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Sződi Imre 
A Dunaföldvári Vadásztársaság 

évzáróra, s egyben egy tízéves 
ciklus lezárására készül. A 2016–
2017. évi vadászciklust még az 
1996. évi LV. törvény, „a vad vé-
delméről és a vadgazdálkodásról” 
határozta meg. A törvény akkor is 
úgy tekintett a hazai vadállo-
mányra, mint nemzeti értékre. A 
vadászati hatóság minden évben 
meghatározta az adott vadászati 
területre – az éves állomány becs-
lések és a felszaporodó vadfajok 
alapján – a kilövési előírásokat. 
Az idei vadászati idényben kevés 
apróvad esett, mivel a fácán és a 
mezei nyúl állomány a nyári vad-
számlálás után jelentősen gyérült. 
Fácánból csak 180, mezei nyúlból 
100 darab esett a szezonba. Az át-
vonuló gímszarvasok közül csu-
pán 7 darab került terítékre. A ha-
tárban jelenleg szép számmal ta-
lálható az őz állomány, amelyből 
a jóváhagyott tervnek megfelelő-
en 149 darab került terítékre. Je-

lenleg ez az a vadfaj, amely a tag-
díj bevétel mellett biztosítja a tár-
saság működtetésének feltételeit. 
A tagság aktívan részt vesz a dú-
vadak irtásában, kilőttek 150 da-
rab rókát és 4 sakált. Ezt a felada-
tot ezután is aktívan kell folytatni, 
hogy megvédjük az őzeket az 
egyre terjeszkedő sakáloktól (ná-
di farkas, toportyán).

A vadásztársaság bevételét gya-
rapította a 2016. évi szezon során 
többször szervezett vaddisznóhaj-
tás, és a tavaszi vadkár elhárítások 
során lőtt vaddisznók értékesítése. 
E vadfajból mintegy 115 darabot 
sikerült terítékre hozni. Köszönjük 
a vadászoknak és azoknak a föld-
vári lakosoknak, akik ezen embert 
próbáló hajtásokon fegyelmezet-
ten és balesetmentesen rótták az 
erdőt, hogy lövésre legyen lehető-
ség. A legnagyobb terítéket a Gyü-
mölcsös szigeti hajtással értük el, 
mint a képeken látható, 16 külön-
böző ivarú és fejlettségű vaddisz-
nót.

Szólni kell arról is, hogy a vad-
állomány megtartása, egészséges 
nevelése érdekében csak novem-
bertől 600 q szemes takarmányt, 
120 bála lucernaszénát, és több 
mázsa takarmány sót etettünk fel, 
ezzel is védve a vetéseket.

A 2015. évben az Országgyűlés 
elfogadta a CLXXXIII. számú 
törvényt, „a vad védelmével, a 
vadgazdálkodással, valamint a 
vadászattal összefüggő egyes tör-
vények módosításáról”. A törvény 
elsődleges célja, hogy a vadállo-
mányt, mint nemzeti értéket – 
amely a terítékre hozatalig állami 
tulajdon – a vadásztársaságok el-
lenőrzött körülmények között fe-
lelősséggel gondozzák, az állo-

mányt szabályozzák. A törvény 
tájegységi körzeteket határoz 
meg, a Dunaföldvári határ egy 
tájegységi körzet. A körzet össz-
területe 11 420 hektár, amelyből 
csak a lakott területeket, az autó-
pályát, az ipari parkokat és a te-
lephelyeket lehet kivenni, így a 
vadászható terület 9 150 hektár. 
Ennek felelőssége nagy, mivel az 
eddigi két hivatásos vadász lét-
számunkat háromra kell emelni, 
költségvonzataival együtt. 

A vadászterület hasznosítási jo-
gát a Dunaföldvári gazdák támo-
gatásával, a törvényben előírt ha-
táridővel a Dunaföldvári Vadász-
társaság nyerte el. Köszönjük a 
támogatást. v

A Dunaföldvári gazdák 
támogatásával, a Dunaföldvári 
vadgazdálkodásért
Tájegységi körzetben vadászni, felelősséggel

Évzáró-évnyitó közgyűlé-
sét tartotta február 21-

én a DunaTúra Egyesület. A hu-
szonegy alapítóval két éve indult 
csoportnak ma harmincnégy tag-
ja van, de programjaik ennek 
többszörösét mozgatják meg. Vi-
csik Boglárka, a DunaTúra veze-
tője beszámolójában hosszasan 
sorolta azokat a programokat, 
amelyeket a 2016-os évben szer-
veztek.

L. Mészáros Irma 

Gazdag volt a túranaptárjuk, hi-
szen kétszer jártak a Mecsekben, 
de túráztak a Budai- és a Velencei 
hegységben, valamint Szarvason 
is. Teljesítették azt a vállalásukat, 

hogy kialakítják a Mária Út duna-
földvári szakaszát, és felfestik a 
jeleket. Részt vettek az 1Úton 
zarándoklaton, illetve fogadták a 
zarándokokat. Az AztaKeservit.
com csoporttal együtt és több vál-
lalkozó támogatásával a város kü-
lönleges színfoltjává varázsolták 
a Kecskeugratót. Elkezdték a 
Szerb templom kertjének parkosí-
tását. Fotó- és textilszobor-kiállí-
tásokat, kézműves foglalkozáso-
kat szerveztek, adventi ajándék-
csere-piac gazdái voltak. Részt 
vettek szemétszedésen, de a pala-
csintasütési Guinness-rekord fel-
állításában is. Többen termé-
szetőr-vizsgát tettek, a csoport 
vezetője az egyesület támogatásá-

val bronzjelvényes túravezető 
lett.

A beszámoló elfogadása után 
megtervezték az új esztendőt. 
Még több túra szerepel a program-
ban – a tagság kérésére közelebbi 
és távolabbi célállomásokkal. Kü-
lönböző nehézségi fokúak lesznek 
a túrák, amelyeken kívülállók is 
részt vehetnek. Terveznek kétna-
pos nyári aggteleki kirándulást is. 
A Tolnai Piros Túra vonalán sze-
retnének kialakítani két új útvona-
lat, hogy jobban bekapcsolják Du-
naföldvárt a túrázás vérkeringésé-
be, s megismertessék többek kö-
zött a Natura 2000 természetvé-
delmi terület címmel rendelkező 
csodálatos Oláh-völgyet. Az el-
végzett munkák után ehhez kap-
csolódva szeretnék elindítani a 
„Négy évszak az Oláh-völgyben” 
elnevezésű teljesítménytúrát. Du-
naföldvár szakrális műemlékeit 

megismertetendő Városi körséta 
elnevezésű útvonalat szeretnének 
ajánlani a Dunaföldvárra érkező 
turistáknak. Ehhez fontos a kihe-
lyezett táblák felújítása, a jelzések 
elhelyezése és tájékoztató szóróla-
pok kiadása. Folytatják a Szerb 
templom parkosítását, gazdái a 
Mária Út földvári szakaszának, 
valamint a Kecskeugratónak. 
Mindenki ereje, ideje és egészsé-
ge szerint vesz részt a programok-
ban – hangsúlyozta az egyesület 
vezetője, hiszen a tagság különbö-
ző korosztályhoz tartozik, a fiatal 
felnőttektől a hetvenéves nyugdí-
jasig.

A DunaTúra egyesület lelkes 
vezetője és tagsága bízik benne, 
hogy anyagiakban az önkormány-
zat támogatását is élvezik majd, s 
pályázatokkal és a tagdíjakkal ki-
egészítve meg tudják valósítani 
elképzeléseiket. v

Programokban bővelkedik a 
Duna Túra Egyesület
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Első alkalommal ülése-
zett 2017-ben a Tolna 

Megyei Önkormányzat Közgyű-
lése. A testület számos fontos 
témát érintett a napirendben, 
többek között a jövőre vonatko-
zó kitüntetési rendelet, de az 
idei marketingterv és az éves 
költségvetés elfogadásáról is 
döntött. 

Tóth Róbert

Változnak a megyei kitüntető 
díjak adományozásának szabá-
lyai, és a rendelet sorra veszi az 
elnöki elismeréseket is. A jövő-
ben továbbra is a hagyománynak 
megfelelően ítélhetik oda a Tolna 
Megyéért, valamint a Bezerédj 
István, – Babits Mihály, – Beszé-
des József- és Sipos Márton-díja-
kat, viszont az eddigi kiváló köz-
tisztviselői és közalkalmazotti dí-
jakat a Tolna Megye Közszolgá-
latáért kitüntetés váltja fel. 

Az elnöki elismerések neve-
sítve: Az Év Tolna Megyei Új-
ságírója díj, Az Év Tolna Me-
gyei Civil Szervezete díj, Ba-
zsonyi Arany Mecénás díj, Ér-
ték díj, Tolnaikum megkülön-
böztető minősítés, Tolna Megye 
Közbiztonságáért díj, Tolna Me-
gye Talentuma díj, Létay Meny-
hért díj, Tolna Megye Legjobb 
Sportolója. 

Dr. Gábor Ferenc megyei fő-
jegyző hozzászólásában a szabá-
lyozás hátteréről is tájékoztatást 
adott. Fehérvári Tamás közgyűlé-
si elnök ehhez csatlakozva mond-
ta el: a megyei önkormányzatok 
megváltozott szerepköréből adó-
dóan időszerű a változtatás, nem 
mellesleg a finanszírozási háttér 
is fontos tényező. 

A 2017-es marketing terv – 
mint ahogyan az előterjesztésben 
áll – abból a célból készült el, 
hogy sorra vegye az elkövetkező 
év egyes eseményeit, és kijelölje 
a célok eléréséhez szükséges esz-
közöket.

A terv építkezik a tavaly elfo-
gadott marketing stratégiára, és 
annak megalkotása óta eltelt rö-
vid időszak eredményeire. Ezek 
között érdemes megemlíteni, 
hogy tavaly augusztus végén a 
megye már egy új logóval jelent 
meg, és hagyományteremtő céllal 
szervezte meg programjait (pl.: 
borMegyetem, Tolnaiukomok ün-
nepélyes átadása) „Vár a megye” 
rendezvényén. 

2017. célja: új arculatot szabni a 
megyének – áll a marketing terv-
ben. Olyan koncepciót képzel el, 
amely jobban illeszkedik a megye 
új profiljához és szerepköréhez, ám 
tiszteli és megőrzi a hagyományo-
kat is. Így az elkövetkező időszak-
ban a Tolna Megyei Önkormány-
zathoz kapcsolódóan, valamennyi 
lehetséges alkalommal megjelenik 
az alábbi szlogen és logó:

Hol az ember boldog, s boldogul.
A fenti kép illetve szöveg hiva-

tott kifejezni az értékekben gazdag 
megyét, ahol az emberek megtalál-
ják számításaikat, élhető és páratlan 
szépségű környezetben tölthetik 
mindennapjaikat. A jelmondat tar-
talmazza az emberek alapvető óha-
ját és törekvéseik célját, azaz a bol-
dogságot és a boldogulást. 

Tolna megye imázs filmen ke-
resztül történő bemutatása is sze-
repel az önkormányzat tervei kö-
zött. A rövidfilm mindössze né-
hány percben, zenei aláfestéssel 
és narrációval keltene hangulatot. 
Célja, hogy a rengeteg értéket és 
a megye életét képsorokba állítva 
ízelítőt adjon mindenkinek, akár 
otthonaként, akár úti célként te-
kint Tolna megyére. 

A 2017. évre szóló marketing 
terv feladata, hogy teljes képet 
adjon azokról az elképzelésekről, 

melyek a megye új arculatának 
kialakulását segítik, s végső soron 
egy – tevékenységében, kommu-
nikációjában és megnyilvánulása-
iban – mindenki számára közis-
mert, jól beazonosítható Tolna 
megye képe rajzolódik ki. 

A 2017. esztendőben több, 
mint 412 millió forintos költség-
vetésből gazdálkodhat a megyei 
önkormányzat, amelyből 30 mil-
lió forint egy KEHOP projektre 
(klímastratégia kidolgozása, ég-
hajlat változási platform létreho-
zása és működtetése), 132 millió 
forint egy TOP projekt (Tolna 
megyei foglalkoztatási paktum) 
megvalósítására, a fennmaradó 
összeg pedig egyéb működéssel 
összefüggő feladatokra fordítha-
tó. A pénzügyi keretek idén is 
elegendőek a megye kitűzött cél-
jainak biztonságos megvalósítá-
sára. v

Új év, új tervek
Megyei Közgyűlés

A kohéziós politika az Európai 
Unió üzemanyaga! Ez tartja len-
dületben az európai integrációt 
és ad dinamikát az unió gazdasá-
gának. A jelenlegi kohéziós poli-
tika nélkül az integráció és a kö-
zösség gazdasági sikerei csorbul-
nának, így az EU-t összetartó erő 
gyengülne, ami a múltból ismert 
bizonytalanságba taszítaná a 
kontinenst – hangoztatta Ribányi 
József, a Tolna Megyei Közgyű-
lés alelnöke, egyben a Régiók 
Bizottsága magyar delegációve-
zetője Varsóban, a „Területi ko-

héziós politika és uniós költség-
vetés” szakbizottság tegnapi ülé-
sén. 

A lengyel fővárosban megtar-
tott fórumon helyi szintű veze-
tők találkoztak, és a 2020 utáni 
kohéziós politikával kapcsola-
tos javaslatokat fogadtak el. Az 
ülésre a Visegrád+4 Csoport mi-
niszteri találkozójával párhuza-
mosan került sor. Ez utóbbin a 
Cseh Köztársaság, Magyaror-
szág, Lengyelország és Szlová-
kia, valamint Horvátország, 
Bulgária, Románia és Szlovénia 

gazdaságfejlesztési miniszterei 
elfogadtak egy dokumentumot, 
amely a kohéziós politikának az 
EU jövője kapcsán betöltött lét-
fontosságú szerepét hangsúlyoz-
za.

Csepreghy Nándor miniszter-
helyettes kijelentette: „Manapság 
az európai diskurzusban divatos 
megkérdőjelezni a kohéziós poli-
tika létjogosultságát. Azonban 
egy pillanatig sem szabad megfe-
ledkeznünk a politikát eredetileg 
életre hívó alapvető társadalmi 
szükségletekről, valamint arról, 
hogy a kohéziós politika vala-
mennyi uniós tagország gazdasá-
gi és társadalmi fejlődéséhez je-
lentős mértékben járul hozzá. A 

kohéziós politika forrásai nélkü-
lözhetetlenek az Unió versenyké-
pességének hosszú távú fenntartá-
sához, a belső piac egységének és 
működőképességének biztosítá-
sához, valamint az európai polgá-
rok életszínvonalának növelésé-
hez.”

A kohéziós politika – amely 
2020-ig 454 milliárd EUR költ-
ségvetéssel rendelkezik – messze 
az EU legfontosabb beruházási 
eszköze, amely az összes régió-
ban támogatja a növekedést. 
Emellett csökkenti a fejlesztés te-
rén fennálló elmaradásokat, ter-
jeszti az innovációt és versenyké-
pesebbé teszi az uniós gazdaságo-
kat. v

Sajtóközlemény

A Régiók Bizottsága Varsóban
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Az 2016. év végén hivata-
losan nyugdíjba vonult 

Bognár Zoltán, a Magyar László 
Gimnázium történelem-földrajz 
szakos tanára, aki 1968–72 kö-
zött diákként, 1977 és 2016 kö-
zött pedagógusként napjait az 
egykor ferences kolostornak 
épült iskolában töltötte. 2017. 
januártól pedig – immár nyugdí-
jasként – helyettesítést vállalt 
beteg kollégája helyett. Példaér-
tékű ez a hűség a választott pá-
lyához és a településhez. Hivatá-
sáról, életéről beszélgettünk 
Bognár Zoltán tanár úrral.

Lukácsi Pálné

Miért lett pedagógus? Mi von-
zotta erre a pályára?

Az ismeretszerzés és az isme-
retátadás vágya. A tudás átadása 
fantasztikus: elmondod, átadod, 
de neked is megmarad. Gyermek-
koromtól rengeteget olvastam. 
Szüleim hagytak, tanáraim biztat-
tak. Faltam a könyveket. A televí-
zió adásaiból is – mint a szivacs 
– szívtam az ismereteket. Minden 
érdekelt: a földrajz, a természet-
tudományok, a hajó- és repülés-
történet. Már az általános iskolá-
ban is nagyhatású, jó tanáraim 
voltak: Ágostonné Márta néni, 
Ringbauer József, majd sokat 
kaptam a remek gimnáziumi pe-
dagógusoktól is (Dull Béláné, 
Szalai Károly, Endrédi Lajos, 
Oszoli István). Több tantárgyat 
szerettem, ezért egészen a negye-
dik osztály félévéig nem tudtam 
választani. A könyvtáros, az új-
ságírói és a földrajzos pálya is 
vonzott. De mivel térkép- és adat-
mániás voltam, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemre jelentkez-
tem, ahol az országban egyedüli-
ként indult történelem – földrajz 
szak. Mindössze 16 diákot vettek 
föl. Aztán eufóriás öt évet töltöt-
tem Debrecenben. Nagyszerű ta-
nárok szigorú követelményeit tel-
jesítve, remek csoporttársakkal, 
akikkel ma is megvan a kapcso-
lat. A sokszínű KISZ-programok, 

az újságírás, a táborok, a kollégi-
umi együttlét, majd a tanyai isko-
lákat patronáló mozgalom még 
jobban összekovácsolt minket. 
Mély elhivatottsággal szerveztem 
vezetőként is ez utóbbi tevékeny-
séget, amellyel százhúsz egyete-
mista huszonhárom Debrecen 
környéki tanyai iskola gyerekei-
nek nyújtott tudást és élményt. 
Igazi nagy csapat voltunk. A ju-
talmul kapott NDK-beli vagy a 
finnországi tábor aztán már világ-
látást is hozott. Debrecenben el 
kellett dönteni: tudós pálya vagy 
a tanítás. Természetföldrajzból ír-
tam a diplomamunkát, de a tudós 
pálya nem vonzott, inkább taníta-
ni akartam. Tudást átadni fantasz-
tikus élmény, ennél magasztosabb 
csak a gyógyítás vagy a kenyérsü-
tés lehet.

Milyen értékeket kapott útra-
valóul a szülői házból?

A szolgálat fontosságát, a mun-
ka tiszteletét. Elsőgenerációs ér-
telmiségi vagyok a családban. 
Apai ágon iparosok voltak a fel-
menőim, anyám nagy családja pa-
raszti hátterű. Igazi ezermester 
édesapámtól, akinek ugyan pilóta 
álmai voltak, de patkoló- és ko-
csikovácsmester, majd a Dunai 
Vasmű lakatosa lett, a kreativitást 
tanultam, s azt, hogy lehetetlen 
nincs. Édesanyámban, aki varró-
nő volt, majd egy varrodai részleg 
vezetőjeként dolgozott, a kitartó 

szorgalmat, az elnyűhetetlenséget 
tekintettem példaértékűnek. Szü-
leim terelgettek, de a nézeteimbe 
nem avatkoztak bele, meghagyták 
az önálló gondolkodás és döntés 
lehetőségét. A nyitottság, a termé-
szet és az ország, a világ megis-
merésének vágya is a velük meg-
tett vasárnapi kirándulások során 
lett a sajátom. Az autó a hatvanas 
évektől Magyarország természeti 
és épített kincseinek felfedezését 
szolgálta elsősorban.

Egész életét – a debreceni évek 
kivételével – Dunaföldváron élte 
le. Honnan ez a hűség?

Szeretem Dunaföldvárt, amely 
Közép-Magyarország egyik leg-
szebb települése. Tájak találkoz-
nak itt, a Duna, a híd, a Cson-
ka-torony, a Kálvária-hegy mind-
mind varázslatossá teszi. Minden-
kim itt élt, itt él. Ösztöndíjasként 
bárhová helyezhettek volna Tolna 
megyében. A sors keze azonban 
segített. Éppen megüresedett Sza-
lai Károly tanár úr helye, aki Szé-
kesfehérvárra került a főiskolára. 
Bár elég nehéz időszakban, a 
megszűnés veszélyével küzdő is-
kolába kerültem. Egykori tanára-
im meg is kérdezték: Jössz a süly-
lyedő hajóra? De számomra álom 
volt. S mindjárt a mélyvízbe. 
Azonnal végzős osztályokat, osz-
tályfőnökséget, szakfelügyelői lá-
togatást kaptam.

A pedagóguspályán nincsenek 
különleges karrier-lépcsőfokok. 
Mit tart sikernek a pályáján?

Kilenc osztályt vittem ki osz-
tályfőnökként. A levelező tagoza-
tot tíz éven keresztül vezettem, de 
iskolaigazgató nem akartam 

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

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

►

A

Újabb TOP 
pályázati
felhívások 
jelentek meg
Fehér�ári Tamás

Megjelentek a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) újabb felhívá-
sai, melyekre 2017. május 
22-től július 31-ig lehet pá-
lyázni. Ipari parkok és iparte-
rületek fejlesztésére 320 millió 
forint, míg helyi foglalkoztatá-
si együttműködésekre (paktu-
mok) 531 millió forint áll ren-
delkezésre.

A helyi gazdaságfejlesztés-
hez szükséges önkormányzati 
üzleti infrastrukturális háttér 
és szolgáltatások fejlesztését 
segíti az „Ipari parkok, iparte-
rületek fejlesztése” című 
(TOP–1.1.1–16 kódszámú) 
felhívás, amelyet a helyi vál-
lalkozók megerősítése és a 
foglalkoztatás bővítése céljá-
ból hirdettek meg. A pályázati 
konstrukció többek között az 
önkormányzati tulajdonú ipar-
területek, ipari, – tudományos, 
– és technológiai parkok kiépí-
tésére, fejlesztésére fókuszál. 

A „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” című 
(TOP–5.1.2–16 kódszámú) 
felhívás célja, hogy a helyi 
szinten létrejövő, illetve már 
működő foglalkoztatási 
együttműködések, partnersé-
gek (paktumok) olyan forrá-
sokhoz jussanak hozzá, ame-
lyek képzési és foglalkoztatási 
programjaik megvalósítását 
segítik. 

A felhívásokkal kapcsolato-
san további információk érhe-
tőek el a www.palyazat.gov.hu 
internetes oldalon. v

Negyvennégy év a gimnázium 
ódon falai között
(Interjú Bognár Zoltán tanár úrral)
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Tájékoztató 

a szabadtéri 
tüzek megelő-
zéséről

A szabadtéri tüzek szem-
pontjából a tavasz a leg-

veszélyesebb időszak, hiszen a 
jó időben egyre többen válasz-
tanak szabadtéri programokat 
vagy kezdik meg a kerti munká-
latokat. A veszélyt egyrészről a 
száraz aljnövényzet és avar je-
lenti, amelyben könnyen és 
gyorsan terjed a tűz. Kockázatot 
jelenthet a gondatlanság is, a 
szabadban keletkezett tüzek 99 
százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek 
meg a legkönnyebben, ha tisztá-
ban vagyunk a biztonságos sza-
badtéri tűzgyújtás és a tűzmeg-
előzés alapvető szabályaival:
• Általában tilos szabadtéren 

égetni, kivéve ott, ahol azt 
jogszabállyal, külön meghatá-
rozott esetekben és feltételek-
kel megengedik;

• Belterületen csak abban az 
esetben szabad növényi hul-
ladékot égetni, ha azt önkor-
mányzati rendelet megenge-
di, az abban meghatározott 
helyen, napokon és módon;

• Előzetesen engedélyeztetni 
kell a tűzvédelmi hatósággal a 
külterületen lévő, lábon álló 
növényzet, tarló, illetve a nö-
vénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék 

szabadtéri égetését; (engedé-
lyezési kérelem a http://tolna.
katasztrofavedelem.hu/ hon-
lapról tölthető le.)

• Továbbra is megengedett a 
kerti grillezés és a tűzön törté-
nő sütés–főzés a tűz állandó 
felügyelete mellen;

• Tűzgyújtási tilalom esetén az 
érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha 
azt egyébként más jogszabály 
megengedi;

• A szabadtéri tűzgyújtás felté-
teleit az Országos Tűzvédel-
mi Szabályzat tartalmazza;

• Jogszabálytól eltérő vagy ha-
tósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség tűzvédelmi bírságot von 
maga után, melynek mértéke 
a 60 000 Ft-ot is elérheti!
A szabadban meggyújtott tü-

zet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gon-
doskodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a tűz oltására alkal-
mas kézi szerszám, és csak ak-
kora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk 
alatt tudunk tartani. Tájékozód-
junk a várható időjárásról, mert 
a szél kedvez a tűz gyors to-
vábbterjedésének.

A szabadtéri tüzek oltása költ-
séges, és a szélirány gyors válto-
zása miatt nagy erőket igénylő 
életveszélyes tevékenység, – töb-
bek között – ezért is nagyon fon-
tos a fenti szabályok betartásával 
ezen tűzesetek megelőzésére na-
gyobb figyelmet fordítani. v

lenni, nem szerettem a 
konfliktusokat. Szerényebb, visz-
szahúzódóbb voltam mindig. Mi 
a siker? A palántát elültetni, s lát-
ni fejlődését jó érzés, ahogy után-
pótlás-nevelő edzőre is szükség 
van, hogy valaki világbajnok le-
gyen. Életem szerencséje, hogy 
mindenütt találkoztam jó pedagó-
gusokkal. Én is az akartam lenni. 
Egy jól sikerült óra után csettin-
tettem magamnak, a rosszul sike-
rültet töprengés, önvizsgálat kö-
vette. A tartalmas dolgozatok 
vagy a szép érettségi eredmények 
is sikerélményt jelentettek. Sok 
kiváló tanítványt hozott elém a 
sors. Történelem vagy földrajz 
szakos tanárok, közgazdászok let-
tek, vagy más pályára kerültek, de 
a világra nyitott, a földi értékeket 
becsülő emberként élik életüket. 
Siker volt a legjobbakkal elért sok 
versenyeredmény is. Több diá-
kom jutott el egy–egy tantárgyi 
regionális vagy országos szakmai 
megmérettetés dobogós helyeire. 
Igaz, hogy megosztó egyéniség 
voltam, akadtak, akik nem ked-
velték számonkéréseimet vagy a 
precizitásomat. Elvártam, hogy 
rám szegeződjenek a tekintetek. 
Negyven éven keresztül tanítás 
közben álltam a teremben, a kar-
mesterséget nem adtam ki. Idővel 
rájöttem, hogy fontosak a gesztu-
sok, a humor, az önirónia. Igye-
keztem a tantárggyal kapcsolatos 
nyelvi szellemességgel ébren tar-
tani a diákjaimat. Lényegesnek 
tartottam a tantárgyi koncentráci-
ót, az adott anyaghoz kapcsolódó 
tudományos, zenei, irodalmi is-
meretek kapcsolását, de az aktua-
litásokat is. Ez erény, de átok is, 
hiszen sok mindenről szóltam az 
órákon, így az anyaggal nehezeb-

ben haladtam. A versenyzőim 
meg éppen ezzel kerültek előnybe 
társaikkal szemben. A Kárpát-me-
dencei Kőrösi Csoma Sándor 
földrajz versenyen éppen ilyen 
szemléletet, tudást kértek. Így lett 
koronám legszebb dísze a Farkas 
Beával elért kétszeri első helye-
zés. (Lapunk is írt erről a siker-
ről.)

Mindehhez a pedagógusi elhi-
vatottsághoz elfogadó családi 
háttér kell.

Feleségemet is a Magyar Lász-
ló Gimnázium adta. Andrea tanít-
ványom volt, s ma főigazgatóként 
lelkesen, igényesen és nagy kitar-
tással irányítja az összevont okta-
tási intézmény pedagógiai mun-
káját. A sikeres nő mögött is min-
dig ott van a férfi – mondhatnám 
megfordítva a mondást. Ráadásul 
a lányomat is sikerült megfertőz-
nöm a földrajz szépségeivel, 
geográfus lett. Hogy állást is ta-
lált, nagy kő esett le a szívemről. 
A szakmai ambícióit igyekszem 
segíteni.

Mihez kezd nyugdíjasként? 
Mik a tervei? Hogy éli meg az új 
életszakaszt?

Nem fogok unatkozni. Az új-
ság, a könyv, a televízió továbbra 
is lehetőséget ad az ismeretszer-
zésre. De most leginkább az apai 
ezermesterségből tanult tevé-
kenységeket gyakorlom. Haszná-
lom az édesapámtól örökölt szer-
számokat, lakatos, villany- víz-
szerelési munkákat végzek amatőr 
szinten a szülői és a saját házunk-
ban. Élvezem a kétkezi munkát 
akár karbantartásról, akár a gyü-
mölcsfák metszéséről van szó. A 
pedagógus pályán soká jön az 
eredmény, itt gyorsabban látható. 
Informatikai ismereteimet is bő-

►

víteni szeretném. Nem lehetetlen, 
hogy idővel majd visszatérek a 
helytörténethez. Korábban a Du-
naföldvár történetéről szóló 
monográfia egyik fejezetét én ír-
tam. Akkor kemény vállalás volt, 
de ma büszke vagyok rá. A gim-
názium történetéről szóló könyv-
ben is társszerző voltam. Jelenleg 
azonban idős édesanyám ápolása 
a legfontosabb feladat.

Magát a nyugdíjba menetelt po-
zitívan éltem meg. Eljött az idő. 
Boldog vagyok: az én generá-
ciómnak még megadatott, hogy 

mi adhattuk át a tudást, nem a 
nyomógombok és a kisebb-na-
gyobb elektromágneses képer-
nyő. Az már nem az én világom, 
az elől lejöhettem a színpadról. 
De most, hogy ismét visszatértem 
pár órában tanítani, úgy érzem, 
mintha el sem mentem volna in-
nen. A Magyar László Gimnázi-
um számomra nem csak egy hely, 
de az életem meghatározó hely-
színe. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
február 18-án megjelent cikke 
alapján)



6. oldal

Part -Oldalak

Lukácsi Pálné

Novemberben emléktáblát he-
lyeztek el a városháza falán Ve-
tési Imre József huszonkét éves 
biológushallgató, a földváriak 
előtt ismeretlen katonaáldozat 
emlékére. A fiatalember 1956. 
november 4-én éjjel két órakor a 
helyi magyar laktanya ellen inté-
zett szovjet támadáskor vesztette 
életét. A nemrég megjelent Volt 
egyszer egy tüzérezred – Duna-
földvár, 1956 című kötet alkotói 
nehezményezték, hogy a Fehér-
vári utcai temető katonai parcel-
lájában nyugvó Varga István sza-
kaszvezető neve nem kerülhetett 
fel a Honvédelmi Minisztérium 
által állított táblára, mert nyil-
vántartásukban nem szerepelt, s 
a kutatók nem bukkantak a nyo-
mára. 

Lapunk közelmúltban elhunyt 
újságírója, Kiss Éva már közel 
másfél évtizeddel ezelőtt felkutat-
ta Varga István Őrhalmon élő 
testvérét, aki elmondta, hogy a 
halálhírt egy őket felkereső kis-
tarcsai katonatárs vitte meg.

Nagy Gáborné, a kötet kiadója 
további bizonyítékok felderítése 
érdekében megkereste a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár 
vezetőjét, illetve dr. Horváth Mik-
lós hadtörténész egyetemi tanárt, 
akinek újabb kutatásai során sike-
rült megtalálnia a Varga István 
(1934–1956) tartalékos szakasz-
vezető iratait tartalmazó ún. ér-
dekvédelmi gyűjtőt, amely alap-
ján egyértelműen rekonstruálha-
tóak halálának körülményei. 

Megállapításai elgondolkodta-
tóak. Mennyin múlik egy ember 
élete? 

Varga István 1956. november 
3-án 16 órakor érkezett vissza 
szabadságáról a laktanyába, ahol 
még azon a napon leszerelt. Ha-
zatérni közlekedési lehetőség hiá-
nyában csak másnap – november 
4-én reggel akart. Este Varga Ist-
ván Vetési Imrével, a tartalékos 
üteg szolgálatvezetőjével egy 
körletben feküdt le aludni. No-
vember 3-ról 4-re virradó éjjel 
azonban a szovjetek megtámad-
ták a laktanyát, s egy lövedék be-
csapott a hálókörletükbe. A rob-
banás mindkét bajtársat halálosan 
megsebesítette. Varga szakaszve-
zető azonnal, Vetési tartalékos 
hallgató pedig a dunapentelei kór-
házban halt meg – fogalmaz a 
szakvélemény.

 Megdöbbentő, hogy Varga Ist-
ván szülei az 1954-ben bevonult 
és 1956. november elején az ala-
kulatához visszatért fiuk halálá-
ról több, mint egy évtizedig sem-
mi hivatalos értesítést nem kap-
tak. 

A dunaföldvári alakulat akkori 
parancsnoka jelentésében azzal in-
dokolta ezt, hogy a dokumentu-
mok az ezred összes nyilvántartási 
adatával együtt megsemmisültek. 

Végül a szakvélemény szerint 
1968-ban egy őrnagy által folyta-
tott kutatás során mégis nyomára 
bukkantak Varga Istvánnak. Sőt, 
azt is kiderítették: „a koporsót a 
felcser és egy másik tiszthelyettes 
hozta a dunaföldvári KTSZ-ből. 
A koporsóba tétel után gépkocsi-
val a temetőbe szállították és ott 
eltemették, de erről sem a községi 
tanácsot, sem a temető gondnokát 
nem értesítették.” 

Vajon hogy adták meg a vég-
tisztességet neki? 

Varga István 1934. április 20-
án Őrhalomban született, s bevo-
nulásáig Budapesten a Vegyipari 
Szakszervezetnél segédmunkás-
ként dolgozott. A szülők – az 
édesanya 1976-ben, az édesapa, 
Varga Pál 1978-ban bekövetke-
zett haláláig – hét alkalommal ré-
szesültek segélyben, illetve kivé-
teles eljárásban, Varga Pál nyug-
díját megemelték – olvasható az 
okiratban.

A hadtörténész megtette a ja-
vaslatot: Varga István szakaszve-
zető neve is őrződjön meg emlék-
táblán, Dunaföldváron. Ezzel az 
1956-os szovjet támadás áldoza-
tait kutató munkacsoport tagjai 
meg is nyugodhatnának.

 Kérdés és kétely azonban még 
mindig maradt. Dr. Tóth Miklós 
ezt írta emlékiratában: A szovjet 
támadás kezdetére Schmidt And-
rással – egymástól függetlenül – 
úgy emlékezünk, hogy, mielőtt a 
harckocsi betörte a kaput, és be-
jött a laktanyába, szétlőtte a ka-
puügyeletet és a műszaki ellenőr-
ző pont épületét. Abban az őrség 

és a gépjárművek ellenőrzését 
végző katonák tartózkodtak. Ők 
hárman voltak.” 

Aztán azt is felidézte, hogy a 
támadást követő napok egyikén 
az étkezdében látott négy–öt ko-
porsót. Ezt az emlékképet Som-
lyai István százados is megerősí-
tette, amikor azt mondta: emlék-
szik, ő öt koporsót rendelt. 

 Öt koporsót? Kettőről már tud-
juk, hogy ki került bele. És a má-
sik háromba…? 

Hát csak dúdoljuk a dalt: Hová 
tűnt a férfinép, indulóra büszkén 
lép. Ó, mondd, ki érti ezt, ó, 
mondd, ki érti ezt? v

(A Dunaújvárosi Hírlapban 
2017. február 23-án megjelent 
írás nyomán) 

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.

Megtalálták egy 1956-os áldozat 
dokumentumait 

Baksay Erika
A Tolna Megyei Polgárőr Szer-

vezetek Szövetségének tisztújító 
közgyűlését Dunaföldváron tar-
tották február 25-én. A különböző 
szervezetek számos megjelent 
magas rangú tisztviselője mellett 
az Országos Polgárőr Szövetséget 

Markos György, a külkapcsolato-
kért felelős elnökhelyettes képvi-
selte. 

A közgyűlésen előbb Széles 
János megyei elnök számolt be a 
szervezet 2016. évi munkájáról. 
Eszerint a szövetség megfelelően 
végrehajtotta feladatait, együtt-

működése az önkormányzatok-
kal kiegyensúlyozott volt, az il-
letékességi területein a rendőr-
séggel kiemelkedően jól műkö-
dött. A megyei szervezet az Or-
szágos Polgárőr Szervezet által 
vezetett programokban kiemel-
kedő munkát végzett. Széles Já-
nos kiemelte a polgárőrségek 
részvételét különböző jótékony-
sági akciókban, így például a 

Tisztújító közgyűlés Dunaföldváron

►
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karácsonyi étel- és csomag-
osztásokban. 

A közgyűlésen sor került a 
tisztújításra is. Így a Tolna Me-
gyei Polgárőr Szervezetek Szö-
vetsége elnökének a 60 egyesület 
egyhangúan ismét Széles Jánost 
választotta meg. 

Megválasztásáról Széles János 
a következőket mondta el:

– Felmerült bennem, hogy elég 
volt, nem indulok újra a megyei 
elnöki címért. Részben azért, 

mert 16 éve vezetem a megyei 
szervezetet, és talán már helyet 
kéne adni másnak is, mondjuk a 
feltörekvő ifjúságnak. Másfelől 
hajlamom van arra, hogy konflik-
tusokba keveredjek, különösen, 
ha indulatba jövök. Úgy gondol-
tam, sokaknak elegük lehet már 
belőlem, de a tisztújító közgyűlés 
előtt jó néhányan megkeresetek, 
polgárőr szervezetek, személyek 
is, az országos vezetés pedig is-
mer, konfliktusaimmal együtt is 

kiszámíthatónak tart. Mivel sokan 
ösztönöztek, végül az indulás 
mellett döntöttem, és vita nélkül 
meg is választottak. Köszönöm a 
támogatást, és a polgárőrök mun-
káját is, kollégáimmal együtt a 
jövőben is azon leszek, hogy a la-
kosság biztonságát szolgáljam.

– A Tolna megyei csapat na-
gyon jól dolgozik – mondta Mar-
kos György, az országos szerve-
zet elnökhelyettese –, fegyelme-
zett és jó hangulatú, kicsit mindig 

az a benyomásom, mintha baráti 
társaság lenne. A rendőrség és a 
lakosság elégedett, és a statiszti-
kák is jók. Tény, hogy Tolna me-
gye földrajzi elhelyezkedése sze-
rencsés, de ez önmagában nem 
elég a jó közbiztonsághoz, ezért 
dolgozni is kell. Az állam techni-
kai fejlesztéssel erősíti a Polgárőr 
szervezeteket, de ezért produkálni 
is kell. Ennek eredménye a lakos-
ság szubjektív biztonságérzeté-
nek fokozatos növekedése. v

►

2016 elmúltával 40 évet tud-
hat maga mögött a Kertba-

rátok Egyesülete. Lipták Tamás, 
az egyesület vezetője számolt be 
a jubileumi év történéseiről és a 
2017. év terveiről.

Baksay Erika

Tartalmas év volt a tavalyi, 
megünnepeltük az egyesület (ko-
rábban klub) fennállásának 40. év-
fordulóját. Ami azt jelenti, hogy a 
szokásos rendezvényeink mellett 
volt valóságos ünneplés is, egy vi-
dám rendezvénnyel, és ráadásul 
egy olyan vágyunk is teljesült, 
amelyet régóta dédelgettünk: elké-
szült a Kertbarát Egyesület törté-
netét feldolgozó könyv is Lukácsi-
né Mészáros Irma és Lukácsi Pál 
szerzőpáros tollából. Kettejük ku-
tatómunkája, és a kertbarátok által 
elmesélt emlékek, történetek 
együttesen őrzik a csoport 40 éves 
életét. Ebben a könyvben benne 
vannak mindazok a megjelent cik-
kek, riportok, írásos anyagok, él-
ménybeszámolók, színes fotók, 
amelyek segítségével dokumentál-
ni tudtuk a kertbarátok tevékeny-
ségét. Ezzel egyrészt meg akartuk 
mutatni, mivel is foglalkoztunk 
évtizedeken át, másrészt más civil 
szervezeteket is bátorítani szeret-
nénk arra, hogy tekintsenek vissza, 

és dokumentálják a múltjukat. A 
civil szervezetek tevékenysége ré-
sze egy település közéletének, így 
az ezekről megjelent munkák a 
helytörténet részei, amelynek ösz-
szegyűjtésében, elkészítésében a 
Lukácsi házaspár – a földváriak 
nagy szerencséjére – oroszlánrészt 
vállal.

A kötet ünnepélyes bemutatója 
a Téli Esték rendezvény-sorozat 
idei utolsó, február végi összejö-
vetelén történt meg, itt meg is le-
hetett vásárolni azt, illetve termé-
szetesen találhatnak még belőle 
az érdeklődők a Kertbarát Egye-
sület rendezvényein.

A 2017. évben minden lesz, 
ami szokott: megrendezzük a Téli 
Estéket, színvonalas előadókkal, 
nem csak a kertészetet érintő, ha-
nem közéleti témákkal is. Kirán-
dulunk megint, nem is akárhova: 
a tavalyi nyugat-európai utunkat 
követően idén Svájcba, Olaszor-
szágba, ezen belül is többek kö-
zött Milánóba és a Lago Maggoi-
re tóhoz szeretnénk eljutni, és ez-
úton is köszönjük a Pernizsák há-
zaspár utazásainkat szervező 
munkáját. Ismét elmegyünk Cser-
keszőlőre, utazunk is testvérklub-
hoz, fogadunk is Kistelekről. 
Ahogy ezt a földváriak megszok-
ták már, jelen vagyunk – és le-

Polgárőr
találkozó Tevelen

Tevelen gyűltek össze a 
Tolna Megyei Polgárőr 

Szervezetek Szövetsége, és a 
Tolna Megyei Rendőr Főkapi-
tányság képviselői februárban. 
A szakmai összejövetelen mind-
két szervezet magas rangú tiszt-
viselői is jelen voltak, így dr. Tú-
rós András, az Országos Pol-
gárőr szövetség elnöke, és dr. 
Kovács Zoltán rendőr ezredes, a 
Tolna Megyei Rendőr Főkapi-
tányság rendészeti vezetője is. 
Széles János, a Tolna Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke számolt be az ösz-
szejövetel tapasztalatairól.

Baksay Erika

Először is azért Tevelen gyűl-
tünk össze, mert ugyan jóma-
gam már 16 éve állok a megyei 
szervezet élén, de az elődöm, 
Kitanics Lajos teveli, és így 
akartunk tisztelegni a munkája 
előtt.

A konferencia témája a két 
szervezet és a lakosság kapcso-
lata, az együttműködésünk ta-
pasztalatai, lehetőségei, jövőbe-
ni tervei voltak.

Összességében elmondhatom, 
hogy a visszajelzések alapján jó, 
és egyre jobb a Polgárőrség, 
ezen belül is a Tolna megyei 

szervezetek lakossági megítélé-
se. Emellett kapcsolatunk a 
Rendőrséggel, de akár a NAV-
val, az állami szervekkel is jó. 
Azt pedig, hogy éppen milyen 
területen van leginkább szükség 
a munkánkra, az aktuális hely-
zet hozza. Ha az illegális beván-
dorlás mértéke megkívánja, a 
határok mentén, de alapvetően a 
polgárőrre a települések közte-
rületein, útjai mentén, külterüle-
tein van szükség. A Polgárőrség 
működésének fő célja, hogy a 
lakosság biztonságban érezze 
magát, a javait, a földjeit. Erre 
egyre nagyobb az igény, és mi 
Tolna megyében nagyjából 
1600–1700 polgárőrrel vigyáz-
zuk a lakosság nyugalmát. Évről 
évre egyre több fiatal csatlako-
zik a szervezethez, ami a lakos-
sággal való kapcsolattartásban, 
kommunikációban nagyon fon-
tos. A felszerelésünk jó, az ál-
lam és az egyes települések ön-
kormányzatai is segítik a techni-
kai fejlődést, amiért cserében 
persze biztonságot és nyugalmat 
várnak. 

Ehhez kapcsolódik egy érde-
kes tény, mégpedig, hogy Tolna 
megye az utolsó az állami támo-
gatások listáján, és azért, mert 
itt jó a közbiztonság. Tény, hogy 
a bűnügyi statisztikákban me-
gyénk az utolsók között „kul-
log”, és ez az a rangsor, aminek 
jó a végén lenni… v

Évzáró-nyitó a Kertbarátoknál szünk 2017-ben is – a városi ren-
dezvényeken, a tagságunk aktív, 
folyamatosan bővül és fiatalodik. 

És, hogy a korral haladjunk, a 
kertbarátok facebook-csoportja 

mellett weblappal is elő akarunk 
állni, amit remélhetőleg az álta-
lunk szervezett 41. borverseny 
környékén már fel is kereshetnek 
az érdeklődők. v
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„Mégis mondj igent az életre” 
– tanácsolja könyvében V.E. 
Frankl a logoterápia atyja. Jó ta-
nácsát nemcsak másnak, de ma-
gának is szánta, élet és halál 
mezsgyéjén járva maga is kipró-
bálta.

Aki igent mond az életre, arra 
az élet is igent fog mondani, 
Frankl is túlélte a koncentrációs 
tábor poklát, annak borzalmait. 
Igent mondani az életre nem csu-
pán akkor kell és lehet, amikor 
jól mennek a dolgok, amikor süt 
a nap és egyetlen felhő sincs az 
égen, hanem akkor is, amikor be-
borul fölöttünk. Csak az tud újra 
meg újra igent mondani az élet-
re, az életére – legyen az bármi-
lyen is –, aki szereti az életet, s 
vallja, hogy élni jó. A minap 
Földvár szeretett festőjével, 
Oszoli Piroska nénivel beszél-
gettem, aki váratlanul megkér-
dezte tőlem: 

– Jó élni? Szeret élni? Kissé 
meglepődve, zavartan kerestem 
a kérdésre a választ, ami némi 
hallgatás után megszületett. Vé-
gül is igennel válaszoltam, én is 
igent mondtam az életre. Közben 
eszembe jutott néhai lelkipászto-
rom, aki megöregedvén így sum-
mázta az életét: „jó volt élni”. 
Később meg azon tűnődtem, 
hogy mi kell ahhoz, hogy igent 

tudjunk mondani az életre. Jó-
zsef Attila szerint: „Hiába fü-
rösztöd önmagadban, csak más-
ban moshatod meg arcodat” Ez 
azt jelenti, hogy számunkra min-
den találkozás megerősítés vagy 
elutasítás. Lehet úgy is köszönte-
ni egymást, hogy azt üzenjük ve-
le a másiknak, jó, hogy találkoz-
tunk, jó, hogy látlak, jó, hogy 
élsz. Szavak nélkül, a tekinte-
tünkkel, a mosolyunkkal, moz-
dulatunkkal sugallhatjuk a má-
siknak: jó, hogy élsz. 

Volt közöttünk valaki – sajnos 
csak volt –, aki soha nem fáradt 
bele abba, hogy mosolyával 
üzenjen nekünk: jó, hogy vagy, 
jó, hogy élsz. Idő hiányában, 
négylábú barátai társaságá- ►

Rövid, súlyos betegség után 
eltávozott közülünk Kiss Éva 
keramikus, a Magyar László 
Gimnázium nyugalmazott taná-
ra, a Dunaföldvári Part-Oldalak 
újságírója, a Dunaföldvár Kul-
túrájáért díj kitüntetettje, igazi 
lokálpatrióta.

Kiss Éva az általános iskolát 
Dunaföldváron végezte, majd 
Pécsett a Művészeti Szakkö-
zépiskolában érettségizett. A 
Magyar Iparművészeti Egyete-
men diplomázott porcelán sza-
kon, ezt követően a fővárosban 
keramikusként dolgozott. Ipar-
művészeti tárgyait az évek so-
rán Budapesten, Pécsett, Kecs-
keméten, Salzburgban és termé-
szetesen Dunaföldváron önálló 
kiállításokon mutatta be.

1993-ban költözött haza Du-
naföldvárra. Alkotó tevékeny-
sége mellett két évig Előszállá-
son tanított, majd a Magyar 
László Gimnázium rajztanára 
lett.

Sokoldalú, nyitott emberként 
– munkája mellett – a kultúra 
és városa múltja is foglalkoz-
tatta. Szenvedélyesen kutatta a 
régi idők emlékeit: tárgyakat, 
fényképeket és az elmúlt szá-
zad élő tanúit, akik még el tud-
ták mesélni, milyen volt egy-
kor Dunaföldvár, milyen törté-
nelmi események zajlottak a 
városban. Helytörténeti témájú 
riportjait, írásait (interjúk, visz-
szaemlékezések) a helyi televí-
zió adásaiban és a Dunaföldvá-
ri Part-Oldalak városi lapban 
láthatták, olvashatták a földvá-
riak, de országos fórumokon is 
hallatta hangját. Értékálló 
munkáját mutatta a régi fény-
képekből megjelentetett nap-
tár, valamint az általa szerve-
zett vagy rendezett kiállítások 
sora (Dunaföldvár régi képek-
ben, A híd története képekben, 
Közös kincseink: mesélnek a 
meghívók). Fontos szerepe 
volt a Kálvária stációinak és a 
Városháza címerének felújítá-
sában, vagy a holokauszt 70. 

évfordulója alkalmából rende-
zett megemlékezés szervezésé-
ben.

Elhivatott állatbarátnak is-
merték, sokan fordultak hozzá 
segítségért.

A dunaföldvári Várjátékok 
meghatározó alakja volt. A 
gimnáziumi színjátszó csoport 
díszlettervezőjeként, a rajz- és 
filmszakkör vezetőjeként, a 
színjátszótáborok állandó ak-
tív szervezőjeként felejthetet-
len élményt nyújtott a résztve-
vőknek. Egykori diákja, Do-
manovszki Anna így vall róla: 
„Vannak emberek, akik úgy 
mutatják meg, szükség van és 
volt rájuk, hogy hirtelen tűn-
nek el. Addig megszokjuk a 
jelenlétüket, a tetteiket, az 
ösztönzésüket, tudásukat és 
építő kritikájukat. Észre sem 
vesszük az energiáikat, amíg 
meg nem vonják tőlünk. Éva 
néni ilyen ember volt. Jóté-
kony energiahordozó, egyfajta 
életmentor.”

Kiss Éva tevékenységében 
találkozott múlt és jelen: régi 
értékek megőrzése és újak létre-
hozása; önállóan gondolkodó és 
a világra, a művészetekre nyi-
tott fiatalok nevelése. Sokévi 
munkájával, önzetlen közéleti 
és emberi tevékenységével hoz-
zájárult Dunaföldvár kulturális 
életének, pedagógusként pedig 
sok – sok diák személyiségének 
alakításához. Rajzórái valójá-
ban életszemlélet – és életszere-
tet – órák voltak.

Nagy tudású, szerény, empa-
tikus és lelkes emberként Kiss 
Éva hozzá tartozott Dunaföld-
vár mindennapjaihoz. Kiválóan 
ismerte a város múltját, számta-
lan terve és feladata maradt a 
nyugdíjas évekre. A sors azon-
ban közbeszólt.

Nagyon fog hiányozni. Emlé-
két megőrizzük.

A Magyar László
Gimnázium közössége

 A Dunaföldvári Part-Olda-
lak Kulturális Egylet tagjai

In memoriam Kiss Éva
(1952–2017)

Jó, hogy éltél...
(In memoriam Kiss Éva)
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Mi vagy 
nekem? 

A mondat közepén itt hagytál, 
Éva. A legutóbbi találkozásunk-
kor, az utolsókor mondtad, hogy 
lassan igazán tegezésre váltha-
tunk... Tudom, azt akartuk, hogy 
esetleg összeüljünk, Te is tudtad, 
hogy most már nagyon kell. És 
akkor most hirtelen eltűntél. 

Egy megkezdett mondat vagy, 
egy intézmény: Éva néni a jósá-
gos és meggyötört rajztanárunk, 
a Trabival robogó elfoglaltság, 
amiből mindig öt kutya hirdeti 
fennen jóságodat – soha senkit 
nem hagyni magára. 

Irma néni kérte, hogy írjam 
meg néhány mondatban, hogy 
mi vagy nekem. Ez már az ötö-
dik mondat, és még mindig 
csak fogalmazlak. Akkor is fo-
galmaztalak, amikor szombaton 
elmentem a Jókai utcai házad 
előtt, a rácsos ablakok alatt. 
Alig mertem benézni, nehogy 
lássam, hogy tényleg nem vagy 
ott. Fogalmaztalak, amikor 
megálltam a Szentháromság 
szobornál. Egyszer lerajzoltat-
tad velünk. Nem értettem, mi-
nek, mert nem tudok olyan ba-
rokk kacskaringókat rajzolni, 
amivel csak egy kicsit is meg-
bocsátható lenne, hogy ceruzát 
vettem a kezembe, de rajzoltat-
tad, és meséltél és meséltél, 
hogy mit lássunk benne. Vagy 
fogalmaztalak, amikor pénte-
ken hazarohanva be akartam 
menni a gimibe, hogy belesza-
golhassak a kuckó festékszagá-
ba, hogy gyorsan megnézhes-
sem a szekrény üvegét, amit 
még mi festettünk össze, hogy 
találhassak egy sniccert, ami-
nek a nevét tőled tanultam meg. 
De csak néztem a takarító nénik 
hagyta fényt az ablakokban. 
Helyette elrohantam a Rákóczi 
utcába. Megírtam a lányoknak, 
mindenkinek, akikkel együtt is-
mertelek és Téged tudtalak. 
Csak ők értették, hogy most mi-
ért van nagy baj, és együtt is 
bután ültünk a képernyő előtt és 

próbáltuk megfogalmazni, ki-
mondani, elsírni, hogy mi is 
vagy Te nekünk. 

Te vagy az elszólás, hogy 
„na, de gyerekek”, a két össze-
zárt ujjal magyarázás, a magas-
ra húzott vállakkal tettre kész és 
kíváncsi járás, dohányillat az 
erős, szürke, göndör hajadban. 
És Te vagy a Szelíd motorosok, 
meg Aretha Franklin, meg a 
Beatles, és hogy ezt a szabad-
ságvágyat a kezünkbe adtad, 
amivel értelmet is adtál ennek a 
lehetetlen és elviselhetetlen, 
felismerésekkel teli kamaszko-
runknak. Te vagy a színjátszótá-
borok, a harangtorony, a Várjá-
tékok, meg a zsidó temető, a 
múlt-jelen és Földvár három-
szöge, Öcső és a fordításai, 
Kenya meg ez az egész Afrika a 
más látásmóddal. 

És Te vagy a háttér, amiből a 
fenébe is, sosem léptél ki, csak 
hogy egy kicsit jobban láttasd 
magad; hogy lássuk, mennyire 
becsülnünk kellene Téged. Ott 
voltál mindenhol, részt vettél 
mindenben, segítettél minden-
kit – az állandóság voltál körü-
löttünk. Most pedig kiléptél 
mögülünk, mi meg értetlenül 
állunk az ürességben. Minden-
hol ott voltál és sosem láttunk. 
Most már nem vagy sehol, és itt 
üvölt a hiányod.

Annyi kérdés maradt megvá-
laszolatlanul, annyi sétát nem 
tettünk meg, és annyi történetet 
nem mondtál el. 

Innentől más lesz Földvár, 
üres lesz, Éva, üres és sokkal 
kevesebb.

Süveges Gréta

ban többnyire Trabantjával 
rótta kicsiny városunk utcáit. 
Azonban sohasem volt olyan si-
etős Neki, hogy a volán mögül 
ne integessen, mosolyával ne 
üzenjen: jó, hogy látlak, jó, hogy 
élsz, jó, hogy élünk. Mi lehetett 
a titka? Bizonyára az, hogy ő is 
igent mondott az életre, a magá-
éra és a másokéra, sőt még azo-
kéra is, akikre sokan nemet 
mondtak, s ezért gazdátlanul 
maradtak. Erejét, fáradságát és 
szeretetét nem kímélve szolgálta 
négylábú védenceit, mondván 
nekik: jó, hogy éltek. Ezt nem 
azért tette, mert mizantróp (em-
bergyűlölő) lett volna, hanem 
szeretetből. Ugyanis csalódván, 
sokan hátat fordítanak az embe-
reknek, és az állatok barátaivá 
lesznek. Ő egyszerre volt em-
ber-, és állatbarát. Szürkülő ha-
jával, mosolyával, kedves szavá-

val igazi felebarátnak bizonyult, 
akinek mindig volt számunkra 
egy igenlő gesztusa, mellyel el-
hitette velünk, jó, hogy élünk. Ő 
is szerette az életet, az édesany-
ját, a fivérét, a családját, a tanít-
ványait, a kutyákat, az embere-
ket. Jó, hogy élsz, hogy élünk, 
üzente minden találkozásban. 
Mosolya mögött sokszor aggó-
dás, szorongás is lehetett, hisz 
nevetés közben is fájhat a szív. 
Lehet, hogy úgy adott erőt ne-
kem vagy neked, hogy közben a 
maga erőtlenségétől szenvedett. 
Mindig jó volt vele találkozni, és 
kölcsönösen igent mondani az 
életre, és egymásra, mondván: 
jó, hogy élsz, jó, hogy élünk. 
Hálás vagyok neki minden talál-
kozásunkért, mert mindig meg-
győzött arról, hogy élni jó; jó, 
hogy élünk. Ezekről az ünnepé-
lyes percekről immár végleg le 
kell mondanom, mondanunk, 
mert, aki igent mondott az élet-
re, végül kénytelen volt igent 
mondani a halálra is. Pedig val-
lotta, hogy élni jó, szeretett is 
élni, másokat is erre biztatott, 
mert: élni jó.

Kedves Éva, most mi üzenjük 
neked, könnyes szemmel is mo-
solyogva, igazad volt: élni jó, jó, 
hogy élünk, jó, hogy éltél.

„Jó, hogy éltél, s jó, hogy éltet 
a remény,

Meghaltál, mégis élsz az Isten 
tenyerén.”

Simon István

►
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Sziegl Erika
Február 6-án Hankó Gergely 

természetvédelmi mérnök tartott 
előadást a hulladékhasznosítás le-
hetőségeiről DunaZöldvár címmel 
a művelődési házban. Az előadó 
tíz éve dolgozik az ÖKO-Pack 
Kft-nél, és tagja a Greenius termé-
szetvédő csoportnak, ahol elsősor-
ban környezetvédelmi szemlélet-
formáló kampányokat tervez és 
valósít meg. Dunaföldvári előadá-
sában sokféle témát érintett. Fon-
tosnak tartja a lakosság tájékozott-
ságát és környezeti tudatának fej-
lődését, a táji értékek és a kulturá-
lis hagyományok megőrzését, a 
környezet állapotának javítását és 
a természetes környezet védelmét. 

Ösztönzi a kertkultúra fejlődését 
és az ökogazdálkodásra vonatkozó 
ismeretek bővülését, a vidéki tu-
rizmus népszerűsítését, valamint a 
helyi és térségi közösségépítés le-
hetőségeinek bővítését. Mondani-
valójának lényeges gondolata volt 
a „jól-lét” fogalma, ami nem 
egyenlő a folytonos anyagi gyara-
podás hajszolásával elért jóléttel, 
sokkal inkább egy egészség- és 
környezettudatos életmód megva-
lósításával.

Február 13-án egy családi gaz-
daság mutatkozott be. Simigh Já-
nos kertészmérnök, borász és fia 
gyönki szőlőültetvényükről és 
pincészetükről tartott előadást. 
Mint elmondták, közel harminc 

éve művelik az öthektáros terüle-
tet, melynek igen kedvező a talaji 
adottsága és a mikroklímája. Pin-
cészetükben a fehér és rozé borok 
reduktív eljárással készülnek, így 
megőrzik a friss, gyümölcsös jel-
legüket, vörös boraikat hagyomá-
nyosan hordókban érlelik. Boraik 
több országos versenyen is arany 
minősítést szereztek. Büszkék 
Cabernet sauvignon rozéjukra, 
amellyel tavaly Cannesban a „Le 
Mondial du Rose”-n – a rozé bo-
rok világbajnokságán – aranymi-
nősítést szereztek. Rajtuk kívül 
még egy pincészet kapta meg a 
rangos nemzetközi elismerést. 
Akik a Simigh pincészetbe láto-
gatnak borokat kóstolni, szállás-
helyet is találnak. A kilencfős 
vendégház kényelmes szobái, és a 
jól felszerelt közös helyiségek 
családok, baráti társaságok foga-
dására kiválóan alkalmasak.

A két hónapig tartó előadássoro-
zatot L. Mészáros Irma és Lukácsi 
Pál Gyógyító kert című könyvének 
bemutatója zárta. A Dunaföldvári 
Kertbarát Klub tavaly ünnepelte 40 
éves megalakulását, a könyv Irma 
és Pali helytörténet iránti érdeklő-
désének és Lipták Tamás egyesüle-
ti elnök felkérésének köszönhetően 
jött létre. A könyvben szó esik a 
100 éves kertbarát mozgalomról, 
mely – számomra érdekes adalék 
– 1916-ban diósgyőri vasmunká-
sok kezdeményezésére jött létre. 
Aztán sokan követték példájukat 
országszerte, míg 1976-ban Ko-
vács Győző kezdeményezésére, 
Szeleczky József vezetésével meg-
alakult a Dunaföldvári Kertbarát 
Klub. A civil szervezet hamar nép-
szerű lett, az alapító tagok között 
voltak értelmiségiek, munkások, 
gazdálkodók, és ez így van ma is. 
A szerzők írnak a közös rendezvé-
nyekről, előadásokról, tapasztalat-
cserékről és tanulmányutakról, a 
bel- és külföldi kirándulásokról, a 
borversenyekről, a korabeli sajtó-
visszhangról és a 40 évet kiszolgá-
ló elnökökről: Szeleczky Józsefről, 
Kövics Jánosról, Szeleczki Sán-
dorról és Lipták Tamásról. A könyv 
végi színes fotók, a kordokumen-
tumként szolgáló kiadvány bizto-
san sok szép emléket idéz föl a ma 
is aktívan működő civil szervezet 
tagjaiban. v

Üléstermi 
tudósítások
Dunaföldvár város képvise-

lő-testülete február 28-
án tartotta soros ülését, mely-
nek napirendjén 22 nyilvános és 
egy zárt ülésen tárgyalandó té-
ma szerepelt. 

Baksay Erika

Az első napirendben a képviselők 
2. fordulóban tárgyalták és elfogad-
ták a 2017. évi költségvetési rende-
letet, melynek fő számai a követke-
zők: a bevétel 3 milliárd 344 millió 
749 ezer Ft, a tavalyi pénzmarad-
vány 386 millió 280 ezer Ft, így a 
bevételi és kiadási főösszeg 3 milli-
árd 731 millió 29 ezer Ft. Tervezett 
hiány a költségvetésben nincs.

Ezután a képviselők módosí-
tották a 2016-os költségvetési 
rendeletet, a változások átvezeté-
se miatt, majd szintén módosítot-
ták a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igény-
bevételéről, az intézményi téríté-
si díjakról szóló önkormányzati 
rendeletet. Hatályon kívül he-
lyezték a zaj- és rezgésvédelem 
helyi szabályairól szóló helyi 
rendeletet –központi szabályozás 
bevezetése miatt.

A testület a bérleti díjak emelé-
se miatt felülvizsgálta és módosí-
totta a lakások és helyiségek bér-
letének és elidegenítésének sza-
bályairól szóló helyi rendeletet, 
majd megállapította Dunaföldvár 
Város Önkormányzatának adós-
ságot keletkező ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeit. 

A testület elfogadta a 2017. évi 
közbeszerzési tervet, illetve kije-
lölte a közbeszerzési eljárások Bí-
ráló Bizottságát. Meghatározta a 
DBM Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde felvételi körzethatárait, 
majd elfogadta Dunaföldvár Vá-
ros Új Települési Környezetvé-
delmi Programját.

Döntés született a „TOP–2.1.3–15 
– Kenderföldi árok vízrendezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás meg-
indításáról, az ajánlattételre meg-
hívandó gazdasági szereplőkről 
feltételes közbeszerzés keretei 
között, illetve a Kossuth téren 
szalagkorlát kiépítéséről.

A képviselők döntöttek a Kana-
csi lejáró tervezési munkáiról, il-
letve az Attila utca burkolat fel-
újítási kivitelezési munka elvég-
zéséről. Szintén döntés született a 

Fehérvári utca burkolatának ki-
szélesítéséről, a Derecskei utcá-
val összekapcsolva. 

A testület javaslatot tett a 2017. 
évi képviselői tiszteletdíjak civil 
szervezetek számára történő fel-
ajánlásáról, majd támogatta a 18 
hónapos gyermekek bárányhimlő 
elleni ingyenes védőoltását. A tes-
tület vállalta a 2017. évi önkor-
mányzati rendezvények egész-
ségügyi biztosítását, ezután bér-
beadásra kijelölte az Ispánházat. 

A nyilvános ülés végén a testü-
let lakossági kérelmeket bírált el, 
végül nem támogatta a Postaga-
lamb Egyesület kérelmét.

A zárt ülésen a NAK Tolna me-
gyei elnöksége állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogással 
kapcsolatban tárgyaltak a képvi-
selők. v

Sokan látogatták a kertbarátok 
„Téli esték” előadássorozatát
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Nem akármilyen lakzi-
ra készül a Dunaföld-

vári Ördögszekér Táncegyüttes. 
Nem arról van szó, hogy a tánco-
sok frigyre lépnének, hanem egy 
nagyszabású műsorról, melynek 
fő tematikája a lakodalom lesz. 
Appelshoffer János, a csoport 
művészeti vezetője mesélt a ter-
vezett műsorról.

Baksay Erika

Egy ideje tervezzük már egy új, 
nagy műsor létrehozását, és a 
meglévő források alapján végül 
úgy döntöttünk, hogy ezt a mű-
sort a lakodalom téma köré fűz-
zük. A feltárt elbeszélések, írott 
források alapján látszik, hogy Du-
naföldváron a tánc nem erős, in-
kább átmenő jellegű. A lakzikban 
leginkább üveges, botos táncok 
voltak jellemzőek. Összességé-
ben a helyi anyag nem tenne ki 
egy komplett műsort, ezért össze-
kapcsoljuk a vásári témával, ami-
hez sok kikiáltó szöveget talál-
tunk, amivel egykoron bemutat-
ták a vásározókat, portékáikat. A 
vásár végén kiáltották ki az új 
párokat is, vagyis ezzel kapcso-
lódhatunk majd a lakodalomhoz, 
hogy egy komplett színházi törté-
netet tudjunk bemutatni. 

Egy ilyen történetnek kell, 
hogy legyen íve, dramaturgiája, 
amihez mi nem értünk. Ezért kér-
tük fel Novák Pétert (akinek az 
édesapja, Novák Ferenc keze alatt 
dolgoztam), és akinek az ötletei, 

gondolkodásmódja közel áll a mi 
elképzeléseinkhez. A munkára 
készülünk már a táncokkal, üve-
ges tánccal a lányok, botossal a 
fiúk, készülünk a szövegekkel, 
kikiáltó és vőfély-szövegekkel. 
És, ha már a dramaturgiához egy 
profit hívtunk, a szövegekhez is 
olyan előadókat kerestünk, akik 

értenek hozzá, de a személyük le-
gyen meglepetés.

Eközben keressük régi kincse-
inket, földvári viseleteket, ruhát, 
kacát, szoknyát, kalapot, bármi-
lyen ruhadarabot, ami a szekré-
nyek mélyén pihen. Szeretnénk 
lakodalmasunkat egy nagyszabá-
sú felvonulással kezdeni, ahol az 
emberek régi viseletekbe öltöz-
nek. Így akarunk méltó emléket 
állítani ezeknek a ruháknak, vise-
leteknek, és a szép, régi hagyo-
mányoknak. v

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.03.03. Dr. Hallai Róbert
2017.03.10. Dr. Englert Roland
2017.03.17. Dr. Palkó Ágnes
2017.03.24. Dr. Móricz Zoltán
2017.03.31. Dr. Hallai Róbert

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!

Házasság hete
Sziegl Erika

Február 12 és 19-e között ün-
nepelték világszerte a házasság 
hetét. A kezdeményezés közel 20 
éve Angliából indult, célja, hogy 
felhívja a figyelmet a házasság, a 
család fontosságára. Ma már 
négy kontinens 21 országában 
szerveznek programokat a ke-
resztény egyházak és civil szer-
vezetek, 2008 óta Magyarorszá-
gon is. Idén Dunaföldvár az aláb-
bi programokkal csatlakozott a 
Pécsi Egyházmegye Családrefe-
ratúrája kezdeményezéséhez: 

február 11-én házaspárok vetél-
kedtek a művelődési házban, 12-
én Petkó Tamás plébános áldotta 
meg a jubiláns házasokat az 
Öreg templomban. 14-én Dr. 
Csókay András idegsebész és fe-
lesége, Altay Daniella tartottak 
teltházas előadást „Megbocsátás 
és erőt sugárzás a szentségi há-
zasságban” címmel a művelődési 
központban. A programsorozat 
február 16-án A mi családunk 
című gyermekrajz pályázat meg-
nyitó- és díjkiosztó ünnepségé-
vel zárult. A rajzok március vé-
géig megtekintetők a Ber-
ze-Nagy Ilona Városi Könyvtár-
ban. v

Mozgalmas 
tavasz várja a 
levendulásokat
Sziegl Erika

„Már gőzerővel készülnek a 
Levendula Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánc tagozatos tanulói 
hagyományos gálaműsorunkra, 
melyet április 8-án tekinthetnek 
meg az érdeklődők a művelődési 
házban. A gyerekeknek több kör-
nyékbeli fellépésük is lesz, hiszen 
az iskola évről-évre sikeresebben 
működik, ezért egyre több helyre 
hívnak minket. A színvonalas 
munkához hozzájárul a dunaföld-
váriak – pedagógusok, civil szer-
vezetek, vállalkozók, szülők – se-
gítsége, az önkormányzat és Jákli 
Viktor képviselő úr rendszeres 
támogatása, amit ezúton is szeret-
nék megköszönni. Jó hír, hogy 
ettől az évtől a befizetett adó egy 
százalékával is lehet támogatni 
alapítványi iskolánkat. Adószá-
munk a www.levendulaiskola.hu 
weboldalon megtalálható. Évzá-
rónkat június elején, Dunaegyhá-
zán tartjuk, ahol szintén működ-
nek művészeti csoportjaink. Sze-
retnék egy felkéréssel fordulni a 
dunaföldvári lakosokhoz. Pályá-
zati program keretében próbáljuk 
összegyűjteni azokat a gyerekjá-
tékokat, melyeket 50–100 éve ját-
szottak nagyszüleink, dédszüle-
ink. Ehhez a helyi nyugdíjas klub 
már fel is ajánlotta segítségét. 
Szívesen megyünk házhoz is, ha 
idős emberek jelzik felénk segítő 
szándékukat” – tájékoztatta la-
punkat Molnárné Miklán Jolán, 
az iskola igazgatója. v

Lakodalomra készül az
Ördögszekér
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Rendhagyó énekórát tar-
tott a Tanodában a Bo-

gyiszlói Zenekar. A neves népze-
nei együttes egyébként is foglal-
kozik a gyerekek népzenei neve-
lésével, így például az Erzsé-
bet-program keretei között, a ta-
nodába azonban nem ezen az 
úton jutottak el. Mihalovics 
Zsolt, a zenekar vezetője mesél a 
zenekarról, a népzene szereteté-
ről, és a Tanodás kapcsolatról.

Baksay Erika

Akár egyéb úton is eljuthattunk 
volna Dunaföldvárra zenélni, az 
általános iskolába, vagy bárhová, 
ahogy járunk is ide, hiszen vannak 
dunaföldvári barátaink. De mi 
most kimondottan a Tanoda ked-
véért jöttünk, lévén, hogy odaha-
za, Bogyiszlón is működik a Csil-
lagvár Tanoda. A mi Tanodánk 
ugyan legutóbb nem nyert el állami 

támogatást, de az igényeket mutat-
ja, hogy azóta, támogatás nélkül is 
működik, a gyerekek nem tudták 
otthagyni, a szülők, pedagógusok is 
igényelték. Magam volnék a bo-
gyiszlói Tanoda szakmai vezetője, 
emellett zenetanár vagyok, tanítok 
odahaza és a szekszárdi zeneiskolá-
ban népzenét. 

Rendhagyó énekórákat sokfelé 
tartunk a megyében, de a progra-
munk lényegében nem kötődik 
korosztályhoz, ami azon is lát-
szik, mennyire élvezik az óráin-
kon részt vevő felnőttek az együtt 
éneklést, zenélést. Legfontosabb 
feladatuk, hogy az ősök útját jár-
va lehetőség szerint ne színpadra, 
hanem közösségbe vigyük az élő 
népzenét. Játszunk alapot, frisset, 
csárdást, ugróst, de nótát, kerin-
gőt, cigányzenét, foxot és tangót 
is, akárcsak a nagyapáink. Ját-
szunk népzenei rendezvényeken, 

de kisebb rendezvényeken, lako-
dalmakban is. 

Maga a zenekar 1969-ben ala-
kult, egy vonós és egy tamburaze-
nekar összeolvadásából. Én nagy-
apámtól, Orsós Kis Jánostól vet-
tem át a zenekar vezetését, az ere-
deti felállásból már csak Kovács 
Ferenc „Tejes”él, ő viszont – bár 
már elmúlt 80 éves – azért még 
bírja, itt, Földváron is velünk ját-
szik tamburabrácsán. A zenekar 
többi tagja Barta Zalán tambura-
prím, Orsós Zoltán hegedűbrácsa, 
Debreceni István „Talpi” nagybő-
gő. És ma velünk játszik a fiam is, 
ezúttal gitáron, de amúgy hegedül 
is, mint jómagam. 

„A zenekarról még annyit: Az 
Orsós Kis János halálának 15. 
évfordulója alkalmából szervezett 

bogyiszlói emlékkoncerten Sebő 
Ferenc Kossuth-díjas népzene ku-
tató, Sipos Mihály, a szintén Kos-
suth-díjas Muzsikás együttes, 
Halmos Béla vagy Pál István 
„Szalonna”, a Magyar Állami 
Népi Együttes zenekarának veze-
tője egyaránt nagy tisztelettel nyi-
latkozott róluk.” v

A Bogyiszlói Zenekar a Tanodában

Dr. Sűrű János egyetemi 
docens, agrármérnök 

visszatérő előadója a Téli esték 
előadássorozatnak. Természete-
sen ez alkalommal is a szőlőmű-
velésről és a borokról volt szó. 
Újdonság erejével hatott a hely-
szín. Az előadó a múlt évben el-
készült pince, présház, vendég-
ház épületegyüttesbe invitálta 
az érdeklődőket, akik a program 
végén természetesen borokat is 
kóstolgathattak. 

Szabados Sámuel

A témák között szerepet kapott 
a kemény, hideg tél, amely szo-
katlan volt, de jelentősebb káro-
kat nem tett városunk környékén. 
A február végén kibontott rügyek 
egészségesek, máshol az erősebb 

fagyok okoztak károkat is. Az 
utóbbi évek enyhe telei miatt ter-
jedtek hazánkban is a francia, 
olasz szőlőfajták, melyek kevésbé 
hidegtűrőek, de arányuk hazánk-
ban nem jelentős. Már március 
elején el lehet kezdeni a metszést, 
ha az időjárási viszonyok enge-
dik. A permetezés kapcsán az a 
legbiztosabb, ha felkészülünk 
mindenfajta betegség felbukkaná-
sára. Vannak betegségek, melyek 
lappanganak, évekig alig talál-
kozni velük, majd hirtelen ismét 
támadnak. A múlt évben a liszt-
harmat jelent meg igen intenzí-
ven. Az időjárásnak természete-
sen jelentős szerepe van ezekben 
a folyamatokban, de a tenyészidő 
egészére vonatkozóan lehetetlen 
pontos prognózist adni. A 

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZŐ 

KÖZPONT KFT
SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

OKJ-s képzést indít 

Március 11-én és 18-án
DUNAÚJVÁROSBAN

Hétvégén is hívható!
További információ:

www.vokk.hu
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Engedély szám:
E–000160/2014/A001

+36–30–948–26–46

A szőlőről és a borokról 
hallgattak előadást a kertbarátok

►
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bortermés kapcsán a szakem-
ber szerint a 2016-os esztendő 
nem volt rossz. Aki egész évben 
gondosan kezelte ültetvényeit, 
annak garantáltan lett jó bora va-
lamelyik fajtából. Ilyen például a 
Cabernet Sauvignon. Ez derült ki 
az eddigi minősítésekből, de a 
márciusban szerveződnek a jelen-
tős borversenyek, ahol majd pon-
tosabb értékelések születnek. Ér-
dekesnek tűnik, hogy a földvári 
borokhoz hasonló zamatúak a 
környékbeli, például bölcskei bo-
rok is, lágyabb ízvilágukkal. Ez 
minden bizonnyal a hasonló ta-
lajtípus és mikroklíma következ-
ménye. Paks–Szekszárd térségére 
inkább a markánsabb ízek jellem-
zőek. v

Művelődési ház
Márciusi programok 

Március 9. csütörtök 18:00
KONCERT a Városháza 
dísztermében
Közreműködik: a Pécsi Tudo-
mányegyetem Zeneművészeti 
Intézetének fúvós együttese.
Arnóth Zoltán – klarinétmű-
vész, Cs. Farkas Katalin – 
oboa, Nemes Máté – kürt, Ba-
logh Ildikó – zongoraművész
Március 12. vasárnap 15:00

HALKAN FELSÍR A TÁ-
ROGATÓ…
Nőnapi Nótagála
Közreműködik: Vesztergám 
Miklós (tárogatóművész), Bokor 
János és Dócs Péter (nótaéneke-
sek), Szávolovics Gabriella (Két-
szeres Aranykoszorús énekes), 
Fafka Júlia (Fölszállott a páva 
elődöntőse), Mendi Milán (Raj-
kó zenekar növendéke)
Zenél: Oláh Kálmán és zenekara
Műsorvezető: Horváth László
Díszvendég: Sántha András he-
gedűművész. Jegyár: 2.500 Ft
Március 15. szerda 10:00

NEMZETI ÜNNEP
Ünnepi műsor a Művelődési 
Központban és koszorúzás a 
Kossuth téren
Március 18. szombat 18:00

Élj úgy, ahogy mindig is sze-
rettél volna!
Előadó: Némedi Konrád, két-
szeres világbajnoki bronzér-
mes kenus. A belépés díjtalan!
Március 25. szombat 18:00

A Lillród Film bemutatja A 
LOVASÍJÁSZ című filmet. 
Kaszás Géza filmjének vetítését 
a Hagyományőrző Íjászok Du-
naföldvári Egylete szervezi és 
támogatja. A belépés díjtalan!
Március 30–április 2.

MEDITÁCIÓ ÉS KOMMU-
NIKÁCIÓ
Előadássorozat az Ispánház-
ban

Március 26. vasárnap
10:00

ÁLLATI CSETEPATA 2D 
Színes, szinkronizált, orosz animációs 
kalandfilm (6)

12:00
#SOHAVÉGETNEMÉRŐS
színes magyar játékfilm (12)

14:00
ÁLLATI CSETEPATA 2D
Színes, szinkronizált, orosz animációs 
kalandfilm (6)

16:00
KONG: KOPONYA SZIGET 3D
magyarul beszélő, amerikai akciófilm (16)

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

20:00
LOGAN-FARKAS
magyarul beszélő, amerikai akciófilm (16)

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

► Művelődési ház
Áprilisi előzetes 

Április 4. kedd 19:00
DUMASZÍNHÁZ
Tévélaci – Hadházi László ön-
álló estje. Jegyár: 2.700 Ft
Április 8. szombat

A Levendula Művészeti 
Iskola gálaműsora
Április 11. kedd 18:00

IRODALMI KÁVÉHÁZ a 
marcipán Cukrászdában
Vendég: Dr. Reisinger János
Kötelező fogyasztás: 800 Ft
Április 13. csütörtök 10:00

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Április 18-19. kedd/szerda

VÉRADÁS
Április 21. péntek

SZEZONNYITÓ a Várban
Április 22. szombat 16:30

Kántorok és kórusok talál-
kozója
Április 25. kedd 14:00

Gyerekszínház
Április 26.

TÁJHÁZ – projektzáró ren-
dezvény. (Attila utca 19.)
Április 28. péntek 18:00

TÁNC VILÁGNAPJA

Meg �e le nik 500 �él dány ban
Ki ad �a a Part-Oldalak

Kul tu rá lis Egy let
F������ ����������:

And rás Fe renc,
E-mail: andras�2011�gmail.caom

T�� �� ���: Magyari Ákos
C��: 7020 Duna��ld�ár,

Kossuth L. u. 2.,
T� �� ���: (75) 341–176,

H�����: ���.�art-oldalak.hu,
���������� Takács András

N��� ��� ��: SÉD Nyom da K�t.,
7100 Szekszárd, E�reskert u. 10.,

Tele�on: (74) 529–950.
E������������ ��������� a 

Magyar Posta Zrt.
Postac�m: 1900 Buda�est

Elő�izetésben megrendelhető az 
ország bármely �ostá�án, a h�r-

la�ot kézbes�tőknél,
���.�osta.hu WEBSHOP-ban 
(htt�s://esho�.�osta.hu/store-
�ront/), e-mailen a hirla�elo�i-
zetes��osta.hu c�men, tele�o-
non 06–1–767–8262 számon, 

le�élben a
MP Zrt. 1900 Buda�est c�men.

K�l��ldre és k�l��ld�n elő�izet-
hető a Magyar Posta Zrt.-nél: 
���.�osta.hu WEBSHOP-ban 
(htt�s://esho�.�osta.hu/store-
�ront/), 1900 Buda�est, 06–1–
767–8262, hirla�elo�izetes�

�osta.hu
ISSN 1589–164X

Moziműsor
Március 10. péntek 18:00

ÁLLATI NAGY SZÖKÉS
Színes, szinkronizált, spanyol 
animációs kalandfilm
Március 24. péntek 18:00

ÁLLATI CSETEPATA
Színes, szinkronizált, orosz 
animációs kalandfilm
Jegyár: 500 Ft



14. oldal

Prt -ldaa

Szávolovics Gabriella dalé-
nekes szülővárosának 

nyújtott gesztusként minden 
évben zenés műsort szervez 
nőnap, vagy anyák napja kör-
nyékén. Idén március 12-én 15 
órakor kerül sor a művelődés-
házban az eseményre. 

Szabados Sámuel

A program összeállítása so-
rán Gabriella több szempontot 
is igyekszik figyelembe venni. 
Fontosnak tartja, hogy vendég 
előadói ismert, jól képzett és 
minőségi produkciót nyújtó 
énekesek, zenészek legyenek. 
Természetesen a sokszínűség is 
szempont. Széles legyen a mű-
fajok skálája, hogy a teltházas 
nézősereg minden igényét ki-
elégítsék. Bokor János és Dócs 
Péter nótaénekesek mellett 
színfoltot jelent majd Veszter-
gám Miklós tárogatómővész já-
téka, és Sántha András hege-
dűművész fellépése. Gabriella 
megkülönböztetett figyelem-
mel kíséri a helyi fiatal tehetsé-
gek pályafutását, és természe-
tesnek tartja, hogy helyet kap-
janak műsorában. Mendi Mi-
lán, a Rajkó Zenekar növendé-

ke már visszatérő vendég. Idén 
először szerepel a műsorban 
Fafka Júlia, aki a Felszállott a 
páva tehetségkutató versenyen 
a népdal kategóriában a televí-
ziós bemutatkozásig jutott el. 
Gabriella reméli, hogy idővel 
újabb ifjú földvári tehetségek is 
bemutatkozási lehetőséget kap-
nak programjában. A műsorké-
szítés kulisszatitkairól elmond-
ta, hogy a vendégekkel általá-
ban egyeztetik előre a reperto-
árt, de ettől rugalmasan eltér-
hetnek, igazán csak aznap áll 
össze az előadás egésze. Ő ma-
ga nem is titkolja, hogy aznapi 
hangulata is szerepet játszik a 
dalok kiválasztásában. Gabriel-
la 2010-ben kezdett énekelni és 
tanulni. Neve lassan országo-
san ismert. Sok a fellépése, 
meghívása. Dalénekesként 
igyekszik sokoldalúvá válni. 
Szívesen kalandozik a műfajok 
között. Nem áll tőle távol a slá-
ger, a popzene stílusa sem. Ta-
vasszal például a Gemini 
együttes műsorában fog néhány 
dalt énekelni. Szeretné, ha a 
közeljövőben a legendás zene-
kar produkciójával városunk-
ban is fellépne.

A művelődési házban heti 
öt alkalommal vehetik 

igénybe az érdeklődők a botos 
gimnasztikai sportfoglalkozást, 
mely másfél éve indult Rostás 
Róbert szakedző irányításával, 
aki a Fittness Company Sportis-
kolában OKJ- képzés keretei közt 
szerzett szakedzői végzettséget. 

Szabados Sámuel 

Jelenleg körülbelül húszan lá-
togatják az edzéseket, melyek a 
reggeli, vagy az esti órákban zaj-
lanak. Ki–ki szabadidejének 
megfelelően vesz részt rajtuk. A 
kellék egy végein gumihevede-

rekkel felszerelt bot, mellyel a 
kézre, vagy lábra erősítve külön-
böző gyakorlatokat lehet végez-
ni. Botokat a foglalkozáson min-
denki számára biztosítanak. A 
szakedző szerint a gimnasztikus 
gyakorlatok célja nem a testépí-
tés, hanem az izomzat minél szé-
lesebb skálájának megmozgatá-
sa. Olyan izmok is mozognak a 
gyakorlatok során, melyek a ha-
gyományos sportok keretei közt 
kevésbé vannak igénybe véve. A 
ritmikus zenére végzett mozgás 
nem fárasztó, s az eredménye a 
teljes felfrissülés. Többek szerint 
a zene fejleszti a ritmusérzéket 

és a tánckészséget. Van, aki ki-
mondottan ezért szereti a foglal-
kozásokat. Tizenéves kortól egé-
szen az idős korig nők, férfiak 
számára egyaránt ajánlott. Az 
utóbbi években vált egyre nép-
szerűbbé hazánkban. Városunk-
ban is népszerű, a művelődési 
ház kistermét lassan kinövi a 
szaporodó létszám. A részvétel 

főleg a huszonévesek és a közép-
korosztály körében aktív. A 
sportág tömegsport jellegű, nem 
rendeznek versenyeket, de egyé-
ni fittness versenyeken bárki in-
dulhat. Vannak viszont országos 
találkozók, melyeken már néhá-
nyan részt vettek, ezek célja fő-
leg a tapasztalatszerzés, az infor-
máció csere. v

Városunkban is egyre népszerűbb 
a Gymstick Fittness

2007-ben alakult meg Duna-
földváron a Holler Utánpót-

lás Nevelő FC. Alapfeladata a 
labdarúgó utánpótlás-nevelés-
ként lett meghatározva. Napja-
inkban tevékenysége már sokol-
dalúbbá vált. A jelentős állami, 
pályázati támogatásoknak, illet-

ve a városvezetésnek is köszön-
hetően városunk legjelentősebb 
egyesületévé nőtte ki magát. 

Szabados Sámuel

Több, mint száz sportolónak, 
nemcsak gyerekeknek biztosít 
rendszeres edzés és ver-

Boldog születésnapot

►

Idén nőnapi zenés-nótás műsort 
szervez Szávolovics Gabriella
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senylehetőséget. A foci mel-
lett az utóbbi években a labda-
rúgás mellett női és férfi kézi-
labda szakosztállyal is bővült a 
profil. Főleg az ifjúsági korú 
focisták terén ért el eredménye-
ket a klub. NB II–NB III-as 
szinten léphetnek pályára a fiúk 
országosan ismert, nagy múltú 
egyesületekkel vetélkedve. 
Nemzetközi tornákon öregbítet-
ték városunk hírnevét, például a 
németországi Weikeirsheimben, 
illetve a múlt évben Svédor-
szágban. Természetes dolog az 
utánpótlás-nevelés terén, hogy a 
legtehetségesebbek tovább lép-
nek, magasabb szintű képzésben 
vesznek részt, a tíz év során erre 
is volt több példa. A többség vi-
szont helyben hódolt tovább né-
hány évig kedvenc sportjának a 
klub keretei közt. Ez a tény is 
nagy becsű érték városunk szá-
mára. Mivel fiatalokról, gyere-
kekről van szó, a sport mellett a 

személyiség, a jellemformálás, 
a pozitív morális értékek elsajá-
títása, például a sportszerűség, a 
szolidaritás, a közösségért való 
cselekvés is szerepet kap a klub 
mindennapi életében. Ez nem 
kis felelősség. Edzőik rendsze-
res szakmai továbbképzéseken 
vesznek részt, hogy ezen peda-
gógiai jellegű feladatokat is el 
tudják látni. Főleg a klubnak kö-
szönhetően újult meg sportpá-
lyánk az utóbbi években. Pályá-
zati pénzekből és helyi forrá-
sokból épült meg az edzőpálya, 
a műfüves pálya. Megújult a 
gyepszőnyeg, az öntözőrend-
szer, a vizesblokk. A város köz-
életében is aktívan részt vesz az 
egyesület. A sportbálok, a han-
gulatos nyári családi sportnapok 
igazi közösségformáló alkal-
makká váltak. 

Az induláskor városunk foci 
szurkolói joggal várták el, hogy a 
felnőtt labdarúgás, a DFC is 

profitál mindebből, előbbre tud 
lépni. Tízegynéhány évvel ezelőtt 
csapatunk kétszer is megyebaj-
nokságot nyert, kivívta az NB III- 
as szereplés jogát, az más kérdés, 
hogy ez végül nem valósult meg. 
Az utóbbi években a DFC sajnos 
várakozáson alul szerepel. Inkább 
a tabella második felében foglal 
helyet, nemegyszer közel a kieső 
zónához. 

A Holler UNFC kezdő évfo-
lyamai ma huszonéves felnőt-
tek. A DFC kerete nagyon szű-
kös, ismét sok a légiós, kevés a 
helybéli focista. Hol vannak a 
tehetséges, focisulit kijáró hu-
szonéveseink? A kérdés a mai 
magyar labdarúgás alapproblé-
máját érinti. A valóban nagy tá-
mogatást élvező hazai utánpót-
lás nevelés még nem váltotta be 
kellően a hozzá fűzött reménye-
ket. Nem érzékelhető a magyar 
labdarúgás jelentős fejlődése. 
Klasszikus példa az igazán elit-

nek tekinthető Puskás Akadémia 
esete, játékoskeretében szinte 
alig van akadémiai nevelt. Van-
nak légiósok, máshonnan iga-
zoltak. 

Városunk labdarúgása való-
ban hű tükre labdarúgásunk ál-
talános helyzetének. A sportág 
működési rendszerében, felépí-
tésében lehetnek a hibák. Az 
akadémiák, focisulik teszik a 
maguk dolgát Dunaföldváron, 
és máshol. Focistákat nevelnek, 
köztük sok tehetséget. Nem csak 
az ő hibájuk, hogy labdarúgá-
sunk egésze ebből még keveset 
profitál akár országos, akár he-
lyi szinten. Tíz év nem nagy idő, 
de a tapasztalatszerzésre, egy 
jól működő rendszer alapjainak 
a lerakására elegendő. Az eddig 
elért sikerekre, eredményekre 
már lehet építeni a jövőbeni 
még nagyobb sikerek, eredmé-
nyek reményében. Boldog szü-
letésnapot Holler UNFC! v

Január eleje óta kemény 
edzésmunkával készülnek 

a Holler UNFC különböző korosz-
tályú csapatai a márciusi bajnoki 
rajtra. 

Szabados Sámuel

A sportcsarnokban illetve a fo-
cipályán a fizikai állóképesség 
növelése jelentette a kezdetet, 
majd a technikai és taktikai ele-
mek gyakorlása következett, s 
végül az előkészületi mérkőzé-
sek jelentették a zárást. Sokat se-
gített a felkészülés során az ősz-
szel átadott műfüves pálya. Az U 
9-es korosztály Szigeti Ádám 
edző irányításával készül. Ádám 
tavasztól új feladatot is kapott, ő 
tölti be a technikai vezetői posz-
tot. Az új munkakör szervezési, 
ügyintézési, ellenőrzési tevé-
kenységet jelent elsősorban. A 9-
es korosztály kerete az edző sze-
rint szűkös, jelenleg 13 fő, sze-
retnék bővíteni legalább 3–4 fő-
vel. Szívesen várják a jelentke-
zőket edzésnapokon. Tavasszal a 

Bozsik program keretei közt 
négy alkalommal találkoznak 
csoportbeli partnereikkel, a 
bölcskei, apostagi, madocsai, si-
montornyai, györkönyi fiatalok-
kal. Ezeken a találkozókon az 
eredményeket, a gólokat nem 
jegyzik. A taktikai elemek, az 
alakzatok, stílusok gyakorlása, 
fejlesztése a cél. A szakvezetés 
szerint a földvári fiatalok a me-
zőnyben jó közepes szinten telje-
sítenek, tehát van még hova fel-
zárkózni. Az U 17 és 19-es kor-
osztállyal Kerekes Béla foglal-
kozik. Ők már bajnoki keretek 
közt küzdenek az NB III-ban. A 
17-es gárda az őszi szezont a 8. 
helyen zárta. Itt elég erős a me-
zőny, az edző elégedett volt az 
őszi teljesítménnyel. E korosz-
tálynak már a labdarúgás minden 
elemét, fortélyát legalább alap-
szinten ismernie kell. Cél a rutin-
szerzés, a képességek tovább fej-
lesztése, a játékosok képességeit 
ismerve az 5–6. hely elérése. A 
19-es korosztály már a felnőtté 

válás kapuja. A múlt évben né-
hány fiatal helyet kapott a felnőtt 
keretben, sőt pályára is léptek 
néhányan. Ősszel a fiúk megle-
petésre a 4. helyen végeztek 
pontegyenlőségben a harmadik-
kal. A bajnoki cím megszerzésé-
re nincs sok esély, de elérhető 
közelségbe került valamelyik do-

bogós helyezés. A keretlétszá-
mok e korosztályoknál is szűkö-
sek. Harmincegynéhány főre le-
het számítani a tavasz során, pe-
dig legalább negyven fő jelente-
né a biztonságos létszámot. Sok 
a vidékről bejáró fiatal, ami nem 
baj, de a helyiek arányát kellene 
növelni. v

Felkészülten várja a bajnokságot a 
Holler UNFC

►
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TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:
• Alapanyagok befogadása, mozgatása, raktározása
• Késztermékek kiadása, mozgatása
• Raktári rend biztosítása
• Áruátvétel, árukiadás

Elvárások:
• Új típusú vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Terhelhetőség

Munkaidő: 3+3-as munkarend (06–18,18–06) vagy 5+2–es munkarend (06–14;14–22;22–06)

GÉPBEÁLLÍTÓ, GÉPMESTER
Feladatok:
• gépsor folyamatos üzemeltetése, beállítások, átállások végrehajtása
• gyártásközi műszaki hibák elhárítása
• munkaterület és gépsor tisztántartása
• technológiai és minőségügyi követelmények betartása

Elvárások
• Gépkezelői/ gépbeállítói szakmai tapasztalat
• Mechanikus szerelésben szerzett jártasság
• Szakmunkás végzettség
• Nagyfokú precizitás és megbízhatóság
• Terhelhetőség, jó fizikum

Előny: Műszaki végzettség, gépkarbantartásban szerzett tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00–18:00,18:00–06:00)

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Gépek folyamatos üzemeltetése, kezelése
• Technológiai és minőségügyi követelmények betartása
• Munkaterületen a rend és tisztaság fenntartása és gépsor tisztántartása

Elvárások
• Átlagos műszaki érzék
• Alapfokú végzettség
• Precizitás és megbízhatóság
• Terhelhetőség, jó fizikum
• Önállóság

Előny: Gépkezelői szakmai tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00–18:00,18:00–06:00)

KARBANTARTÓ 
Feladatok:
• Termelő gépek, berendezések javítása, beállítása
• Időszakos karbantartások elvégzése
• Technológiai leírások betartása/betartatása

Elvárások
• Szakirányú végzettség (géplakatos/gépbeállító lakatos/karbantartó lakatos/TMK lakatos 

vagy villanyszerelő/ villamos gépszerelő/elektrotechnikus)
• Termelő vállalatnál karbantartásban szerzett legalább 3–5 éves szakmai tapasztalat
• Pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzés
• Csapatszellem

Előny: Tűzvédelmi és/ darukezelői szakvizsga
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00–18:00,18:00–06:00)

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés + cafeteria, hosszú távú fejlesztési program, megbízható vállalati háttér
Munkavégzés helye: Dunaföldvár, Budapest

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz elküldésével lehet, a tárgyban a megpályázott munkakör pontos megnevezésével. A jelent-
kezéseket a következő címre kérjük elküldeni: Postacím:1239 Budapest, Ócsai út 8., e-mail: karrier@vajdapapir.hu

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, a VAJDA-PAPÍR KFT. 
munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába


