 
munkával eltöltött életpálya való-
ban példaérték a fiatalabbaknak. 
Világnézetük más, mondhatni ta-
lán reálisabb, a valósághoz kötő-
dőbb a napjaink virtuális világá-
ban felnövekedő generációkénál.  
Problémamegoldó képességük is 
más. Éppen ez a másfajta szemlé-
let az, amire szükségünk van nap-
jainkban is. Az ünnepi köszöntő 
után hidegtálak mellett késő dél-
utánig tartottak a kötetlen beszél-
getések az asztal körül.

Nyugdíjasait köszöntötte a 
Polgármesteri Hivatal
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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

Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-

nek. Tel.:30/95–52–703

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

A Tolna Megyei Önkor-
mányzat rendkívül aktív 

időszakot él, hiszen folyamato-
san dolgozunk különböző pro-
jektjeink megvalósításán – nyi-
latkozta Fehérvári Tamás elnök, 
a megyei közgyűlés pénteki ülé-
sén. 

Tóth Róbert

Több mint 369 millió forinttal 
növekedik a megyei önkor-
mányzat költségvetési főössze-
ge, ami főként az uniós források 
elnyerésének köszönhető – szá-
moltak be a jó hírről a testületi 
ülésen. 

Döntöttek arról is, hogy módo-
sítják a Tolna megyei Integrált 
Területi Programot, amely forrá-
sok átcsoportosításával végső so-
ron új bölcsődei helyek kialakítá-
sának, illetve épületenergetikai 
fejlesztéseknek teremtené meg a 
lehetőséget.

Az elnök tájékoztatta a Köz-
gyűlést a megye projektjeivel 
kapcsolatos fejleményekről. A 
Sió projektet illetően elmondta, 
hogy folyamatos az egyeztetés a 
megyeszékhellyel és a civil szer-
vezetekkel, a folyó partján terve-
zett vízi turisztikai szolgáltató 
központ és kerékpárút kialakítása 
érdekében. A tervek szerint 2019. 
nyaráig befejeződik a vízi turisz-
tikai fejlesztés első üteme, vagyis 
az infrastrukturális háttér biztosí-
tása. Sióagárdtól Ozoráig mint-
egy 62 kilométeres összefüggő 
kerékpáros útvonal valósulhat 
meg. 

Szó esett a megye másik – a 
Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság Tolna Megyei Kiren-
deltségével együttműködésben 
tervezett – projektjéről is, amely a 

jövő év elejétől indulva a szociá-
lis felzárkózást segítené. A prog-
ram 2021-ig 65 millió forintból 
támogatná többek között a tartós 
szegénységben élőket. 

Napirendre került a Tolna Me-
gyei Klímastratégia társadalmasí-
tása is. A Tolna Megyei Önkor-
mányzat honlapján elérhető a 
stratégia tervezete, amelyről véle-
ményt lehet alkotni. A honlapról 
letölthető adatlapon november 3-
ig bárki megoszthatja a klímavál-
tozással kapcsolatos gondolatait a 
szakértőkkel.

Zárt ülésen döntöttek további öt 
TOP-os projekt támogatásáról. A 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
egyébként 23,62 milliárd forint-
nyi projektről született támogató 
döntés 2017. szeptember végéig. 

Projektek megvalósításáról 
tárgyalt a megyei közgyűlés

A FIDESZ helyi szervezeté-
nek meghívására október 

20-án Kiszely Zoltán politológus 
a Civil országjárás keretei közt 
tartott lakossági fórumot a Nem-
zeti Konzultációhoz kapcsolódó-
an. A téma természetesen a mig-
ráció volt. 

Szabados Sámuel

Az előadó szerint hazánk lakos-
sága közvetlenül nem érzékeli az 
európai migráció hatásait és követ-
kezményeit, de sok az információ 
ezzel kapcsolatban a médiákban, a 
személyes kapcsolatok, a Nyu-
gat-Európában dolgozó honfitár-

saink beszámolói alapján. Fontos, 
hogy a lakosság ez alkalmakkor 
választ kapjon az ezzel kapcsola-
tos kérdésekre. Sok a tisztázatlan 
dolog, például az európai munka-
erőhiány, az eltérő kultúrák egy-
más mellett élése, a tolerancia ha-
tárai. A probléma kezelésére is 
több forgatókönyv született. Lé-
teznek nemzeti tervek, s létezik az 
uniós terv, mely jelenleg nem tudja 
igazán hatékonyan kezelni az 
ügyet. A témával kapcsolatos poli-
tikai álláspontok is gyorsan változ-
nak egyes kormányok, politikusok 
esetében. Például az európai mun-
kaerőhiány enyhítésére nemcsak a 

migráció, de az ellenőrizetlen be-
vándorlás a lehetőség. Érkezhet 
ellenőrzött munkaerő is azonos, 
vagy hasonló kultúrákból. Ezzel 
hazánknak is előbb–utóbb szembe 
kell nézni.  A migráció a demokrá-
ciák számára is próbatétel. Vannak 
régi demokratikus hagyományok-
kal rendelkező országok, ők általá-
ban a magasabb életszínvonalú 
befogadó, vagy célországok. Ha-
zánk jelenleg nem ezek közé tarto-
zik. Inkább tranzit ország, de ez is 
sok problémát jelent, például az 
ellenőrizetlen tömegek mozgása 
az országban. A kvóta rendszer 
sem tekinthető tökéletes megol-
dásnak. A Nemzeti Konzultáció 
célja, hogy hazánk lakossága kellő 
tájékozottság és információ birto-
kában adjon választ ezekre a kér-
désekre. 

Kiszely Zoltán politológus tartott 
lakossági fórumot a migrációról
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Településvezetők be-
széltek a biztonság 

megteremtésének helyi szintű 
lehetőségeiről és gyakorlatáról a 
Tolna Megyei Bűnmegelőzési Ta-
nács keddi ülésén, amelyet Ribá-
nyi József, a megyei közgyűlés al-
elnöke nyitott meg. Az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke, dr. 
Túrós András a települések biz-
tonságának fenntartását helyez-
te előadása fókuszába. A tanács-
kozáson részt vett továbbá dr. 
Hatala József, a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács elnöke, és 
szép számmal képviseltették ma-
gukat a Tolna megyei hatóságok, 
önkormányzatok és civilek is. 

Tóth Róbert

Első alkalommal jelent meg a 
Tanács ülésén Szabó Csaba ren-
dőrezredes, akit nemrégiben me-
gyei rendőr-főkapitánnyá nevez-
tek ki. Mint elmondta, eddig 
többnyire üldözte a bűnt, ám a 
megelőzéssel jóval eredménye-
sebb munkát lehet végezni. Ehhez 
azonban a civilek, az önkormány-

zatok és a hatóságok összefogásá-
ra van szükség, amit a rendőrség 
is támogatni fog a jövőben. 

Karl Béla, Nagymányok pol-
gármestere kifejtette, mennyi 
munka és elkötelezettség szüksé-
ges ahhoz, hogy egy településen 
rend legyen. A kisváros sokat lé-
pett előre a közbiztonság terén, a 
heterogén viszonyokra tekintve és 
a múltban jellemző morális vál-
sághoz képest – vázolta a kiindu-
lópontot Karl Béla. A fejlődés 
kulcseleme, hogy az emberek 
munka által teremtsék meg eg-
zisztenciájukat, hiszen amíg dol-
goznak, kevesebb esély áll fenn a 
köztulajdon rongálására, illetve 
randalírozásra. Fontos továbbá az 
is, hogy a helyiek minden poten-
ciális csalót, házalót figyelnek, 

ezáltal a rendőröket hasznos in-
formációkkal tudják segíteni. 

Karl Béla egyébként kiemelte a 
bonyhádi rendőrséggel kialakított 
kiváló kapcsolatukat is, amelyet 
hozzászólásában maga a rendőr-
kapitány erősített meg. Elmond-
ták, hogy az emberek biztonság-
érzetét javítja, ha minden ügyet 
alaposan kivizsgálnak, és a bűn-
tettek nem maradnak következ-
mények nélkül. 

Nem a bűnüldözési statisztikák 
számítanak, hanem inkább a lako-
sok érzései és véleménye – muta-
tott rá Karl Béla, aki szerint a leg-
többször előny, ha egy 2700-as 
lélekszámú településen a polgár-
mester mindenkit ismer. 

Illés László, a Tanács titkára ki-
jelentette: láthatóak az eredmé-
nyek Nagymányokon, ami a pol-
gármester munkáját minősíti. 

Horváth Zsolt, dunaföldvári 
polgármester fontosnak tartotta, 
hogy megfelelő infrastruktúra 
szolgálja a rend megteremtését. 
Véleménye szerint több pilléren 
nyugszik a biztonság, mégpedig a 
rendőrség, a polgárőrség és a me-
zőőrök munkáján legfőképp. A 
városvezető aláhúzta: a közbiz-
tonság nagyban befolyásolja egy 
település élhetőségét, s az együtt-

működésen alapuló bűnmegelő-
zés ezért is rendkívül lényeges. 

Dr. Túrós András a modern 
Magyarország sikertörténetének, 
és a bűnmegelőzés meghatározó 
tényezőjének titulálta a polgárőr 
rendszer kiépülését. Az elnök rá-
mutatott: eleinte sokan szkepti-
kusak voltak a polgárőrséggel 
szemben, mára azonban minden 
kétséget kizáróan támogatásra 
méltó civil mozgalomként isme-
rik őket.  

A számokat tekintve is van 
okuk a büszkeségre, hiszen az or-
szág településeinek kétharmadá-
ban működik polgárőr egyesület. 
Összesen 61 ezer tagot számlál-
nak, igaz, a fiatalok megszólítása 
komoly kihívásokkal állítja szem-
be őket. Megoldásként számos 
programot indítanak, köztük isko-
lai mintaprojektet, melyben az 
ifjúság egyfajta lokálpatrióta 
szemlélettel ismerkedhet meg. 

Kiderült az is: Tolna megyében 
74 egyesület működik, ami az or-
szágos átlagot reprezentálja. Szé-
les János megyei elnök hangsú-
lyozta: laptopokkal, autókkal és 
egyéb eszközökkel hatékonyab-
ban képesek teljesíteni szolgála-
tukat, köszönhetően az önkor-
mányzatok támogatásának.

Az emberek érzései, véleménye, 
mintsem a statisztika számít

Dr. Sűrű János szőlőbirto-
kán, október közepén a 

szüret mindig is ünnepi hangu-
latban telik. A gazda a régi szüre-
ti hagyományokat ápolva igyek-
szik hangulatossá tenni a napot. 

Szabados Sámuel

A munka az ültetvényen a kora 
délutáni órákban befejeződik, 
majd a présháznál folytatódik a 
darálással és a beállítással. Eza-
latt tálalják fel a finom szüreti 
pörköltet. A barátokból, ismerő-
sökből álló társaság az esti órákig 
beszélgetve, borozgatva piheni ki 
a nap fáradalmait. A gazda szerint 
az időjárás idén nem jelentett kü-
lönösebb problémát a termelők-
nek. Volt elegendő napsütés, kellő 

csapadék is. A betegségek sem 
okoztak jelentős károkat. Köze-
pes kezeléssel meg lehetett előzni 
a peronoszpóra, vagy a liszthar-
mat terjedését. A 21 fokos cukor-
tartalom pedig jelzi, hogy jó mi-
nőségű borokra lehet számítani az 
idén. A természet tehát megtette a 
magáét. A mennyiség talán kissé 
kevesebb lett a tavalyinál, de a 
minőség minden bizonnyal jobb 
lesz. A bor minősége ezután a 
gazdákon múlik, mennyire tudják 
szakszerűen kezelni a készletet. 
Fontos a rendszeres ellenőrzés, a 
savtartalom követése, a precíz ké-
nezés és a fejtés. Sok egyéb té-
nyező is meghatározza még a bor 
minőségét, például a tároló edé-
nyek minősége, a pince hőmér-

séklete. A minőségi próbák pedig 
már novemberben elkezdődhet-
nek, például a rozék esetében. A 
vörös és fehér boroknál január-
ban, februárban lehet értékelni. 
Dr. Sűrű János rendszeresen meg-
méretteti borait különböző verse-
nyeken. Alkalom bőven van, pél-

dául helyi szinten, a szomszéd 
településeken. De rendeznek ver-
senyeket különböző borlovagren-
dek is.  A múlt évben országos 
versenyen arany minősítést kapott 
egy vörös és egy fehér bora. Jövő-
re szintén elégedett lenne ezzel az 
eredménnyel.

Jobb minőségű, de kevesebb 
mennyiségű az idei szőlőtermés
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A fogyatékos ellátási közös-
ség tartotta szakmai nap-

ját Dunaföldváron, a Tanodát vá-
lasztva helyszínül. A választás 
persze nem véletlen, hiszen Lip-
ták Tamás egyiknek is, másiknak 
helyi vezetője. A szakmai napról 
ő és a győri szakmai vezető szá-
molt be televíziónknak.

Baksay Erika

Rendszeresen tart összejövetelt 
az ország egyes pontjain dolgozó 
összes Támogató Szolgálat, ezút-
tal mi adtuk a helyszínt a szakmai 
megbeszélésre –mondta Lipták 
Tamás, a Dunaföldvári Támogató 
Szolgálat vezetője. – A Tanoda 
ideális hely erre, elfértünk, hiszen 
nagyszámú vendéget fogadtunk 
az ország minden pontjáról. 

A Támogató Szolgálat a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat ál-
tal fenntartott segítő szolgálat. 
Célja a fogyatékos személyek 
lakókörnyezetben történő ellátá-
sa, elsősorban a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének se-
gítése, valamint életvitelük önál-
lóságának megőrzése mellett a 
lakáson belüli speciális segítség-
nyújtás biztosítása. Ez a kiter-
jedt, és szerencsére egyre terje-
dőben levő szervezet törekszik 
arra, hogy szakmai tapasztalata-
it, a felmerült problémákat rend-
szeresen megossza egymással, 
ezen kívül a személyes kapcso-
latok, a csapatépítés eszközeivel 
segítse a munka hatékonyságát. 
Vannak problémák, amelyek 
mindenhol hasonlóan jelentkez-
nek, és vannak helyi specifikus 
problémák is, de összességében 
elmondható, hogy úgy általában 
a fogyatékkal élők megítélésé-
ben, támogatásában fejlődés mu-
tatkozik. 

Mi lenne az a terület, ahol még 
sokat kéne fejlődni?

Egyet emelnék ki a több közül: 
az akadálymentesítést. Vannak rá 
jogszabályok, kötelező megcsi-
nálni sokféle intézménynek és 
szervezetnek, mégis gyakori, 
hogy megkerülik a szabályokat, 
ilyen-olyan módon, de nem tesz-
nek eleget a törvény által előírtak-

nak. Márpedig az akadálymente-
sítés a szabadságában korlátozza 
a fogyatékkal élőt, mozgási, cse-
lekvési szabadságában, ami alap-
vető joga mindenkinek. 

Hogy nézett ki maga a rendez-
vény?

A szakmai résszel kezdtük, 
mondjuk, hogy a hivatalosabbal. 
Ezek után szabadon beszélget-
tünk megint csak szakmai dol-
gokról, nézetet, eszmét, tapaszta-
latokat cseréltünk. Ezután az 
Öregtemplomban Oszkár atya tar-
tott áhítatot, majd megnéztük a 
várat, a galériát, és megemlékez-
tünk október 6-ról. A kellemes 
vacsora után már a csapatépítés 
része következett, a Sűrű-pincé-
ben borkóstoláson vettek részt 
azok, akiknek nem kellett hazasi-
etniük. 

Nem ismertük egymást a föld-
vári szervezettel, ezért örültünk, 
hogy ezúttal ők adtak helyet a so-
ros találkozóhoz – mondta 
Göcs-Füzi Hajnalka, a győri szol-
gálat vezetője. A mi szervezetünk 
2015-ben alakult, azóta Győrben, 
és az azt övező 27 településen lát-
juk el a szolgálatot, sőt hamaro-
san újabb 19 település tartozik 
majd az ellátási területünkbe. 
Mindezt a munkát 4 gépkocsive-
zető és 4 szakmai segítő látja el. 

A mai összejövetel hasznos 
szakmai konzultációval indult, 
ahol megismerhettük a társszerve-
zetek problémáit, munkáját. Szó 
esett a január 1-jén esedékes jelen-
tős jogszabályi változásokról is. A 
szakmai részt követő ismerkedés, 
kötetlen beszélgetés kicsit betekin-
tést engedett a kulisszák mögé is, a 
kötetlen program pedig nagyon 
kellemes benyomást alakított ki 
bennünk Dunaföldvárról.

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

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 közreműkö-

désével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján törté-
nő bérbevételre meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, Béke tér 1. 

szám alatti 109,8 m2 üzlet-
helyiség licit útján történő 
bérbeadása (volt Játékte-
rem)

• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
szám alatti 42 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történő bérbe-
adása (volt illatszer bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/

év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT 
határozat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

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

Részletes pályázati kiírás 
2017. október 27. és 2017. 
november 27. között  vásárol-
ható meg 11.000 Ft-ért (pá-
lyázat benyújtásától való visz-
szalépés esetén sem visszafi-
zethető) a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Pénztárá-
ban (Pénztári órák: hétfő: 9–
12 óráig, szerda: 9–12; 
13–15:30-ig és péntek: 9–13 
óráig)

Licitálás időpontja: 2017. 
november 28. (kedd) 14 óra.

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatala Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Vá-
rosfejlesztési és Műszaki Iro-
da tárgyalóterme.

Üzlethelyiségek
bérbeadása
licit útján

Támogató Szolgálatok találkozója
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Újabb nagyberuházás 
készült el Dunaföldvá-

ron, átadták az Első Magyar Pék-
pont-rendszer Kft. helyi üzemét, 
a régi Ihász-féle pékség helyén.  
A 350 millió Ft pályázati pénzből 
és ugyanennyi önerőből épült 
üzem egy komplett sütőipari 
gyártósort állított össze, a leg-
korszerűbb technológiával. Az 
átadás után Horváth Zsolt pol-
gármesterrel, és a cég két tulaj-
donosával, Rácz Gyulával és Tóth 
Andrással beszélgettünk.

Baksay Erika

– Nagy lépés ez nekünk, hiszen 
a közelmúltban Dunaföldvár 3. 
nagy beruházása készült el a Pék-
pont megépültével. Azon kívül, 
hogy a jól prosperáló cég a város 
10 legnagyobb adózója között 
van, igen fontos a munkahely-te-
remtés szempontjából is. Nagyjá-
ból 70–80 ember számára biztosít 
munkát, nem beszélve arról, hogy 
a szemben levő malomból a helyi 
és környékbeli gazdák terményei-
hez juthat hozzá a cég, így magas 
minőségű élelmiszert állíthat elő 
részben helyi alapanyagokból, 
helyi munkaerő segítségével. Óri-
ási dolognak tartom ezt, ezért is 
fogadtuk tárt karokkal annak ide-
jén a cég ajánlatát. Emellett ab-
ban is bíztunk, hogy az ipar vonz-
za egymást, hogy bekerültünk a 
befektetői körbe, híre van, hogy 
Dunaföldvár – ideális földrajzi el-

helyezkedése és logisztikailag 
könnyen megközelíthető volta 
mellett – jó befogadó. Azóta is 
sok cég keresett meg minket, 
hogy megfelelő körülmények 
mellett ide települne, reméljük, 
bővülni fog a Dunaföldvárra tele-
pülő létesítmények sora. 

– Cégünk 1997 óta, egyre bő-
vülő volumenben gyárt sütőipari 
termékeket, kenyeret, friss péká-
rut, ezen kívül készre sütött, 
gyorsfagyasztott finompékárukat, 
valamint prémium kenyereket 
széles választékban – mondta Rácz 
Gyula társtulajdonos. 

Akkoriban 2 teherautóval és 20 
dolgozóval indultunk, most, 20 év 
múlva 20 teherautónk és 200 
munkavállalónk van. A sziget-
szentmiklósi és kétegyházi üze-
münk után most elkészült duna-
földvári a legkorszerűbb üze-
münk, cégünk zászlós hajója. Ki-
emelkedő beruházás, kiemelkedő 
technológiával. Jól kifejezi azt a 
hitvallásunkat, hogy a minőség 
mindenek felett áll. Soha nem tö-
rekedtünk, és nem is fogunk arra 
törekedni, hogy gyenge terméket 
állítsunk elő olcsón, ilyen termék-
ből sok van a piacon. Minőségi 
alapanyagból minőségi terméke-
ket gyártunk, és fontos nekünk a 
korszerű táplálkozás követőinek 
kiszolgálása.

A város kiválasztásában renge-
teg szempont játszott szerepet, 
így a fekvése, a kiváló megköze-

líthetősége, a jó infrastruktúra, a 
munkaerő-piac ideális volta, és 
természetesen az is, hogy Duna-
földvár vezetése igen együttmű-
ködő volt a kapcsolat kialakításá-
ban.

– Kérdezték már, hogy két tulaj-
donos vajon tud-e ideálisan együtt-
működni egy cél érdekében. Nem 
érvényesülnek-e nagyon az eltérő 
személyiségből adódó nézetkü-
lönbségek? –mondta Tóth András 
társtulajdonos.

A mi kettősünk beváltan jól 
tud együttműködni, kiegészítjük 

egymást. Hasonlóan gondolko-
dunk, jó a személyes kapcsola-
tunk, és a stratégiában, a kocká-
zatvállalásban is hasonlóan gon-
dolkodunk. Bár egyikünk vég-
zettsége sem pékipari, a kereske-
déshez mindketten értünk. El-
vünk az, hogy meg kell találni a 
legmegfelelőbb embert a megfe-
lelő helyekre. 

A termékeink, amelyek a duna-
földvári üzemben készülnek java-
részt nagy kiszerelésben Nyu-
gat-Európába, vagy a magyaror-
szági multik polcaira kerülnek. 

Átadták a Pékpontot

A dunföldvári szakiskola – 
szokjuk meg: Szekszárdi 

SZC Magyar László Szakképző Is-
kolája – sok egyéb képzése mel-
lett teherautó vezető, autóbusz-
vezető képzést is nyújt, no, nem 
teljesen önállóan, hanem a Ham-
balkó és Társa Autósiskola Kft. 
szakmai segítségével. A szakisko-
la igazgató-helyettesével, Hege-
düs Ferenccel, a képzésért fele-
lős Némethné Márton Renátával 

és Hambalkó Jánossal a képzés-
ről beszélgettünk. 

Baksay Erika

– Mindkét szakmához – hiszen 
ezek nem sima jogosítványok, ha-
nem megélhetésre alkalmas szak-
képesítések – kell előképzettség, 
így például jogosítvány – mondta 
el Hegedüs Ferenc. – Maga a szak-
vizsga két részből áll: egy írásbeli, 
elméleti vizsgából, és a gyakorlati 

ismeretekből történő vizsgarész-
ből. Ehhez kell a Hambalkó és 
Társa Autósiskola segítsége, hi-

szen nekünk nem áll rendelkezé-
sünkre az a technika, amellyel 
mind a gyakorlatot, mind a 

Gépjármű-vezetői vizsga a 
szakiskolában ►



9. oldal

Prt -ldaa

vizsgát lebonyolíthatnánk. Lé-
nyegében több más mellett egy 
szimulátorról beszélünk, amellyel 
valós helyzetekbe hozzuk a vizs-
gázót, és mérjük a reakció-idejét, a 
reflexeit, az úttartását, a megfelelő 
sebességválasztását. 

A képzés maga féléves, heti há-
rom délutánon 6–6 órás, ami nem 
kis megterhelés, különösen mun-
ka mellett, hiszen felnőttoktatás-
ról beszélünk. Nem könnyű elvé-
gezni, viszont remek lehetőséget 
nyújt a munkaerő-piacon. A me-
gyében éves kvóta van, mi az egy 
év alatt 40 főnek biztosíthatjuk a 
képzést. Most 21-en vagyunk 
(jellemzően erős volt a túljelent-
kezés, 58 fő), vagyis valami féle 
felvételivel húztuk meg a határt. 

– Egyre népszerűbb a felnőttok-
tatás intézményünkben – mondta 

Némethné Márton Renáta, a fel-
nőttoktatásért felelős vezető. – 
Többféle szakon 70–80 tanuló 
végzi nálunk tanulmányait. 17 
éves kortól, az első szakma meg-
szerzése után lehet bekerülni a fel-
nőttképzésbe, és lehet mondani, 
hogy egyre nő azoknak a száma, 
akik új szakma tanulásával próbál-
nak több lehetőséghez jutni a mun-
kaerő-piacon. Tanulóink zöme in-
kább a 20–30-as korosztályból ke-
rül ki, de mindenre van példa, so-
sem késő váltani, újat tanulni, 
megtanulni két lábon állni.

Mi motiválta a Hambalkó-féle 
iskolát abban, hogy bekapcso-
lódjon a szakoktatásba?

– A 2009-es válság elmúlta óta 
erősen megnövekedett a piac, 
ami az áruszállítás megnöveke-
dését is jelentette – mondta Ham-

balkó János. Több ezer gépkocsi-
vezető hiányzik Magyarorszá-
gon, Európában még sokkal 
több, azért komoly lehetőség van 
a képzésben. Emellett igény van 
arra, hogy a gépkocsivezetőket 
szakképzés formájában képezzék 
ki, magasabb színvonalú, fejlő-
désre képes munkaerőt. Jelenleg 
egy hármas képzés folyik. A 

szakképzésre érdemes gyakorlat-
tal beiratkozni, majd a szakkép-
zés megszerzése után sem lesz 
vége a tanulásnak, a munkaadók 
is folytatják a képzést, erre elő-
írások vannak, miközben őket 
magukat is képezik. Mindennek 
eredménye az kell, legyen, hogy 
európai színvonalú munkaerő 
járja Európa útjait. 

Talán ilyen sem volt 
még Dunaföldváron, 

mármint, hogy – átmenetileg 
ugyan – de egy női lelkész törő-
dik a helyi református felekezetű 
lelkekkel. Lenkeiné Teleki Mária 
a paksi szolgálatából segít át Du-
naföldvárra, amíg végleges lel-
kész nem kerül a földvári gyüle-
kezet élére. 

Baksay Erika 

– Ha már a nőiségről esik szó: 
nőnek és lelkésznek lenni együtt 
bevált a reformátusoknál. A tel-
jesség, ha van nő is, férfi is. Pak-
son a férjemmel látjuk el a szol-
gálatot, és bizony nem egyszer 
tapasztaltuk, hogy vannak olyan 
szolgálatok, amelyek közelebb 
állnak egy nőhöz. 

Miképp alakult, hogy lelkész 
lett önből?

– Gyerekkoromban nem ját-
szottam lelkészesdit, inkább or-
vososat, de tizenévesen, amikor 
egy klinikán azzal szembesültem, 
hogy minden tudás, akarat, erőfe-
szítés ellenére naponta megállt 
köztünk a halál, akkor elgondol-
koztam, vajon mi célja van ennek. 
Isten hívott, felé fordultam, őt vá-
lasztottam. Nem azért, hogy meg-
váltsam a világot, hiszen a világ 
meg van váltva, Krisztus által. 

A lelkészi munka nagyon sokrétű, 
sokszínű módon kell megközelíteni 
az embereket, nyitottsággal állni a 
szenvedő, az útkereső elé, finom-
sággal, tapintattal, alázattal segíteni. 
Az én lelkészi identitásomnak erős 
oldala a lelki gondozói identitásom, 

ami a kísérést, a melléállást, a másik 
ember tartását jelenti. 

Hogyan látja a dunaföldvári 
közösséget?

– Nem látom még át a helyi vi-
szonyokat, de az biztos, hogy ki-
csi a közösség, ahol azért zajlik az 
élet. Nagy öröm számomra, hogy 
a váltással a hitoktatás nem állt 
meg, a helyben lakó, nagyon ked-
ves és befogadó gyerekközösség 
oktatása folyamatos. 

Keressük a megfelelő utakat, 
amire sajnos nem sok idő akad, 
heti egy alkalommal, keddenként 
járok Dunaföldvárra, és a vasár-
napi istentisztelet alkalmával. 
Feladatunk a békesség keresése, 
az összetartás, hogy a krisztusi 
utat járjuk. Sok nehézség várható, 
hosszú út lesz ez, a gyülekezet 
lelkiállapota, anyagi háttere is sok 
munkát igényel, helyettesként 
nem egyszerű ellátni, de töreked-
ni fogunk arra, hogy sikerüljön.
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Női lelkész látja el a helyi
reformátusok szolgálatát

Polgárőr kitüntetés
Október 23-a alkalmából több polgárőr illetve polgárőr szervezet 

is kitüntetést kapott a Tolna megyei polgárőr szervezetek által fel-
terjesztett jelöltek közül. 

Az év polgárőr egyesülete címet Szekszárd kapta, egy feltörekvő 
egyesület. Király Gábor dombóvári polgárőr-parancsnok kapta az 
Év polgárőre címet, míg dunaföldvári aktualitás, hogy Támer Ilona 
kapta meg Az év pedagógusa címet, mivel intézményvezetőként 
példa értékűen segítette a helyi polgárőrség munkáját.

►
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Nem igazán tűnik idő-
szerűnek a szúnyo-

gokról beszélni novemberben, 
de mint sok dolog, a szúnyogok 
elleni küzdelem is olyan, ahol 
hatékonyabb lehet a megelőzés, 
mint maga az irtás. Ezen pedig 
egész évben dolgozni kell. Emel-
lett Kőszegi Dánielt, aki a kör-
nyékbeli szúnyogok réme, nem-
régiben megválasztották a Ma-
gyar Szúnyogirtók Szövetségé-
nek elnökévé. 

Baksay Erika

– Legutóbb arról beszéltünk, 
hogy a hagyományos irtás he-
lyett a korszerűbb, megelőző 
technikát, illetve a biológiai szú-
nyoggyérítést tartod a járható út-
nak. 

– Így van, meg vagyok győződ-
ve ennek a módszernek a haté-
konyságáról és helyességéről. A 
módszer szuper szelektív, csak a 
szúnyogot gátolja meg a kikelés-
ben. Komoly kutatómunka előzi 
meg, a Pécsi Tudományegyetem 

Szentágothai János kutatóköz-
pont laborháttere adja hozzá a tu-
dományt. Ezt a munkát a lelőhe-
lyek felderítése előzi meg, a te-
nyészhelyek feltérképezése, 
anyag- és mintagyűjtés. Bölcske, 
Kisapostag, Baracs már benne 
van, és hamarosan Paks is csatla-
kozik a programhoz.

Az anyaggyűjtésnek kétféle 
módja van: imágót gyűjtünk (a 
teljes átalakulás utolsó fejlődési 
fázisa), vagy lárvát. Első esetben 
vízfolyásoknál, szúnyogfészkek-
nél egyszerűen szívócsővel szip-
pantjuk fel a karunkról, a fedet-
len bőrterületről, árkok, mocsa-
rak, hullámtéri kubikgödrök kör-
nyékéről, a második esetben a 
lárvákat szedjük össze, felnevel-
jük, majd a kifejlett fajt megha-
tározzák a tudósok. Találtunk bi-
zony olyan invazív fajt (ázsiai 
tigrisszúnyog) aminek semmi 
keresnivalója errefelé. No igaz, 
egyetlen példányt találtunk belő-
le, de a jelenség egyre gyako-
ribb, mivel kitágult a világ, az 

emberek utazgatnak, és maguk-
kal hurcolják a rovarokat, kárte-
vőket, és még ki tudja, mit. Erről 
a szúnyogról értesítettük a ka-
tasztrófavédelem megfelelő szer-
vét, amely rendkívüli szúnyogir-
tást rendelt el, de addigra már 
nem volt nyoma az idegen szú-
nyognak. 

Azt pedig sosem lehet elégszer 
elmondani, hogy a szúnyogok 
számának csökkentésért a lakos-
ság is sokat tehet: ne hagyjunk 
fészkelő helyet a szúnyognak, ne 
poshadjon a víz sehol, a környe-
zetünket tartsuk relatíve szárazon, 
és akkor kevesebb szúnyoggal 
kell számolnunk a jövő nyáron,

Szúnyogok után, szúnyogok előtt

A Magyar László Gimnázi-
um évi programjának 

egyik legrangosabb eseménye a 
gólyabál. November 13-án e ren-
dezvény keretei közt fogadták di-
áktársaikká ünnepélyes keretek 
közt a felsőbb évesek a kezdő év-
folyamok diákjait. 

Szabados Sámuel

A program szervezői és a házi-
gazdák idén a 8. a osztályos diá-
kok voltak. Az ünnepi műsor az 
iskola diákéletének mindennapja-
it mutatta be. Vidám verses, tán-
cos jelenetek formájában a diák-
humor elevenítette fel az amúgy 
szürkének tűnő hétköznapokat. 
Nagy sikert aratott a rendező osz-
tály által készített film, mely ze-
nei aláfestéssel, a képekhez illő 
dalszövegekkel mutatta be az is-
kola napi eseményeit. A műsor 
után a gólyaeskü következett, 
ahol a fiatalok ünnepélyesen 

megfogadták, hogy a felsőbb éve-
sek által megfogalmazott szabá-
lyokat diákéveik során igyekez-
nek betartani, már amennyire le-
hetséges.  

Az est csúcspontja a gólyaki-
rály és királynő párok eredmény-
hirdetése volt, melyet a diákok 
szavazatai alapján nyert el a két 
kezdő évfolyamos pár. Ez évben a 
7. a osztály királyi párja címet a 
Fülöp Nikoletta, Révész Patrik 
nyerte, a kilencedik évfolyam 
nyertese a Horváth Valentina, Or-
sós János kettős lett. A koronát az 
elmúlt év győztesei adták át, majd 
a koronázási keringővel nyílt meg 
a bált. A párok jutalmul egy–egy 
tortát is kaptak, melyet osztálytár-
saikkal együtt fogyasztottak el. 
Ezután pedig a hagyományos su-
li-buli következett. 

A gólyabál szintén hagyomá-
nyos programja az újonnan érke-
zett pedagógusok ünnepélyes kö-
szöntése és felavatása volt. Négy 
új tanár kezdte meg munkáját 
szeptemberben az MLG-ban. Kö-

zülük hárman korában itt végez-
tek. László Sándorné 1983-ban 
érettségizett. Matematika, rajz 
szakos tanárként évtizedeket Du-
naújvárosban tanított. Mikor meg-
tudta, hogy álláslehetőség van 
volt iskolájában, örömmel megpá-
lyázta. Szerinte az iskola hangula-
ta szerencsére az utóbbi évtize-
dekben nem sokat változott. Far-
nek Mónika 2005-ben érettségi-
zett. Évekig nem pedagógusként 
dolgozott, de örül, hogy most volt 
iskolájában angol nyelvet taníthat. 
Puskás Zsolt történelem, földrajz 
szakosként Dunaújvárosban, majd 
Pakson tanított. Ősszel tagintéz-

mény, azaz igazgatóhelyettesként 
érkezett az alma materba. Szíve-
sen jött vissza a városba és az is-
kolába. Tagintézményvezető he-
lyettesként főleg a marketing 
munkával és az iskola menedzse-
lésével szeretne többet foglalkoz-
ni.  Rencsárszki Bettina eddig 
Nagykarácsonyban tanított törté-
nelmet és földrajzot. Örült, hogy 
végzettségének megfelelően sike-
rült középiskolában elhelyezked-
nie.  A tantestület fiatal generáció-
jához tartozik. Könnyen sikerült 
neki a beilleszkedés. Sok segítsé-
get kap kollégaitól, és jól érzi ma-
gát a gimnáziumban.

Gólyabál
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Brácsa kamarazenével 
folytatódott a 2017 tava-

szán útnak indított Városházi 
esték koncertsorozat, amelyen 
a Pécsi Tudományegyetem Ze-
neművészeti Intézetének mű-
vésztanárai és hallgatói lépnek 
a földvári zenebarátok elé. A re-
gionális programsorozat harma-
dik eseménye is az Emberi Erő-
források Minisztériuma támoga-
tásával, a Dunaföldvári Művelő-
dési Központ és Könyvtár szer-
vezésében jött létre.

L. Mészáros Irma

A fúvós hangszerek és a fuvola 
után most a brácsa, azaz a mély-
hegedű szólalt meg a jó akuszti-
kájú díszteremben. Pataki Dezső, 
a földvári intézmény igazgatója 
jóleső érzéssel nézett végig a 
megtelt termen. Bizonyára az elő-
ző koncertek színvonala és híre is 
hozzájárult, hogy ezúttal már so-
kan eljöttek. A hallgatók között 
gyermekek is ültek: a helyi ze-
neiskola vonós tanszakának kis-
diákjai, Cseharovszky Tatjána és 
Erdudac Adrienn tanítványai. A 
gyermekek jelenlétének örült 

Ludmány Emil brácsaművész is, 
mert – mint mondta – egy gyer-
mekből akkor lesz a jövő muzsi-
kusa vagy lelkes zenehallgatója, 
ha időben kap klasszikus koncert 
nyújtotta hangzás- és lelki él-
mény.

S hogy ezen az estén igazi él-
ményt kaptak, arról a legnagyobb 
zeneszerzők megszólaltatott da-
rabjai és a fellépő zenészek gon-
doskodtak. Telemann, Mozart, 
Beethoven és Bartók Béla egy–
egy művének átiratát Ludmány 
Emil brácsaművész és tanítványai 

– Lucza Pálma, Tolnai Nóra, Bagi 
Arnold, Hoffer Frigyes és Ribly 
Péter – játszották.

A regionális kamarakon-
cert-sorozattal a szervezők célja, 
hogy Somogy-, Tolna-, Baranya- 
és Zala megye kis- és nagyváro-
saiban különleges produkciókkal 

ismertessék meg a zenebaráto-
kat.

Dunaföldváron a következő alka-
lommal, november 18-án 19 órakor a 
zongoráé lesz a főszerep. A hangsze-
ren majd Király Csaba Liszt-díjas zon-
goraművész, valamint Andrew Harin-
ger és Gelencsér Gergely játszik.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390 Ft/kg, kutyatápok már
199 Ft/ kg-os áron kaphatók. Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp 
1.750 Ft/ zsák. Eukanuba szuper-prémium minőségű tápok széles válasz-

tékával várjuk vásárlóinkat.
Indul a kullancs és bolha szezon. Védje kedvenceit 
a nyolc hónapos védettséget nyújtó
Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök kaphatók. 
Mega menü horgászatra is! 

A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.11.10. Dr. Móricz Zoltán
2017.11.17. Dr. Hallai Róbert
2017.11.24. Dr. Englert Roland
2017.12.01. Dr. Palkó Ágnes
2017.12.08. Dr. Móricz Zoltán

A múlt csütörtökön Tök jó 
nap! elnevezésű Hallo-

ween – délutánt tartottak a du-
naföldvári Beszédes József Álta-
lános Iskolában. A programokat 
Bálint Mária, a diákönkormány-
zatot segítő tanárnő szervezte 
kollégái támogatásával.

L. Mészáros Irma

A napra már előre készültek a 
felső tagozatosok és szüleik, hi-
szen a Rémisztő sütik versenyé-
re ijesztő, fantázia-gazdag, de 
ehető édességek kerültek ki a 
családi konyhákból.  Ötletes jel-
mezek készítésében és az isko-
lában a tökfaragásban és díszí-
tésben is segített néhány szülő. 
Az osztályok csapatai játékos 
versenyen vehettek részt. A 
szervező beszámolója szerint 

nagy sikere volt a Tök bank ki-
rablása című játéknak. A keret-
mese szerint a bank értékekeit 
rejtő jól védett ládához egy lé-
zerpályán lehetett eljutni. Úgy 
kellett a kifeszített kötelek kö-
zött átbújni, hogy a felerősített 
csengők ne szólaljanak meg. De 
természetesen a boszorkány és a 
szellem sem hiányozhatott ezen 
a délutánon. A gyerekek élvez-
ték a szellemkastélyt, ahol ping-
pong labdákkal kellett beletalál-
ni a szellem zsebébe, és a Boszi 
golfot is, ahol természetesen a 
golfütőt seprű helyettesítette. 
Sokan vettek részt a Budili nevű 
játékban, amelynek célja egy to-
rony ledöntése volt labdákkal. A 
páros játékok közül a tök puzzle 
is nagy kihívás volt, hiszen be-
kötött szemmel a csapattárs irá-

nyításával kellett összerakni a 
darabokra vágott tököt. A szer-
vezők kínáltak még Tic Tac Tök 
játékot és szippantó ügyességi 
játékot. Az izgalmas és mulatsá-
gos feladatokkal jól szórakoztak 
a diákok.

Másnap az alsó tagozatosok is 
megcsodálhatták az elkészült tö-
köket, s ők is szavazhattak, kié 
lett a legjobb. Mindez még titok, 
hiszen az eredményről az őszi 
szünet után értesülnek majd a ver-
senyzők.

Bálint Mária tanárnő, aki első al-
kalommal szervezett ilyen nagy-
szabású iskolai programot, elmond-
ta, hogy nagy segítséget kapott a 
korábbi szervezőtől, Marótiné Sze-
leczky Máriától és az iskola peda-
gógusaitól, dolgozóitól is. Hiszen 
akadtak, akik ötleteikkel, mások az 
aula díszítésében, berendezésében, 
avagy a hangosításban segítettek. 
Mindannyian azon tevékenyked-
tek, hogy a gyerekek számára az 
együtt töltött délután vidám és él-
ményekkel teli legyen.

Tök jó nap! Dunaföldváron

Kamarakoncert a  városházán
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Időzített
szeretet
Simo� Ist�á�

Valaha hűséges útitársunk volt, 
de mára már versenytársunkká 
vált az idő. Futunk, rohanunk, de 
rohan az idő is, így többnyire 
nem érjük utol. Jóllehet korábban 
is voltak nehézségeink vele, ezért 
is írta Ady: „Mi mindig minden-
ről elkésünk, késő a csókunk, az 
ölelésünk, mi mindig mindenről 
elkésünk”, pedig akkoriban még 
nem volt ilyen nagy a rohanás, a 
versenyfutás, mint manapság. Ma 
még inkább elkésünk, pedig nem 
győzünk sietni a dolgunk után. 
Igaza lehet a bölcsnek, miszerint 
aki siet, az elkésik. Ha igaz, hogy 
gyakran elkésünk, akkor bizo-
nyára van elkésett szeretet is. 
Amikor megkésünk egy látoga-
tással, egy jó szóval, egy ölelés-
sel, akkor elmondhatjuk, hogy 
elkésett a szeretet. Egy temetés 
után így szólt valaki: „Régóta ké-
szültem erre a látogatásra, de saj-

nos elkéstem vele”. Számtalan 
ilyen történetünk van, sok halo-
gatott találkozás, elkésett látoga-
tás, elmaradt találkozás. Hány 
gyermek mondhatja ezt és hány 
szülő, és hány házastárs, hány 
férfi és nő? Halottak napján sze-
retteinkre emlékezünk, s olykor 
arra az elkésett szeretetre, mely-
lyel adósuk maradtunk. Valaki 
oltárt emel otthon, elveszített 
párjának, vagy díszes síremléket 
épít neki, így próbálja pótolni 
mindazt, amivel elkésett, ami im-
már elveszett. Valamikor Betáni-
ában Mária, Lázár testvére nem 
késett el a szeretettel, amikor Jé-
zus lábát megkente drága nárdus-
kenettel, mert a szíve csordultig 
volt hálával, mivel visszakapta 
halott testvérét. Jó lenne, ha mi is 
újra meg újra megköszönnénk 
egymást; a gyermekek a szülei-
ket, szülők a gyermekeiket, a má-
sikat, aki mellettünk él, akit aján-
dékba kaptunk. Még az ellensé-
geinket is hálásak lehetünk, hisz 
ha meggondoljuk, nekik is sokat 
köszönhetünk. A hálás szívű em-
ber nem késlekedik a szeretettel, 

nem tétovázik, s főleg nem fukar-
kodik vele, miként Mária sem, 
aki drága ajándékkal kedveske-
dett Jézusnak. Mindezt nem sok-
kal a Mester halála előtt csele-
kedte, ezért is mondta Jézus Jú-
dásnak: „Hagyd, hiszen temeté-
sem napjára szánta”. Mária sze-
retete időzített szeretet volt, idő-
ben érkezett, nem sietett, nem is 
késlekedett. Az igazi, időben ér-
kező szeretet gyöngéd, anyásko-

dó, és egyben tékozló szeretet. 
Az időzített szeretet sohasem ak-
kor lép működésbe, amikor már 
késő, mert jól tudja, hogy mulan-
dók vagyunk, egyszer mindent és 
mindenkit itt hagyunk. Halotta-
inkra emlékeztünk. A gyász és a 
szomorúság akkor lesz elviselhe-
tő nekünk, ha tudjuk, hogy az 
irántuk érzett szeretetünk nem 
elsietett, vagy megkésett, hanem 
időben érkezett szeretet volt.

A Magyar László Gimnázium-
ban nappali tagozaton 4 és 6 osz-
tályos, esti tagozaton 3 tanéves 4 
évfolyamos képzés folyik. Isko-
lánkat családias, elfogadó légkör 
jellemzi. Az alacsonyabb tanulói 
létszám előnyeit a felzárkózta-
tásban, a tehetséggondozásban, 
illetve a tanulói személyiség meg-
ismerésében is hasznosítani tud-
juk; mindenkire odafigyelő ne-
velői-oktatói munka jellemzi 
középiskolánkat.  

Munkánk sikerét mutatja, hogy 
hozzáadott pedagógiai érték te-
kintetében a megyei gimnáziu-
mok rangsorában harmadik he-
lyen állunk. 

A tantestület legfontosabb fela-
datának azt tekinti, hogy a tanuló-
kat – képességeik kibontakoztatá-
sával – felkészítse a sikeres érett-
ségi, felvételi vizsgára; a sikeres 
pályaválasztásra. Ennek érdeké-
ben ösztönözzük diákjainkat a kö-
zépiskolai versenyeken való rész-

vételre, melyek költségeit az „Ál-
dozzunk Gyermekeink Tudásá-
ért!” Alapítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a 
tantárgyi versenyekre való felké-
szülés érdekében diákjaink szá-
mára többletórákat biztosítunk, 
továbbá érdeklődési körök szerint 
szakköröket, tehetséggondozó 
csoportokat szervezünk. Tanuló-
inkat felkészítjük az emelt és kö-
zépszintű 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 
többször bejutott a diákolimpia 
országos döntőjébe, sportoló-
inkat (kajak-kenu, sárkányhajó, 
mazsorett-twirling, asztalitenisz, 
vízilabda, úszás, labdarúgás, ké-
zilabda) támogatjuk a verseny-
zésben.

Mindennapjainkat tudományos 
előadások, hagyományos iskolai 
rendezvények, kirándulások, tú-

rák és havonkénti színházláto-
gatások teszik színesebbé. Az is-
kola és diákközössége széleskörű, 
meghatározó kapcsolatokkal 
rendelkezik a város közéletében, 
közösségünk tagjai aktív szerep-
lői Dunaföldvár közéleti, civil, 
kulturális és sportéletének. Az 50 
óra közösségi szolgálat teljesíté-
séhez kiépült partnerkapcsolatok-
kal rendelkezünk. 

Több mint két évtizede a né-
metországi testvérváros, Wei-
kersheim középiskolájával szoros 
kapcsolatot alakítottunk ki. En-
nek keretében évente tanárok, di-
ákok kölcsönös látogatására kerül 
sor. A dunaföldvári és környékbe-
li civil és sportszervezetekkel 
együttműködünk, s több éve kap-
csolatot ápolunk az olaszorszá-
gi Magenta gimnáziumával is.

A KÉPZÉS RENDJE
Iskolánkban általános tantervű 

osztályok vannak, tantárgyi rend-
szerünk és óraterveink biztosítják 
a tanulóknak az esetleges iskola-
váltás lehetőségét. Az intéz-

Tóth Róbert
Első világháborús hősök tisz-

teletére emelt emlékművet újí-
tottak fel Szakadáton a Honvé-
delmi Minisztérium által meg-
hirdetett pályázati forrásból. 
Szombaton került sor az ünne-
pélyes átadásra, melyen Fehér-
vári Tamás megyei közgyűlési 
elnök mondott ünnepi beszé-
det. 

A programon résztvevőket – 
köztük az egykori hősök még élő 
rokonait – Laszk Gábor polgár-
mester köszöntötte, majd az elnö-
ki beszédet követően az emlékmű 
megáldására, koszorúzására és 
szentmisére került sor.

Az idő nem kímélte a község te-
metőjében helyet foglaló, 1922-ben 
emelt alkotás állapotát, amelyet 
most szépen helyreállítottak.

Koszorúk kerültek a szakadáti 
hősök felújított emlékművére

A Dunaföldvári–Bölcskei 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://www.dbmiskolak.hu/mlg
OM azonosító: 201167  
Telephely: 014

A te jövőd – a mi jövőnk! A mi iskolánk – a te iskolád!
A GIMNÁZIUM KÉPZÉSI ÉS FELVÉTELI RENDJE

A 2018–2019-AS TANÉVBEN

►

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



13. oldal

Prt -ldaa

Művelődési 
ház
Novemberi programok

A programokat a Művelődési 
Központban tartjuk. Más hely-
színeket külön feltüntetjük.

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

November 9. csütörtök 19:00
LUIGI MAGNI – BERNAR-
DINO ZAPPONI: LEGYE-
TEK JÓK, HA TUDTOK!
musical
A Budaörsi Latinovits Színház 
és a Múzsák Társulat előadása
Jegyár: 3.300 Ft
November 11. szombat
MÁRTON-NAP A RÓ-
KUS-PINCÉKNÉL
14:00 kézműves foglalkozás a 
pincéknél Komiszárné Méhes 
Márta és Szabó Ágnes vezetésé-
vel
14:30 Új borok megáldása a 
Rókus kápolnánál
14:30 „Hova bújtál Márton?” – 
tréfás kalandjáték
15:00 SebtibenD zenekar kon-
certje
16:00 Libák futóversenye
17:00 Lampionos, zenés pince-
járás
Forralt bor, tea, zsíros kenyér, 
sütemény a Kertbarát Egyesület 
jóvoltából
Nyitott pincék, borkóstolás
November 17. péntek 18:00
FONÓ MÁSKÉNT
Régi hangulat új köntösben, a 
Tájházban 
Belépő: 800 Ft (előzetes regiszt-
ráció szükséges)
November 18. szombat 19:00
VÁROSHÁZI KONCERTEK
PTE zongoraest
Közreműködnek: Király Csaba, 
Liszt-díjas zongoraművész
Andrew Haringer és Gelencsér 
Gergely (zongora)
A belépés díjtalan
November 21. kedd 18 óra
IRODALMI KÁVÉHÁZ A 

MARCIPÁN CUKRÁSZDÁBAN
Kiss Árpáddal az általa fordított 
Americanah című regényről Lu-
kácsi Pálné beszélget
Kötelező fogyasztás: 800 Ft
November 22. szerda 19:00
TALÁLD MEG ÖNMAGAD!
Dr. Csernus Imre előadás
Jegyár: 2.700 Ft
November 28. kedd. 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Epikus témák élménnyé alaku-
lása szerzőben és befogadóban 
(Arany János)
Dr. Hubert Ildikó irodalomtörté-
nész
A belépés díjtalan

Decemberi előzetes 
December 13. szerda
Utazás Szabadkára
– városnézés
– Falkoner Ferenc budai festő 
kiállításának megnyitója a Vá-
rosi Múzeumban (a kiállításon a 
dunaföldvári Barátok Templo-
mának restaurált oltárképét is 
bemutatják)
– ebéd
Jelentkezési határidő és a rész-
vételi díj (5.500 Ft) befizetése: 
december 1. péntek
December 13. szerda
STARWARS 8 – AZ 
UTOLSÓ JEDI
premier előtti vetítés
Jegyelővétel: személyesen a 
művelődési házban minden 
filmvetítés előtt

FÖLDVÁRI ADVENT 
December 3., 10., 17.
Adventi koszorúk versenye és 
kiállítás
Jelentkezési határidő: novem-
ber 30. 16:00
A koszorúk leadási helye: mű-
velődési ház
Kiállítás és eredményhirdetés: 
december 3-án az adventi vásár-
ban
Mindhárom vasárnap:
Adventi vásár, forralt bor, tea, 
zsíros kenyér, zenés műsor, 
gyertyagyújtás, adventi áldás

ményben 3 idegen nyelv (an-
gol, német, orosz) közül választ-
hatnak diákjaink.

A 2018/ 2019-as tanévre ter-
vezett induló osztályok:
• 4 évfolyamos képzés – tagozat-

kód: 0001
• 6 évfolyamos képzés – tagozat-

kód: 0002
• esti tagozatú 4 évfolyamos kép-

zés

NÉGY ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

Az általános képzésen túl a biz-
tos tudás megalapozásához több-
letórákat és előzetes tudásra épü-
lő kiscsoportos oktatási formá-
kat biztosítunk 9. és 10. osztály-
ban idegen nyelvekből, informati-
kából és matematikából. 

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

Fakultatív tárgyak: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelvek, bio-
lógia, fizika, kémia, földrajz, in-
formatika, filozófia.

Tanítványaink számára olyan 
szabadidős tevékenységeket – 
szakkörök, művészeti csoportok, 
sportkörök, egyéni és csoportos 
tehetségfejlesztő foglalkozások – 
szervezünk, amelyek elősegítik 
egyéni képességeik fejlesztését. 

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra 
való ingyenes felkészítést. 

A tanulmányi területre sajátos 
nevelési igényű és tanulási nehéz-
séggel küzdő tanulók is jelentkez-
hetnek, fejlesztő foglalkozásaikat 
biztosítjuk.

Jelentkezés: Jelentkezési lap-
pal az általános iskolában.

A felvétel rendje: A felvételi 
kérelmekről az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alap-
ján döntünk.  A felvételi pont-
számot 10 tantárgy (magyar 
nyelv, magyar irodalom, matema-
tika, történelem, idegen nyelv, fi-
zika, kémia, biológia, földrajz, 
informatika) 7. év végi, 8. félévi 
érdemjegyekből számoljuk (max. 
100 pont).

Nyílt nap: Nyílt napot a nyol-
cadikosok számára 2017. no-
vember 14-én, kedden 8–12 órá-

ig tartunk. Ekkor az érdeklődő 
diákok, illetve szüleik óralátoga-
tásokon is betekintést nyerhetnek 
iskolánk életébe.

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

HAT ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI 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 biz-
tos tudás megalapozásához több-
letórákat és előzetes tudásra épü-
lő kiscsoportos oktatási formá-
kat biztosítunk idegen nyelvek-
ből, magyar nyelvből, informati-
kából és matematikából. 

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, bio-
lógia, fizika, kémia, földrajz, in-
formatika, filozófia.

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- vizsgákra 
való ingyenes felkészítést. 

A tanulmányi területre sajátos 
nevelési igényű és tanulási nehéz-
séggel küzdő tanulók is jelentkez-
hetnek, fejlesztő foglalkozásukat 
biztosítani tudjuk.  

Jelentkezés: A központilag ki-
adott jelentkezési lapon közvetle-
nül a gimnázium részére juttatja 
el jelentkezését 2018. február 
15-ig. (Jelentkezési lap a gimná-
ziumban kérhető.)

A felvétel rendje: A felvételről 
az általános iskolai 5. év végi, 6. 
félévi tanulmányi eredmények 
alapján döntünk. A felvételi ►

►
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November 10-én tar-
totta a Dunaföld-

vári Sporthorgász Egyesület 
szokásos őszi társadalmi mun-
káját.  Kiss Lajos Csaba egyesü-
leti elnök szerint sikeres volt a 
mozgósítás. A nap során több 
mint harminc ember végzett 
különböző feladatokat. Főleg 
szakmunkákra került sor.

Szabados Sámuel

A raktár mögötti területen fatá-
roló alapját alakították ki. A szol-
gálati kutyának készült egy kifu-
tó. A parton elkészült az új csó-
nakfelhúzó beton alapja, amelyre 
a síneket várhatóan a tavasszal 
szerelik fel,. Külön brigád foglal-
kozott az út felújítással is. Kőzú-
zalék került a lyukakba, gödrök-
be. Két buktatót, úgynevezett 
fekvőrendőrt is kialakítottak az 
autók lassítása céljából. Néhá-
nyan ugyanis a horgászok testi 
épségét veszélyeztetve szágul-
doznak az amúgy is keskeny gá-
ton. Nem maradt el a környék 

takarítása sem. Nagy halomba 
gyűltek össze csónakmaradvá-
nyok, dobozok. Ez évben először 
vett részt a munkálatokban az 
Aztakeservit Értékőr Egyesület. 
Ők négy kenuval indultak a nagy 
Dunáról és a part menti uszadé-
kot, szemetet szedték össze, főleg 
műanyag palackokat. Egy óra kö-
rül éppen az ebédre érkeztek meg 
a Solt felőli folyóágon. Az egye-
sületi elnök szerint jövőre is lesz 
munka bőven. Pályázati pénzből 
szeretnék a botházat átalakítani 
kb. 8–10 millió forint értékben. 
Két szoba vizesblokkal, konyha, 
és horgászbot tároló várja majd a 
pihenni, kikapcsolódni vágyó 
horgászokat. A tervek szerint ala-
kul az a koncepció, miszerint 
hosszabb távon egy szabadidős 
turisztikai központ alakulna ki a 
tanya környékén. Az idén nyáron 
is nyugdíjasok, iskolások, egyéb 
civil szervezetek töltöttek itt 
hosszabb, rövidebb időt. A kom-
fort bővítése még tovább növelné 
az érdeklődést.

Főleg szakmunkákat végeztek az 
őszi takarító napon a horgászok

Láthattuk már, hogy fut, de 
azt nem, hogy mennyit. 

Hallai Róbert lefutotta a Budapest 
Maratont, ami testvérek között is 
42,195 km. Nekem beláthatatlan 
táv, ő viszont készül a következőre.
Hallai Róbert televíziónknak me-
sélt arról, hogyan jutott el eddig 
a teljesítményig. 

Baksay Erika

– Miért kezdett el futni?
– Az egészségemért, a boldog-

ságomért, a családomért. Az ép 
testben ép lélek nagy igazság. 
Nem mondom, hogy könnyű út 
volt eljutni eddig az edzettségi fo-
kig, de, ha az ember átlendül a 
holtponton, akkor már viszi a len-
dület előre. Nem számít, mikor 
kezdünk hozzá, sőt, jellemzően a 
középtáv, hosszútávfutók inkább 
középkorú emberek. 

Régebben nem sportoltam, bár 
jó adottságaim voltak hozzá. Így 
éltem, aztán egyszer csak bekat-
tant valami, elkezdtem futni, és jól 
esett. Óriási energiával töltött fel, 
lenyugtatott, ha reggel ezzel kezd-
tem a napot, akkor boldogan foly-
tattam a munkámat. Nem lehetet-
len megcsinálni. A lényeg az, hogy 

szeresd önmagadat, lassíts, ha kell. 
Tiszteld önmagadat, legyél tisztá-
ban a határaiddal, tervezz, tűzz ki 
célokat, és csináld is végig. Érde-
mes gyaloglással kezdeni, aztán 
jön a kocogás, végül a futás.

A futás mellékhatásaként 95 ki-
lóról 78–79 kilóra fogytam, ez az 
ideális súlyom. A maraton előtt si-
került elérnem ezt a súlyt, amivel a 
távot két órán belül lefutottam. 

Felemelő érzés lefutni a mara-
tont. Más kategóriának érzem ma-
gam, úgy érzem, magamat tisztel-
tem meg azzal, hogy megcsinál-
tam. Folytatni akarom, természe-
tesen, jövőre két maratont szeret-
nék futni, a Balaton körüliből. 
Léteznek ultra-maratonok, meg 
mindenféle, az emberi teljesí-
tő-képesség határait feszegető 
versenyek, így a Spárta-Athén, 
amely 246 km, 3 km-es szintkü-
lönbséggel. Létezik olyan ver-
seny, a Badwater, ahol 50 fokban, 
90 fokos aszfalton kell futni 135 
mérföldet. Valószínűleg ez a ver-
seny már túlmegy az egészséges 
kategórián, és valami másról szól, 
de nem is ez a fontos. Magunknak 
bizonyítunk, és ismernünk kell a 
határainkat. 

Dr. Hallai Róbert maratonista

pontszámot a következő tan-
tárgyak érdemjegyeiből számít-
juk: magyar nyelv, magyar iroda-
lom, matematika, történelem, ide-
gen nyelv, informatika (maximum 
60 pont).

Nyílt nap: Nyílt napot a hato-
dikosok számára 2018. január 
9-én, kedden 15 órától bemutató 
foglalkozásokkal tartunk. 17 óra-
kor szülői tájékoztatón ismertet-
jük meg a képzés sajátosságait. 
Jelentkezési lap a helyszínen át-
vehető.

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

FELNŐTTKÉPZÉS
Iskolánk esti tagozatú képzést 

biztosít az érettségizni szándéko-
zó felnőttek számára. Tanítványa-
inkat három év alatt juttatjuk el 
az érettségi vizsgáig. Heti három 
alkalommal délután zajlanak a ta-
nítási órák.

Jelentkezés személyesen a 
gimnáziumban.

Bővebb információ, időpont egyeztetés:
Fehérné Keserű Katalin 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!

►
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A kilencedik fordulóban 
Tolnán lépett pályára vá-

rosi első osztályú csapatunk, a 
DFC. Már az első félidőben érez-
ni lehetett, hogy van esélyünk a 
pontszerzésre. A 43. percben 
Fröhlich góljával vezetéshez ju-
tottunk. A második félidőben 
Farsang találatával növeltük elő-
nyünket. A házigazdák a 64. 
percben tudtak szépíteni. 2:1-es 
győzelmet arattunk vendégként.  

Szabados Sámuel

A 10. forduló hozta az október 
első kínos kudarcát. Kölesdtől 
hazai pályán vereséget szenved-
tünk. A vendégek mindig is 
kiszámíthatatlan csapat 
hírében álltak. Az első 
félidő 12. percében 
megszerezték a ve-
zetést. Pár perc múl-
va Kiss Patrik egyen-
lített. A második féli-
dő elején Tóth góljával 

a vezetést is megszereztük. A fél-
idő végére viszont elfogyott az 
erő, a lendület. Az utolsó ne-
gyedórában két gólt kaptunk. 2:3 
lett a végeredmény. 

A dombóvári találkozón nem 
mi voltunk az esélyesek, de a 4:0-
ás vereség sokakat meglepett. 
Nem volt ekkora különbség a két 
csapat közt. A Majos elleni 3:0-s 
hazai kudarc pedig mindenkit 
sokkolt. 0:2-es állásnál rúgtunk 
egy gólt, de a játékvezető nem ad-
ta meg. Vitatható eset volt. Talán 
ez volt a meccs fordulópontja. 

Gárdánk jelenleg a tabella 5. 
helyén áll, jelentősen lema-

radva az élmezőnytől. 
A szezon eleji jó 

kezdés után a 
hajrára elfárad-
tak a földvári fi-
úk. A kitűzött 
dobogós helye-

zés elérésének 
kicsi az esélye. 

Októberi mélyrepülés

November 9. csütörtök 19.00
LUIGI MAGNI – BERNARDINO ZAPPONI: LEGYETEK 
JÓK, HA TUDTOK!
musical
Budaörsi Latinovits Színház és Múzsák Társulat

December 6. szerda 19:00
MOLIÉRE: A KÉPZELT BETEG
vígjáték 
A főszerepben Koltai Róbert 
Zenthe Ferenc Színház

Január
CHARLES LAURENCE: NAGYON NAGY Ő 
vígjáték 2 részben
Szereplők: Gubík Ági, Tölgyesy Zoltán, Varju Kálmán, Hajdú László
Spirit Színház

Február
JACQUES DEVAL: FRANCIA SZOBALÁNY 
vígjáték
Szereplők: Győri Péter, Xantus Barbara, Pásztor Máté, Bódi Barba-
ra, Rárósi Anita Boros Zoltán, Germán Lívia, Benkő Péter
Turay Ida színház

TÉLI SZÍNHÁZBÉRLET
Bérlet ára a 4 előadásra: 12.000 Ft
Jegyek ára előadásonként: 3.300 Ft

tünk. A vendégek mindig is 
kiszámíthatatlan csapat 

dő elején Tóth góljával 

radva az élmezőnytől. 
A szezon eleji jó 

kezdés után a 
hajrára elfárad-

zés elérésének 
kicsi az esélye. 

tünk. A vendégek mindig is 
kiszámíthatatlan csapat 

dő elején Tóth góljával 

radva az élmezőnytől. 
A szezon eleji jó 

kicsi az esélye. 


