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Közéleti lap

Dr. Gesztesy András könyvbemutatója
L. Mészáros Irma
Zsúfolásig megtelt a dunaföldvári városháza díszterme az Én is
itt voltam című könyv bemutatójára. A szerző dr. Gesztesy András
jogi és teológiai doktor, aki keresztény filozófiát tanított a Pécsi
Tudományegyetemen, majd a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára lett és
tiszteletbeli kanonok, s aki a hetvenes évek közepétől tíz évig
nagyhatású és szeretett segédlelkész volt Dunaföldváron. A rendezvényen a hallgatók között ült
sok egykori hittanosa, hajdani
ifjúsági csoportjának és az általa
alapított együttesnek, a későbbi
Cantemus kórusnak a tagjai. Eljöttek, mert annak idején nagyon
sokat kaptak tőle. Ahogy Fafkáné
Simon Ildikó mondta, Gesztesy
András segített egy lépéssel közelebb kerülni Istenhez, és olyan tudással gazdagította őket, amelyre
a mai napig építeni lehet. Példakép lett abban is, hogyan kell közösséget teremteni. A könyvbemutatón Fafka Júlia szép Mária-énekkel, Regényi Júlia népi
egyházi énekkel, Pataki Eszter
Debussy-darabbal szerzett élményt, s járult hozzá a lelkipásztor alaptételének bizonyításához:
az istenhit és az igazi műalkotás,
így a zene a transzcendencia síkján 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 történtekre. De jó, érdekes és mély emlékiratot csak az képes írni, tehetjük hozzá, aki látásmódja, tudása,
humánuma és hite alapján képes
értékeket kiemelni, értelemmel,
érzelemmel és humorral mélyre
ásni. Gesztesy András ilyen. Ráadásul lelkipásztor. Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapát a
könyv ajánlójában ezt írta: „Ragyogó és hűséges képet adtál arról a társadalmi és egyházi légkörről, 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 előmozdították a magyar vallási élet
megújulását és a teológia oktatásának fejlődését”. A könyv megszületéséhez a díjat követően tartott előadások, visszaemlékezések adták az ötletet, majd a nyugdíjba vonulás az időt. Az Én is itt
voltam szerzője az emlékezésnek
különös módját választja. Nem
történéseket, nem eseményeket
mesél el, hanem inkább meg szeretne értetni magából valamit,
ahogy írja – amolyan vázlatos
krétarajzokat készít élete nagyjairól, megörökítve egyéniségüket.
„Magam helyett elsősorban róluk

szólnék. Talán akkor mondok magamról is a legtöbbet.” Így családján kívül szól azokról a személyekről, akik – sokszor tudtuk
nélkül – egyéniségmintákat, életmintákat adtak; néhány sorsforduló találkozásról, amely „gondviselésszerű véletlen” volt, azaz
„nem a Mindenható ajándékozó
kedve nélkül történt”. Alakjai között akad háromszor is bebörtönzött regnumi pap, szerzetes, tanár,
karvezető, professzor, az olvasó
számára ismert és ismeretlen személy. Beszél egykori egyetemi és
szemináriumi társairól, lelkészekről, tanítványokról és barátokról,
püspökökről és hétköznapi magyarországi vagy erdélyi emberekről. Akad nem egy olyan is,
akiről kritikusan ír, keményen,
néha humorral, de megbocsátással.

Az emlékezés közben kirajzolódnak az általa megélt évtizedek
egészen a rendszerváltásig. Mert itt
volt, s tanú volt. Szó van a magyar
történelem éles helyzeteiről, egyház és hatalom viszonyáról; a
békepapokról, forradalmiságról,
feljebbjutásról és megmaradásról,
besúgásról és beépítési kísérletről,
egyházi elvekről, hitről, kegyelemről és megbocsátásról; gondolkodásról és tudásról. Szól az illegális
egyházi szervezetekről és a közösségekről; a gitározással, túrákkal,
focival, azaz élettel teli ifjúsági lelkészi tevékenységről. Mert a Regnum jelképe is a stóla és a foci volt
– mondja. Állítja, ha van gyerek és
ifjúság, akkor van jövő, ott az ►

Prt -ldaa
► egyház meg van mentve. Mert

szerinte a kereszténységre nem tanítani, hanem nevelni kell, és nevelni csak közösséget lehet, és csak
közösségben. Könyvében mesélt a
tudásátadásról, a küldetésszerű er-

délyi utakról, amelyek mindig lelkigyakorlatok is voltak. Mindenről
tárgyilagosan, mégis szenvedélylyel, szókimondóan és önkritikusan, mély intellektuális szellemiséggel. 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 rendezvény után még jó óráig körbeülték, hallgatták, mint „fehérek közt
egy európait.”
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
10.24-i cikke nyomán)

Anna osztályfőnökök rendezésében történelmi emlékező műsort
adtak elő, amelyben nemcsak az
ötvenes éveket és az 1956-os forradalom budapesti eseményeit
idézték meg, hanem a hajdan
Dunaföldváron történteket is. Ez
utóbbi jelenetek sora dr. Tóth
Miklósnak, az 1956-ban Dunaföldváron katonai szolgálatát teljesítő kiskatonának a hatvanadik
évfordulóra elkészült memoárjára épült, amely a Volt egyszer
egy légvédelmi tüzérezred című
könyvben jelent meg. Meghatottan nézte a jelenetet az ünnepségen részt vevő, ma Pécsett élő
kertészmérnök, akinek – Nagy
Gáborné, Dunaföldvár egykori
polgármesterével együtt – jelentős része volt abban, hogy hatvanegy évvel az események után
emléktábla őrzi a laktanyában
elesettek nevét.

Kiss Éva, a helytörténet iránt
elhivatott néhai tanár-újságíró
másfél évtizede megkezdett kutatómunkáját követően dr. Horváth
Miklós hadtörténész végre rálelt
azokra a dokumentumokra, amelyek bizonyítják, hogy Varga István szakaszvezető a laktanya elleni szovjet támadáskor esett el.
Vetési Imre József biológus hallgató neve mellé a novemberben
felavatott emléktáblára most felkerülhetett Varga István szakaszvezető neve is.
A városközpontban elesett nemzetőrök, Györkő Árpád és Dubicz
Sándor emlékét már régóta tábla
őrzi. Az ünnepség után a városvezetők, az iskolák képviselői, a polgárőrök és a helyi Fidesz alapszervezetének vezetői koszorút helyeztek el az emléktábláknál.
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
10.27-i cikke alapján)

Emlékezés és főhajtás

A

településen és a laktanyában történtekre is
emlékeztek Dunaföldváron az
1956-os forradalom eseményeit
felidézve, és tisztelegtek az áldozatok 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-

A fájdalom
megosztása
L. Mészáros Irma
Szeretteink, főleg gyermekünk 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 világ elől, elmenekülnie valahová, ahol senki sincs. De hát élni
kell – szokták mondani. De miként képes az ember, a szülő ezt
is elviselni? Nemrég egy osztálytalálkozón vettem részt,
ahová több száz kilométert autózva jött az egykori diáklány.
Egyedül rótta hazafelé az országutat azzal a gondolattal,
hogy az elmúlt öt évről beszélgetünk 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 évtizeddel ezelőtti osztálytársai,
megnyílt a fájdalom kapuja.

mokrácia van és függetlenség, de
vajon van-e egység, tisztelet, elfogadás, van-e hit abban, hogy a
21. század jobb lehet? Tanulunk-e
a hibáinkból? – fogalmazta meg
aggályait a városvezető. Majd
hozzátette: 1956 októberében elődeink elkezdtek valamit. Nekünk
folytatni kell, s akkor fog sikerülni, ha mind együvé tartozunk, s a
célokért tenni akarunk.
A Magyar László Gimnázium
tízedik osztályos tanulói Bartalosné Agócs Irén és Pálfiné Sűrű
Jöttek a szavak meg-megszakadva, könnyek közt, a tragédiáról, s főleg annak elviseléséről.
A többiek pedig hallgatták, egyre elszorulóbb szívvel, elhomályosult szemmel. Fájt nagyon.
Nekünk is. Hát még neki. Mégis
elmondta. Tán azért, mert ebben
a közösségben, amelyben majdnem négy évtizeddel ezelőtt elindultak, volt valami szoros kapocs. Magunk között voltunk.
Abban a nagy csöndben, a halk
szavakkal megosztott tragédiában is egyek voltunk. Nem, segíteni nem tudtunk. Vagy tán
annyit, amit Kádár Annamária
is mondott nemrég dunaújvárosi előadásán. Az elmondott
én-történetnek, életmesének
ereje van. Azt a tudatot erősíti,
hogy nem vagyok egyedül a világban. A jókor és megfelelő
helyen kimondott őszinte szónak gyógyító ereje is lehet.
Minket felkészít arra, aminek
be nem következtében reménykedünk. Őt ugyan meg nem vigasztalja az óriási veszteségért,
de talán segít élni és mindennek
ellenére – örülni.
Jó egy ilyen közösséghez tartozni. Mert együtt sírni és nevetni is tudtunk.
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Part -Oldalak
Új név az 1956-os emléktáblán

A

z 1956-os szabadságharc
két földvári mártírja emlékét évtizedek óta őrizzük. Dubicz Sándor és Györkő Árpád a
községháza elleni szovjet támadáskor vesztette életét. A forradalom hatvanadik évfordulójára
tavaly kézbe vehettük a Volt egyszer 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 dokumentumok, valamint a Honvédelmi Minisztérium iratai alapján az
elmúlt év novemberében emléktáblát helyeztek el a városháza
falán Vetési Imre József – a földváriak előtt addig ismeretlen – katonaáldozat emlékére. A huszonkét éves biológushallgató 1956.
november 4-én éjjel két órakor a
helyi magyar laktanya ellen intézett szovjet támadáskor olyan súlyosan megsebesült, hogy a dunapentelei kórházba szállítás után
életét vesztette. A másik áldozat
Varga István szakaszvezető a támadáskor azonnal meghalt, sírja a
Fehérvári utcai temető hősi parcellájában található. Az ő neve a
Honvédelmi Minisztérium nyilvántartásában azonban nem szerepelt, halottá nyilvánítása hivatalosan eddig nem történt meg,
ezért nem kerülhetett fel az emléktáblára.
Az 1956. november 4-i laktanyai eseményekre Tóth Miklós
így emlékezett:
„Alvásunkból két órakor nehézfegyverekből leadott lövésekre, robbanásokra ébredtünk. Az
ágyakból kiugorva öltöttük magunkra ruháinkat, és tudatosult
bennünk, hogy a szovjetek megtámadták a laktanyát. Az áramszolgáltatás és a telefonkapcsolat
megszűnt. Egy harckocsi áttörte a
kaput, majd a parancsnoki és a legénységi körlet épülete között

megállt. Célzás nélkül leadott egy
lövést, és az alakulótérre ráfordulva szétlőtte a transzformátort.
Majd körbevették, megtámadták
a laktanyát. A támadásban a szovjet alakulat a harckocsik mellett
aknavetőt és gyalogságot is bevetett. Találat érte a déli épületszárny felső szintjét. Az akna az
előző napokban leszerelt egyetemi század körletét érte. Abban
egy, mások szerint két tartalékos
tiszti hallgató tartózkodott, tragikus, hogy ők a szabadságukról
akkor jöttek vissza. A lövegeinket
eltaposták. Egyszer csak elcsendesült a fegyverzaj. Az orosz
harckocsik parancsnokai kiszálltak, beszélgettek. Majd egy gépfegyversorozat hangzott el a Seregélyesi út felől. Eztán a tűzharc öt
óra hosszat tartott.” Hogy hány
áldozat lehetett, a kézirat megfogalmazásakor Tóth Miklós még
nem tudta.
A nemrég elhunyt Kiss Éva, a
Part-Oldalak újságírója, az ügy
lelkes kutatója közel másfél évtizedig foglalkozott Varga István
sorsával. Felkutatta a szakaszvezető családját, információt szerzett a történtekről. A kötet alkotói,
Nagy Gáborné, Dunaföldvár korábbi polgármestere, a könyv kiadója és dr. Tóth Miklós az elmúlt
hónapokban is mindent megtettek, hogy a tragikus éjszaka másik áldozatának, Varga Istvánnak
a neve is felkerüljön az emléktáblára.
Nagy Gáborné a novemberi
avatás után újra megkereste a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár
vezetőjét, illetve dr. Horváth Miklós hadtörténész egyetemi tanárt,
akinek megismételt kutatásai során végre sikerült megtalálnia a
Varga István (1934–1956) tartalékos szakaszvezető iratait tartalmazó ún. érdekvédelmi gyűjtőt,
amely alapján egyértelműen rekonstruálhatóak halálának körülményei, így halottá nyilvánítható.
A kutató jelentésében a következők olvashatók:
„Varga István szabadságról
1956. november 3-án 16 órakor

érkezett vissza a
laktanyába, ahol
még ezen a napon
leszerelt. Hazatérni
közlekedési lehetőség hiányában csak
másnap – november 4-én – reggel
akart. Este Varga
István Vetési Imrével – a tartalékos
üteg szolgálatvezetőjével – egy körletben feküdt le
aludni. … A harmadikáról negyedikére virradó éjjel
02.00-kor a lefegyverzés céljából
történt [szovjet] belövés következtében lövedék csapott be a hálókörletbe, ahol Vetési tartalékos
hallgató és Varga szakaszvezető
aludtak. A robbanás mindkét bajtársat halálosan megsebesítette az
ágyán. Varga szakaszvezető azonnal, Vetési tartalékos hallgató pedig a dunapentelei kórházban halt
meg. A parancsok tájékoztatása
szerint jegyzőkönyvet a két elesett katona halálának a bekövetkezéséről „a körülményekre való
tekintettel” nem tudtak felvenni”
(…) „A koporsót, amiben nevezett elvtársat eltemették, a felcser
és egy másik tiszthelyettes hozta
a dunaföldvári KTSZ-ből. A koporsóba tétel után gépkocsival a
temetőbe szállították, és ott eltemették, de erről sem a községi tanácsot, sem a temető gondnokát
nem értesítették. […] az ezred
összes nyilvántartási anyaga az
utolsó levélpapírig megsemmisült.” Ezzel magyarázható, hogy
Varga István neve nem szerepelt
Dunaföldváron sem az egyházi,
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sem a községi anyakönyvekben.
Varga István 1934. április 20án a Nógrád megyei Őrhalomban
született, az 1954. november 10én történt bevonulásáig Budapesten a Vegyipari Szakszervezetnél
segédmunkásként dolgozott. A
szülők 1956 után fiúk egyik katonatársától szereztek tudomást a
tragédiáról, hivatalosan csak több
mint tíz év múlva értesítették őket
a halálesetről. 2017 februárjában
pedig dr. Horváth Miklós jelentésében kimondatott: „Az újabb kutatás eredményeként egyértelműen megállapítható, hogy Varga
István tartalékos szakaszvezető
1956. november 4-én a dunaföldvári laktanyát ért szovjet támadás
következtében vesztette életét.”
Kiss Éva, Nagy Gáborné és
Tóth Miklós tiszteletreméltó elhivatottsága és erőfeszítése nem
volt hiábavaló. Mostantól Varga
István szakaszvezető nevét Dunaföldváron emléktábla őrzi az utókornak. Mégsem tűnt el egy ember nyomtalanul. Jele van a világban.

Part -Oldalak
Európa szakmai élvonalában

A

görögországi Kréta szigetén szervezte idén októberben a világhírű Loreal cég
szokásos évi fodrászati bemutatóját és szakmai továbbképzését.
Felhősi Ákos, mint a cég prémium kategóriás fodrásza először
kapott meghívást a rendezvényre, mely nagy szakmai elismerést
jelent számára.
Szabados Sámuel
A költségek nagy részét a cég
állta az öt nap során. Ákos szerint a szakmai továbbképzés
mellett volt egyfajta fesztivál
hangulata a rendezvénynek. A
kötött programok mellett volt lehetőség tapasztalatcserére, kapcsolatok építésére, kötetlen beszélgetésre. A rendezvény elnevezése a Szabad utat viselte,
mely arra utal, hogy a szakmában napjainkban nagyon sokféle
irányzat érvényesül, nincsenek
divatszínek, kötött formák, fazon

irányzatok. Szabad a pálya szó
szerint. Tetszés szerint lehet kísérletezni színekkel, fazonokkal.
Ez a szabadság és sokszínűség a
kreatív fodrászoknak kedvez,
akik alkotókészségük által válnak ismertté, népszerűvé. A rendezvény célja éppen ennek a bemutatása volt.
Napjainkban a fiatalok általában az egyszerű, könnyen kezelhető frizurákat kedvelik, de
ugyanakkor törekednek az egyedire, az extrémre is. Természetesen továbbra is van igény az alkalmi hajviseletekre, például esküvő, bál, ballagás esetén. A
szakma e téren is megújult, például a tartósság kapcsán. A klasszikus, romantikus viselet, a konty
továbbra is népszerű és hosszabb
ideig tartja formáját. Napjaink
kozmetikai szerei lehetővé teszik,
hogy a fazon tartós maradjon mosás után is. A nagy világcégek
szinte egy–két havonta dobnak

Nyugdíjasait köszöntötte a
Polgármesteri Hivatal

A

z Idősek Világnapja alkalmából október 19-én
nyugdíjas dolgozóit köszöntötte
a Polgármesteri Hivatal.
Szabados Sámuel
Az általános iskolások rövid
műsora után Horváth Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
Örömét fejezte ki, hogy évről évre
sokan vesznek részt a rendezvényen, és ahogy a beszédfoszlá-

nyokból kiderült, várják is az alkalmat. Voltak, akik éppen egy éve
találkoztak utoljára itt a nagy teremben. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy rohanó
életünkben alkalmanként meg kell
állni egy kicsit, emlékezni, tisztelegni az idősek és azok teljesítményei előtt. Természetesen év közben sem feledkezünk meg róluk,
de a napi munka során talán kevesebb figyelmet szentelünk nekik.

piacra új termékeket. A kihívásokkal lépést kell tartani.
Ákos kis csapatával rendszeresen részt vesz hazai bemutatókon,
továbbképzéseken. Szerinte a magyar fodrászok felkészültsége,
megítélése nemzetközi szinten jónak nevezhető. Erre utal az is,
hogy hazánkat kb. 150-en képviselték Kréta szigetén. Hasznosnak, tanulságosnak tekinti az ott
eltöltött napokat. Reméli, jövőre
is részese lesz a rangos eseménynek.
A világnapon kicsit talán szégyenkezve ezt a hiányt igyekszünk pótolni. Napjaink is igényt tart idősebb embertársainkra az élet sok
területén. Pótolhatatlan, amit a
családnak tudnak adni szeretetükkel, anyagi, vagy más eszközökkel. Sok esetben összetartó erőt
jelentenek a távolba sodródott családtagoknak.
Sok nyugdíjas aktív résztvevője
a közösségi életnek városunkban
is. Egyesületekben, civil szervezetekben tevékenykednek. Például a
kertbarátok, a máltai szolgálat, a
vízisport egyesület tevékenysége
nehezen elképzelhető nélkülük.

4. oldal

Nagyon fontos az élettapasztalatuk, a tudásuk, a példamutatás akár
a családban, akár a közéletben.
Egy tisztességes és eredményes
munkával eltöltött életpálya valóban példaérték a fiatalabbaknak.
Világnézetük más, mondhatni talán reálisabb, a valósághoz kötődőbb a napjaink virtuális világában felnövekedő generációkénál.
Problémamegoldó képességük is
más. Éppen ez a másfajta szemlélet az, amire szükségünk van napjainkban is. Az ünnepi köszöntő
után hidegtálak mellett késő délutánig tartottak a kötetlen beszélgetések az asztal körül.

Part -Oldalak
Projektek megvalósításáról
tárgyalt a megyei közgyűlés

A

Tolna Megyei Önkormányzat rendkívül aktív
időszakot él, hiszen folyamatosan dolgozunk különböző projektjeink megvalósításán – nyilatkozta Fehérvári Tamás elnök,
a megyei közgyűlés pénteki ülésén.
Tóth Róbert
Több mint 369 millió forinttal
növekedik a megyei önkormányzat költségvetési főösszege, ami főként az uniós források
elnyerésének köszönhető – számoltak be a jó hírről a testületi
ülésen.

Döntöttek arról is, hogy módosítják a Tolna megyei Integrált
Területi Programot, amely források átcsoportosításával végső soron új bölcsődei helyek kialakításának, illetve épületenergetikai
fejlesztéseknek teremtené meg a
lehetőséget.

Kiszely Zoltán politológus tartott
lakossági fórumot a migrációról

A

FIDESZ helyi szervezetének meghívására október
20-án Kiszely Zoltán politológus
a Civil országjárás keretei közt
tartott lakossági fórumot a Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódóan. A téma természetesen a migráció volt.
Szabados Sámuel
Az előadó szerint hazánk lakossága közvetlenül nem érzékeli az
európai migráció hatásait és következményeit, de sok az információ
ezzel kapcsolatban a médiákban, a
személyes kapcsolatok, a Nyugat-Európában dolgozó honfitár-

saink beszámolói alapján. Fontos,
hogy a lakosság ez alkalmakkor
választ kapjon az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Sok a tisztázatlan
dolog, például az európai munkaerőhiány, az eltérő kultúrák egymás mellett élése, a tolerancia határai. A probléma kezelésére is
több forgatókönyv született. Léteznek nemzeti tervek, s létezik az
uniós terv, mely jelenleg nem tudja
igazán hatékonyan kezelni az
ügyet. A témával kapcsolatos politikai álláspontok is gyorsan változnak egyes kormányok, politikusok
esetében. Például az európai munkaerőhiány enyhítésére nemcsak a

Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést a megye projektjeivel
kapcsolatos fejleményekről. A
Sió projektet illetően elmondta,
hogy folyamatos az egyeztetés a
megyeszékhellyel és a civil szervezetekkel, a folyó partján tervezett vízi turisztikai szolgáltató
központ és kerékpárút kialakítása
érdekében. A tervek szerint 2019.
nyaráig befejeződik a vízi turisztikai fejlesztés első üteme, vagyis
az infrastrukturális háttér biztosítása. Sióagárdtól Ozoráig mintegy 62 kilométeres összefüggő
kerékpáros útvonal valósulhat
meg.
Szó esett a megye másik – a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltségével együttműködésben
tervezett – projektjéről is, amely a
migráció, de az ellenőrizetlen bevándorlás a lehetőség. Érkezhet
ellenőrzött munkaerő is azonos,
vagy hasonló kultúrákból. Ezzel
hazánknak is előbb–utóbb szembe
kell nézni. A migráció a demokráciák számára is próbatétel. Vannak
régi demokratikus hagyományokkal rendelkező országok, ők általában a magasabb életszínvonalú
befogadó, vagy célországok. Hazánk jelenleg nem ezek közé tartozik. Inkább tranzit ország, de ez is
sok problémát jelent, például az
ellenőrizetlen tömegek mozgása
az országban. A kvóta rendszer
sem tekinthető tökéletes megoldásnak. A Nemzeti Konzultáció
célja, hogy hazánk lakossága kellő
tájékozottság és információ birtokában adjon választ ezekre a kérdésekre.

jövő év elejétől indulva a szociális felzárkózást segítené. A program 2021-ig 65 millió forintból
támogatná többek között a tartós
szegénységben élőket.
Napirendre került a Tolna Megyei Klímastratégia társadalmasítása is. A Tolna Megyei Önkormányzat honlapján elérhető a
stratégia tervezete, amelyről véleményt lehet alkotni. A honlapról
letölthető adatlapon november 3ig bárki megoszthatja a klímaváltozással kapcsolatos gondolatait a
szakértőkkel.
Zárt ülésen döntöttek további öt
TOP-os projekt támogatásáról. A
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
egyébként 23,62 milliárd forintnyi projektről született támogató
döntés 2017. szeptember végéig.

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert

Soros
hirdetések
Az Ifjúság téren 58 m2-es,
tégla építésű, szigetelt, 2. eme
leti lakás és a hozzá tartozó 18
m2-es

garázs

eladó!

Tel.:

30/974–27–96
Felső-Bölcskei utcai paraszt
ház eladó! Tel.: 30/974–27–96
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok kezdőknek. Tel.:30/95–52–703
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Az emberek érzései, véleménye,
mintsem a statisztika számít

T

elepülésvezetők beszéltek a biztonság
megteremtésének helyi szintű
lehetőségeiről és gyakorlatáról a
Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács keddi ülésén, amelyet Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke nyitott meg. Az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, dr.
Túrós András a települések biztonságának fenntartását helyezte előadása fókuszába. A tanácskozáson részt vett továbbá dr.
Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, és
szép számmal képviseltették magukat a Tolna megyei hatóságok,
önkormányzatok és civilek is.
Tóth Róbert
Első alkalommal jelent meg a
Tanács ülésén Szabó Csaba rendőrezredes, akit nemrégiben megyei rendőr-főkapitánnyá neveztek ki. Mint elmondta, eddig
többnyire üldözte a bűnt, ám a
megelőzéssel jóval eredményesebb munkát lehet végezni. Ehhez
azonban a civilek, az önkormány-

zatok és a hatóságok összefogására van szükség, amit a rendőrség
is támogatni fog a jövőben.
Karl Béla, Nagymányok polgármestere kifejtette, mennyi
munka és elkötelezettség szükséges ahhoz, hogy egy településen
rend legyen. A kisváros sokat lépett előre a közbiztonság terén, a
heterogén viszonyokra tekintve és
a múltban jellemző morális válsághoz képest – vázolta a kiindulópontot Karl Béla. A fejlődés
kulcseleme, hogy az emberek
munka által teremtsék meg egzisztenciájukat, hiszen amíg dolgoznak, kevesebb esély áll fenn a
köztulajdon rongálására, illetve
randalírozásra. Fontos továbbá az
is, hogy a helyiek minden potenciális csalót, házalót figyelnek,

Jobb minőségű, de kevesebb
mennyiségű az idei szőlőtermés

D

r. Sűrű János szőlőbirtokán, október közepén a
szüret mindig is ünnepi hangulatban telik. A gazda a régi szüreti hagyományokat ápolva igyekszik hangulatossá tenni a napot.
Szabados Sámuel
A munka az ültetvényen a kora
délutáni órákban befejeződik,
majd a présháznál folytatódik a
darálással és a beállítással. Ezalatt tálalják fel a finom szüreti
pörköltet. A barátokból, ismerősökből álló társaság az esti órákig
beszélgetve, borozgatva piheni ki
a nap fáradalmait. A gazda szerint
az időjárás idén nem jelentett különösebb problémát a termelőknek. Volt elegendő napsütés, kellő

csapadék is. A betegségek sem
okoztak jelentős károkat. Közepes kezeléssel meg lehetett előzni
a peronoszpóra, vagy a lisztharmat terjedését. A 21 fokos cukortartalom pedig jelzi, hogy jó minőségű 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 kénezés és a fejtés. Sok egyéb tényező is meghatározza még a bor
minőségét, például a tároló edények minősége, a pince hőmér-

ezáltal a rendőröket hasznos információkkal tudják segíteni.
Karl Béla egyébként kiemelte a
bonyhádi rendőrséggel kialakított
kiváló kapcsolatukat is, amelyet
hozzászólásában maga a rendőrkapitány erősített meg. Elmondták, hogy az emberek biztonságérzetét javítja, ha minden ügyet
alaposan kivizsgálnak, és a bűntettek nem maradnak következmények nélkül.
Nem a bűnüldözési statisztikák
számítanak, hanem inkább a lakosok érzései és véleménye – mutatott rá Karl Béla, aki szerint a legtöbbször előny, ha egy 2700-as
lélekszámú településen a polgármester mindenkit ismer.
Illés László, a Tanács titkára kijelentette: láthatóak az eredmények Nagymányokon, ami a polgármester 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 mezőőrök munkáján legfőképp. A
városvezető aláhúzta: a közbiztonság nagyban befolyásolja egy
település élhetőségét, s az együtt-

működésen alapuló bűnmegelőzés ezért is rendkívül lényeges.
Dr. Túrós András a modern
Magyarország sikertörténetének,
és a bűnmegelőzés meghatározó
tényezőjének titulálta a polgárőr
rendszer kiépülését. Az elnök rámutatott: eleinte sokan szkeptikusak voltak a polgárőrséggel
szemben, mára azonban minden
kétséget kizáróan támogatásra
méltó civil mozgalomként ismerik őket.
A számokat tekintve is van
okuk a büszkeségre, hiszen az ország településeinek kétharmadában működik polgárőr egyesület.
Összesen 61 ezer tagot számlálnak, igaz, a fiatalok megszólítása
komoly kihívásokkal állítja szembe őket. Megoldásként számos
programot indítanak, köztük iskolai mintaprojektet, melyben az
ifjúság egyfajta lokálpatrióta
szemlélettel ismerkedhet meg.
Kiderült az is: Tolna megyében
74 egyesület működik, ami az országos átlagot reprezentálja. Széles János megyei elnök hangsúlyozta: laptopokkal, autókkal és
egyéb eszközökkel hatékonyabban képesek teljesíteni szolgálatukat, köszönhetően az önkormányzatok támogatásának.

séklete. A minőségi próbák pedig
már novemberben elkezdődhetnek, például a rozék esetében. A
vörös és fehér boroknál januárban, februárban lehet értékelni.
Dr. Sűrű János rendszeresen megméretteti borait különböző versenyeken. Alkalom bőven van, pél-

dául helyi szinten, a szomszéd
településeken. De rendeznek versenyeket különböző borlovagrendek is. A múlt évben országos
versenyen arany minősítést kapott
egy vörös és egy fehér bora. Jövőre szintén elégedett lenne ezzel az
eredménnyel.
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Prt -ldaa
Támogató Szolgálatok találkozója

A

fogyatékos ellátási közösség tartotta szakmai napját Dunaföldváron, a Tanodát választva helyszínül. A választás
persze nem véletlen, hiszen Lipták Tamás egyiknek is, másiknak
helyi vezetője. A szakmai napról
ő és a győri szakmai vezető számolt be televíziónknak.
Baksay Erika
Rendszeresen tart összejövetelt
az ország egyes pontjain dolgozó
összes Támogató Szolgálat, ezúttal 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 Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott segítő szolgálat.
Célja a fogyatékos személyek
lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Ez a kiterjedt, és szerencsére egyre terjedőben levő szervezet törekszik
arra, hogy szakmai tapasztalatait, a felmerült problémákat rendszeresen megossza egymással,
ezen kívül a személyes kapcsolatok, a csapatépítés eszközeivel
segítse a munka hatékonyságát.
Vannak problémák, amelyek
mindenhol hasonlóan jelentkeznek, és vannak helyi specifikus
problémák is, de összességében
elmondható, hogy úgy általában
a fogyatékkal élők megítélésében, támogatásában fejlődés mutatkozik.
Mi lenne az a terület, ahol még
sokat kéne fejlődni?
Egyet emelnék ki a több közül:
az akadálymentesítést. Vannak rá
jogszabályok, kötelező megcsinálni sokféle intézménynek és
szervezetnek, mégis gyakori,
hogy megkerülik a szabályokat,
ilyen-olyan módon, de nem tesznek eleget a törvény által előírtak-

nak. Márpedig az akadálymentesítés a szabadságában korlátozza
a fogyatékkal élőt, mozgási, cselekvési szabadságában, ami alapvető joga mindenkinek.
Hogy nézett ki maga a rendezvény?
A szakmai résszel kezdtük,
mondjuk, hogy a hivatalosabbal.
Ezek után szabadon beszélgettünk megint csak szakmai dolgokról, nézetet, eszmét, tapasztalatokat cseréltünk. Ezután az
Öregtemplomban Oszkár atya tartott áhítatot, majd megnéztük a
várat, a galériát, és megemlékeztünk október 6-ról. A kellemes
vacsora után már a csapatépítés
része következett, a Sűrű-pincében borkóstoláson vettek részt
azok, akiknek nem kellett hazasietniük.

Nem ismertük egymást a földvári szervezettel, ezért örültünk,
hogy ezúttal ők adtak helyet a soros találkozóhoz – mondta
Göcs-Füzi Hajnalka, a győri szolgálat vezetője. A mi szervezetünk
2015-ben alakult, azóta Győrben,
és az azt övező 27 településen látjuk el a szolgálatot, sőt hamarosan újabb 19 település tartozik
majd az ellátási területünkbe.
Mindezt a munkát 4 gépkocsivezető és 4 szakmai segítő látja el.
A mai összejövetel hasznos
szakmai konzultációval indult,
ahol megismerhettük a társszervezetek problémáit, munkáját. Szó
esett a január 1-jén esedékes jelentős jogszabályi változásokról is. A
szakmai részt követő ismerkedés,
kötetlen beszélgetés kicsit betekintést engedett a kulisszák mögé is, a
kötetlen program pedig nagyon
kellemes benyomást alakított ki
bennünk Dunaföldvárról.

Üzlethelyiségek
bérbeadása
licit útján
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő bérbevételre meghirdeti az
alábbi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatti 109,8 m2 üzlethelyiség licit útján történő
bérbeadása (volt Játékterem)
• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 42 m2 üzlethelyiség licit útján történő bérbeadása (volt illatszer bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/
év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT
határozat szerinti kedvezmény
igénybe vehető.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2., Tel.: 75/541–558).
Részletes pályázati kiírás
2017. október 27. és 2017.
november 27. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való viszszalépés esetén sem visszafizethető) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Pénztári órák: hétfő: 9–
12

óráig,

szerda:

9–12;

13–15:30-ig és péntek: 9–13
óráig)
Licitálás időpontja: 2017.
Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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november 28. (kedd) 14 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda tárgyalóterme.
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Átadták a Pékpontot

Ú

jabb nagyberuházás
készült el Dunaföldváron, átadták az Első Magyar Pékpont-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 legkorszerűbb technológiával. Az
átadás után Horváth Zsolt polgármesterrel, és a cég két tulajdonosával, Rácz Gyulával és Tóth
Andrással beszélgettünk.
Baksay Erika
– Nagy lépés ez nekünk, hiszen
a közelmúltban Dunaföldvár 3.
nagy beruházása készült el a Pékpont megépültével. Azon kívül,
hogy a jól prosperáló cég a város
10 legnagyobb adózója között
van, igen fontos a munkahely-teremtés szempontjából is. Nagyjából 70–80 ember számára biztosít
munkát, nem beszélve arról, hogy
a szemben levő malomból a helyi
és környékbeli gazdák terményeihez juthat hozzá a cég, így magas
minőségű élelmiszert állíthat elő
részben helyi alapanyagokból,
helyi munkaerő segítségével. Óriási dolognak tartom ezt, ezért is
fogadtuk tárt karokkal annak idején a cég ajánlatát. Emellett abban is bíztunk, hogy az ipar vonzza 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 települő létesítmények sora.
– Cégünk 1997 óta, egyre bővülő volumenben gyárt sütőipari
termékeket, kenyeret, friss pékárut, 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 szigetszentmiklósi és kétegyházi üzemünk után most elkészült dunaföldvári a legkorszerűbb üzemünk, cégünk zászlós hajója. Kiemelkedő beruházás, kiemelkedő
technológiával. Jól kifejezi azt a
hitvallásunkat, hogy a minőség
mindenek felett áll. Soha nem törekedtünk, és nem is fogunk arra
törekedni, hogy gyenge terméket
állítsunk elő olcsón, ilyen termékből sok van a piacon. Minőségi
alapanyagból minőségi termékeket gyártunk, és fontos nekünk a
korszerű táplálkozás követőinek
kiszolgálása.
A város kiválasztásában rengeteg szempont játszott szerepet,
így a fekvése, a kiváló megköze-

Gépjármű-vezetői vizsga a
szakiskolában

A

dunföldvári szakiskola –
szokjuk meg: Szekszárdi
SZC Magyar László Szakképző Iskolája – sok egyéb képzése mellett teherautó vezető, autóbuszvezető képzést is nyújt, no, nem
teljesen önállóan, hanem a Hambalkó és Társa Autósiskola Kft.
szakmai segítségével. A szakiskola igazgató-helyettesével, Hegedüs Ferenccel, a képzésért felelős Némethné Márton Renátával

líthetősége, a jó infrastruktúra, a
munkaerő-piac ideális volta, és
természetesen az is, hogy Dunaföldvár vezetése igen együttműködő volt a kapcsolat kialakításában.
– Kérdezték már, hogy két tulajdonos vajon tud-e ideálisan együttműködni egy cél érdekében. Nem
érvényesülnek-e nagyon az eltérő
személyiségből adódó nézetkülönbségek? –mondta Tóth András
társtulajdonos.
A mi kettősünk beváltan jól
tud együttműködni, kiegészítjük

egymást. Hasonlóan gondolkodunk, jó a személyes kapcsolatunk, és a stratégiában, a kockázatvállalásban is hasonlóan gondolkodunk. Bár egyikünk végzettsége sem pékipari, a kereskedéshez mindketten értünk. Elvünk az, hogy meg kell találni a
legmegfelelőbb embert a megfelelő helyekre.
A termékeink, amelyek a dunaföldvári üzemben készülnek javarészt nagy kiszerelésben Nyugat-Európába, vagy a magyarországi multik polcaira kerülnek.

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

szen nekünk nem áll rendelkezésünkre az a technika, amellyel
mind a gyakorlatot, mind a ►

és Hambalkó Jánossal a képzésről beszélgettünk.
Baksay Erika
– Mindkét szakmához – hiszen
ezek nem sima jogosítványok, hanem megélhetésre alkalmas szakképesítések – kell előképzettség,
így például jogosítvány – mondta
el Hegedüs Ferenc. – Maga a szakvizsga két részből áll: egy írásbeli,
elméleti vizsgából, és a gyakorlati
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► vizsgát lebonyolíthatnánk. Lé-

nyegében több más mellett egy
szimulátorról beszélünk, amellyel
valós helyzetekbe hozzuk a vizsgázót, és mérjük a reakció-idejét, a
reflexeit, az úttartását, a megfelelő
sebességválasztását.
A képzés maga féléves, heti három délutánon 6–6 órás, ami nem
kis megterhelés, különösen munka mellett, hiszen felnőttoktatásról beszélünk. Nem könnyű elvégezni, viszont remek lehetőséget
nyújt a munkaerő-piacon. A megyében éves kvóta van, mi az egy
év alatt 40 főnek biztosíthatjuk a
képzést. Most 21-en vagyunk
(jellemzően erős volt a túljelentkezés, 58 fő), vagyis valami féle
felvételivel húztuk meg a határt.
– Egyre népszerűbb a felnőttoktatás intézményünkben – mondta

Némethné Márton Renáta, a felnőttoktatásért felelős vezető. –
Többféle szakon 70–80 tanuló
végzi nálunk tanulmányait. 17
éves kortól, az első szakma megszerzése után lehet bekerülni a felnőttképzésbe, és lehet mondani,
hogy egyre nő azoknak a száma,
akik új szakma tanulásával próbálnak több lehetőséghez jutni a munkaerő-piacon. Tanulóink zöme inkább a 20–30-as korosztályból kerül ki, de mindenre van példa, sosem késő váltani, újat tanulni,
megtanulni két lábon állni.
Mi motiválta a Hambalkó-féle
iskolát abban, hogy bekapcsolódjon a szakoktatásba?
– A 2009-es válság elmúlta óta
erősen megnövekedett a piac,
ami az áruszállítás megnövekedését is jelentette – mondta Ham-

Női lelkész látja el a helyi
reformátusok szolgálatát

T

alán ilyen sem volt
még Dunaföldváron,
mármint, hogy – átmenetileg
ugyan – de egy női lelkész törődik a helyi református felekezetű
lelkekkel. Lenkeiné Teleki Mária
a paksi szolgálatából segít át Dunaföldvárra, amíg végleges lelkész nem kerül a földvári gyülekezet élére.
Baksay Erika
– Ha már a nőiségről esik szó:
nőnek és lelkésznek lenni együtt
bevált a reformátusoknál. A teljesség, ha van nő is, férfi is. Pakson a férjemmel látjuk el a szolgálatot, és bizony nem egyszer
tapasztaltuk, hogy vannak olyan
szolgálatok, amelyek közelebb
állnak egy nőhöz.

Miképp alakult, hogy lelkész
lett önből?
– Gyerekkoromban nem játszottam lelkészesdit, inkább orvososat, de tizenévesen, amikor
egy klinikán azzal szembesültem,
hogy minden tudás, akarat, erőfeszítés ellenére naponta megállt
köztünk a halál, akkor elgondolkoztam, vajon mi célja van ennek.
Isten hívott, felé fordultam, őt választottam. Nem azért, hogy megváltsam 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, finomsággal, tapintattal, alázattal segíteni.
Az én lelkészi identitásomnak erős
oldala a lelki gondozói identitásom,

balkó János. Több ezer gépkocsivezető hiányzik Magyarországon, Európában még sokkal
több, azért komoly lehetőség van
a képzésben. Emellett igény van
arra, hogy a gépkocsivezetőket
szakképzés formájában képezzék
ki, magasabb színvonalú, fejlődésre képes munkaerőt. Jelenleg
egy hármas képzés folyik. A
ami a kísérést, a melléállást, a másik
ember tartását jelenti.
Hogyan látja a dunaföldvári
közösséget?
– Nem látom még át a helyi viszonyokat, de az biztos, hogy kicsi a közösség, ahol azért zajlik az
élet. Nagy öröm számomra, hogy
a váltással a hitoktatás nem állt
meg, a helyben lakó, nagyon kedves és befogadó gyerekközösség
oktatása folyamatos.
Keressük a megfelelő utakat,
amire sajnos nem sok idő akad,
heti egy alkalommal, keddenként
járok Dunaföldvárra, és a vasárnapi 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 törekedni fogunk arra, hogy sikerüljön.

szakképzésre érdemes gyakorlattal beiratkozni, majd a szakképzés megszerzése után sem lesz
vége a tanulásnak, a munkaadók
is folytatják a képzést, erre előírások vannak, miközben őket
magukat is képezik. Mindennek
eredménye az kell, legyen, hogy
európai színvonalú munkaerő
járja Európa útjait.
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Polgárőr kitüntetés
Október 23-a alkalmából több polgárőr illetve polgárőr szervezet
is kitüntetést kapott a Tolna megyei polgárőr szervezetek által felterjesztett 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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Szúnyogok után, szúnyogok előtt

N

em igazán tűnik időszerűnek a szúnyogokról 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. Emellett Kőszegi Dánielt, aki a környékbeli szúnyogok réme, nemrégiben megválasztották a Magyar Szúnyogirtók Szövetségének elnökévé.
Baksay Erika
– Legutóbb arról beszéltünk,
hogy a hagyományos irtás helyett a korszerűbb, megelőző
technikát, illetve a biológiai szúnyoggyérítést tartod a járható útnak.
– Így van, meg vagyok győződve ennek a módszernek a hatékonyságáról és helyességéről. A
módszer szuper szelektív, csak a
szúnyogot gátolja meg a kikelésben. Komoly kutatómunka előzi
meg, a Pécsi Tudományegyetem

Gólyabál

A

Magyar László Gimnázium évi programjának
egyik legrangosabb eseménye a
gólyabál. November 13-án e rendezvény keretei közt fogadták diáktársaikká ünnepélyes keretek
közt a felsőbb évesek a kezdő évfolyamok diákjait.
Szabados Sámuel
A program szervezői és a házigazdák idén a 8. a osztályos diákok voltak. Az ünnepi műsor az
iskola diákéletének mindennapjait mutatta be. Vidám verses, táncos jelenetek formájában a diákhumor elevenítette fel az amúgy
szürkének tűnő hétköznapokat.
Nagy sikert aratott a rendező osztály által készített film, mely zenei aláfestéssel, a képekhez illő
dalszövegekkel mutatta be az iskola napi eseményeit. A műsor
után a gólyaeskü következett,
ahol a fiatalok ünnepélyesen

Szentágothai János kutatóközpont laborháttere adja hozzá a tudományt. Ezt a munkát a lelőhelyek felderítése előzi meg, a tenyészhelyek
feltérképezése,
anyag- és mintagyűjtés. Bölcske,
Kisapostag, Baracs már benne
van, és hamarosan Paks is csatlakozik a programhoz.
Az anyaggyűjtésnek kétféle
módja van: imágót gyűjtünk (a
teljes átalakulás utolsó fejlődési
fázisa), vagy lárvát. Első esetben
vízfolyásoknál, szúnyogfészkeknél egyszerűen szívócsővel szippantjuk fel a karunkról, a fedetlen bőrterületről, árkok, mocsarak, hullámtéri kubikgödrök környékéről, a második esetben a
lárvákat szedjük össze, felneveljük, majd a kifejlett fajt meghatározzák a tudósok. Találtunk bizony olyan invazív fajt (ázsiai
tigrisszúnyog) aminek semmi
keresnivalója errefelé. No igaz,
egyetlen példányt találtunk belőle, de a jelenség egyre gyakoribb, mivel kitágult a világ, az
megfogadták, hogy a felsőbb évesek által megfogalmazott szabályokat diákéveik során igyekeznek betartani, már amennyire lehetséges.
Az est csúcspontja a gólyakirály és királynő párok eredményhirdetése 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, Orsós 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 osztálytársaikkal együtt fogyasztottak el.
Ezután pedig a hagyományos suli-buli következett.
A gólyabál szintén hagyományos programja az újonnan érkezett pedagógusok ünnepélyes köszöntése és felavatása volt. Négy
új tanár kezdte meg munkáját
szeptemberben az MLG-ban. Kö-

emberek utazgatnak, és magukkal hurcolják a rovarokat, kártevőket, és még ki tudja, mit. Erről
a szúnyogról értesítettük a katasztrófavédelem megfelelő szervét, amely rendkívüli szúnyogirtást rendelt el, de addigra már
nem volt nyoma az idegen szúnyognak.

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

zülük hárman korában itt végeztek. László Sándorné 1983-ban
érettségizett. Matematika, rajz
szakos tanárként évtizedeket Dunaújvárosban tanított. Mikor megtudta, hogy álláslehetőség van
volt iskolájában, örömmel megpályázta. Szerinte az iskola hangulata szerencsére az utóbbi évtizedekben nem sokat változott. Farnek Mónika 2005-ben érettségizett. 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. Szívesen jött vissza a városba és az iskolába. Tagintézményvezető helyettesként főleg a marketing
munkával és az iskola menedzselésével szeretne többet foglalkozni. Rencsárszki Bettina eddig
Nagykarácsonyban tanított történelmet és földrajzot. Örült, hogy
végzettségének megfelelően sikerült középiskolában elhelyezkednie. A tantestület fiatal generációjához tartozik. Könnyen sikerült
neki a beilleszkedés. Sok segítséget kap kollégaitól, és jól érzi magát a gimnáziumban.
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Tök jó nap! Dunaföldváron

A

múlt csütörtökön Tök jó
nap! elnevezésű Halloween – délutánt tartottak a dunaföldvári Beszédes József Általános Iskolában. A programokat
Bálint Mária, a diákönkormányzatot segítő tanárnő szervezte
kollégái támogatásával.
L. Mészáros Irma
A napra már előre készültek a
felső tagozatosok és szüleik, hiszen a Rémisztő sütik versenyére ijesztő, fantázia-gazdag, de
ehető édességek kerültek ki a
családi konyhákból. Ötletes jelmezek készítésében és az iskolában a tökfaragásban és díszítésben is segített néhány szülő.
Az osztályok csapatai játékos
versenyen vehettek részt. A
szervező beszámolója szerint

nagy sikere volt a Tök bank kirablása című játéknak. A keretmese szerint a bank értékekeit
rejtő jól védett ládához egy lézerpályán lehetett eljutni. Úgy
kellett a kifeszített kötelek között átbújni, hogy a felerősített
csengők ne szólaljanak meg. De
természetesen a boszorkány és a
szellem sem hiányozhatott ezen
a délutánon. A gyerekek élvezték a szellemkastélyt, ahol pingpong labdákkal kellett beletalálni a szellem zsebébe, és a Boszi
golfot is, ahol természetesen a
golfütőt seprű helyettesítette.
Sokan vettek részt a Budili nevű
játékban, amelynek célja egy torony ledöntése volt labdákkal. A
páros játékok közül a tök puzzle
is nagy kihívás volt, hiszen bekötött szemmel a csapattárs irá-

nyításával kellett összerakni a
darabokra vágott tököt. A szervezők kínáltak még Tic Tac Tök
játékot és szippantó ügyességi
játékot. Az izgalmas és mulatságos feladatokkal jól szórakoztak
a diákok.
Másnap az alsó tagozatosok is
megcsodálhatták az elkészült tököket, s ők is szavazhattak, kié
lett a legjobb. Mindez még titok,
hiszen az eredményről az őszi
szünet után értesülnek majd a versenyzők.

Bálint Mária tanárnő, aki első alkalommal szervezett ilyen nagyszabású iskolai programot, elmondta, hogy nagy segítséget kapott a
korábbi szervezőtől, Marótiné Szeleczky Máriától és az iskola pedagógusaitól, dolgozóitól is. Hiszen
akadtak, akik ötleteikkel, mások az
aula díszítésében, berendezésében,
avagy a hangosításban segítettek.
Mindannyian azon tevékenykedtek, hogy a gyerekek számára az
együtt töltött délután vidám és élményekkel teli legyen.

– Lucza Pálma, Tolnai Nóra, Bagi
Arnold, Hoffer Frigyes és Ribly
Péter – játszották.
A regionális kamarakoncert-sorozattal a szervezők célja,
hogy Somogy-, Tolna-, Baranyaés Zala megye kis- és nagyvárosaiban különleges produkciókkal

ismertessék meg a zenebarátokat.
Dunaföldváron a következő alkalommal, november 18-án 19 órakor a
zongoráé lesz a főszerep. A hangszeren majd Király Csaba Liszt-díjas zongoraművész, valamint Andrew Haringer és Gelencsér Gergely játszik.

Kamarakoncert a városházán

B

rácsa
kamarazenével
folytatódott a 2017 tavaszán útnak indított Városházi
esték koncertsorozat, amelyen
a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének művésztanárai és hallgatói lépnek
a földvári zenebarátok elé. A regionális programsorozat harmadik eseménye is az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében jött létre.
L. Mészáros Irma
A fúvós hangszerek és a fuvola
után most a brácsa, azaz a mélyhegedű szólalt meg a jó akusztikájú díszteremben. Pataki Dezső,
a földvári intézmény igazgatója
jóleső érzéssel nézett végig a
megtelt termen. Bizonyára az előző koncertek színvonala és híre is
hozzájárult, hogy ezúttal már sokan eljöttek. A hallgatók között
gyermekek is ültek: a helyi zeneiskola vonós tanszakának kisdiákjai, Cseharovszky Tatjána és
Erdudac Adrienn tanítványai. A
gyermekek jelenlétének örült

Ludmány Emil brácsaművész is,
mert – mint mondta – egy gyermekből akkor lesz a jövő muzsikusa vagy lelkes zenehallgatója,
ha időben kap klasszikus koncert
nyújtotta hangzás- és lelki élmény.
S hogy ezen az estén igazi élményt kaptak, arról a legnagyobb
zeneszerzők megszólaltatott darabjai és a fellépő zenészek gondoskodtak. Telemann, Mozart,
Beethoven és Bartók Béla egy–
egy művének átiratát Ludmány
Emil brácsaművész és tanítványai

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje

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-

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

Prt -ldaa
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 mindenről 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 bizonyára van elkésett szeretet is.
Amikor megkésünk egy látogatással, egy jó szóval, egy öleléssel, akkor elmondhatjuk, hogy
elkésett a szeretet. Egy temetés
után így szólt valaki: „Régóta készültem erre a látogatásra, de saj-

nos elkéstem vele”. Számtalan
ilyen történetünk van, sok halogatott találkozás, elkésett látogatás, elmaradt találkozás. Hány
gyermek mondhatja ezt és hány
szülő, és hány házastárs, hány
férfi és nő? Halottak napján szeretteinkre emlékezünk, s olykor
arra az elkésett szeretetre, melylyel adósuk maradtunk. Valaki
oltárt emel otthon, elveszített
párjának, vagy díszes síremléket
épít neki, így próbálja pótolni
mindazt, amivel elkésett, ami immár elveszett. Valamikor Betániában Mária, Lázár testvére nem
késett el a szeretettel, amikor Jézus lábát megkente drága nárduskenettel, mert a szíve csordultig
volt hálával, mivel visszakapta
halott testvérét. Jó lenne, ha mi is
újra meg újra megköszönnénk
egymást; a gyermekek a szüleiket, szülők a gyermekeiket, a másikat, aki mellettünk él, akit ajándékba kaptunk. Még az ellenségeinket is hálásak lehetünk, hisz
ha meggondoljuk, nekik is sokat
köszönhetünk. A hálás szívű ember nem késlekedik a szeretettel,

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 Magyar László Gimnáziumban nappali tagozaton 4 és 6 osztályos, esti tagozaton 3 tanéves 4
évfolyamos képzés folyik. Iskolánkat családias, elfogadó légkör
jellemzi. Az alacsonyabb tanulói
létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban,
illetve a tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi
középiskolánkat.

Munkánk sikerét mutatja, hogy
hozzáadott pedagógiai érték tekintetében a megyei gimnáziumok rangsorában harmadik helyen állunk.
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat – képességeik kibontakoztatásával – felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres
pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középiskolai versenyeken való rész-

Koszorúk kerültek a szakadáti
hősök felújított emlékművére
Tóth Róbert
Első világháborús hősök tiszteletére emelt emlékművet újítottak fel Szakadáton a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett pályázati forrásból.
Szombaton került sor az ünnepélyes átadásra, melyen Fehérvári Tamás megyei közgyűlési
elnök mondott ünnepi beszédet.

A programon résztvevőket –
köztük az egykori hősök még élő
rokonait – Laszk Gábor polgármester köszöntötte, majd az elnöki beszédet követően az emlékmű
megáldására, koszorúzására és
szentmisére került sor.
Az idő nem kímélte a község temetőjében helyet foglaló, 1922-ben
emelt alkotás állapotát, amelyet
most szépen helyreállítottak.

nem tétovázik, s főleg nem fukarkodik vele, miként Mária sem,
aki drága ajándékkal kedveskedett Jézusnak. Mindezt nem sokkal a Mester halála előtt cselekedte, ezért is mondta Jézus Júdásnak: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta”. Mária szeretete időzített szeretet volt, időben érkezett, nem sietett, nem is
késlekedett. Az igazi, időben érkező szeretet gyöngéd, anyásko-

dó, és egyben tékozló szeretet.
Az időzített szeretet sohasem akkor lép működésbe, amikor már
késő, mert jól tudja, hogy mulandók vagyunk, egyszer mindent és
mindenkit itt hagyunk. Halottainkra emlékeztünk. A gyász és a
szomorúság akkor lesz elviselhető nekünk, ha tudjuk, hogy az
irántuk érzett szeretetünk nem
elsietett, vagy megkésett, hanem
időben érkezett szeretet volt.

vételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért!” Alapítvány támogatja.
A tanulmányok elmélyítése, a
tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk,
továbbá érdeklődési körök szerint
szakköröket, tehetséggondozó
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 rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata
többször bejutott a diákolimpia
országos döntőjébe, sportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó,
mazsorett-twirling, asztalitenisz,
vízilabda, úszás, labdarúgás, kézilabda) támogatjuk a versenyzésben.
Mindennapjainkat tudományos
előadások, hagyományos iskolai
rendezvények, kirándulások, tú-

rák és havonkénti színházlátogatások teszik színesebbé. Az iskola és diákközössége széleskörű,
meghatározó kapcsolatokkal
rendelkezik a város közéletében,
közösségünk tagjai aktív szereplői Dunaföldvár közéleti, civil,
kulturális és sportéletének. Az 50
óra közösségi szolgálat teljesítéséhez kiépült partnerkapcsolatokkal rendelkezünk.
Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros
kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül
sor. A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel
együttműködünk, s több éve kapcsolatot ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is.
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A KÉPZÉS RENDJE
Iskolánkban általános tantervű
osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk és óraterveink biztosítják
a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az intéz- ►

Prt -ldaa
► ményben 3 idegen nyelv (an-

gol, német, orosz) közül választhatnak diákjaink.
A 2018/ 2019-as tanévre tervezett induló osztályok:
• 4 évfolyamos képzés – tagozatkód: 0001
• 6 évfolyamos képzés – tagozatkód: 0002
• esti tagozatú 4 évfolyamos képzés

NÉGY ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI OSZTÁLY
Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához többletórákat és előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk 9. és 10. osztályban idegen nyelvekből, informatikából 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, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, 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 nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat
biztosítjuk.
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A felvétel rendje: A felvételi
kérelmekről az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi pontszámot 10 tantárgy (magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika) 7. év végi, 8. félévi
érdemjegyekből számoljuk (max.
100 pont).
Nyílt nap: Nyílt napot a nyolcadikosok számára 2017. november 14-én, kedden 8–12 órá-

ig tartunk. Ekkor az érdeklődő
diákok, illetve szüleik óralátogatásokon is betekintést nyerhetnek
iskolánk életébe.
Telefonos bejelentkezéssel
bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.

HAT ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI OSZTÁLY
Ez a képzési forma valamenynyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést tesz lehetővé,
s a hat év során több idő jut a
szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.
Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához többletórákat és előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk idegen nyelvekből, magyar nyelvből, informatikából 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, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, 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 nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat
biztosítani tudjuk.
Jelentkezés: A központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül a gimnázium részére juttatja
el jelentkezését 2018. február
15-ig. (Jelentkezési lap a gimnáziumban kérhető.)
A felvétel rendje: A felvételről
az általános iskolai 5. év végi, 6.
félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk. A felvételi ►

Művelődési
ház
Novemberi programok
A programokat a Művelődési
Központban tartjuk. Más helyszíneket külön feltüntetjük.
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
November 9. csütörtök 19:00
LUIGI MAGNI – BERNARDINO ZAPPONI: LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
musical
A Budaörsi Latinovits Színház
és a Múzsák Társulat előadása
Jegyár: 3.300 Ft
November 11. 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 SebtibenD 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 17. péntek 18:00
FONÓ MÁSKÉNT
Régi hangulat új köntösben, a
Tájházban
Belépő: 800 Ft (előzetes regisztráció 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

13. oldal

MARCIPÁN CUKRÁSZDÁBAN
Kiss Árpáddal az általa fordított
Americanah című regényről Lukácsi 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 alakulása szerzőben és befogadóban
(Arany János)
Dr. Hubert Ildikó irodalomtörténész
A belépés díjtalan

Decemberi előzetes
December 13. szerda
Utazás Szabadkára
– városnézés
– Falkoner Ferenc budai festő
kiállításának megnyitója a Városi Múzeumban (a kiállításon a
dunaföldvári Barátok Templomának restaurált oltárképét is
bemutatják)
– ebéd
Jelentkezési határidő és a részvételi 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: november 30. 16:00
A koszorúk leadási helye: művelődési ház
Kiállítás és eredményhirdetés:
december 3-án az adventi vásárban
Mindhárom vasárnap:
Adventi vásár, forralt bor, tea,
zsíros kenyér, zenés műsor,
gyertyagyújtás, adventi áldás
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► pontszámot a következő tan-

tárgyak érdemjegyeiből számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika (maximum
60 pont).
Nyílt nap: Nyílt napot a hatodikosok számára 2018. január
9-én, kedden 15 órától bemutató
foglalkozásokkal tartunk. 17 órakor szülői tájékoztatón ismertetjük meg a képzés sajátosságait.
Jelentkezési lap a helyszínen átvehető.

Telefonos bejelentkezéssel
bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.

FELNŐTTKÉPZÉS
Iskolánk esti tagozatú képzést
biztosít az érettségizni szándékozó felnőttek számára. Tanítványainkat három év alatt juttatjuk el
az érettségi vizsgáig. Heti három
alkalommal délután zajlanak a tanítási 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!

Dr. Hallai Róbert maratonista

L

áthattuk 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 mesélt arról, hogyan jutott el eddig
a teljesítményig.
Baksay Erika
– Miért kezdett el futni?
– Az egészségemért, a boldogságomért, a családomért. Az ép
testben ép lélek nagy igazság.
Nem mondom, hogy könnyű út
volt eljutni eddig az edzettségi fokig, de, ha az ember átlendül a
holtponton, akkor már viszi a lendület 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 bekattant valami, elkezdtem futni, és jól
esett. Óriási energiával töltött fel,
lenyugtatott, ha reggel ezzel kezdtem a napot, akkor boldogan folytattam a munkámat. Nem lehetetlen megcsinálni. A lényeg az, hogy

szeresd önmagadat, lassíts, ha kell.
Tiszteld önmagadat, legyél tisztában a határaiddal, tervezz, tűzz ki
célokat, és csináld is végig. Érdemes gyaloglással kezdeni, aztán
jön a kocogás, végül a futás.
A futás mellékhatásaként 95 kilóról 78–79 kilóra fogytam, ez az
ideális súlyom. A maraton előtt sikerült elérnem ezt a súlyt, amivel a
távot két órán belül lefutottam.
Felemelő érzés lefutni a maratont. Más kategóriának érzem magam, úgy érzem, magamat tiszteltem meg azzal, hogy megcsináltam. Folytatni akarom, természetesen, jövőre két maratont szeretnék futni, a Balaton körüliből.
Léteznek ultra-maratonok, meg
mindenféle, az emberi teljesítő-képesség határait feszegető
versenyek, így a Spárta-Athén,
amely 246 km, 3 km-es szintkülönbséggel. Létezik olyan verseny, a Badwater, ahol 50 fokban,
90 fokos aszfalton kell futni 135
mérföldet. Valószínűleg ez a verseny már túlmegy az egészséges
kategórián, és valami másról szól,
de nem is ez a fontos. Magunknak
bizonyítunk, és ismernünk kell a
határainkat.

Főleg szakmunkákat végeztek az
őszi takarító napon a horgászok

N

ovember 10-én tartotta a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület
szokásos őszi társadalmi munkáját. Kiss Lajos Csaba egyesületi 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 fatároló alapját alakították ki. A szolgálati kutyának készült egy kifutó. A parton elkészült az új csónakfelhúzó beton alapja, amelyre
a síneket várhatóan a tavasszal
szerelik fel,. Külön brigád foglalkozott az út felújítással is. Kőzúzalék került a lyukakba, gödrökbe. Két buktatót, úgynevezett
fekvőrendőrt is kialakítottak az
autók lassítása céljából. Néhányan ugyanis a horgászok testi
épségét veszélyeztetve száguldoznak az amúgy is keskeny gáton. Nem maradt el a környék
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takarítása sem. Nagy halomba
gyűltek össze csónakmaradványok, dobozok. Ez évben először
vett részt a munkálatokban az
Aztakeservit Értékőr Egyesület.
Ők négy kenuval indultak a nagy
Dunáról és a part menti uszadékot, szemetet szedték össze, főleg
műanyag palackokat. Egy óra körül éppen az ebédre érkeztek meg
a Solt felőli folyóágon. Az egyesületi 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 alakul 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 komfort bővítése még tovább növelné
az érdeklődést.
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Októberi mélyrepülés

A

kilencedik fordulóban
Tolnán lépett pályára városi első osztályú csapatunk, a
DFC. Már az első félidőben érezni lehetett, hogy van esélyünk a
pontszerzésre. A 43. percben
Fröhlich góljával vezetéshez jutottunk. A második félidőben
Farsang találatával növeltük előnyünket. 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 szenvedtünk. A vendégek mindig is
kiszámíthatatlan csapat
hírében álltak. Az első
félidő 12. percében
megszerezték a vezetést. Pár perc múlva Kiss Patrik egyenlített. A második félidő elején Tóth góljával

a vezetést is megszereztük. A félidő végére viszont elfogyott az
erő, a lendület. Az utolsó negyedórában két gólt kaptunk. 2:3
lett a végeredmény.
A dombóvári találkozón nem
mi voltunk az esélyesek, de a 4:0ás 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 adta meg. Vitatható eset volt. Talán
ez volt a meccs fordulópontja.
Gárdánk jelenleg a tabella 5.
helyén áll, jelentősen lemaradva az élmezőnytől.
A szezon eleji jó
kezdés után a
hajrára elfáradtak a földvári fiúk. A kitűzött
dobogós helyezés elérésének
kicsi az esélye.

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

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 Barbara, Rárósi Anita Boros Zoltán, Germán Lívia, Benkő Péter
Turay Ida színház
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