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Január 21-én a Magyar Kul-
túra Napja előestéjén meg-

rendezett gálaesten adták át a 
Dunaföldvári Művelődési Köz-
pontban azokat az elismerése-
ket, melyek a városunkért vég-
zett kulturális tevékenységet, 
annak támogatását ismerik el. 
Dr. András Ferenc egyetemi ok-
tató ünnepi beszédét követően a 
Dunaföldvár Kultúrájáért Ifjúsági 
Díjat Fafka Júliának, a Dunaföld-
vár Kultúrájáért Díjat a Löfan 
Mazsorett Csoportnak adta át 
Pataki Dezső, a Dunaföldvár Kul-
túrájáért Alapítvány kuratriumá-
nak elnöke.  
Az alábbi méltatások a díjátadón 
hangzottak el.

B����� E����

Löfan Mazsorett Csoport – 
Dunaföldvár Kultúrájáért Díj 

A Löfan Mazsorett Csoport 
1997-ben alakult lelkes, mozogni 
vá gyó  fiatalokbó l. Az egyesü let 
alapítója Kiszliné Kristofics Szil-
via, a csoport elnevezése vá ro-
sunk nevé bő l jö tt lé tre: Dunaföld-
vár – kö zepe visszafelé  olvasva 
Löfan! A csoport magjá t akkor a 
Beszé des Jó zsef Á ltalá nos Iskola 
zené t, mozgá st szerető  lá nyai al-
kottá k. Az első  ké t csoport 16–18 
fő bő l á llt, akik a mű velő dé si 
há zban kaptak pró balehető sé get, 
heti egy–két alkalommal.

Idő vel a lé tszá m gyarapodott, 
több korcsoport jött létre, s né há ny 

é ven belü l városunk, megyé nk 
kulturá lis szí nfoltjá vá  vá lt a szer-
vezet. A szü lő knek, tá mogató k-
nak é s a hű sé ges kö zö nsé gnek 
kö szö nhető en é vrő l-é vre fejlő d-
tek. Egyre magasabb lett az elvá-
rás, az edzések száma növekedett, 
s közben bekapcsolódott az okta-
tásba Haspel Andrea és Béres 
Barbara, aki akkor még az egye-
sület táncosa is volt. 

A kitartó  munka meghozta az 
eredmé nyeket, elismeré seket, ami 
tová bbi ö sztö nzé st adott a tá rsulat-
nak. Egy–egy dí j elnyeré se vagy 
minő sí té s megszerzé se mö gö tt 
nagyon sok munka, lemondá s, 
ugyanakkor ö rö m é s boldogsá g is 
van. A lányok sikereit, lelkesedé -
sét lá tva a kö rnyé ken tö bb telepü -
lé sen jö tt lé tre mazsorett csoport. 

Az egyesü let cé lja é s feladata a 
mazsorett irá nt é rdeklő dő k moz-

gá skultú rá já nak, technikai tu-
dá sá nak sokirá nyú  fejleszté se. 
Feladatuk az egé szsé ges é letmó d-
ra nevelé s, a ké pessé gfejleszté s, a 
szabadidő  tartalmas eltö lté se, va-
lamint a ké t fő  irá nyvonal, a sze-
repelteté s é s versenyezteté s. A 
Lö fan Mazsorett minden é vben 
ré sztvevő je hazai é s kü lfö ldi fesz-
tivá loknak, versenyeknek, illetve 
hagyománnyá vált a minden 
évben megrendezett Löfan Gála.

2010-ben az egykori alapító Hu-
szárikné Egervári Évának adta át az 
elnöki feladatokat, ekkortól Béres 
Barbara, mint művészeti vezető 
segíti az egyesület irányítását, mű-
ködtetését. Az új vezetés magasra 
emelte a lécet, a kitűzött cél nem 
volt kisebb, minthogy a versenye-
ken a Löfan minden korosztályban 
indítson csoportot, s egyben ezeken 
a megmérettetéseken magas szín-

vonalú produkciókat nyújtson, a 
régió meghatározó szereplője 
legyen. Ennek szellemében öröm-
mel és szívesen vállaltak, vállalnak 
fellépéseket, évente 20–30 felké-
résnek tesznek eleget városunkban 
és országszerte egyaránt.

Az egyesület felé támasztott 
magas elvárás és követelmény ál-
landó megújulásra és fejlődésre 
ösztökéli a csapatot. Nagy öröm, 
hogy a kiöregedő mazsorettek be-
vonásával mára Béres Barbara 
elnök irányítása mellett Horváth 
Zsanett, Huszárik Tamara, Riv-
nyák Viktória, Somogyvári Lilla, 
Tilli Fanni és Tóth Renáta is ellátja 
az edzői feladatokat, így egy olyan 
edzői gárda jött létre, amelynek 
nem okoz nehézséget felülmúlni 
az elmúlt versenyévadokat.

Az oktatá sban jelenleg 65 lá ny 
vesz ré szt az ó vodá stó l egészen 
az egyetemista korosztá lyig, akik 
négy korcsoportban dolgoznak: 
Lö fan ó vodá s csoport, Lö fan Cadet 
(11 é ves korig), Lö fan Junior (14 
é ves korig), Lö fan Senior (15 
é ves kortó l). A vezetők kü lö nö s 
figyelmet fordí tanak mazsorettje-
ik szertechnikai tudá sá ra, mely 
csoportos szinten egyedi és kima-
gaslóan jó az országban, nem be-
szélve az eszté tikus megjele-
né seről, hiszen elvárás lett, hogy 
a minden é vben megú juló  fellé pő  
ruhá kkal kápráztassák el a zsűrit 
és a közönséget. 

A dunafö ldvá ri Lö fan Mazsorett 
Csoport komoly é s kemé ny ►

A Magyar Kultúra Napja Dunaföldváron

Fotó: Zsedrovits Enikő
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edzésekkel az ország legtehetsé-
gesebb lányait neveli, melyet mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy 
Magyarország legnagyobb verse-
nyén, a Magyar Mazsorett Baj-
nokságon sorra nyerik a Magyar 
Bajnoki címeket, s kvalifikálják 
magukat a Mazsorett Európa Baj-
nokságra. A Löfan Mazsorett 
Csoportot joggal tölti el büszke-
ség annak kapcsán, hogy hazánk-
ban egyedülálló módon tudnak 
évről évre minden korosztályban 
csapatot indítani a versenyeken, 
és hogy 2015-ben a műfajban el-
érhető legmagasabb eredményt 
Európa Bajnoki aranyérmet sze-
reztek a Csehországban megren-
dezett bajnokságon. 

Az eddig felsorolt eredmények 
és városunk kulturális életében 
betöltött szerepe alapján a Duna-
földvár Kultúrájáért Alapítvány 
kuratóriuma 2017-ben a Duna-
földvár Kultúrájáért Díjat a Löfan 
Mazsorett Csoportnak ítéli. 

Fafka Júlia – Dunaföldvár 
Kultúrájáért Ifjúsági Díj 

Fafka Júlia 2004. január 2-án 
született Dunaújvárosban. A köz-
oktatás útvesztőit a külvégi óvo-
dában kezdte, a Beszédes József 
Általános Iskolában folytatta, je-
lenleg a Magyar László Gimná-
zium tanulója. Júlia nagycsopor-
tos korától néptáncol, mellette 

hegedül és énekel, nem is akár-
hogyan. 

A díjazott zsenge kora ellenére 
tekintélyes szakmai múlttal ren-
delkezik. 

A zeneiskolai népdalversenye-
ken 2012-ben, 2013-ban, 2014-
ben szóló és 2014-ben csoportos 
Arany Oklevél díjban részesült. 
A Tolna Megyei Cinegemadár 
népdaléneklési versenyen 2013-
ban, 2014-ben különdíjat kapott. 
A Vígh László szolfézs és nép-
daléneklési versenyen 2014-ben 
Baján niemelt nívódíjat kapott. A 
Schneider Lajos népdaléneklési 
versenyen 2015-ben Mohácson 
kiemelt arany minősítést nyert 
el. A Fölszállott a páva 2015-ös 
területi válogatóján Szekszárdon 
kalocsai dalcsokrot énekelt, 
melyet 62 ponttal jutalmazott a 
zsűri. A „Dunán innen Tiszán 
túl” Népzenei Ifjúsági tehetség-
kutató 2015-ös dunaújvárosi vá-
logatóján kiemelt arany minősí-
tést szerzett, ugyanennek a ver-
senynek a miskolci döntőjében 3. 
helyezést ért el. A „Hagyomá-
nyos régiók, régiók hagyomá-
nya” 11. Vass Lajos népzenei 
verseny középdöntőjében 2016-
ban Dunapatajon kiemelt arany 
minősítést szerzett, ugyanennek 
a versenynek a Budapesti döntő-
jében nagydíjjal jutalmazták. A 
Fölszállott a páva 2016-os terü-

leti válogatóján Szekszárdon Ne-
mespátrói vendégség címmel so-
mogyi népdalokat énekelt, 
amivel bekerült a televíziós mű-
sorba, a Fölszállott a páva 2016-
os elődöntőjébe. Ott aztán Duna-
földvár, ország világ láthatta, 
hallhatta. A pávára való felké-
szülését segítették: Gelencsér 
Irén, dr. Juhász Katalin, Berta 
Alexandra és Szakáll Miklósné 
Szmodics Rózsa néni. 

Mindezek mellett a Levendula 
Művészeti Iskola néptánc együt-
tesében és az Ördögszekér Tánc-
egyesületben ropja a táncot, tagja 
a IV. Béla Cserkészcsapatnak, fel-
kérésre szívesen szerepel iskolai, 
városi rendezvényeken, kiállítás 
megnyitókon, legutóbb például a 

Cantemus Kamarakórus karácso-
nyi hangversenyén. 

Az elhangzottak alapján, de külö-
nösen a Fölszállott a pávában nyúj-
tott teljesítményéért a Dunaföldvár 
Kultúrájáért Alapítvány kuratóriu-
ma Dunaföldvár Kultúrájáért Ifjúsá-
gi Díjban részesíti Fafka Júliát.

Az Év Mecénása Díjat 2017-
ben a Kemi-Ker Kft-nek ítélte az 
alapítvány kuratóriuma Duna-
földvár kulturális rendezvényei-
nek támogatásáért. 

A kultúra napi gálaestet Pápai 
Erika Jászai Mari-díjas színmű-
vésznő Szavak és hangok című 
prózai és zenés szerepekből ösz-
szeállított műsora zárta, melyben 
közreműködött Kovács Adrián 
zongoraművész. v

December 26-án tartotta a 
helyi földtulajdonosok 

közössége évi közgyűlését a vá-
rosháza nagytermében. A közös-
ség elnöke, városunk polgármes-
tere, Horváth Zsolt három napi-
rendi pontban határozta meg az 
érintett témákat. 

Szabados Sámuel

Először a 2006–2016-os ciklus 
tíz évét értékelte, melyben kiemel-
te, hogy problémamentes volt az 
együttműködés a gazdák és a va-
dásztársaság között. Mindkét fél 
betartotta a szerződésben rögzített 

szabályokat, a társaság folyamato-
san fizette a bérleti díjat, mely 600 
ezer forint volt évente, és az inflá-
ció növekedésével arányosan 
emelkedett. Egyik felet sem érte 
hátrány a tíz év során, nem vető-
dött fel vitát kiváltó probléma. 

A második napirendi pontban 
a pénzügyekről számolt be az 
elnök. A közösség bevétele hét-
millió négyszázötvenezer forint 
volt. A kiadás 480 ezer forint, 
amit eszközök fenntartására, 
karbantartásra fordítottak. 
Közös döntés született arról, 
hogy 900 ezer forintot félretesz-

nek váratlan kiadásokra, a fenn-
maradó hatmillió forint felhasz-
nálását pedig a városi önkor-
mányzatra bízzák. Az önkor-
mányzat ezen a pénzen olyan 
technikai eszközöket vásárol, 
olyan beruházásokat finanszíroz, 
melyek a gazdák és a vadásztár-
saság számára is fontosak, hasz-
nosak, így például szóba került a 
külterületi utak, vízelvezető 
árkok karbantartása is. 

Ezt követően megtörtént a közös-
ség és a vadásztársaság közti szerző-
dés meghosszabbítása ezúttal húsz 
évre. Sikerült megállapodni a bérleti 
díj összegéről s a fizetés módjáról is. 
Mindkét fél reményét fejezte ki, 
hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 
továbbiakban is zavartalan és prob-
lémamentes lesz az együttműködés.

A harmadik napirendi pont keresi 
között a résztevők hozzászólásai 
következtek. v

Szerződést hosszabbítottak a 
földtulajdonosok a 
vadásztársasággal

Fotó: Zsedrovits Enikő
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Üléstermi 
tudósítások

Dunaföldvár Város Képvi-
selő-testülete január 31-

én tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 23 nyílt ülésen 
tárgyalandó téma szerepelt. Az 
ülésen ifj. Cziger János képviselő 
nem volt jelen.

Baksay Erika 

Az első napirendben a képvi-
selők a 2017. évi költségvetési 
rendelet-tervezetet tárgyalták első 
körben. A költségvetés fő számai 
a bevételi oldalon 3 milliárd 344 
millió 749 ezer Ft, a kiadási olda-
lon 3 milliárd 724 millió 704 ezer 
Ft, a költségvetési hiányt a terve-
zet az előző évi pénzmaradvány-
ból finanszírozza.

A második napirendben a testü-
let címzetes főorvosi cím alapítá-
sáról döntött, melynek kritériuma 
legalább 20 év, háziorvosként, 
házi gyermekorvosként, fogor-
vosként eltöltött idő. Dunaföldvá-
ron, a városi ünnepségen a címze-
tes főorvosi oklevelet 7 orvos 
veheti át: Dr. Jancsó Erzsébet, Dr. 
Palkó Ágnes, Dr. Englert Rol-
land, Dr. Móricz Zoltán, Dr. 
Stingli Erzsébet, Dr. Major 
György Zoltán és Dr. Péteri Judit.

A következő napirendben a tes-
tület döntött a helyi önkormány-
zati képviselők és nem képviselő 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról. 
Eszerint a bizottsági elnökök, ill. 
tanácsnokok tiszteletdíja 2017-től 
150 ezer, a bizottsági tagok tiszte-
letdíja 22.400 Ft/hó lesz.

Ezután Dunaföldvár oktatá-
si-nevelési intézményeivel kap-
csolatos döntések születtek. A tes-
tület döntött a Dunaföldvár-Bölcs-
ke-Madocsa Köznevelési Intéz-
ményfenntartó Társulás megszün-
tetéséről, és a dunaföldvári 
bölcsődei és óvodai nevelés jog-
utódlással történő ellátásáról. 
Egyben pályázatot hirdetett a Du-
naföldvári Eszterlánc Óvoda és 
Bölcsőde közös igazgatású több-
célú intézmény intézményvezetői 
munkakörének betöltésére. A tes-
tület meghatározta a D-B-M Mik-
rotérségi Óvoda és Bölcsőde 
2017/18. nevelési év beiratkozási 

felhívásának előkészítéséről, a 
2017/18. nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számáról, illet-
ve meghatározta az intézmény 
2017. évi nyári nyitva tartását.

A következőkben a képviselők 
elfogadták a polgármesteri hiva-
tal, a Dunaföldvári Művelődési 
Központ és Könyvtár, Tourinform 
Iroda, illetve a Napsugár Integrált 
Szociális Intézmény beszámolóját 
azok 2016. évi munkájáról. Majd 
véleményezték a Dunaföldvá-
ri-Bölcskei-Madocsai Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Gimnázium felvételi 
körzethatárait.

A következő három napirendi 
pontban a testület elfogadta a pol-
gármester 2017. évi szabadságá-
nak ütemezését, majd megállapí-
totta a polgármester és alpolgár-
mester illetményét, tiszteletdíját 
és költségtérítését. Eszerint a pol-
gármester illetménye és költség-
térítése 2017. évtől havi 598.300 
Ft, illetve 89.745 Ft lesz, az alpol-
gármester tiszteletdíja és költség-
térítése 269.200 Ft, illetve 40.385 
Ft lesz.

A képviselők pályázat benyúj-
tásáról döntöttek a „Csatlakozta-
tási konstrukció az önkormányza-
ti ASP (önkormányzati gazdálko-
dási és adó szakrendszer) orszá-
gos kiterjesztéséhez” című pályá-
zatra, majd feltételes közbeszer-
zési eljárás megindításáról 
döntöttek a „Dunaföldvár, 
5003/75 hrsz-ú ingatlanon 170 
kW teljesítményű napelempark 
kiépítése” tárgyú beszerzésre.

A testület megvitatta a Duna-
földvár, Béke tér 1. számú ingat-
lan jövőbeni hasznosításának le-
hetőségeit, ennek kapcsán dön-
tött az épület kiürítéséről, a jövő-
beni teljes körű felújítás érdeké-
ben.

A testület a Települési Arculati 
Kézikönyv és a településképi ren-
delet elkészítésével a B&H Régió 
Bt-t bízta meg, és erre bruttó 2 
millió 32 ezer Ft-ot biztosított a 
város 2017. évi költségvetésének 
terhére.

A következőkben a képviselők 
beszámolót fogadtak el Dunaföld-
vár környezetállapotáról, majd a 
lakossági inert hulladék elhelye-
zését támogatták Dunaföldvár 

Immár második alkalom-
mal került sor partnerségi 

rendezvényre a Tolna Megyei 
Foglalkoztatási Paktum kereté-
ben, ezúttal viszont a foglalkoz-
tatási együttműködésekre vo-
natkozó stratégia bemutatására 
és elfogadására került sor. A Tol-
na Megyei Önkormányzat és a 
Tolnáért Nonprofit Közhasznú 
Kft. hétfőn, Szekszárdon tartotta 
meg szakmai rendezvényét, me-
lyen a paktumszervezet résztve-
vő tagjai aláírták a stratégia elfo-
gadásáról szóló együttműködési 
megállapodást. A rendezvényt, 
egyben a paktumszervezet ülé-
sét Fehérvári Tamás megyei köz-
gyűlési elnök, mint az Irányító 
Csoport elnöke nyitotta meg.

Tóth Róbert

Fehérvári Tamás reményét fe-
jezte ki, hogy fejlesztései révén 
Tolna megye is hozzájárul hazánk 
foglalkoztatás területén elért 
eredményeihez. A megye életé-
ben rendkívül fontos időszak kö-
vetkezik, hiszen hamarosan meg-
kezdődhetnek a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program 
forrásaiból finanszírozott projek-
tek.  

Mint elmondta, a paktum célja, 
hogy segítse azokat a megyei sze-
replőket, akik nehezen boldogul-
nak a munkaerőpiacon. A megyei 
önkormányzat szakmailag felké-
szült a projekt megvalósítására, és 
az erőforrásokat felelősen kezelve 
hozzájárul a megye sikeréhez. 

A stratégia bemutatását az ICG 
EX Ante Kft. ügyvezetője, dr. 
Janza Frigyes kezdte meg, majd a 
dokumentum elkészítésében köz-
reműködő munkatársai ismertet-
ték a további fejezeteket. 

Janza Frigyes az elmúlt időszak 
kutatómunkájának eredményeit 
illetően elmondta: jól megalapo-

zott, teljes körű stratégiát alkot-
tak. A kutatások során a munka-
erőpiaci kereslet és kínálat vizs-
gálata került fókuszba, és nagy 
hangsúlyt fektettek a vállalati 
szféra, illetve a célcsoport igénye-
inek, lehetőségeinek felmérésére. 

Egyéb külső tényezőket is fi-
gyelembe vettek, például a tö-
megközlekedés hatását a munka-
erőpiacra, amelyet részletesen 
már Herczeg Béla ismertetett. A 
stratégia megalkotásának folya-
matában számos konzultáció tör-
tént több gazdasági szereplővel, 
valamint a megyei kamarákkal, 
szakképzési centrummal, illeté-
kes kormányhivatali szervekkel. 
Az igényfelmérések kapcsán hu-
mánerőforrás térképek is készül-
tek, melyeket dr. Suhajda Csilla 
prezentált. 

Janza Frigyes összegzésében 
aláhúzta: sikerült feltárniuk a 
paktum terület gazdasági és társa-
dalmi helyzetét, illetve a Tolna 
megyei munkaerőpiacot befolyá-
soló folyamatokat. A kutatások 
egyértelműen alátámasztották, 
hogy a megyei munkaerőigény je-
lentősen meghaladja a nyilvántar-
tásban szereplő álláskeresők 
számát. A legnagyobb problémát 
viszont az jelenti, hogy az ala-
csony iskolai végzettségűek és a 
közfoglalkoztatottak aránya 
magas szinten áll.  

A 2017-től 2021-ig szóló straté-
gia a megyei foglalkoztatási 
együttműködési program (TOP-
5.1.1-15 TL1-2016-00001) kere-
tében készült el, és a keresletve-
zérelt munkaerőpiac megvalósítá-
sa céljából összesen négy terüle-
tet nevesít meg: képzés, koordiná-
ció, foglalkoztatás, munkaerő-pi-
aci reintegráció. 

E területek további prioritások-
ra és intézkedésekre bontva jelö-
lik ki a konkrétabb feladato-

Stratégia készült a foglalkoztatási 
együttműködésről

közigazgatási területén. Parti 
radar, kamera és meteorológiai 
adatgyűjtő rendszer telepítéséhez 
járultak hozzá, ezután módosítot-
ták a Holler Utánpótlás Nevelési 

és Felnőtt Club visszatérítendő 
támogatásának határidejét, végül 
lakossági haszonbérlet, illetve 
forgalomszervezés iránti kérelmet 
bíráltak el. v

►
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Fehérvári Tamás, a Tolna 
Megyei Közgyűlés elnö-

ke és Potápi Árpád nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár adták át 
az „Év Tolna Megyei Civil Szerve-
zetének” járó elismeréseket, va-
lamint a „Bazsonyi Arany Mecé-
nás Díjat” február 1-jén, a Civilek 
Napja alkalmából, a szekszárdi 
Vármegyeházán. Különdíjas lett 
a Szekszárdi Fősővárosi Kör, fődí-
jas pedig a Regölyért Egyesület. 
A civilek támogatásáért ezúttal 
Kopp Ádám kapta meg a mecé-
nás díjat. 

Tóth Róbert

Az ünnepi esemény Potápi 
Árpád köszöntőbeszédével kezdő-
dött, melyet az érintett civil szer-
vezetek képviselői és megyei ve-
zetők kísértek figyelemmel. Az 
államtitkár beszédében sorra vette 
a magyarországi civil mozgalom 
legfontosabb pillanatait, és a kor-
mányzat álláspontját hangsúlyoz-
va kijelentette, hogy a helyi közös-
ségek erősítése kulcsfontosságú. 

Dr. Gábor Ferenc főjegyző, a 
házigazda megyei önkormányzat 
nevében a civil szervezetek ön-
zetlenségét hangsúlyozta. Mint 
fogalmazott: egy olyan világban 
élünk, amelyben leginkább a saját 
hangunkat szeretjük hallani, a 
saját jogainkat helyezzük előtér-
be, s mindeközben elfelejtettük 
megkérdezni a másikat: Ő hogy 
van? Márpedig vannak mindenkit 
érintő, közös ügyek, amelyektől 
nem csak a jelen helyzetünk, 
hanem a jövőnk is függ – tette 
hozzá.

A civilek azok – mutatott rá a 
főjegyző – akik nem feledkeztek 
meg a körülöttük élő emberekről, 
és a jövőt érintő, közös, jó 
ügyekről. A megyei önkormány-
zatot illetően elmondta: megbe-
csüléssel tekintenek a civil szer-
vezetekre, melyeket a rendezvé-
nyen, mint jó példákat állítanak a 
figyelem középpontjába. Hiszen 
sokszor nem is kell több, mint 
egy kis figyelem, egy gesztus, 
vagy a tőlünk telhető, akár leg-
csekélyebb támogatás – hangoz-
tatta dr. Gábor Ferenc. Hozzátet-
te azt is, hogy a karcsúbb megye 
– bár csekélyebb forrásokkal 
rendelkezik – továbbra is úgy 
gondolja, hogy a jó ügyeket 
igenis érdemes támogatni.

A főjegyző szerint a körülmé-
nyek ugyan változnak, a civil lel-
kesedés viszont nem hagy alább, 
egyszerűen tovább hajtja a jól 
működő, közösségi gépezetet. A 
megye pedig örömmel besegít 
egy kis üzemanyaggal.

Dr. Kákai László, a Pécsi Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára és 
a NEA Közösségi Környezet Kol-
légiumának elnöke szakértői ol-
dalról közelítve beszélt a hazai 
civil életről. Előadásában a non-
profit szektor fejlődését mutatta 
be, és felhívta a figyelmet, hogy 
mindenképpen érdemes pályázni 
forrásokra is. 

A tudományos megközelítés, 
valamint a kormányzat és a 
megyei önkormányzat véleménye 
mellett a civilek is felszólaltak az 
ünnepségen. A már díjazott dom-
bóvári Presidium Egyesület 

elnöke, Rieger Erika személyes 
történetén keresztül világított rá a 
civilségre és annak megannyi ér-
tékére. Elmesélte, hogyan vezette 
élete útján az az elkötelezettség, 
amelynek immár számos eredmé-
nye látszik a fogyatékkal élő em-
berek megsegítése területén. 

János Anna, a 2016-ban elis-
mert Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének elnöke 
is a civil szektor véleményét tük-
rözte, mely szerint sokat jelent az 
általuk végzett munka megbecsü-
lése. 

Dr. Say István, a bíráló bizott-
ság elnöke elmondta, a testület-
nek ismét nehéz feladata volt, de 
sikerült jó döntéseket hozniuk, 
melynek eredményeként Szollár 
Zoltán, a Szekszárdi Fősővárosi 
Kör elnöke, Stallenberger Zol-
tánné, a Regölyért Egyesület 
elnöke, valamint Kopp Ádám 
képviseletében Csöglei Istváné 
fogadhatta a megyei közgyűlés 
elismerését. 

A díjazottak méltatásai gyanánt 
a következőek hangoztak el:

Szekszárdi Fősővárosi Kör
Az 1800-as években már mű-

ködött olvasókörük, szervezték a 
városrész lakóinak életét, segítet-
ték a művelődést, ápolták a ha-
gyományokat. Nyomdokaikon 

haladva újjáéledt a szervezet, 
mely megtartva a régi hagyomá-
nyokat, új rendezvényeket is 
életre hívott: kiszebábot égettek 
az óvodásokkal, metszési bemu-
tatót szerveztek az érdeklődők-
nek, megtisztították a Kápolna 
teret, adományt gyűjtöttek, szep-
temberben pedig kétnapos ren-
dezvényen újították meg a „Kis-
boldogasszony” napi búcsút. 
Szentmise és kulturális progra-
mok, nyitott pincék és alkotó 
házak várták az érdeklődőket. 
Amíg a gyerekek játszottak, a fel-
nőttek egy hosszú távú, nagy 
munkába is belefogtak. A régi 
Felsőváros emlékeinek gyűjtésé-
be kezdtek, hogy egy könyv-

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

kat, így például a képzés terü-
letén a fiatalok munkaerő-piaci 
integrációját, s azon belül pályao-
rientációt, életpálya-tervezést, 
munkatapasztalat szerzést. 

A Tolna Megyei Önkormány-
zat, a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal, a Tolna Megyei Önkor-
mányzati Hivatal, a Tolnáért 
NKKft., és a Kék Madár Alapít-
vány konzorciumban megvalósu-
ló projektje összesen 1,255 milli-

árd forintos forrással rendelkezik.
Dr. Gábor Ferenc megyei fő 

jegyző a paktum szervezeti és 
működési szabályzatáról, vala-
mint jogi ügyrendjéről tartott 
előadást. Elmondta, hogy az Irá-
nyító Csoport a paktumszervezet 
döntéshozó testülete, majd bemu-
tatta a Foglalkoztatási Fórumot, s 
annak elsődleges céljait. 

A rendezvény végén a pak-
tumszervezet jelenlévő tagjai 

szólaltak fel, közülük elsőként 
Porga Ferenc, Tamási polgár-
mestere. Mint elmondta: öröm 
számára, hogy részt vehetnek a 
paktumban, és a helyi foglal-
koztatási együttműködésre irá-
nyuló projektjükről már támo-
gató döntés is született. A térség 
hátrányos helyzetéről, a munka-
erő hiányáról, és elvándorlásá-
ról szót ejtve kifejezte remé-
nyét, hogy a paktum keretében 

helyben maradnak a munkavál-
lalók.

Az Újra Dolgozni Tolnában 
Egyesület képviseletében Kajsza 
Péter beszélt tevékenységükről, és 
a munka fontosságáról. Mint kide-
rült, az egyesület a kormányzat fog-
lalkoztatáspolitikai irányvonalával 
összhangban, mind a megyei jogú 
város, mind a megye paktumszer-
vezetében hasznosan kíván hozzá-
járulni a közös célokhoz. v

►

Nem feledkeznek meg a 
körülöttük élő emberekről

►
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Nagyernyei Attila a 
Tolna Megyei Méhé-

szeti Egyesület elnöke tartott 
előadást a hazai méhészet aktu-
alitásairól a Téli Esték előadásso-
rozat keretei között. 

Szabados Sámuel

Az előadó bevezetőjében egy 
klasszikus ellentmondást elem-
zett. Eszerint hazánk természeti 
adottságai kedvezőek a méhészet 
számára, éghajlatunk, növényvi-
lágunk optimális feltételeket biz-
tosít. Méhészeti nagyhatalomnak 
számítunk, méhsűrűségünk világ-
viszonylatban is az egyik legna-
gyobb az ország méreteihez vi-
szonyítva, közel húszezer család 
él a szakmából, nagyjából a múlt 
évben egymillió nyolcvanezer 
méhcsaládot tartottak nyilván, 
ennek ellenére nemzetközi vi-
szonylatban mégis alacsony a 
mézfogyasztásunk. 

Ennek több oka van. Sajnos a 
méz ára eléggé magas. A jó minő-
ségű akácméz ára jóval kétezer 
forint fölött van, élvezeti cikknek 

számít, sok család nem vagy csak 
ritkán engedheti meg magának, 
hogy mézet vásároljon. Étkezési 
szokásaink is átalakultak az 
utóbbi évtizedekben, melynek kö-
vetkeztében a mézfogyasztás hát-
térbe szorult.  

Pedig mézeink minősége nem-
zetközi hírű. A hungarikumnak szá-
mító akácméz mellett egyéb fajtá-
ink is nagyon finomak, csak kevés-
bé ismertek. Ilyen például a hárs-
méz, vagy a fantázianevén selyem-
fűnek nevezett vad dohány méz, 
melyet csak hazánkban készítenek. 
Hungarikummá nyilvánítása folya-
matban van. De vannak különböző 
erdei vagy virágmézek is. 

A jó méz kelendő, nem véletle-
nül terjedt el a méhlopás, ami 
olyan nagy méreteteket öltött 
néhány éve, hogy az őrzés mellett 
más védekezési technikákat is ki-
dolgoztak a méhcsaládok védel-
mére. Ilyen például a kaptárok 
elektronikus azonosítása.

A méh kényes állat, sok beteg-
ség veszélyezteti. Ilyen a varróat-
ka, melyről azt hitték pár éve, 

hogy eltűnt, de 2016-ban újra fel-
bukkant, s majd tavasszal derül 
ki, mekkora károkat is okozott. 
Szakemberek becslése szerint 
akár 40% is lehet a veszteség. A 
hasmenés is nagy veszteséget 
okozhat, ilyenkor a méheket saját 
ürülékük fertőzi meg a kaptárban. 

A legnagyobb problémát viszont 
az élettér szűkülése jelenti. Rit-
kulnak az erdők, a zöld területek, 
a mezőgazdasági vegyszerek 
egyre nagyobb területeket érinte-
nek. E folyamat korlátozása a 
jövő legnagyobb kihívása a mé-
hészet számára. v

ben jelenítsék meg az egykori 
„fősővárosi” mindennapokat. A 
megyeszékhelyre látogatók szá-
mára térképet készítenek, feltün-
tetve azokat az állandó „alkotó 
pontokat”, ahol kézműveskedni, 
borozgatni, vagy kiállítást láto-
gatni lehet.

Regölyért Egyesület
Az egyesület komoly feladat 

elé állt, amikor tíz éve létrehoz-
ta szervezetét. A sokféle kor 
sokféle emlékére támaszkodva 

indították el programjaikat, 
hogy a település minden korosz-
tálya számára értékes időtöltést 
biztosítsanak, megőrizzék érté-
keiket, formálják a település 
képét, tájékoztassák a lakossá-
got, önkéntes munkával erősít-
sék a lakók összetartozását. Paj-
taszínház, kispolgáravató, gye-
reknap, Pereckalács Fesztivál, 
környezetvédelmi és kézműves 
táborok, pillekészítő tanfolyam, 
lengyel kapcsolatok ápolása, 
újság és tévéműsor készítés – 

csak hogy kiragadjunk párat a 
tevékenységeikből.

Kopp Ádám
Hőgyészen először munkahe-

lyeket teremett és megélhetést 
biztosított a helyieknek. Aztán a 
civilek sorsa sem kerülte el a fi-
gyelmét. Mára nemcsak a civil 
közösségek – németek, székelyek 
– fordulhatnak hozzá, de az 
iskola, óvoda is kérhet tőle segít-
séget, mert tudják, hogy nem 
kapnak visszautasítást. Támogat-

ja a település rendezvényeit, s 
éppúgy a helyi újság kiadását. 
Négy gyermeke és kilenc unokája 
mellett is fontos számára, hogy a 
számára oly kedves község meg-
kapja azt a plusz segítséget, 
amivel gördülékenyebb az élet. 
Ezt az elköteleződést tovább is 
örökítette: egyik fia a helyi kézi-
labda klub fő szponzora. Kopp 
Ádámnak jár a köszönet idén, aki 
számos sikeres vállalkozása mel-
lett nem csak a saját gyarapodását 
tartotta fontosnak. v

Jó adottságaink ellenére kevés 
mézet fogyasztunk

Téli károk

December végén az ivóvíz 
gerincvezetékének cső-

törése miatt beszakadt a Kadar-
ka utca egyik pincéje. A szaka-
dás magával vitte a betonút 
egy részét, emiatt több közmű-
vet védelembe kellett helyezni. 

Balogh Emese

Lajkó Andor, a városfejleszté-
si és műszaki iroda vezetője tá-
jékoztatta lapunkat a Kadarka 
utcai állapotokról. Az öreghegyi 
utcában az út beszakadása miatt 
megállt a közlekedés, mivel a 
közös út teljes csomópontját le 
kellett zárni. 

Az önkormányzat munkatár-
sai egyelőre a javítási munkála-
tokat a nagy fagyok miatt nem 
tudták megkezdeni, jelenleg a 
közműkezelőkkel való egyezte-
tések folynak. Az önkormányzat 
szakfelügyeletet kér annak érde-
kében, hogy az enyhüléskor mi-
előbb nekiláthassanak a talaj 
helyreállításának. Injektálással 
4,5–5 méter mélységig meg kell 
szilárdítani az átlazult, leszakadt 
talajt, utána lehet megkezdeni 
az út helyreállítását. 

A helyreállítási munkák elő-
zetes költségkalkulációja ötmil-

lió Ft, amit előreláthatóan – 
mivel a Mezőföldvíz Kft. vállal-
ta a felelősséget – a biztosító fog 
fizetni majd.

Az elmúlt időszakban a Ta-
bánban is volt egy jelentős cső-
törés, mely miatt több lakóépü-
let is megsérült, illetve a közte-
rületen üregbeszakadás történt. 
A tényleges kárelhárítási mun-
kálatokat csak a kutatófúrások 
elvégzését követően lehet meg-
határozni. 

A rendkívüli hidegek miatt 
rengeteg vízóra fagyott el váro-
sunkban; s a fagy kiengedése 
további káreseményeket idézhet 
elő – tudtuk meg Lajkó Andor-
tól. v

►
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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

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 köz-

reműködésével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

E címen rendezett tájékoz-
tató programot a Ma-

gyar László Gimnázium január 
elején azon főleg hatodikos álta-
lános iskolások számára, akik 
szeptembertől a hat osztályos 
képzés keretei között a gimnázi-
um hetedik osztályában szeret-
nék tanulmányaikat folytatni. 

Szabados Sámuel

Fehérné Keserű Katalin tagin-
tézmény vezető helyettes beszá-
molója szerint körülbelül 35–40 
diák vett részt a délutáni progra-
mokon, örvendetes, hogy többü-
ket a szülők is elkísérték. Kide-
rült, hogy az érdeklődő gyerekek 

közül sokaknak szülője, nagyszü-
lője, testvére tanult korábban a 
gimnáziumban, tehát bizonyos in-
formációkkal rendelkeztek az in-
tézményről. 

Délután három órakor az 
ebédlőben köszöntötte a gyere-
keket és a szülőket az iskolave-
zetés. Rövid előadás hangzott 
el az iskola múltjáról, névadó-
járól, majd a tagintézmény 
vezető helyettes a képzés céljá-
ról, formáiról beszélt, kiemel-
ve, hogy a gimnázium olyan 
iskolatípus, mely elsősorban a 
felsőfokú oktatásra készíti fel a 
tanulókat. A képzési formák is 
ezt a célt szolgálják a tanórá-

kon és az azokon kívüli foglal-
kozásokon például szakkörö-
kön, tehetséggondozáson. 

Ezt követően Nánai Levente, a 
diákönkormányzat elnöke az ön-
kormányzat céljairól, működésé-
ről beszélt, majd a diákélet másik 
oldalát mutatta be színes képek 
sorozatával, melyek a szórakozás, 
a sport, a kulturális tevékenység 
sokoldalúságát prezentálták a 
gyerekek számára. Képeket lát-
hattak a szalagavatóról, suli bu-
likról, sportversenyekről, balla-
gásról, ünnepségekről. Majd 
rövid szünet után a diákönkor-
mányzat tagjainak kíséretében 
közös sétára került sor az épület-
ben. A leendő kisdiákok megis-
merkedtek a tornacsarnokkal, a 

könyvtárral, benézhettek a tanter-
mekbe, szertárakba.

Kedvcsinálóként a gimnázium 
néhány tanára és gimnazista tanít-
ványa látványos és érdekes előa-
dással mutatta be a gimnáziumi 
munkát az érdeklődőknek. Barta-
losné Agócs Irén fizikai bemutatója 
alig akart véget érni a nagy érdeklő-
dés miatt. Pálfiné Sűrű Anna a 
kémia rejtelmeibe vezette be az ér-
deklődőket, Varró József angol, Ra-
bóczki Ildikó német nyelvű játé-
kokkal szórakoztatta a gyerekeket. 

Este öt órakor zárult a program, 
ahol ismét a tagintézmény vezető 
helyettes tartott tájékoztatást már 
csak a szülőknek a jelentkezés 
módjáról és egyéb fontos tudniva-
lókról. v

Gimnáziumi nyílt délután

Pályázati 
felhívás

Dunaföldvár Váron Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a Du-
naföldvári Eszterlánc Óvoda és 
Bölcsőde közös igazgatású több-
célú intézményben óvodavezető 
(magasabb vezető) munkakör 
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.

A vezetői megbízás időtarta-
ma: A vezetői megbízás határo-
zott időre, 2017. július 31-től 
2022. július 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna 
megye, 7020 Dunaföldvár, Temp-
lom u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok szakmai 
irányítása és ellenőrzése a vonat-
kozó jogszabályokban meghatá-
rozottak szerint. Biztosítja az in-
tézmény rendeltetésszerű, törvé-
nyes, gazdaságos működését, 
szakmai önállóságát, az önkor-
mányzati tulajdon védelmét. El-
készíti az intézmény szabályza-
tait. Gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Teljesíti az intézmény 
gazdálkodási, tervezési, beszá-

molási, információ- és adatszol-
gáltatási kötelezettségét. Együtt-
működik az óvodaszékkel, a 
szülői szervezetekkel, az intéz-
ményi érdekképviseleti szervek-
kel. 

Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy 

külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával történő rendelkezés, il-
letve bevándorolt vagy letele-
pedett státusz.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve annak 

igazolása, hogy nem áll foglal-
kozástól eltiltó ítélet hatálya 
alatt. 

• Főiskola, óvodapedagógusi 
végzettség.

• Intézményvezetői szakképesí-
tés vagy pedagógus szakvizs-
ga.

• Óvodapedagógus munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat 
– legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat.

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: Óvodavezetői munkakör-
ben szerzett legalább 1–3 év ve-
zetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• A képesítést igazoló okiratok 

másolata.
• A pályázó legalább 5 éves szak-

mai gyakorlatát igazoló doku-
mentum.

• 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány, vagy a 
kérelem feladását igazoló bi-
zonylat másolata.

• Az intézmény vezetésére vonat-
kozó program, amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseket.

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy
• a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással 

• összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,

• a pályázatát elbíráló ülése-
ken kívánja-e zárt ülés tartá-
sát,

• hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához,

• vállalja a vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatá-
sát,

• a Kjt. 41–43/A. § szerinti 
összeférhetetlenségi ok nem 
áll fenn.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2017. július 31.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. március 31. ►
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A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a Dunaföldvár 
Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (7020 Du-
naföldvár, Kossuth L. u. 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: „óvoda-
vezető”

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A pályázatok 
véleményezését követő első 

ülésén Dunaföldvár Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete dönt. A kiíró fenn-
tartja a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánításának 
jogát.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Hor-
váth Zsolt polgármester nyújt, a 
75/541–553 telefonszámon. v

A december, az ünnepek 
környéke igen mozgal-

mas volt a földvári óvodákban. 

Szabados Sámuel

Az első hét a Mikulásvárás je-
gyében zajlott. Verses, dalos mű-
sorral köszöntötték az óvodákban 
a Télapót. A városi adventi prog-
ramokból óvónők, gyerekek egy-
aránt kivették a részüket. Az első 

vasárnap az óvónők kórusa lépett 
fel a Béke téren, a második alka-
lommal a Jókai utcai óvoda adott 
ünnepváró műsort. A karácsonyi 
ünnepség pedig az év kiemelt 
programja a gyerekek számára, 
melyen a szülők, nagyszülők is 
részt vehetnek. 

Ekkor adják át az óvodáknak 
szánt ajándékokat. A Pannonia 
Etanol cég a múlt évhez hasonló-

an 2016-ban is 300 ezer forint 
értékben támogatta a helyi óvo-
dákat, dolgozói pedig a maguk 
gyűjtötte pénzből vásároltak 
ajándékokat a kicsiknek. 

Új szponzor is felbukkant 2016-
ban. A Pék Pont Kft. 100 ezer forint 
értékű ajándékot adományozott a 
Jókai utcai óvodának, és megígér-
ték, hogy minden évben más–más 
óvodát fognak szponzorálni.

Karácsony után a Jókai utcai 
óvodában rendezték meg azt a gá-
laműsort, melynek keretei között a 
városvezetésnek, a védőnőknek és 

a támogató cégek képviselőinek 
mondtak köszönetet az óvodások. 

Az utóbbi években vált szép 
gesztussá, hogy a helyi óvodások 
ellátogatnak különböző intézmé-
nyekbe az ünnepek tájékán és kis 
műsorral kedveskednek az ott 
élőknek, dolgozóknak. A József 
téri gyerekek a Pannonia Etanol 
dolgozóit látogatták meg, vala-
mint a Napsugár Idősek Otthoná-
ban adtak műsort, a Jókai utcai 
óvodások pedig a Szent András 
Otthon idős lakóinak kedvesked-
tek dallal, verssel. v

Új cég iratkozott fel az 
óvodatámogatók listájára

Pályázati 
felhívás

Dunaföldvár Váron Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a vé-
dőnői szolgálatnál védőnő mun-
kakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 3 
hónap próbaidő.

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.

A munkavégzés helye: Tolna 
megye, 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 14.

A munkakörbe tartozó lénye-
ges feladatok: A 26/1997. 
(IX.3.) NM rendelet 3. számú 
melléklete szerinti nevelési-ok-
tatási intézmény védőnőjére 
vonatkozó feladatok és a 
49/2004. (V.21.) ESzCsM ren-
delet szerinti területi védőnői 
feladatok.

Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, vagy 

külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 

jogával történő rendelkezés, il-
letve bevándorolt vagy letele-
pedett státusz.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve annak 

igazolása, hogy nem áll foglal-
kozástól eltiltó ítélet hatálya 
alatt.

• Főiskola, védőnői végzettség.
A pályázat részeként benyúj-

tandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• A képesítést igazoló okiratok 

másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósá-

gi erkölcsi bizonyítvány, vagy a 
kérelem feladását igazoló bi-
zonylat másolata.

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy
• a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul,

• a Kjt. 41–43/A. § szerinti 
összeférhetetlenségi ok nem 
áll fenn.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2017. március 01.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. február 20.

A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a Dunaföldvár 
Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (7020 Du-

naföldvár, Kossuth L. u. 2.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: 
„védőnő”

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A pályázatok elbí-
rálásáról a polgármester dönt, a 
vezető védőnő véleményének fi-
gyelembe vételével. A kiíró fenn-
tartja a pályázati eljárás ered-

ménytelenné nyilvánításának 
jogát.

A munkáltató a pályázat nyerte-
se részére szolgálati lakást biztosít.

 A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Hor-
váth Zsolt polgármester nyújt, a 
75/541–553 telefonszámon. v

Szent Flórián Érdemrend ki-
tüntetést vehetett át nem-

rég Berényi József, aki 53 éve ön-
kéntes tűzoltó. Az elismerést 
Dobson Tibor dandártábornok, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnö-
ke adta át a Budapesten tartott 
éves küldöttgyűlésen.

L. Mészáros Irma

Berényi József, aki 1972-tól 
harminckét éven át a Dunaföldvá-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
parancsnoka is volt, a mostani ki-
tüntetésen kívül a Tűzoltó Szol-
gálati Érem és egy díszgyűrű tu-
lajdonosa.

Dodó, ahogy mindenki szólítja 
városunkban, hivatalosan 1963-
ban lett önkéntes tűzoltó, de gyer-

mekkora óta benne él ebben a vi-
lágban, hiszen a tűzoltószertár 
szomszédságában lakott, ott nőtt 
föl a szertár udvarában. Nagyobb 
fiúként már segédkezett a felnőt-
teknek. Politikai okok miatt azon-
ban az ötvenes években még nem 
léphetett be az egyesületbe. Egy 
kuláknak nyilvánított édesanya 
(akinek az volt „bűne”, hogy egy 
kocsmát tulajdonolt) fia megbíz-
hatatlannak számított – máig fáj-
lalja az elszenvedett méltányta-
lanságot.

Berényi József autószerelő 
akart lenni, de mintakészítő asz-
talos lett. Először a Dunaújvárosi 
Vasműben dolgozott, 1965-ben 
került haza a községi tanács há-
zilagos brigádjába – meséli 

Szent Flórián Érdemrend 
kitüntetést kapott Berényi József

►

►
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életét. Kétévi asztaloskodás 
után telepvezető lett a Tüzépen, 
majd magánvállalkozó, s emel-
lett végezte a tűzoltói tevékeny-
séget.

Miért lett tűzoltó? Amikor 
megaláztak, megfogadtam, én 
mindig csak segíteni fogom az 
embereket. S tűzoltóként tudtam 
a legtöbbet tenni – adja meg a vá-
laszt. Pontosan emlékszik a tűze-
setekre, a vonulásokra, az okokra. 
Az egyik legemlékezetesebb talán 
parancsnoksága első évében tör-
tént: májusban a Kéri utcában 
ütött ki a tűz. A ház tulajdonosa 
kerékpárral jött jelenteni a tüzet. 
Az egyesület akkor egy Csepel 
autóval végezte a munkát, de a 
nagy tűz oltása közben elfogyott a 
víz. Abban az időben még nem 
volt vezetékes víz, s azon a terü-
leten a 12 méter mély kutakból 
csak mélyszívó szivattyúval lehe-

tett volna vizet nyerni. De ezzel 
nem rendelkeztek. A vasútra kel-
lett kimenniük feltölteni a tar-
tályt. Mire visszaértek, a ház újra 
lángolt. Három ház leégett. Most 
is hallja a néni siránkozó hangját: 
Jaj, Dodókám, mért nem gyütte-
tek előbb? Volt, hogy Trabanttal 
vitték a tömlőket. Mentett kútból 
és közlekedési balesetben is. Az 
elején nagyon megrázták az 
esetek, különösen, amikor holt-
testet is találtak oltás közben. 
Hozzászokni nem lehet a tragédi-
ákhoz.

Ma Berényi József az 1877 óta 
működő egyesület legidősebb 
tagja. Bár hivatalosan már nem 
vonul, de a riasztás az ő feladata. 
Mint hosszú évtizedeken át. Csak 
a mobiltelefonok világában köny-
nyebb, mint hajdanán, amikor hír-
láncban ment a riasztás. Felesége, 
Marika is részese volt e láncnak. 

Soha nem mondta, hogy nem 
megy. Nem morgott férje feladat-
vállalása miatt sem. Két lányuk, 
Edit és Gabi is hozzászokott 
mindehhez, hiszen életük szerves 
része volt a riasztás, a vonulás.

Annak idején, amikor 23 
évesen bekerült az egyesületbe, 
Kerekes Béla bácsi és Komiszár 
Pali bácsi adták át a tapasztalatai-
kat, ma pedig az ő tanácsát kérik 
a fiatalok, akikről nagyon pozitív 
a véleménye.

A 2012-ben első kategóriájú 
tűzoltósággá vált, majd 2014 óta 
önálló beavatkozási joggal ren-
delkező egyesületnek ma har-
minchat tagja van, közülük hu-
szonnégyen vizsgázott vonulóké-
pesek. Berényi József dicséri a 
mostani huszonéveseket fogé-
konyságukért, elhivatottságukért 
és tisztelettudó viszonyulásukért. 
Elismerően szól Csányi Imre pa-
rancsnokról, s büszke arra a haté-
kony műszaki felszereltségre, a 
két modern szerkocsira, amilyen-
nel jó néhány hivatásos egyesület 
sem rendelkezik.

A tűzoltó egyesület és Berényi 
József saját élettörténetének megis-
merése után nem maradhatott el a 
kérdés: ki a jó önkéntes tűzoltó? A 
válasz is azonnal érkezik: akinek 
nagy önakarata van, aki segíteni 
akar mindenáron, aki szereti azt, 
amit csinál. Nem kalandvágyból 
vállalja, hanem belső elhivatottság-
ból, s ezért egy–egy feladat teljesí-
tése után önmagával elégedett. Ter-
mészetesen nagyon jólesik a káro-
sultak hálálkodása, ami a legtöbb-
ször nem is marad el. Nem akkor és 
ott, hanem valamikor később kö-
szönetet mondanak – mondja.

Mint ahogy a város közössége 
is köszönetet mondott Berényi Jó-
zsefnek azzal, hogy 2001-ben 
Dunaföldvár Díszpolgára címmel 
tüntette ki. Ez utóbbival a város 
legidősebb lánglovagja el is felej-
tett büszkélkedni. A szerénység és 
fegyelmezettség is hozzátartozik 
az önkéntes tűzoltó jellemvonása-
ihoz. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
január 12-én megjelent cikke 
alapján.)

►

Októbertől márciusig tar-
tó díjmentes előadásso-

rozatot szervezett Jung Katalin, 
a családsegítő szolgálat vezető-
je és Bálint Erika bölcsődeveze-
tő a kisgyermekes szülők szá-
mára a dunaföldvári bölcsődé-
ben.

Balogh Emese

A többgenerációs családmo-
dell megszűnése, a szülői szere-
pek megváltozása, a hatalmas 
elvárások nehéz helyzetet te-
remtenek napjaink szülői szá-
mára. Bár óriási a téma szakiro-
dalma, mégis gyakori a szülői 
tanácstalanság a gyermekneve-
lés területén, amit mindkét in-
tézményvezető tapasztal napi 
munkája során. Ezért született 
meg az elhatározásuk: interaktív 
előadásokkal segítik a kisgyer-
mekes szülőket, mely alkalmak-
kor szakértőktől sajátíthatják el 
az elméleti ismereteket, és lehe-
tőségük van konzultációra, ta-
pasztalatcserére is. 

A kilenc előadásból álló soro-
zat témáit a mindennapok ta-
pasztalata alapján választották 
ki a szervezők. A találkozókon 
többek között érintik a szoba-

tisztaságra való nevelés, az 
egészségügyi alapismeretek, a 
fejlesztőpedagógia, a gyakori 
gyermekbetegségek, a dackor-
szak kezelésének és a jó szülővé 
válás kérdéseit. Az előadók – 
pszichológusok, fejlesztőpeda-
gógusok, gyermekorvosok és 
maguk a szervezők – az eddigi-
ek során azt tapasztalták, hogy 
bőséggel adódnak kérdések 
egy–egy témában, van igény a 
tapasztalatok cseréjére. Ezért 
nem is kérdés: hiánypótló és 
folytatandó a kezdeményezés.

A sorozatból még két előadás 
látogatható a következő hetek-
ben: február 20-án a gyermek-
betegségekről, március 20-án a 
dackorszak kezeléséről hallhat-
nak tájékoztatót, cserélhetnek 
tapasztalatokat az érdeklődők a 
bölcsődében 16.15 órai kezdet-
tel. v

Előadássorozat kisgyermekeseknek

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 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.
Kerti tóhoz vízkezelő és haleledel kapható.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák.

Eukanuba szuperprémium minőségű tápok
széles választékával várjuk vásárlóinkat!
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A Duna folyton változó szí-
neinek, a környékbeli 

domboknak, Dunaföldvár han-
gulatos utcáinak a festője, Oszoli 
Piroska január 21-én töltötte be 
a 98. életévét.
Sok Dunaföldvárról elszármazott 
ember – a világ bármely részére 
is került – őriz otthonában egy–
egy Oszoli-festményt, mert ben-
ne megtalálja az elhagyott szülő-
várost. Mások a szép meglátásá-
nak képességét és szeretetét, a 
művészetek iránti vonzalmukat 
köszönhetik neki. Akad, aki csak 
műélvezőként, mások alkotó-
ként. Többen a mai napig útra in-
dító mesternek tekintik a peda-
gógus-festőművészt.

L. Mészáros Irma

Oszoli Piroska alakja hosszú 
évtizedeken át elválaszthatatlan 
volt a településtől. Ment a város-
ka valamelyik utcáján hűséges és 
lelkes támogatójával, gimnáziumi 
tanár férjével, Oszoli Istvánnal – 
állvánnyal és minden kellékkel 
felszerelkezve. Mert a fények 
olyanok voltak, hogy menni kel-
lett. Bölcske felé vagy a Zöldzá-
tonyra, vagy csak valamelyik 
ódon hangulatú utcába.

Férje halála után nehezebb lett, 
de a festést nem hagyta abba. 
Hiszen az volt az élete. 88 évesen 
szervezte a paksi kiállítását, még 
a Dunaújvárosi Hírlap szerkesztő-
ségébe is felment egy kis marke-

tingért. 90 évesen jubileumi kiál-
lítása volt Dunaföldváron a 
Várban. Akkor azt mondta, ez 
lesz az utolsó. Aztán 2012-ben 
fiai ösztönzésére újra elővette ak-
varelljeit és pasztellképeit, hogy a 
Berze-Nagy Ilona Városi Könyv-
tárban megmutassa. Oszoli Piros-
kának – ahogy mondta – a festés 
létszükséglet volt, s ma is az 
lenne, ha lehetne.

Az utóbbi években visszavo-
nultan él abban a házban, amelyet 
a főjegyző dédapa épített, s ahol 
néhány év kivételével egész életét 
töltötte.

Oszoli, azaz Névery Piroska 
Dunaföldváron született, nagyszü-
lei, akik az unokák nevelését, ta-
níttatását segítették, pedagógusok 
voltak. A helyi katolikus elemi és a 
polgári iskola elvégzését követően 
Budapesten tanult, s 1938-ban ta-
nítói oklevelet szerzett. Némi kité-
rők után végre állást is talált a fő-
városban. De Dunaföldvárhoz kö-
tötte a szerelem is. A hadifogság-
ból 1947-ben visszatérő vőlegénye 
hívására hazajött szülővárosába, 
hogy aztán mindkettőjükhöz végig 
hűséges legyen.

Gyermekkorában is festő szere-
tett volna lenni, de csak az ’50-es 
évek elejétől kezdett festeni. Két 
gyermeke megszületése után a 
magyar és történelem mellé elvé-
gezte a rajz szakot is. A tanítás, a 
szakkörvezetés, valamint a közre-
működésével elindított földvári 

művésztelep alkotóival való 
együttmunkálkodás folyamatosan 
alakította, fejlesztette stílusát. 
Fontos volt számára a soproni, 
tokaji, paksi alkotótábor is. Sokat 
tanult a szintén dunaföldvári szár-
mazású Doór Ferenctől. Látás-
módjának a nagybányai iskola és 
Szőnyi István adta a mintát.

1962-ben elkezdődött a kiállí-
tások sora: először Dunaföldvá-
ron, majd Staub Ferenccel közö-
sen Dunaújvárosban, később 
Pakson, Százhalombattán, Buda-
pesten, Pécsett. Ezeken a helyszí-
neken négy – ötévente ismétlődő-
en bemutatta új festményeit.

Impresszionista-realista ábrá-
zolásmóddal jelenik meg vászna-
in a víz, az erdőrészlet, a hegyol-
dal, a Kálvária. Megörökítette az 
akkori falusi élet mozzanatait, a 
mára eltűnt öreg házakat, a zeg-
zugos utcarészleteket. De az uta-
zásai során meglátogatott Auszt-
ria, Németország, Norvégia, Dal-
mácia hegyeit és vizeit is haza-
hozta vázlatain. A világnak színe-
ken és tónusokon át való megra-

gadása, a levegőnek bátor 
sejtetése jellemző minden képére 
– írta róla pár évtizeddel ezelőtt 
Kemény Dezső író, a Dunaújvá-
rosi Hírlap egykori munkatársa.

Oszoli Piroska pedagógusi és 
művészi tevékenységét városa a 
Dunaföldvárért emlékplakett után 
1997-ben Dunaföldvárért Emlé-
kéremmel ismerte el. 1998-ben 
pedig Dunaföldvár Díszpolgára 
címet kapott.

Képei tanítanak: észrevenni a 
szépet tájban, emberben, szeretni 
a világot. „Ahogy kimegyek a 
tájba, a hegyet, a völgyet, a 
Dunát, a dombokat festeni, azon-
nal érzem, hogy mindenhez 
közöm van – vallotta pár évvel 
ezelőtt. Ezt a látásmódot adta át 
tanítványainak, akik rajztanár-
ként, keramikusként, építészként, 
bőrdíszművesként, vagy csak 
szülőként továbbörökítették, to-
vábbörökítik. S ez a létezés leg-
nagyobb ajándéka. v

(A Dunaújvárosi Hírlapban 
2017. január 26-án megjelent 
cikk alapján)

Boldog születésnapot, 
Piroska néni!

Fotó: tolnaart.hu Oszoli Piroska

Soroksár, azaz Budapest 
XXIII. kerületének központ-

jában áll egy szoborkompozíció. 
A tavaly felállított emlékmű tör-
ténelmünk egyik szégyenteljes 
időszakára emlékeztet. A szob-
rász, Kligl Sándor egy otthonát 
néhány holmival éppen elhagyó 
asszonyt és gyermekét ábrázol-
ta. Ez a kisfiú akár lehetne a ma 
Dunaföldváron élő Pernizsák Mi-
hály, akit 1946 januárjában ha-

téves kisfiúként szállították be 
abba a marhavagonba, amely az 
ismeretlenbe vitte.

L. Mészáros Irma

Anyám sváb volt, apám 
magyar – mondja kis akcentussal 
Misi bácsi. S mesélni kezdi 
életét, amely sajátos tükre a 
magyar és európai történelem-
nek. Az anya nélkül maradt jólel-
kű, szép sváb Spies Borbála és az 

ifjúsági bokszbajnok tekintélyé-
ben lubickoló csinos magyar 
Pernizsák János papírgyári tűzol-
tó házasságából két fiúgyermek 
született. Az orosz frontot meg-
járt apa a lágerből kétszer meg-
szökött, másodjára végül sikere-
sen hazaért Soroksárra, de a nagy 
történelmi fordulatban a nyilas-
ból kommunistává avanzsált 
apósa feljelentette a katonaszö-
kevényt. Sportkapcsolatai ekkor 
megmentették, ki tudta húzni 
fejét a hurokból. Még nem sejtet-
te, hogy mi minden vár hamaro-
san rá és családjára. A kormány 

kezdeményezésére ugyanis a 
győztes nagyhatalmak a potsda-
mi konferencia XIII. cikkelye 
alapján engedélyt adtak a magyar 
kormánynak a hazai sváb lakos-
ság kitelepítésére.

Huszonnégy óra alatt megfor-
dult a világ. A soroksári Pernizsák 
család is megkapta a végzést: az 
anya és Michael nevű fia svábnak 
címkézve a listára került, az apa és 
az idősebbik fiú magyarként nem. 
A család kettéválasztása nem oko-
zott dilemmát a kitelepítést elren-
delőknek. Pernizsák János azon-
ban – bár sokan agitálták, 

Aki visszatolta a kizökkent időt
(Soroksártól Dunaföldvárig: Pernizsák Mihály élettörténete)

►
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hogy maradjon, hogy van itt 
elég szép nő, meg úgyis a gázkam-
rába viszik őket – nem hagyta 
cserben feleségét és gyermekeit. 
Az édesanya egy lepedőbe kötötte 
legfontosabb dolgaikat. Aztán be-
zsuppolták Pernizsákékat a többi 
családdal egy marhavagonba, 
vizet raktak be, s máris kattant 
kívül a zár. Az asszonyok sírtak, 
ordítottak – emlékszik vissza Per-
nizsák Mihály. Az akkori kisfiú 
nem fogta föl, miért sírt az édes-
anyja. Mint ahogy Budapest bom-
bázásáról is azt az emléket őrzi, 
hogy szép volt a tűzijáték! De em-
lékszik az Ausztrián át Németor-
szág felé tartó út legfontosabb 
megállóira, a láger helyszínére, a 
Neckar folyóban fürdésre. Mintha 
kirándulni mentünk volna! – mo-
solyog akkori önmagán. (Milyen 
csodás a gyermeki fantázia, tán ez 
segíti a túlélést!) Végül a több száz 
ember elosztásakor Württemberg 
tartományba, Nürtingenbe kerül-
tek.

Pereg a film tovább. Bementek 
a Pernizsák család számára kije-
lölt házba. – Sosem felejtem el a 
gyermekét szorosan magához 
ölelő német háziasszony rémült 
arcát. Félt tőlünk. Rossz hírük ter-
jedt a magyaroknak – magyaráz-
za. Szegénység volt ott is. Az első 
hetek bizalmatlansága akkor ol-
dódott, amikor Pernizsák János a 
kártyán nyert üveg pálinkát Bajo-
rországban fél disznóra cserélvén 
ennivalót hozott a házba. Min-

denkinek: svábnak, magyarnak, 
németnek. Mert mindenki éhes 
volt. A lábát tört fogatos ló húsa is 
pillanatok alatt a családok kony-
hájára került. Sokan azt gondol-
ták itthon, a paradicsomba men-
tünk, de a szétbombázott váro-
sokban ott is nagy nyomorúság 
volt, s csak a Marshall-terv segé-
lye oldotta meg – teszi hozzá az 
emlékező Misi bácsi.

Édesanyja mindig arról álmo-
dott, hogy visszajön. Honvágya, 
Soroksár utáni sóvárgása csak 
akkor csillapodott, amikor a hat-
vanas években Magyarországra 
utaztak. Az a Soroksár már idegen 
volt.

A sors különösen szövi a szála-
kat. Mert a történetünknek még 
Dunaföldvárhoz is vissza kell ka-
nyarodnia. A felnőtté vált Micha-
el Pernizsák, aki stukkókészítő, 
majd ipari kereskedő lett, házas-
ságkötése révén 1962-ben került 
Weikersheimbe. Mire 1993-ban a 
dunaföldváriak testvérvárosi kap-
csolatot alakítottak ki ezzel a szép 
német kisvárossal, Michael már 
elvált ember volt. A földvári kert-
barátok megkeresték az ottani 
Borbarátok Egyesületet, amely-
nek alelnöke éppen Herr Perni-
zsak volt, aki magyar nyelvtudá-
sával kulcsfigurája lett e testvér-
kapcsolatnak. Ez hozta Dunaföld-
várra. A kertbarátok pénztárosa és 
egyik aktív tagja egy szép szőke 
elvált asszony, Margitka volt. A 
két sokat megélt ember egyre kö-

zelebb került egymáshoz. Majd 
mint a mesében… 1996-ban há-
zasságot kötöttek, s Dunaföldvá-
ron szép otthont alakítottak ki, 
ahol természetesen külön lakrésze 
lett Omának és Opának, azaz 
Spies Borbálának és Pernizsák Já-
nosnak. Ők is hazaértek. S már 
végleges nyughelyük is ez a 
város. Lehet, hogy véletlen, de az 
is kiderült, hogy Oma testvérei 
árvagyerekként egy évig itt ne-
velődtek a missziós házban a nő-
vérek keze alatt Dunaföldváron – 
meséli Margitka új családjának 
réges-régi történetmorzsáit.

Az Országgyűlés 2012-ben a ki-
taszítottakkal teli első vonat indu-
lásának napját, január 19-ét a ma-
gyarországi németek elhurcolásá-
nak emléknapjává nyilvánította.

A Soroksár és Dunaföldvár kö-
zötti távolság a valóságban alig 
száz kilométer, de van, akinek pár 
ezret kellett megtennie. Közben 

eltelt hét évtized. Elűzetés és visz-
szatérés. Ötven évvel ezelőtt nem 
gondoltam volna, hogy valaha 
visszajövök Magyarországra – 
zárja a beszélgetést Misi bácsi, 
aki hetvenhat évesen is a Duna-
földvári Kertbarátok alelnöke, 
aktív tagja, két évtizede külföldi 
kirándulásaik szervezője. Magya-
rul mindent megért, olvasni tud, 
írni nem. Bár Németországban is 
van lakásuk, az év nagy részét a 
Duna-parti városban töltik. 

Csoda, hogy mennyi véletlen-
nek kellett megtörténnie, hogy 
így alakuljon az életünk. De 
itthon vagyok – mondja elégedet-
ten, s megsimogatja felesége 
kezét.

Főhősünk, aki egy a közel két-
százezer deportált sváb közül, 
végül helyretolta a kizökkent 
időt. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
január. 18-i cikke alapján)

►

„Meggyőződésem szerint honpol-
gárt boldogító érzelem csak azon 
lehet, hogy hazai jót bár hol és ki 
tegye azt, soha nem akadályozva, 
gyűlölködést kerülve hazájának hasz-
nálni törekedett.” (Beszédes József) 

Több életrajz látott már 
napvilágot Beszédes 

Józsefről, a reformkor jeles, tu-
dós vízépítő mérnökéről. Éppen 
tíz éve, amikor születésének egy 
kerek évfordulójára emlékez-
tünk. Most a város és a vízépítő 

mérnök kapcsolata álljon a kö-
zéppontban születésének 230. 
évfordulója alkalmából.

Szászvári Józsefné

Az 1830-as években, – 1837-
ben már biztosan – Beszédes 
József családjával Dunaföldváron 
telepedett le. Mi vonzotta váro-
sunkba, mik lehettek az okai, 
hogy a várost választotta? A 
válasz, természetesen: a DUNA!

Beszédes József egy élhető, 
kellemes környezetben lévő me-

zővárosba érkezett családjával, 
további terveinek a lehető legjobb 
megoldást választotta. A település 
forgalmas átkelőhelyekkel ren-
delkezett (Felső-Rév, Alsó-Rév). 
1831. március 16-án megjelent az 
első gőzhajó is Dunaföldvárnál a 
FRANZ I. Pest-Buda és Zimony 
(ma Szerbiában) közötti próba-
úton vett részt, elsősorban azért, 
hogy a zátonyos részeket tanul-
mányozhassa. A vízimérnök Du-
naföldvárra költözésekor, 1837-
ben már közlekedett a Dunán az 
Árpád nevű gőzhajó és testvérha-
jója, a Mária Anna.

1837-ben alakult meg az első 
dunai vízi társulat, a Paks-Faddi 
Ármentesítő Társulat Buda-Pest 

székhellyel. Beszédes József 
1831-től már Tolna vármegye 
tiszteletbeli elnöke volt, és az 
1830-as években a Duna Tolna 
megyei szakaszán készített térké-
peket és árvízvédelemmel, a töl-
tések ellenőrzésével foglalkozott.

Beszédes József egyik nagy 
álma a Duna-Tisza-csatorna meg-
építése volt. 1837-től fáradtságot 
nem kímélve, több évi jövedelmét 
a csatorna megépítésével kapcso-
latos bécsi és hazai tanulmányu-
takra és tanulmányterveire fordí-
totta. Elképzeléseit a pozsonyi 
országgyűlés is támogatta, végül 
gyakorlatilag bebizonyosodott, 
hogy a vasutak építése sokkal 
gyorsabb és sokkal kevésbé 

230 éve született Beszédes József
(Magyarkanizsa, 1787. február 13. – 
Dunaföldvár, 1852. február 29.)

►
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Ötvenhatról
Az ötvenhatos forradalom-

ról minden embernek 
megvan a maga története. 
Ahány ember, annyi emlék, véle-
mény. Most egy akkor tizenéves 
gyerek visszaemlékezését köz-
löm.

Kiss Éva

„1956 tavaszán jöttünk egy bel-
városi kis utcába, egy sarokházba 
lakni. Előtte a Duna-parton 
éltünk. 1955–56 kemény év volt, 
nemcsak a családomnak, a föld-
váriaknak is. Jött az árvíz, a jég-
táblák elérték majdnem a híd 
vasszerkezetét. Majd ’56 őszén 
lődöztek mind a rosseb.

Apám szerb volt, de ő már itt 
született, öreganyám román, 
anyámék földváriak. A monarchia 
idején utazhattak az emberek, le-
telepedhettek, vállalhattak 

munkát a monarchia területén. 
Afféle gyerekként gyakran kint 
voltam testvéremmel együtt az 
utcán, figyeltük, mi történik. 

Amikor Pesten kitört a forrada-
lom, Földváron is felgyorsultak 
az események. Megpróbálták le-
dönteni az orosz emlékművet a 
parkban, húzták traktorral, hajó-
val, de nem sikerült, mert vasúti 
sínek vannak bebetonozva a szer-
kezetébe. Nem tudták ledönteni. 
Nem voltam ott, de tudom, egy 
címert le tudtak szedni róla. Be-
dobták a Dunába, később vissza-
tették a helyére. Az emlékművön 
táblák voltak – Tolna megye 
egyik legnagyobb temetője van a 
parkban –, azon minden elesett 
orosznak fel volt írva a neve. A 
fehér márványtáblákat mind a 
négy oldalon leverték. Árvízkor, 
amikor a Duna kiöntött, zubogott 
be a víz a sírokba, a lyukakba, 
csak úgy bugyborékolt. 

Egy másik alkalommal, amikor 
kimentem a testvéremmel a köz-
ségházához, csak úgy röpködtek 
az írógépek, papírok, nagy köny-
vek az ablakokból. Mi hazavittünk 
pár nagy könyvet, a mutter vissza-
zavart minket, hogy vigyük vissza 
őket. A ferences házfőnököt, Záher 
Cirillt kivitték az erkélyre, hogy 
beszéljen az emberekkel. Ő nyug-
tatni próbálta őket, nem nagy si-
kerrel. Ez akkor volt, amikor Sztá-
linvárosból jöttek csoportok, ők 
dobálták ki az iratokat a községhá-
za ablakaiból. Arra is emlékszem, 
hogy a szomszédoknál: Szutyányi-
ék, Kerekes Béla bácsi, Dánóék és 
a sarkon a Mess néni (fodrász 
K.É.) boltjának be volt minden 
ablaka sötétítve. 

A fater biciklivel jött haza Pest-
ről. Ott dolgozott, darus volt, 
lánctalpas daruval dolgozott. 
Ketten indultak el, de útközben 
elváltak egymástól, a másik brin-

gást agyonlőtték. Amikor jött át a 
hídon, tele volt ruszki harckocsi-
val, Solttól végig álltak a ruszki 
tankok. Nagyon félt. Amikor 
kilenc óra felé hazaért, és beérhe-
tett az utcaajtóba, azt mondja a 
mutter: – Itt van az apád – nem is 
gondoltunk arra, hogy hazajön. 
Nem zörgött, ott feküdt a 

A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.02.10. Dr. Englert Rolland
2017.02.17. Dr. Palkó Ágnes
2017.02.24. Dr. Móricz Zoltán
2017.03.03. Dr. Hallai Róbert
2017.03.10. Dr. Englert Rolland

költséges volt, mint a csator-
nák építése. A vasútforgalom 
fenntartása kisebb összegbe 
került, a befektetett tőke sokkal 
gyorsabban megtérült, mint a csa-
tornaépítés esetében. Beszédes 
József számára ez a változás 
anyagi veszteséggel zárult.

Dunaföldvárról irányította talán 
a legsikeresebb munkáját, terve-
ket készített, a szükséges felméré-
seket végezte beosztott mérnökök 
segítségével. Ez a fehér-körösi 
malomcsatorna volt, amely a víz-
építő mérnök számára teljes sikert 
hozott, mindez 1840-ben történt. 
Az Arad megyei birtokosok hálá-
juk jeléül táblabírájukká válasz-
tották. Jelentős kézirat és tervdo-
kumentációval rendelkezett, a Tu-
dományos Gyűjtemény közölte 
írásait.(1831-től már a Tudós Tár-
saság levelező tagja volt.)

A hajózási viszonyok és az ár-
vízvédelem helyzete a Dunánál 
kedvezőbb volt, mint a Tiszánál. 
Az 1838-as nagy pesti árvíz vi-
szont figyelmeztetéssé vált, Vá-
sárhelyi Pál vízépítő mérnök, a 
dunai munkák felügyelője bebi-
zonyította, hogy a Pest alatti sza-
kasz zátonyosodása okozta azt a 
jeges árvizet, ami miatt a város-
ban sok érték elpusztult.

1839-ben a Helytartótanács el-
határozásával tizenegy dunai át-
vágást készítettek elő Paks és Bo-
gyiszló között. Beszédes József 
tervei szerint indult meg a munka, 
először Paks fölött, az imsósi 
kanyar lemetszése volt a cél. 
Ebben az éles kanyarban gyakran 
elakadt a jég. 1841-ben fejezték 
be a munkát. A töltések, sar-
kantyúk javítása, karbantartása 
állandó munkát és költséget jelen-
tett Tolna vármegye és az érintett 
Duna-parti települések számára.

1845-ben a Tisza-szabályzás-
ban Vásárhelyi Pál terveit fogad-
ták el, Beszédes József felső-ti-
szai elképzeléseit elutasították. 
Vásárhelyi Pál szabályozási terve 
a Tisza egész hosszára terjedt ki, 
Beszédes Józsefnek viszont rész-
lettervei voltak. Ugyanakkor mint 
részletterv kivívta a szakemberek 
elismerését. A kudarc nem törhet-
te meg, hisz nagyszámú családját 
el kellett tartania, gondoskodni 
kellett gyermekei neveléséről, ta-
níttatásáról. A mérnök ekkor már 
ötvennyolc éves, Dunaföldváron 
született gyermekei közül a leg-
nagyobb is csak nyolc éves volt.

1845-től országos ügyekben már 
nem szólalt meg. Igazgató vízmér-
nökként több vízügyi társulat mun-

káját ellenőrizte, és a Duna biztosí-
tott számára elegendő munkát: a 
töltéseket vizsgálta, ellenőrizte.

Az 1848. március 15-i forrada-
lom dicsőséges napja történel-
münknek. Dunaföldváron 1848. 
április 2-án emlékeztek meg e ne-
vezetes napról. Aznap délután a 
dunaföldvári nép összesereglett 
és örömünnepet tartott. Egy sült 
ökröt, ötven csöbör bort, zsemlét 
és pénzt osztottak ki a városháza 
előtt összegyűlteknek. 1848 má-
jusában a város is választott kép-
viselőket a megyei közgyűlésbe, 
a lista élén a közbecsülésnek ör-
vendő Beszédes József állt.

A márciusi forradalom győzel-
me után megalakult az új felelős 
magyar kormány közmunka és 
közlekedésügyi minisztere gróf 
Széchenyi István lett. A vas-
útügyet kiemelt fontossággal ke-
zelte. Beszédes József számára új 
munkalehetőség adódott: a 
Magyar Középponti Vasúttársa-
ságnál helyezkedett el. Valószínű-
leg arisztokrata kapcsolatai és a 
vasútnál eltöltött tapasztalatai 
révén technikai igazgató mérnök 
lett a vasúttársaságnál.

A Magyar Középponti Vasút a 
szabadságharc vasútja lett. Beszé-
des József a szabadságharc szolgá-

latában végezte munkáját. A bukás 
után az osztrák hatóságok – a szo-
kásos igazoló eljárások után –haza-
engedték a mérnököt Dunaföldvár-
ra. Talán gróf Zichy Ferenc segítet-
te, hogy az osztrákok elengedték, 
de főmérnöki állását elvesztette.

Beszédes József végleg vissza-
tért családjához. Az ármentesítő 
társaságot újjászervezték, meg-
alakult a Paks-Faddi Dunatöltés 
Társulat, igazgatója a nagy ta-
pasztalatokkal rendelkező Beszé-
des József lett.

A vízépítő mérnök utolsó tény-
kedése a dunai töltések vizsgálata 
volt 1851 év végén. A helyszíni 
szemleúton átfázott, ideglázat 
kapott, és hosszú betegség után 
1852. február 29-én, Dunaföldvá-
ron halt meg. Valószínű, hogy 
végzetes kimenetelt okozó beteg-
sége: tüdőgyulladása volt. Akko-
riban erre a beteqgségre érdemi 
gyógykezelés még nem létezett. 
Sírhelye a dunaföldvári Fehérvári 
utcai temetőben van.

Beszédes József óriási munka-
bírású, az egész Kárpát-medence 
vizeit ismerő szakember volt. A 
magyar vízügyi szakirodalom 
megteremtőjének és a vízgazdál-
kodás egyik hazai úttörőjének 
tartja az utókor. v

►

►
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Napjainkban egyre 
népszerűbbek a kéz-

műves termékek. A piaci keres-
let-kínálat törvénye pedig arra 
ösztönzi a kézműveseket, hogy 
egyre igényesebb és érdeke-
sebb, sokszor formabontó ter-
mékeket állítsanak elő.

Sziegl Erika

A kertbarátok Téli esték előadásso-
rozatának két olyan hölgy is a vendé-
ge volt, aki beleszeretett a kézműves-
ség a világába, s mára termékeik 
egyre szélesebb körben kelendők.

Gulyás Gyöngyvér interaktív 
előadása a csokoládé világába rö-
pítette az érdeklődőket. A külön-
böző csokoládéfajták bemutatás 
után az előadás résztvevői megis-
merkedhettek a csoki készítésé-
nek alaptechnikáival és egy–
kettőt ki is próbálhattak. 

Az előadó elmondta, hogy gye-
rekkori élmény – svájci utazás és 
csokikóstolás – inspirálta arra, 
hogy egyszer ezzel foglalkozzon. 
Amikor nővére szobája megüre-
sedett, Gyöngyvér azonnal egy 
mini műhelyt rendezett ott be. 
Eleinte csak a családtagoknak és 
az ismerősöknek készített bonbo-
nokat, de a visszajelzések arra 
ösztönözték, hogy komolyabban 
is foglalkozni kezdjen a csokiké-
szítéssel. Ma már szakmaszerűen 
űzi a mesterséget, különleges, 

sokszor extrém ízvilágú csokolá-
déit egyre többen keresik és sze-
retik. Szívesen tart workshopokat, 
ahol az érdeklődők elleshetik az 
alapokat. Bár úgy tűnik, hogy 
ezzel saját konkurenciáját neveli 
ki, mégsem tart ettől. Szerinte két 
egyforma kézműves csoki nin-
csen, sokszor az általa készített 
fajtákat sem tudja ugyanúgy meg-
ismételni. Termékeivel kézműves 
vásárokon és fesztiválokon talál-
kozhatnak a csokit kedvelők.

Dr. Mészáros Renáta jegyző-
ként dolgozik, de ma már több 
időt fordít a szappan készítésére, 
mint eredeti szakmájára. 2013 óta 
készít szappanokat minőségi 
alapanyagokból, melyeknek egy 
részét maga termeli, illetve hazai 
gazdaságokból szerzi be. Ahhoz, 
hogy termékei igazán jó minő-
ségűek legyenek vegyészmérnök 
ismerőse biztosítja a szakmai fel-
ügyeletet. Mivel a kézműves 
szappanok fontos összetevői a 
gyógynövények Renáta gyógynö-
vénytermesztő szakképesítést is 
szerzett. Fél év alatt kísérletezte 
ki az alapreceptet, mely jól habzó 
és magas fokú bőrápoló szappant 
eredményezett. Ezt a receptet va-
riálja úgy, hogy szappanjai több-
féle bőrtípusra is használhatók 
legyenek. 

Az alapanyagok egy része étke-
zési célra is alkalmas, hiszen ami 

az emberi szervezetre belsőleg jó-
tékony hatású, az külsőleg is ha-
tásos – vallja a készítő. Az ún. 
hidegeljárás teszi lehetővé, hogy 
a szappanok összetevői nem bom-
lanak le hőhatásra, így az értékes 
alkotóelemek kifejthetik tápláló, 
regeneráló hatásukat. 

Dr. Mészáros Renáta termékei 
főként a lakóhelyéhez közeli Zselic 
vidékén érhetők el, de standja egyre 
több regionális és országos vásáron 
is megtalálható. v

földön teljesen kimerülve. 
Nemcsak fizikailag, de idegileg is 
teljesen kifáradt. 

A mostani Piroska presszó ud-
varába beállt egy dzsip – akkor 
jöttek az oroszok – egy szőke nő 
állt rajta, aki agitálta a többieket, 
hogy lőjék az oroszokat. Nem lett 
belőle semmi, és elmenekültek. 
Amikor bejöttek az oroszok a híd 
felől, lövöldözés kezdődött. Két 
tankot láttam. Az egyik tank a 
Nagy hentes sarkánál állt, a másik 
a Rákóczi utcában a templomnál, 
ez lőtt a tanácsháza sarkába, elta-
lálta a mozit, a presszót, a környé-
ken a házak minden ablaka kitört. 
Nem tudom, igaz vagy sem, de 

állítólag a ruszkik tévedésből egy-
mást lőtték a központban. Valaki 
fenn állt a tankon, a másik orosz 
lelőtte, lövöldözés lett belőle. Reg-
gelre eltűntek a tankok, csak egy 
orosz géppuskára emlékszem, ami 
a mostani zöldségbolt előtt állt. 
Akkoriban kenyérbolt volt az üz-
lethelyiségben, amihez feljáró, 
lépcső vezetett. Hajnalban az abla-
kunk alatt pattogtak a lőszerek, 
valaki szaladt, s a saroktól lőtt az 
oroszokra. Ahogy kanyarodott az 
utca, a katonák már nem találták 
el, de utána dobtak egy kézigráná-
tot. A futó ember berohant a faka-
pun a gimnázium udvarába, elme-
nekült. Másnap ott láttuk a lyukat 

az udvarban. A lövöldözés után a 
vértócsa még megvolt a téren a ta-
nácsházzal szemben, ahol lelőtték 
Györkőt. 

Amikor a nejlon (élelmiszer-
bolt K.É.) sarkához mentünk, 
láttuk, ahogy bent a lekvárok vé-
gigfolytak a falakon, a szomszé-
dos drogéria ablakai ki voltak 
törve, de nem rámolták ki, voltak 
normális emberek is. Emlékszem 
olyan emberre is, aki köztörvé-
nyes volt, betörésért, lopásért ült, 
hazajött, vigéckedett, aztán visz-
szavitték a börtönbe. Hiba volt, 
hogy a köztörvényeseket kien-
gedték a börtönökből, a bosszúál-
lás ekkor kezdődött. Itt nem bán-

tottak senkit, de két ember meg-
halt. Hogy mi történt a laktanyá-
nál, nem tudom, hatvan évig nem 
derült ki. 

A forradalom alatt Földvárról is 
többször vittek élelmet Budapest-
re, de amikor már nyugalom lett, 
volt, aki visszaélt a helyzettel. 
Emlékszem, hogy a piacon tíz fo-
rintot kértek egy tojásért (a trafi-
kokba ötven fillérért lehetett 
kapni akkor öt szál cigarettát). A 
Pataki néni (az I. számú általános 
iskola pedellusa) olyan méregbe 
gurult, hogy megtaposta a tojásos 
szakajtót. Az iskolában orosz 
nyelv helyett németet tanultunk, 
majd ismét oroszt.” v

Pálinkaverseny
Negyedik alkalommal 

rendezték meg janu-
ár végén a dunaföldvári Borház-
ban a helyi pálinkaverseny. 

Szabados Sámuel 

Czobor Gábor házigazda és 
szervező visszaemlékezve a kez-
detekre örül annak, hogy a ren-
dezvény nem maradt alkalmi 
esemény, hanem lassan hagyo-
mánnyá növi ki magát. Mint 
mondja, a borversenyek résztve-
vőitől fakadt az ötlet, hogy érde-
mes lenne pálinkaversenyt is ren-
dezni. 

A Rókus dombi gazdák mellé 
néhány éve a Mély út gazdái is 
csatlakoztak, így idén 20 mintát 
bíráltak el. A hungarikum törvény 
alapján, a versenykiírás szerint 
gyümölcs- és szőlőpárlatokkal le-
hetett nevezni. A minősítésben 
minden nevező termelő részt vett, 
és a zsűri elnökének előzetes inst-
rukciói alapján értékeltek. Az ita-
lokat sorszám szerint minősítet-
ték, tulajdonosuk a zsűri számára 
ismeretlen volt. Minden résztvevő 
0 és 20 pont közti skálán értékel-
hetett, majd a zsűri összegezte az 
eredményeket. 

Czobor Gábor szerint idén is a 
barack, körte, szilva és természe-
tesen a cefre volt a domináns, de 
gyümölcskülönlegességek is fel-
bukkantak. 

Vorák József, a minősítő bi-
zottság elnöke örömét fejez-

►

A csokoládé- és a 
szappankészítés rejtelmei

►
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Társadalmi 
munka a
Sárga gödörnél

A Sárga Pincés Gödör Egye-
sület tagjai az önkor-

mányzattal összefogva társadal-
mi munkában térkövezték le a 
pincésgödörbe vezető balesetve-
szélyessé vált lejárót. 

Balogh Emese

Oláh István egyesületi elnök tá-
jékoztatta lapunkat, hogy társa-
dalmi munkában térköves lejáró 
készült a Sárga gödörben. A tér-
követ a balesetveszélyes útsza-
kasz megszüntetésére az önkor-
mányzat biztosította az egyesület 
számára, a pincetulajdonosok 
anyagiakkal és társadalmi munká-
val járultak hozzá az új burkolat 
megépítéséhez. 

A tél során a Sárga gödör kör-
nyezetrendezése is megtörtént: az 
egyesület tagjai levágták és el-
égették a nádat, összegyűjtötték a 
szemetet, megmetszették a fákat. 
A gazdák szívesen dolgoztak pin-
céik környezetének rendezésén – 
mondta Oláh István –, jó hangula-
tú csapatmunka folyt, amit közös 
főzéssel, beszélgetéssel, borozga-
tással zártak le. 

Tavaszra tehát az egyhektárnyi 
terület megszépülve, rendezetten 
várja a Sárga gödörbe látogatókat, 
de a feladatok még korántsem 

értek véget. Az enyhüléssel a pin-
céket veszélyeztető talajvíz elve-
zetésének kérdése jelent komoly 
problémát, amit a gazdák hason-
lóan a korábbiakhoz társadalmi 
munkával szeretnének megolda-
ni. vA 

Művelődési ház
Februári programok 

Február 9. csütörtök 14:00
FILHARMÓNIA IFJÚSÁGI 
BÉRLET
Muzsikavalkád

A Pécsi Szimfonietta 
műsora. Ötletgazda és mode-
rátor: Dr. Lakner Tamás. Vezé-
nyel: Stauróczky Balázs
KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL
Február 10. péntek

„Film – Földvár”
Dunaföldváron forgatott 

filmek vetítése
18:00 A tönk meg a széle
20:00 Egy hét Pesten és Budán
Február 11. szombat 15:00

Társas-Játék
Házastársak vetélkedője a 

Házasság Hetén
Február 13. hétf ő 18:00

TÉLI ESTÉK
Családi gazdaság bemutatása

Előadó: Simigh János ker-
tészmérnök, borász
Február 14. kedd 18:00

NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Előadás a „Házasság Hete” 
program keretében

A belépés díjtalan, de re-
gisztrációhoz kötött! 
Február 20. hétf ő 18:00

TÉLI ESTÉK
Új technikák a szőlő-, és nö-
vényvédelemben

Előadó: Dr. Sűrű János, 
címzetes egyetemi docens
Február 23. csütörtök 19:00

Robert James Waller:
A SZÍV HÍDJAI

Főszereplők: Udvaros Do-
rottya, László Zsolt Jegyár: 
3.300 Ft
Február 27. hétf ő 18:00

TÉLI ESTÉK
Gyógyító kert – 40 év története

Előadó: Lukácsiné Mészáros 
Irma és Lukácsi Pál szerzők
Február 28. kedd 18 óra

Irodalmi kávéház a Marci-
pán cukrászdában
Grecsó Krisztián bemutatja 
Jelmezbál című regényét

Kötelező fogyasztás: 800 Ft
Előzetes regisztráció szük-

séges!

Február 24. péntek
13:00

#SOHAVÉGETNEMÉRŐS
színes, magyar játékfilm (12)

14:30
LEGO BATMAN – 3D (!)
magyarul beszélő, amerikai családi ani-
mációs film (6)

16:30
LEGO BATMAN – 3D (!)
magyarul beszélő, amerikai családi ani-
mációs film (6)

18:00
AZ ÉJSZAKA TÖRVÉNYE
magyarul beszélő, amerikai krimi (16)
Főszereplők: Ben Affleck, Scott East-
wood

20:00
A SÖTÉT 50 ÁRNYALATA
amerikai romantikus dráma (18)

Jegyárak:
1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.200 Ft/
felnőtt, 3D 1.300 Ft/gyerek és nyugdí-
jas, 1.500 Ft/felnőtt.

Moziműsor
Február 10. péntek

„Film – Földvár”
Dunaföldváron forgatott 
filmek vetítése
18:00

A tönk meg a széle
magyar tévéfilm (1983)
A belépés díjtalan!
20:00

Egy hét Pesten és Budán
magyar filmdráma (2003)
A belépés díjtalan!
Február 25. szombat 19:00

A mélység kalandora
színes, szinkronizált francia 
kalandfilm (12)
Jegyár: 500 Ft

Házasság hete
a Pécsi Egyházmegye Csa-

ládreferatúrája, a Dunaföldvá-
ri Római Katolikus Plébánia 
és Dunaföldvári Művelődési 
Központ és Könyvtár szerve-
zésében 
Február 11. 15:00

Társas-Játék vetélkedő há-
zaspárok számára

a művelődési házban
Február 12. 9:00

Szentmise jubiláns házasok 
megáldása az Öregtemp-
lomban 

(előzetes bejelentkezés a 
plébánián 75/541–153)
Február 14. 18:00

Megbocsátás és erőt sugár-
zás a szentségi házasságban

Dr. Csókay András idegse-
bész és felesége Altay Daniel-
la előadása (regisztráció szük-
séges) 
Február 16. 17:00

„A mi családunk” – kiállítás 
megnyitó a könyvtárban

rajzkiállítás óvodás, általános 
iskolás gyerekek munkáiból 

te, ki, hogy a dunaföldvári 
pálinkaversenyt immár több éve 
megrendezik, tehát városunkban 
is kezd a pálinkafőzés és fo-
gyasztás a minőségi igényekhez 
felzárkózni. Kiemelte, hogy a 
borbírálattal szemben a pálinkák 
minősítése nehezebb feladat, a 
magas alkoholtartalom ugyanis 
jelentősen igénybe veszi az ér-
zékszerveket, ezért nehezebb 
különbséget tenni az ízvilág, a 
terítettség között. Az ital minő-
ség nagyban függ az erjesztés 
időszakától, melyre a gazdának 
ügyelnie kell, majd a kifőzés és 
a lepárlás szintén jelentős minő-
ség meghatározó tényező lesz, 
itt viszont a pálinkafőző szak-

ember tapasztalata, rutinja a 
meghatározó. 

A minősítés során természete-
sen a hibákat, a hiányosságokat is 
megnevezték. Vorák József sze-
rint a korábbi évekhez viszonyít-
va e téren is fejlődtek a helyi 
gazdák. Ez azt jelzi, hogy van ér-
telme a versenynek, a kritikát, ta-
nácsokat egyre többen fogadják 
meg, és ez által javul a földvári 
pálinkák minősége. 

Az országos szinten kiválónak 
nevezett minőséghez viszonyítva 
idén a földvári pálinkák az erős kö-
zepes átlag színvonalát érték el, ami 
nem rossz eredmény, sőt javuló ten-
dencia, de azt is jelzi, hogy van 
még hova felzárkózni. v

►
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„Mindenki
többet várt a 
DFC-től”

Lesnyik Gábor klubigazgató 
ezekkel a szavakkal értékelte 

röviden megyei első osztályú labda-
rúgócsapatunk őszi teljesítményét. 

Szabados Sámuel

A 11. helyezéssel nincs megelé-
gedve a klubvezetés, a szurkolók és 
maguk a játékosok sem. Nagy re-
ményekkel kezdtük az őszi szezont. 
A keret a nyáron jelentősen kicse-
rélődött, de mint kiderült, ez nem 

jelentett igazán erősítést, az első két 
forduló vereségei is erre hívták fel a 
figyelmet. A csapat nem kovácsoló-
dott össze kellőképpen. Az ősz 
során a keret 13 felnőtt játékosra 
szűkült, így az utánpótlásból kellett 
biztosítani a létszámot. Ez ugyan 
kényszermegoldásnak bizonyult, 
de legalább több fiatal kapott bizo-
nyítási lehetőséget.

A Tamási és a Bátaszék elleni 
döntetlenek jelezték, hogy több 
van a csapatban. A Tolnától és 
Bonyhádtól elszenvedet egy–egy 
gólos vereség pedig arra utalt, 
hogy rangos ellenfeleinkkel 
szemben sem játszottunk aláren-
delt szerepet, egyenrangú partne-

rek voltunk a meccsek végéig, 
esélyünk volt a pontszerzésre. 

Ezután voltak kínos kudarcok, 
például a kakasdi 4:1-es vereség, és 
szép sikerek, mint a Majos elleni 
2:0. Talán a szezon végére talált 
magára a gárda. Az Őcsény 7:0-ás 
legyőzéséhez sziporkázó játék is pá-
rosult, majd az utolsó fordulóban 
jött az igazi meglepetés, 5:0-ra 
győztünk Dombóvár ellen. A mérle-
günk három győzelem, két döntetlen 
és hét vereség, ez a teljesítmény 12 
pontot hozott és a 11. helyhez volt 
elegendő. Gólarányunk 22–21, tehát 
ha csak egy találattal is, de pozitív. 

A téli szünetben a vezetés erősí-
teni szeretne a kereten, ennek szel-

lemében tárgyalások folynak kisze-
melt játékosokkal. Bizonyos posz-
tokra kellenek megbízható játéko-
sok, kb. 3–4 fő. A fizikai alapozás 
után februártól edzőmérkőzések 
várnak a fiúkra, főleg a korábbi 
évek edzőpartnereivel, például az 
NB I-es Paks utánpótlásával, Iván-
csával, Soltvadkerttel és Géderlak-
kal. Mindegyik jó játékerőt képvi-
sel, jó partner a felkészüléshez. 

A bajnokság végén a középmezőny 
elérése a cél. A 6–8. helyek egyikét el 
lehet érni, mivel 5–6 pont választ el 
minket a középmezőnytől, tehát az el-
várás reális, de mindenképpen erő-
sebb és egységesebb gárdával kell ne-
kivágni a tavaszi szezonnak. v

Januárban dunaföldvári gyö-
kerű költő vendége volt a Rát-

kay László Irodalmi Kávéháznak. 
Nagy Kata a József Attila Kör kiadá-
sában az Ünnepi könyvhétre megje-
lent Inkognitóablak című első köte-
tét mutatta be a közönségnek. 
A Budapesten élő Nagy Kata Du-
naföldvárt tekinti szülővárosá-
nak. A Magyar László Gimnázi-
umban érettségizett. Diákként 
többször maga is hallgatója volt 
az irodalmi kávéház programjai-
nak. A rendezvénynek helyet 
adó Marcipán cukrászdában ott 
ült néhány egykori tanára is.

L. Mészáros Irma

Az Inkognitóablak fülszövegé-
ben mindössze ennyi olvasható: 
„1986-ban születtem Dunaújváros-
ban, ahol lesnek az emberekre a 
víztornyok. Irodalmat tanítok és 
gyereket nevelek, de ha bármi le-
hetnék, csavargó lennék – egy igazi 
clochard a régi szép időkben.” 

A megjelenése óta eltelt fél év 
alatt már több elismerő kritika is 
napvilágot látott az Inkognitóablak-
ról. Bekerült a Horváth Péter-pá-
lyázat döntősei, azaz a harmincöt 
év alatti szerzők idei legjobb három 
könyve közé. A két regény mellett 
egyetlen verseskötetként.

Nagy Kata 2005-ben, még gimn-
azistaként megnyert egy rangos iro-
dalmi pályázatot, amelynek zsűrije 

szerint verseit tömör fogalmazás, 
erőteljes képek, feszült hangulati 
egység jellemzi, s az alkotásaiban 
olyan értékekre bukkantak, melyek 
egy későbbi sikeres pálya lehetősé-
geit rejtik magukban.

A döntés igazságát és a jóslat 
valóságát mutatja, hogy 2016-ban 
napvilágot látott ez a karcsú, de 
fajsúlyos kötet, amelynek har-
mincegy darabja – amint egyik 
kritikusa írja – „a legőszintébb 
alanyi költészet példája”. Fájdal-
masan szép versek ezek az ember-
ről, a megélt traumákról. A kitárul-
kozás és rejtőzködés attitűdjével 
szólalnak meg az egyén élményei. 
Sötét, fájdalmas, csöndes szavú 
költemények ezek, amelyekben 
Nagy Kata a gyermekként, nőként, 
anyaként megtapasztalt életélmé-
nyeit rögzítette: félelmeket és fáj-
dalmakat, viszályokat és vágyakat 
– érzékieket és harmóniára vágyó-
kat, a magányt feloldókat. Önma-
gát és a világ jelenségeit megfi-
gyelő pozícióból „fekete darabok-
ra tört tükörben” láttatja. 

Formai szempontból erőteljes, 
plasztikus képek, távoli asszociá-
ciók, feszültség, a ki-nem-mondás 
sejtelmessége, valamint a klasszi-
kus irodalomban és a magyar 
nyelvben mélyen benne élés jel-
lemzi a verseket. Így működtek – 
mintegy a védelem vonalát rajzol-
va – gyógyírként az alkotónak, s 

lélekre ható élményt nyújtanak az 
olvasónak, hallgatónak.

Ahogy a beszélgetésben Nagy 
Kata elmondta, az édesapa iroda-
lomszeretete, meséi, majd később 
egy véletlenül a kezébe került Petri 
György-kötet indította el az önkife-
jezés írásbeli formája felé. – Em-
lékszem, a gimnáziumban a leghát-
só padban ültem kapucnis nirvanás 
pulcsiban, amikor a magyartaná-
rom – Lukácsi Pál – észrevette, 
hogy az órán verset írok. Elolvasta, 
bólintott. Majd megmutattam neki 
a többit is. Ez 2004-ben volt. Azt 
javasolta, küldjük be a legjobbakat 
Sárvárra a Kárpát-medencei diá-
kírók, diákköltők irodalmi pályáza-

tára. Így indult – tekintett vissza az 
esten.

Aztán egy kicsit előre is, hiszen a 
versek után Nagy Kata – mint el-
mondta – a próza felé kacsintgat. 
Kisprózát, novelláfüzért tervez, ráadá-
sul Dunaföldvárhoz kapcsolódó törté-
netekkel vagy motívumokkal. Mert az 
otthon, ha már nem is a régi, benne él. 
Mint egyik versében megfogalmazza: 
„Nem beszélgetni akartam,/csak egy 
jelet kerestem a beszédhez,/ egy táblát, 
mégis merre kanyarodjak,/ ha mada-
rak szedik fel a hazafelé vezető utat,/
de legalábbis azt a szót, hogy haza.” v

(A Dunaújvárosi Hírlapban 
2017. január 17-én megjelent 
cikk alapján)

Rendőrségi 
hírek
Közlekedés, szabálysértések:

A Dunaföldvári Rendőrőrs 
munkatársai az elmúlt időszak-
ban intenzíven jelen voltak az 
utakon. Tapasztalatuk, hogy a 
zord, téli időjárási útviszonyokat 
nem mindenki vette figyelembe, 
emiatt több koccanásos baleset 
történt.

A rendőrök kérik az autósokat, 
hogy a mindenkori útviszonyok-
nak és a KRESZ szabályainak 
megfelelően közlekedjenek, és 
használják a passzív biztonsági 
eszközöket!
Bűncselekmény:

Az elmúlt hetek rendkívüli 
időjárása miatt nagyon megsza-

porodtak a falopások. Helyi és 
átutazó tolvajok ellen egyaránt 
eljártak a helyi rendőrök, akik a 
társszervekkel együtt fokozottan 
ellenőrzik a területeket. A fatol-
vajok bűnesetét az ügyészség, 
bíróság gyorsított eljárásban tár-
gyalja.

Kisebb-nagyobb egyéb vagyon 
elleni bűncselekményt is elkö-
vettek az elmúlt időszakban. 

Egy idős ember óvatlanul be-
engedte lakásába az elkövetőket, 
akik elterelve a házigazda figyel-
mét, megfosztották értékeitől. 
Legyenek körültekintőek, bizal-
matlanok az idegenekkel!

Újabb gyanútlan emberek 
váltak internetes vásárlás káro-
sultjaivá. Csak megbízható, el-
lenőrizhető helyről vásárolja-
nak! v

Nagy Kata hazahozta bemutatni 
első kötetét
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Hivatalában fogadta Ri-
bányi József a 2016-os 

kecskeméti diákolimpián dobo-
gós helyezést elért fiatal birkózó-
kat, akik nem tudtak részt venni 
a tavaly decemberben megren-
dezett diáksportolói gálán. A Tol-
na Megyei Közgyűlés alelnöke 
szerint a sport magára az életre 

készít fel, és kiválóan szimboli-
zálja azt az utat, amely a kihívá-
soktól a sikerekig vezet. 

Tóth Róbert

A szekszárdi és tamási diáko-
kat – Görgei Botond, Kaszó 
Győző, Lückl Levente, Mohácsi 
András, Pálma Gellért, 

Díjnyertes ifjú birkózóknak
gratulált az alelnök

►

Szabados Sámuel
Könnyűnek tűnik olyan sze-

mélyről nekrológot írni, aki itt 
élt közöttünk, szinte naponta ta-
lálkoztunk vele, ismertük egymás 
életét, örömét, bánatát. Ugyan-
akkor nehéz az objektivitás ta-
laján állni, függetleníteni ma-
gunkat a személyes élményektől, 
az együtt átélt dolgoktól. Szá-
momra Jumó ilyen ember volt. 
Munkája, hobbijai által ezer 
szállal kötődött a közélethez 
helyi, megyei, országos szinten 
egyaránt. A vendéglátás, a sport, 
a vadászat rengeteg emberrel 
hozta össze élete során helyben 
és az ország más pontjain. 

Vendéglátósként kezdett dol-
gozni az 1970-es években Du-
naföldváron, először a már le-
gendává vált Kék Duna szállo-
dában, majd a Piroska presszó-
ban. A szekszárdi Garay étte-
remben eltöltött néhányéves 
kitérő után a ’80- as évek elején 
tért vissza szülővárosába. Már 
tulajdonosként az Édesség 
presszót vezette, mely a ’90-es 
évekig a mai takarékszövetkezet 
épületében működött. Ez idő 
alatt a város egyik legnépsze-
rűbb szórakozóhelyévé vált. 
Reggelente a helyi közélet alak-
jai ugrottak be hozzá egy kávéra, 
rövid információszerzésre. A 
vadászok innen indultak és ide 
érkeztek a közös vadászatok al-
kalmával. Délután és este főleg 
a fiatalok, diákok ülték körül az 
asztalokat. A hely népszerűsége 
természetesen neki is szólt. 
Mindenkihez volt egy pár szava. 

Így ismerkedett meg a futball 
legendával, Puskás Öcsi bácsi-
val, aki földvári tartózkodása 
idején rendszeresen betért a 
presszóba. 

1988-tól 2002-ig a Vár étter-
met vezette. Felismerve a lehető-
séget, az átutazó balkáni vendég-
munkások ezreit tudta megállíta-
ni egy vacsora vagy ebéd erejéig 
az étteremben. Így vált városunk 
és a Vár étterem neve ismertté 
Münchentől Skopjéig. A jó 
konyha és a szíves vendéglátás 
hírét vitték tova a vendégei. 

A vadászat és horgászat mel-
lett kedvenc hobbija a 
sport, a foci volt. A 
’70-es években maga is 
focizott a helyi csapat-
ban, majd a ’80-as évek-
ben sportvezetőként, 
menedzserként tevékeny-
kedett a klubnál. Ez a 
földvári fociélet virágko-
rának időszaka volt. Csa-
patunk az NB III-at is meg-
járta. Jumó ezekben az 
években került ismeretség-
be a megyei, majd az orszá-
gos labdarúgó élet vezetői-
vel. 1988-ban játékvezetői 
vizsgát tett, s játékvezetőként 
kezdett tevékenykedni először 
Fejér megyében, majd Tolná-
ban. Idővel magasabb osztá-
lyokban is mérkőzéseket veze-
tett, NB III–NB II szinten. Az 
országos futtsal bajnokságon is 
közreműködött játékvezetőként. 

Játékvezetői pályafutását 
2002-ben fejezte be. Ezután szö-
vetségi ellenőrként látogatta a 

mérkőzéseket a 
megyei szinttől a nemzeti baj-
nokságig. 2005-től 2010-ig a 
Tolna Megyei Labdarúgó Szö-
vetség Játékvezetői Bizottságá-
nak elnöki tisztét töltötte be. E 
tisztségeiben a focit természete-

sen nem hobbinak, hanem 
szakmának tekintette, felada-
tait tisztességgel és becsü-
lettel igyekezett ellátni. 
Szoros szakmai, sőt baráti 
kapcsolatot alakított ki a 
hazai labdarúgó élet rangos 
személyiségeivel, nemzet-
közileg ismert játékveze-
tőkkel, edzőkkel, focis-
tákkal. Vendégeiként 
többen közülük megfor-
dultak Dunaföldváron. 
Munkája és a foci való-
ban szenvedélye volt. 

Súlyos műtéte után álla-
pota jobbra fordultával még 
néhány mérkőzés erejéig ellátta 
ellenőri tisztét. 

…Temetésén zuhogott az eső. 
Arcokat alig lehetett látni, csak 
ernyőket, fekete esernyőket, 
nagyon sokat. v

Ráthgéber László, Jumó Ráthgéber 
László
(1951–2017)

Elment Jumó...
Becenevének eredetére – 

hogy kitől és miért kapta – már 
ő sem emlékezett, de védjegy-
ként viselte. Ráthgéberként ke-
vesen ismerték, és senki sem 
szólította így Földváron. 

Örökmozgó, társasági ember 
volt, szeretett az események 
sűrűjében lenni, szeretett élni. 
Sportember és elkötelezett kör-
nyezetvédő 

volt. A társadalmi munkára 
soha sem volt rest, a dunaföld-
vári és a kiszékelyi határban 
számtalan vadászles őrzi keze 
munkáját. A futballban JB el-
nökként, majd szövetségi elle-
nőrként sok fiatal bíró műkö-
dését figyelte, segítette fejlő-
désüket és egyengette pályafu-
tásukat éveken keresztül. 

2016 márciusában állapítot-
ták meg nála a halálos rákbe-
tegséget, amely sajnos 9 hónap 
alatt legyőzte.

Hiányozni fog a Piroska te-
raszáról, a havas téli vadásza-
tokról, a futballpályák lelátói-
ról, a főzőversenyek zsűrijé-
ből és a családja mindennap-
jaiból.

Nyugodjék békében!

ról, a főzőversenyek zsűrijé-

patunk az NB III-at is meg-
járta. Jumó ezekben az 
években került ismeretség-
be a megyei, majd az orszá-
gos labdarúgó élet vezetői-
vel. 1988-ban játékvezetői 
vizsgát tett, s játékvezetőként 
kezdett tevékenykedni először 
Fejér megyében, majd Tolná-
ban. Idővel magasabb osztá-
lyokban is mérkőzéseket veze- mérkőzéseket a 

sen nem hobbinak, hanem 
szakmának tekintette, felada-
tait tisztességgel és becsü-
lettel igyekezett ellátni. 
Szoros szakmai, sőt baráti 
kapcsolatot alakított ki a 
hazai labdarúgó élet rangos 
személyiségeivel, nemzet-
közileg ismert játékveze-
tőkkel, edzőkkel, focis-
tákkal. Vendégeiként 
többen közülük megfor-
dultak Dunaföldváron. 
Munkája és a foci való-

Súlyos műtéte után álla-
pota jobbra fordultával még 

ből és a családja mindennap-
jaiból.

Nyugodjék békében!

A vadászat és horgászat mel-
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Szokatlan alkalom, hogy ja-
nuár 14-én a horgászok 

nem pecázni, hanem disznót 
vágni gyűltek össze a kis-dunai 
horgásztanyán. 

Szabados Sámuel

Második alkalommal szervez-
tek közös disznóvágást, mondta 
Kiss Lajos Csaba a Dunaföldvári 
Sporthorgász Egyesület elnöke. A 
múlt évi hangulatos és sikeres 
disznótor után döntött a tagság az 
idei folytatás mellett. 

Az esemény hasznos és kelle-
mes is egyben. A közösen feldol-

gozott disznóhúst most lefagyaszt-
ják, majd a tavaszi horgászverse-
nyeken közösen fogyasztják el 
például pörköltként, gulyásként. 

Fontos csapaterősítő, közösség-
formáló szerepe is van az alka-
lomnak. A kötetlen beszélgetések, 
a közösen elfogyasztott ebéd a 
huszonegynéhány fős társaság 
számára jó programot, kellemes 
élményt jelentett a hideg januári 
szombaton. A disznóvágáshoz, 
mint tudjuk, minden horgász ért, 
de azért kellettek koordinátorok. 
A főböllérek Schulteisz Géza és 
Vagyon Miklós voltak. 

A horgászok számára a tél 
ugyan holtszezon, de nem ese-
ménytelen. Régen fagyott be 
ilyen tartósan a Kis-Duna, néhá-
nyan idén lékhorgászattal is pró-
bálkoztak, voltak fogások is. 
Emellett készülnek a hagyomá-
nyos horgászbálra, melyet febru-
ár 18-án az általános iskola aulá-
jában tartanak meg a családta-
gokkal, barátokkal. Az ételt az 
Aranyfácán vendéglő tálalja 
majd fel, a sztárvendég pedig 
Márió lesz. A múlt évhez hason-

lóan kb. 180 vendégre számíta-
nak a szervezők. 

Szintén februárban tartják meg 
a szokásos szakmai napjukat a 
helyi horgászok, melynek a tervek 
szerint Walter Tamás Európa 
bajnok horgász lesz a vendége, 
aki élményeit, tapasztalatait 
osztja majd meg a közönséggel. 

Márciusban pedig takarító, kar-
bantartó nappal készülnek a sze-
zonnyitásra, hiszen áprilistól a 
versenyekkel indul hivatalosan is 
a horgász szezon. v

Horgász disznótor

Takács Bendegúz, Zsitvai 
Kata – felkészítőjük, Szőts 
Gábor kísérte el. Mint kiderült, a 
junior korosztályban szereplő 
tamási Aranyszarvas KHSE és a 
szekszárdi Hikari Aikido Egye-
sület sportolói a birkózás kötött, 
szabadfogású és ún. grappling 
formáiban versenyeznek. 

A fiatalok nemcsak az ország-
határon belül, hanem nemzetközi 
szinten is jeleskednek, amelyet 
például Takács Bendegúz tavaly 
októberben, 85+ kategóriában 
szerzett minszki bronzérme is alá-
támaszt. A jövő céljai között sze-
repel egy japán megmérettetés, 
Oszakában. v
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